


กลองรนุนีใ้ชไดเฉพาะการดชนดิ SD, SDHC และ SDXC ซึง่คมูอืจะอางถงึการด
เหลานีด้วยคำวา “การด” เทานัน้
* กลองรนุนีไ้มมกีารดมาใหในกลองบรรจ ุโปรดซือ้การดตางหาก

ขอบคุณที่ เลือกใชผลิตภัณฑของแคนนอน
EOS DIGITAL 550D เปนกลองดจิติอลแบบ DSLR ทีม่คีณุสมบตัดิเียีย่ม ใชเซนเซอร CMOS
ความละเอียด 18.0 ลานพิกเซล ประมวลผลดวยโพรเซสเซอร ‘DiGiC 4’ มีจุดโฟกัส 9
จุด จับภาพใหคมชัดไดอยางแมนยำและรวดเร็ว ถายภาพตอเนื่องไดเร็วถึง 3.7 เฟรม
ตอวนิาท ีมรีะบบ Live View และสามารถถายภาพยนตรคณุภาพสงูระดบั Full HD(Full
High-Definition)
กลองรนุนีย้งัเพยีบพรอมดวยคณุสมบตัทิีม่ปีระโยชนตอการถายภาพอกีมากมาย พรอม
ดวยระบบอุปกรณเสริมพิเศษจากระบบ EOS ที่ตอบสนองตอการใชงานถายภาพได
อยางหลากหลายรูปแบบ

ทดลองใชเพือ่สรางความคนุเคย
จุดเดนประการหนึ่งของกลองดิจิตอลก็คือการเห็นภาพที่ถายแลวไดในทันที ดังนั้นเมื่อคุณกำลัง
ทำความเขาใจกบักลองดวยการอานคมูอืฉบบันี ้คณุสามารถทดลองปรบัตัง้ควบคมุ และทดลองถาย
ภาพตามทีค่มูอืนีแ้นะนำเพือ่ดผูลไดในทนัท ีซึง่จะชวยใหคณุเขาใจการใชกลองไดเรว็ขึน้อกีมาก

อยางไรกต็าม เพือ่ปองกนัความผดิพลาดในการนำกลองไปถายภาพจรงิและอบุตัเิหตุ
อืน่ๆ ควรอาน “คำเตอืนเกีย่วกบัความปลอดภยั” (น.233, 234) และ “ขอควรระมดัระวงัในการใช”
(น.12,13) กอนนำกลองไปใช

ทดลองถายภาพกอนการใชจริง และขอบเขตของความรับผิดชอบ
หลงัจากถายภาพ ดภูาพ และตรวจสอบแลววาภาพไดถกูบนัทกึลงในการดแลว หากหลงัจากนัน้
กลองหรือการดบันทึกขอมูลเกิดความบกพรอง และไมสามารถบันทึกภาพลงในการดได หรือไม
สามารถถายโอนภาพจากการดไปสคูอมพวิเตอรได แคนนอนไมอาจรบัผดิชอบตอความเสยีหายใดๆ
เกีย่วกบัภาพและความไมสะดวกทีเ่กดิขึน้

ลิขสิทธิ์
กฎหมายเกีย่วกบัลขิสทิธิใ์นบางประเทศอาจมขีอหามเกีย่วกบัการถายภาพคน ตลอดจนสิง่ตางๆ ที่
เปนสทิธสิวนบคุคลหรอืลขิสทิธิท์างปญญา เชน การถายภาพผลงานสิง่ประดษิฐ การจดัตบแตง
สถานที ่ภาพ ฯลฯ ซึง่ขอหามนีอ้าจรวมไปถงึการถายภาพเพยีงเพือ่ความสขุสวนตวัเทานัน้



กอนนำกลองออกมาใช ควรตรวจสอบภายในกลองวามีอุปกรณครบถวนตามรายการ
ตอไปนี้หรือไม และหากมีการสูญหาย ใหติดตอกับตัวแทนจำหนายที่ทานซื้อกลองมา

ตวักลอง
(พรอมยางครอบชอง
เลง็ภาพและฝาปด)

Battery Pack
LP-E8

(พรอมฝาปด)
Battery Charger
LC-E8/LC-E8E*

สายคลองคอ
EW-100DB III

สายตอเชื่อม สายสญัญาณวดิโีอ
AVC-DC400ST

EOS DIGITAL
Solution Disk
(ซอฟทแวร)

CD-ROM
คูมือการใชซอฟทแวร

ถาซื้อชุด KIT(กลองพรอมเลนส) เลนสจะถูกใสรวมอยูในกลอง
รุนของเลนสจะขึ้นอยูกับชุด KIT ที่ซื้อ ซึ่งจะมีคูมือสำหรับเลนสแนบมาดวย

โปรดตรวจสอบใหดีวาอุปกรณเหลานี้มีอยูครบถวน

คมูอืการใชกลอง
(หนังสือ)

 แทนชารจรนุ LC-E8 หรอืรนุ LC-E8E เปนอปุกรณทีจ่ดัมาให (ถาเปนรนุ LC-E8E จะมสีาย
ไฟมาให)

µรวจสอบอปุกรณ



สัญลักษณในคูมือฉบับนี้
ÊÑญลกัษณและเครือ่งหมายทีใ่ชในคมูอื

การอธบิายวธิปีรบัตัง้ควบคมุการทำงาน ตัง้อยบูนสมมตฐิานวา กลองไดเปดสวติซไวที่
ตำแหนง                แลว (น.27)
การปรบัตัง้ทกุๆ ระบบในเมนแูละ Custom Functions ไดถกูตัง้ไวทีค่ามาตรฐาน
(ไมมกีารเปลีย่นแปลงจากคาทีต่ัง้ไวเมือ่เปดกลองครัง้แรก)
เพือ่ใชภาพเปนเพยีงตวัอยางในการอธบิาย รปูภาพของกลองทกุๆ ภาพทีแ่สดงอยใูนคมูอื
จะตดิเลนส EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS ทัง้หมด

ขอมูลเพิ่มเติม

มีขอมูลเพิ่มเติมแสดงอยูในหนาที่อางอิงถึง

แสดงฟงกชั่นที่สามารถปรับตั้งไดดวยการกดปุม
ซึ่งผูใชสามารถปรับเปลี่ยนคาได
เมื่อเครื่องหมายนี้ปรากฏอยูที่มุมขวาบนของหนา หมายความวา จะปรับ
ตัง้ฟงกชัน่นัน้ไดเมือ่ถายภาพดวยโปรแกรมใน Creative Zone (น.20)

* ในคูมือฉบับนี้ สัญลักษณและเครื่องหมายที่เปนตัวแทนของปุม วงแหวนควบคุม และการปรับ
  ตั้งตางๆ จะมีความเกี่ยวของกับสัญลักษณและเครื่องหมายที่อยูบนตัวกลองและที่ปรากฏในจอ
   LCD

สมมติฐาน

น

หมายถึง ระยะเวลาในการตอบสนองของฟงกชั่น
ภายหลังจากที่ยกนิ้วออกจากปุมปรับฟงกชั่นนั้นๆ
เปนเวลา 4, 6, 10 และ 16 วนิาที

หมายถึง วงแหวนควบคุมหลัก
หมายถึง ปุมเลือกแบบทิศทาง
หมายถึง ปุมยืนยันการปรับตั้ง

คำแนะนำและเคล็ดลับเพื่อใหถายภาพไดดีขึ้น

คำเตือน เพื่อชวยปองกันปญหาในการถายภาพ
คำแนะนำในการแกไขปญหา



ºทในคมูอื
สำหรบัผใูชทีเ่ปนนกัถายภาพมอืใหม บทที ่1 และ 2 จะอธบิายวธิปีรบัตัง้
ควบคุมกลองตั้งแตขั้นพื้นฐาน และวิธีใชกลองอยางถูกวิธี

บทนำ
     พืน้ฐานความเขาใจในการใชกลอง
ทำความรูจักกับกลอง

การถายภาพขั้นตนและการดูภาพที่ถายแลว
     ถายภาพในรปูแบบตางๆ โดยใชระบบอตัโนมตัทิัง้หมด
เทคนิคการถายภาพในขั้นกาวหนา
     ความรพูืน้ฐานในการถายภาพในสถานการณตางๆ
ความรูเพ่ิมเติมในขั้นกาวหนา
     เทคนคิการถายภาพในขัน้กาวหนา
การถายภาพโดยใช ระบบ Live View
     ถายภาพดวยการเลง็ภาพจากจอ LCD

ใชกลองอยางคลองตัว
     สะดวกสบายดวยฟงกชัน่ทีป่รบัไดในเมนู

การแสดงภาพที่ถายแลว

การพิมพ และถายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร

ปรับกลองใหทำงานในลักษณะที่ตองการ

อางอิง

การถายภาพยนตร

ทายเลม : คูมือเริ่มใชกลองอยางรวดเร็ว และคูมือการใช Software
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Êารบาญ



Êารบาญอยางยอ
ถายภาพ

คณุภาพของภาพ

ถายภาพดวยระบบอัตโนมัติ

ถายภาพตอเนื่อง

ถายภาพตัวเองกับเพื่อนๆ

ภาพถายที่หยุดการเคลื่อนไหว
ภาพแอ็คชันที่แสดงการเคลื่อนไหว
ถายภาพใหฉากหลังดูนุมนวล
ถายภาพใหฉากหลังคมชัด
ปรับความเขมสวางของภาพ

ถายภาพในสภาพแสงนอย

ถายภาพโดยไมใชแฟลช

ถายภาพพลุ

ถายภาพดวยการเล็งดวยจอ LCD

เลือกผลพิเศษใหเหมาะสม
กับลักษณะของภาพ

น.45 - 57 (ระบบบันทึกภาพอยางงาย)

น.50, 53, 70   (       บนัทกึภาพตอเนือ่ง)

น.71 (      ระบบหนวงเวลาถายภาพ)

น.78 (Tv Shutter-Priority AE)

น.80 (Av Shutter-Priority AE)

น.87 (ระบบชดเชยแสง)

น.49   (        ถายภาพโดยปดแฟลช)

น.84 (ชตัเตอร B, bulb)
น.108 (        การใชระบบ Live View)

น.75 (เลอืก Picture Style)

ถายภาพยนตร น.124 (         การใชระบบ ภาพยนตร)

น.46, 62, 64 (      ถายภาพดวยแฟลช)



น.68   (        เลือกจุดโฟกัส)

น.53, 67 (AI Servo AF)

น.58 (       เลนดภูาพ)

น.156 (       แสดงภาพขนาดดัชนี)

น.170 (       ปองกนัภาพถกูลบ)

น.171 (       ลบภาพ)

น.167 (Video OUT)

น.139 (ความสวางของจอภาพ)

น.175 (ระบบ Direct Print)

น.72  (                   )

น.72  (            )

โฟกสัภาพ

เลนดูภาพ

พิมพภาพ

การเลือกจุดโฟกัส
การถายภาพสิ่งที่เคลื่อนที่

การเลนดูภาพที่ถายแลว

คนหาภาพที่ตองการดวยความรวดเร็ว

ปองกันภาพที่สำคัญถูกลบไป
โดยไมไดตั้งใจ

ลบภาพที่ไมตองการ

ดูภาพที่จอโทรทัศน

ปรับความสวางของจอ LCD

พิมพภาพดวยวิธีงายๆ

พิมพภาพที่ตองการในขนาดใหญ

ตองการถายภาพเปนจำนวนมาก



àรื่องที่ควรระมัดระวัง
กลองเปนอุปกรณที่ประกอบดวยชิ้นสวนที่ซับซอนและละเอียดออน การทำตกหรือเกิดการกระทบ
กระแทกอยางรุนแรงจะทำใหเกิดความเสียหายตอชิ้นสวนเหลานี้

การดูแลรักษากลอง

เมือ่ไมไดใชกลองเปนเวลานานมาก กอนนำกลองไปใช ควรทดสอบฟงกชัน่การทำงานของระบบตางๆ
และเมือ่ตองถายภาพงานทีม่คีวามสำคญัมาก ควรนำกลองไปตรวจสอบทีศ่นูยบรกิารหรอืตรวจสอบ
ดวยตวัของทานเอง วาฟงกชัน่ทกุๆ อยางทำงานเปนปกติ

หลกีเลีย่งการเกบ็กลองไวในบรเิวณทีม่ไีอระเหยของสารเคม ีเชน ในหองมดืสำหรบัลางอดัรปู และใน
หองแลบ็ทางเคมี

หากไมไดใชกลองเปนเวลานานๆ ควรถอดแบตเตอรอีอก และเกบ็กลองไวในทีแ่หง เยน็ และมอีากาศ
ถายเท และเมือ่เกบ็กลองไวในทีจ่ดัเกบ็แลว ใหนำกลองออกมากดชตัเตอรบางเปนระยะ เพือ่ตรวจ
สอบวากลองยงัทำงานไดตามปกติ

หากกลองมคีวามชืน้เกดิขึน้จากการควบแนน ไมควรรบีใชกลองในทนัท ีเพือ่ปองกนัความเสยีหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ใหถอดเลนส การด และแบตเตอรีออกจากตัวกลอง และใหรอจนกวาไอน้ำและหยด
น้ำจะระเหยไปหมด จงึใชงานไดตามปกติ

เมือ่นำกลองออกจากที่ๆ  มอีากาศเยน็ไปสทูี่ๆ  มอีณุหภมูอินุขึน้โดยฉบัพลนั จะเกดิการควบแนนของ
หยดน้ำหยดเลก็ๆ ขึน้ทัง้ภายนอกและชิน้สวนภายในของตวักลอง เพือ่ปองกนัการควบแนน ควรจะนำ
กลองใสในถงุพลาสตกิทีม่รีะบบปดผนกึไดแนนกอนทีจ่ะนำกลองออกไป และทิง้ไวในอณุหภมูทิีส่งู
กวาสักครูหนึ่งกอนที่จะนำกลองออกไปใชงาน

หามใชนิว้มอืสมัผสับรเิวณจดุสมัผสัอเีลคทรอนคิส เพือ่ปองกนัจดุสมัผสัเกดิการสกึกรอน ซึง่อาจทำให
กลองทำงานผิดปกติ

เมือ่มฝีนุเกาะอยบูรเิวณเลนส ชองเลง็ภาพ กระจกสะทอนภาพ โฟกสัสกรนี ทานสามารถใชลกูยาง
เปาลมเพือ่เปาฝนุใหหลดุออกไป ไมควรใชน้ำยาทีเ่จอืปนสารเคมเีปนตวัทำละลายหรอืสารทีท่านไมแน
ใจในการเชด็ตวักลองและเลนส สำหรบัสิง่สกปรกทีเ่ปาไมออก ใหนำไปทำความสะอาดทีศ่นูยบรกิาร
ของแคนนอน

กลองมีแผงวงจรอีเลคทรอนิคสที่มีความละเอียดออนมาก ไมควรถอดชิ้นสวนประกอบใดๆ ดวย
ตวัทานเอง

ไมควรทิง้กลองไวในทีซ่ึง่มอีณุหภมูสิงูมาก เชน ภายในรถทีจ่อดตากแดดไว ซึง่ทำใหกลองทำงานผดิ
ปกตหิรอืมชีิน้สวนทีเ่สยีหาย

ไมควรวางกลองทิง้ไวใกลๆ  กบัแหลงทีม่สีนามแมเหลก็ไฟฟาทีม่พีลงังานสงู เชน แมเหลก็และมอเตอร
ตลอดจนบรเิวณใกลกบัแหลงคลืน่วทิยคุวามถีส่งู เชน เสาสงวทิยขุนาดใหญ บรเิวณทีม่พีลงังานจาก
สนามแมเหล็กไฟฟาจะทำใหกลองทำงานผิดปกติหรืออาจทำลายขอมูลของไฟลภาพได

กลองรนุนีไ้มไดออกแบบใหกนัน้ำและไมสามารถใชงานใตน้ำได หากทานทำกลองตกน้ำโดยอบุตัเิหตุ
ใหรบีเชด็กลองดวยผาแหง และรบีสงกลองไปทีศ่นูยบรกิารของแคนนอนทีใ่กลทีส่ดุ และหากกลอง
ตกลงไปในน้ำทะเล ใหเชด็กลองดวยผาชบุน้ำบดิหมาดๆ



àรือ่งทีค่วรระมดัระวงั

จอภาพ LCD

จุดสัมผัสอีเลคทรอนิคสของเลนส

ขอควรระวังหลังจากใชกลองตอเนื่องมาเปนเวลานาน

จุดสัมผัส

การด

เมื่อถอดเลนสออกจากกลอง ควรใสฝาปดดานทายของเลนสทันที
เพื่อปองกันการขูดขีดที่ผิวเลนสและจุดสัมผัสอีเลคทรอนิคส

การดบันทึกขอมูลภาพเปนอุปกรณที่ละเอียดออนมาก ไมควรทำตกหลน ทำใหบิดงอ หรือ
เปยกน้ำ หรือวางไวบนพื้นที่มีความสั่นสะเทือน ซึ่งอาจทำใหขอมูลภาพเสียหาย
ไมควรเก็บหรือวางการดไวใกลกับบริเวณที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาที่มีพลังงานสูง เชน เครื่อง
รับโทรทัศน ลำโพง หรืออุปกรณที่มีแมเหล็กขนาดใหญ และเลี่ยงการเก็บหรือวางไวในบริเวณ
ที่มีไฟฟาสถิต เพราะอาจทำใหขอมูลในการดเสียหาย
ไมควรทิ้งการดตากแดด หรือวางไวใกลกับแหลงความรอน ซึ่งอาจทำใหชิ้นสวนของการด
เสียหายและใชงานตอไปไมได
เมื่อถอดการดออกจากกลอง ควรเก็บในที่บรรจุ
ไมควรเก็บการดไวในที่ซึ่งมีฝุนมาก รอน และมีความชื้นสูง

เมื่อทานไดถายภาพดวยระบบตอเนื่องหรือใชระบบ Live View มาเปนเวลานาน
ตัวกลองจะมีความรอนสะสมเกิดขึ้น แมวาเรื่องนี้จะไมใชความผิดปกติ แตการจับถือตัวกลอง
ที่รอนเปนเวลานานๆ อาจจะทำใหทานเกิดความระคายเคืองผิวหนัง

เพื่อรักษาการดและขอมูลที่เก็บอยูในการด  อานขอความตอไปนี้โดยละเอียด

เกี่ยวกับรอยเปอนซึ่งติดอยูกับผิวหนาของเซนเซอร
นอกจากเม็ดฝุนจากภายนอกตัวกลองจะสามารถเล็ดรอดเขามาภายในแลว สารหลอลื่นของชิ้น
สวนภายในตัวกลองอาจจะสรางรอยเปอนบนผิวหนาเซนเซอรได แมจะเปนกรณีที่เกิดขึ้นไดยาก
ก็ตาม ซึ่งสามารถมองเห็นเปนจุดซึ่งยังปรากฏใหเห็นอยูหลังจากที่ระบบทำความสะอาด    เซน
เซอรโดยอัตโนมัติไดทำความสะอาดไปแลว ขอแนะนำใหสงกลองไปทำความสะอาดที่ศูนย
บริการของแคนนอน

ในที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก จอ LCD อาจจะแสดงผลชากวาปกติ หรือเปลี่ยนเปนสีดำ
ซึ่งจะหายเปนปกติเมื่อใชงานในอุณหภูมิหอง

ถาจอ LCD ไมไดทำการแสดงผลเปนเวลานาน เมื่อเปดกลองและแสดงผล อาจจะเห็นความ
บกพรองในการแสดงผลในลักษณะของความพรา มีรายละเอียดที่ขาดหายไปบางสวน ซึ่ง
จะเกิดขึ้นเพียงชั่วครูเทานั้น และจอภาพก็จะแสดงผลไดดีเชนเดิม ความผิดปกตินี้มักจะเกิด
ขึ้นเมื่อจอภาพไมไดแสดงผลใดๆ ติดตอกันหลายๆ วัน

ถึงแมวาจอ LCD ของกลองจะผลิตดวยเทคโนโลยีที่มีความแมนยำสูง ทำใหมองเห็นภาพที่
ถายไดจริงถึง 99.99% แตก็อาจจะมีพิกเซลจำนวนหนึ่งในพิกเซล 0.01% ที่เหลือที่ไมสามารถ
แสดงผลที่ถูกตองได โดยมักจะปรากฎเปนจุดเล็กๆ ที่มีสีดำหรือสีแดง หรืออาจเปนสีอื่น ซึ่ง
ไมใชความผิดปกติ และไมมีผลเสียตอภาพ



ใสแบตเตอร ี (น.26)

ติดต้ังเลนส (น.33)
เมื่อติดตั้งเลนส EF-S ใหทาบเครื่องหมาย
บนเลนสใหตรงกับดัชนีสีขาวที่ตัวกลอง ถา
เปนเลนสอื่นๆ ใหทาบกับดัชนีที่เปนสีแดง

ปรบัสวติซบนกระบอกเลนสไปที่
ตำแหนง <AF> (น.33)

เปดฝาปดชองใสการด
และเสียบการด (น.31)
หันฉลากของการดเขาหาตัว
แลวเสียบลงในชองจนสุด

ปรับสวิตซไปที่ตำแหนง <ON>
(น.27)

จอ LCD จะแสดงหนาจอเพือ่ปรบัตัง้วนั
และเวลา ดรูายละเอยีด น.29

เมื่อตองการเปลี่ยนแบตเตอรี
ดูที่หนา 24

àริ่มใชกลองอยางรวดเร็ว



àริม่ใชกลองอยางรวดเรว็

หมุนวงแหวนเลือกระบบไปที่
(Full Auto) (น.46)
กลองจะปรับตั้งการทำงานของทุกๆ ระบบ
ที่จำเปนใหโดยอัตโนมัติ

ถายภาพ (น.37)
กดชตัเตอรลงจนสดุ กลองจะถายภาพนัน้ไว
อยางสมบูรณ

ดูภาพที่ถายแลว (น.138)
ภาพที่ถายแลวจะแสดงอยูที่จอภาพเปน
เวลาประมาณ 2 วินาทีและดับไป ถาตอง
การดภูาพนัน้อกี ใหกดปมุ              (น.58)

การแสดงขอมูลและคาตางๆ บนจอภาพจะดับไปทันที
เมื่อคุณแนบดวงตาเขากับชองมองภาพ
ถาตองการถายภาพโดยดูจากจอ LCD ดูหนา 107
หากตองการลบภาพที่ถายแลว อาน “การลบภาพ” (น.171)

เล็งภาพและโฟกัส (น.37)
เล็งภาพผานชองมองภาพ  และใหชองมอง
ภาพอยูในตำแหนงกึ่งกลางของวัตถุที่ตองการ
ถายภาพ กดปุมชัตเตอรลงเพียงครึ่งหนึ่ง และ
กลองจะทำการโฟกัสที่วัตถุ
ถามีความจำเปนแฟลชในตัวกลองจะเปดการ
ทำงานโดยอัตโนมัติ



Ê‹วนตางๆ ของตวักลอง

วงแหวนเลอืกระบบ (น.20)

ไฟลดตาแดง/
ไฟระบบหนวง
เวลา (น.67/71)

กรปิ

กระจกสะทอนภาพ
(น.106,153) จุดสัมผัส (น.13)

เมาทใสเลนส
สลกัลอ็คเลนส ปมุตรวจสอบ

ความชดัลกึ (น.82)

ปมุปลดลอ็คเลนส
(น.34)

ชองรอยสาย
คลองคอ (น.23)

         เครื่องหมาย
ระนาบความชัด (น.52)

แฟลชในตัว / ไฟชวยหาโฟกสั (น.64/147)

ดัชนีสำหรับเลนส EF (น.33)
ดัชนีสำหรับเลนส EF-S (น.33)

จดุสมัผสัแฟลช

สวติซปด/เปด (น.27)
ปมุปรบัตัง้

ความไวแสง (น.62)

ปมุชตัเตอร
(น.37)

เซนเซอรรีโมท
คอนโทรล(น.106,204)

ไมโครโฟน
(น.134)

ฝาปด
ชองเสยีบ

ชิ้นสวนที่เปนตัวหนาหมายถึงชิ้นสวนที่จะอธิบายในเนื้อหาของบท การถายภาพขั้นพื้นฐาน และ
การเลนดภูาพ

ชองเสยีบไมโครโฟนภายนอก
(น.134)

ชองเสยีบ AV / Digital
(น.169,176)

ชองเสยีบสายลัน่ชตัเตอร 
(น.205)

ชองตอพวงสญัญาณ
 HDMI mini OUT (น.167)ฝาปดกลอง (น.33)

วงแหวน
หลัก (น.4)

Hot shoe (น.206)

ปมุแฟลช
(น.64)



Ê‹วนตางๆ ของตวักลอง

ปมุลอ็คคาแสง / คาแสงแฟลช /
ภาพดชัน ี/ลดขนาดภาพ
(น.97/98/156/158,183)

เลอืกจดุโฟกสั /
ขยายภาพ
(น.68/158,183)

ฝาปดชองใส
การด(น.31)

ชองเสยีบไฟ
กระแสตรง
(น.203)

ไฟแสดงสถานะ
ของการด (น.32)
กระเดือ่งลอ็คฝาปด
(น.26)

ฝาปดชองใสแบตเตอรี
(น.26)

ปมุลบภาพ (น.171)

ปมุเลนดภูาพ (น.58)
ปมุปรบัตัง้ (น.40)

เลอืกสมดลุสขีาว (น.99)
เลอืก Picture Style (น.75)
เลอืกระบบขบัเคลือ่น (น.70,71)
เลอืกระบบออโตโฟกสั (น.66)

ชองเสียบการด(น.31)

ชองสกรยูดึขาตัง้กลอง

จอ LCD
(น.40,139)

           ชองรบัแสง/
ปมุชดเชยแสง (น.83/87)

ปมุเมน ู(น.40)

เลนสของชองเลง็ภาพ

ยางรองชองเล็งภาพ (น.205)

เซนเซอรเปด-ปดจอ LCD
(น.146)

บนัทกึเสยีง
(น.162)

         ปมุปรบัควบคมุแบบเรว็/
ปมุพมิพภาพโดยตรง (น.38/181)

วงแหวนปรับแกสายตา (น.36)
ถายภาพดวย Live View/
ถายภาพยนตร (น.108/124)

          แสดงขอมูลการ
ถายภาพ/ปมุจดัการตดั
สวนภาพ
(น.44,110,126,143,173)

ปมุเลอืกแบบทศิทาง(น.40)



Ê‹วนตางๆ ของตวักลอง

การแสดงผลการปรับตั้งควบคุม

ความไวชตัเตอร 

คาการชดเชยแสง
   ปรมิาณการชดเชยแสง(น.87)
    ระดบัการถายภาพครอม(น.89)

ระบบบนัทกึภาพ

ระดบัพลงังานแบตเตอรี (น.28)

Picture Style (น.75)

ขอมลูและสญัลกัษณตางๆ จะปรากฏขึน้กต็อเมื่อมกีารปรบัตัง้

ระบบวัดแสง (น.86)
ระบบวดัแสงเฉลีย่ทัง้ภาพ
ระบบวัดแสงเฉพาะสวน
ระบบวดัแสงเฉพาะจดุ
ระบบวดัแสงเฉลีย่เนนกลางภาพ

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

ระบบออโตโฟกัส (น.66)

จำนวนภาพทีถ่ายไดอกี
จำนวนภาพที่ถายไดอีกเมื่อใช
ระบบถายภาพครอมสมดุลสีขาว
นบัถอยหลงัเมือ่ใชระบบหนวงเวลา
แสดงระยะเวลาเมือ่ถายดวยชตัเตอร B

เขม็ชีท้ศิทางของวงแหวนควบคมุหลกั (น.77)
ชองรบัแสง

ความไวแสง(ISO) (น.62)

ระบบสมดลุสขีาว (น.99)

สมดุลสีขาวแบบกำหนดเอง

สมดลุสขีาวอตัโนมตัิ
แสงแดด
ในรมเงา
มเีมฆครึม้

หลอดไฟทังสเตน
หลอดฟลูออ

เรสเซนต(สีขาว)

ปรบัแกสมดลุสขีาว (น.101)
ถายภาพครอมสมดุลสีขาว(น.102)

คุณภาพในการ
บันทึก (น.72)

สถานะการถายโอนสัญญาณของระบบ
Eye-Fi * (น.208)

ระบบขบัเคลือ่น (น.70,71)
ถายครั้งละเฟรม
ถายภาพตอเนือ่ง
หนวงเวลาถายภาพ/
รโีมทคอนโทรล
หนวงเวลา 2 วนิาที
ถายภาพตอเนือ่งหลงั
จากหนวงเวลา

* จะแสดงขอมูลถาใช Eye-Fi card

ชดเชยแสงแฟลช (น.88)
เนนรายละเอียดในสวนสวาง
(น.194)
ถายภาพครอมอตัโนมตัิ
(น.103)

สญัลกัษณการปรบัควบคมุแบบเรว็ (น.38)



Ê‹วนตางๆ ของตวักลอง

โฟกสัสกรนี จดุโฟกสั

ความไวแสง

ไฟยนืยนัความชดั

จำนวนภาพทีถ่ายตอเนือ่ง
ไดมากทีส่ดุ

ปรบัแก
สมดลุสขีาว

ความไวชตัเตอร
ถายภาพในระบบสเีอกรงค

สเกลบอกคาแสง
   ระดบัการชดเชยแสง
   ชวงการถายภาพครอม
 สถานะการทำงานของระบบลดตาแดง

ชองรบัแสง
การดเตม็ (FuLL)
การดผิดปกติ (Err)
ไมมีการด (Card)

ความไวชตัเตอร
FE Lock (FEL)
กำลงัทำงาน (buSY)

ชดเชยแสงแฟลช

ล็อคคาแสงแฟลช /
กำลังล็อคคาแสงแฟลช

High Speed Sync

แฟลชพรอม /
เตือนการทำงานของ FE
Lock ที่อาจผิดพลาด

ขอมลูและสญัลกัษณตางๆ จะปรากฏขึน้กต็อเมื่อมกีารปรบัตัง้

เนนรายละเอียดในสวนสวาง

พืน้ทีว่ดัแสงเฉพาะจดุ

ล็อคคาแสง /
กำลงัลอ็คคาแสง

อยใูนระหวางการประจไุฟแฟลช (     buSY)

การแสดงผลของชองมองภาพ

ไฟแสดงจดุโฟกสัทีท่ำงาน



Ê‹วนตางๆ ของตวักลอง

วงแหวนเลือกระบบ
วงแหวนเลอืกระบบแบงเปนกลมุ คอื กลมุโปรแกรมขัน้พืน้ฐาน(Basic Zone)  โปรแกรมขัน้
กาวหนา(Creative Zone) และโปรแกรมถายภาพยนตร

โปรแกรมตางๆ ในกลมุนี ้จะชวยใหปรบัตัง้และควบคมุ
การทำงานของกลองไดมากขึน้

Program AE (น.60)
Shutter-priority AE (น.78)
Aperture-priority AE (น.80)
Manual (น.83)
Automatic depth-of-field
AE (น.85)

โปรแกรมอตัโนมตัทิีก่ลองจะควบคมุการปรบัตัง้ใหทัง้หมด
ผใูชเพยีงกดชตัเตอรเพือ่ถายภาพเทานัน้

(น.46)

(น.50)  สำหรบัการถายภาพบคุคล
(น.51)  สำหรบัการถายภาพทวิทศัน

(น.52)  สำหรบัการถายภาพสิง่ของเลก็ๆ ในระยะใกล
(น.53)  สำหรบัการถายภาพภาพกฬีาและภาพเคลือ่นไหว

(น.54)  สำหรบัการถายภาพบคุคลกบัแสงกลางคนื

Creative Zone

Basic Zone

(น.55)
ถายภาพยนตร (น.123)

(น. 49)  เมือ่ไมตองการใชแฟลช



Ê‹วนตางๆ ของตวักลอง

เลนส
เลนสที่ไมมีสเกลบอกระยะโฟกัส

รองสำหรบัตดิตัง้ฮดู
(น.231)

เกลยีวสำหรบัตดิตัง้ฟลเตอร
ดานหนาของเลนส  (น.231)

วงแหวนซูม (น.34)
วงแหวนโฟกัส (น.69,120)

สวติซของระบบปองกนัภาพสัน่ (น.35)
ดชันสีำหรบัตดิตัง้เลนส (น.33) จดุสมัผสั (น.13)

ความยาวโฟกสัของซมู (น.34)

สวติซเลอืกระบบโฟกสั (น.33)

เลนสที่มีสเกลบอกระยะโฟกัส

รองสำหรบัตดิตัง้ฮดู
(น.231)

เกลยีวสำหรบัตดิตัง้ฟลเตอร
ดานหนาของเลนส  (น.231)

วงแหวนซูม (น.34)

สวติซของระบบปองกนัภาพสัน่ (น.35)

สเกลแสดงระยะโฟกสั

จดุสมัผสั (น.13)

ความยาวโฟกสัของซมู (น.34)

สวติซเลอืกระบบโฟกสั (น.33)

วงแหวนโฟกัส (น.69,120)
ดชันสีำหรบัตดิตัง้เลนส (น.33)



Ê‹วนตางๆ ของตวักลอง

เครื่องประจุไฟ LC-E8
สำหรบัประจไุฟ Battery Pack LP-E8 (น.24)

ปลัก๊ไฟ
ชองใสแบตเตอรี

ไฟแสดงสถานะการประจไุฟ

เครื่องประจุไฟ LC-E8E
สำหรบัประจไุฟ Battery Pack LP-E8 (น.24)

ชองใสแบตเตอรี
ไฟแสดงสถานะการประจไุฟ

ชองเสยีบสายไฟ

สายไฟ

เครือ่งประจไุฟรนุนี ้ถกูออกแบบใหวางในแนวตัง้ หรอืวางราบกบัพืน้

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย :
เพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้จากการเกดิประกายไฟและไฟฟาลดัวงจร
ใหอานและปฏบิตัติามคมูอือยางละเอยีดและใชงานดวยความระมดัระวงั
สำหรบัการใชกบัปลัก๊ไฟทีม่ลีกัษณะตางจากประเทศสหรฐัอเมรกิา สามารถจะใชตวัแปลงเพือ่เสยีบสายไฟของเครือ่ง
ใหเขากบัรปูแบบของปลัก๊ในแตละประเทศได

ไฟแสดงสถานะการ
ประจไุฟเตม็แลว

ไฟแสดงสถานะการ
ประจไุฟเตม็แลว
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ในบทนี้ จะอธิบายการเตรียมกลองสำหรับนำออกไปใชงาน
และความรูพื้นฐานในการปรับควบคุมกลองในขั้นเบื้องตน

วธิรีอยสายคลองคอ
สอดปลายสายเขากับชองรอยสายคลองคอ
โดยสอดผานทางดานลาง จากนั้นสอดผาน
แถบรัด ดังภาพ แลวจึงสอดสายผานหัว
เข็มขัด จากนั้นปรับสายที่อยูในบริเวณดัง
กลาวใหตึงและมีความยาวพอเหมาะ และ
ตรวจสอบดูวาสายไดยึดกับกลองดีแลว

ฝาครอบชองเล็งภาพจะติดตั้งมากับ
สายคลองคอ (น.205)

ฝาครอบชองเลง็ภาพ



¡ารประจุไฟแบตเตอรี
ถอดฝาครอบออกตามทศิทางของลกูศร

ใสแบตเตอรีเขากับรองของแทนประจุไฟ
ใสแบตเตอรตีามลำดบัขัน้ตอนโดยมทีศิทางตามศรชี้
และตรวจดูวาแบตเตอรีเขาที่อยางแนนหนา
เมือ่ตองการถอดแบตเตอรอีอก ใหทำตามขัน้ตอนโดย
ใชลำดบัและทศิทางยอนกลบั

การประจุไฟแบตเตอรี
สำหรับรุน LC-E8
ดงึขาของปลัก๊ออกมาตามทศิทางของลกูศร
และเสยีบเขากบัปลัก๊ไฟทีผ่นงั

สำหรับรุน LC-E8E
เสยีบตอสายไฟเขากบัชองเสยีบของเครือ่งประจไุฟ
จากนัน้เสยีบปลายอกีดานหนึง่เขากบัปลัก๊ไฟทีผ่นงั

เครือ่งประจไุฟจะทำการประจไุฟทนัท ีโดยไฟแสดง
สถานะจะตดิสวางเปนสสีม
เมือ่แบตเตอรถีกูชารจจนเตม็แลว ไฟแสดงสถานะ
จะเปลี่ยนเปนสีเขียว

การประจไุฟจนเตม็ จะใชเวลาประมาณ 2 ชม. ทีอ่ณุหภมู ิ 23 Cํ / 73 Fํ โดยระยะ
เวลาในการประจุไฟจะขึ้นอยูกับอุณหภูมิในเวลานั้นและระดับพลังงานที่ตองประจุ
เพือ่ความปลอดภยั เมือ่ประจไุฟในอณุหภมูติ่ำ (6 Cํ-10 Cํ / 43 Fํ-50 Fํ) จะใชเวลา
นานกวาปกต ิ(นานถงึ 4 ชัว่โมง)



เคล็ดลับการใชแบตเตอรีและเครื่องประจุไฟ
ประจไุฟแบตเตอรกีอนนำกลองไปใช 1 วนั หรอืประจไุฟในวนัทีจ่ะใช
ถงึแมวาจะไมไดใชกลอง หรอืเกบ็กลองไวในทีจ่ดัเกบ็ แบตเตอรจีะมกีารคายประจอุอกไป
อยางชาๆ ทลีะนอย ทำใหพลงังานในแบตเตอรคีอยๆ ลดระดบัลงไป

ภายหลงัจากประจไุฟเตม็แลว ถอดแบตเตอรอีอกจากเครือ่งประจไุฟ และถอดสาย
ไฟของเครือ่งประจไุฟออกจากปลัก๊ไฟ
ถอดแบตเตอรอีอกจากตวักลอง เมือ่ไมไดใชกลองเปนเวลานาน
ถาแบตเตอรถีกูใสไวในตวักลองทีเ่กบ็และไมไดใชงานเปนเวลานาน ประจไุฟฟาใน
 แบตเตอรจีะคายออกทลีะนอยๆ ทำใหอายกุารใชงานของแบตเตอรสีัน้ลง ควรถอดแบตเตอรี
ออกจากกลองกอนจะนำกลองไปเก็บ และควรจะเก็บแบตเตอรีโดยใชฝาครอบไว การนำ
แบตเตอรีไปเก็บไวเปนเวลานานหลังจากการประจุไฟเต็มก็จะทำใหประสิทธิภาพของ
แบตเตอรเีสือ่มลงไดเรว็ขึน้
เครือ่งประจไุฟนีส้ามารถนำไปใชในประเทศตางๆ ได
เครือ่งประจไุฟรนุนีอ้อกแบบใหใชงานไดกบัระบบไฟฟากระแสสลบัทีม่แีรงดนัไฟฟาตัง้แต
100 V  จนถงึ 240 V  และมคีวามถีใ่นชวง 50/60 Hz ซึง่ครอบคลมุระบบการจายไฟฟาของ
ทกุๆ ประเทศ หามดดัแปลงหรอืถอดชิน้สวนใดๆ โดยเฉพาะหมอแปลงทีอ่ยใูนเครือ่งประจไุฟ
เพราะจะทำใหเครื่องประจุไฟเกิดความเสียหาย

ถาแบตเตอรใีชงานไดไมนานหลงัจากเพิง่ประจไุฟเตม็ แสดงวาแบตเตอรเีสือ่มแลว
ควรซือ้แบตเตอรกีอนใหม

หามนำแบตเตอรีรุนอื่นๆ มาประจุไฟ ยกเวนแบตเตอรีของกลอง(Battery Pack LP-E8)
Battery Pack LP-E8 ออกแบบมาเพือ่ใชกบัอปุกรณรนุทีแ่คนนอนเจาะจงเทานัน้ การนำไปประจุ
ไฟดวยเครื่องชารจชนิดอื่น หรือใชกับอุปกรณอยางอื่นจะทำใหเกิดความเสียหายทั้งตอ
แบตเตอรีและอุปกรณ ซึ่งอยูนอกเหนือขอบเขตในการรับประกันสินคาของแคนนอน

¡ารประจไุฟแบตเตอรี



¡ารใสและถอดแบตเตอรี
การใสแบตเตอรี
ใสแบตเตอร ีLP-E8 ทีป่ระจไุฟเตม็แลวเขากบัชองใสของตวักลอง

เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี

ดันสลักของฝาปดไปตามทิศทางของลูกศร
ในภาพและเปดฝาออก

ใสแบตเตอรเีขาสชูองใส
หันแบตเตอรีดานที่เปนจุดสัมผัสเขาดานใน

ใชนิ้วดันเขาจนสุด กระทั่งแบตเตอรีถูกล็อค
จนแนนภายในชอง

ปดฝากลับเขาที่
ปดฝาเขาที่เดิมจนมีเสียงของสลักล็อคดังขึ้น

เปดฝาปดและนำแบตเตอรอีอก
ผลักสลักล็อคแบตเตอรีตามทิศทางของลูกศร
และนำแบตเตอรีออก

เพื่อปองกันการลัดวงจร ควรใสฝาครอบ
แบตเตอรีไวเสมอหลังจากที่นำออกจากกลอง

หลงัจากเปดฝาปดชองใสแบตเตอรอีอกแลว ควรใชความระมดัระวงั ไมดนัฝาปดแรงมากจนพบั
ไปในดานตรงขาม เพราะจะทำใหบานพบัของฝาปดชำรดุ

การถอดแบตเตอรี



¡ารเปดสวติซกลอง
เมือ่ผลกัสวติซเพือ่เปดการทำงานของกลอง จอภาพจะแสดงเมนสูำหรบัปรบัตัง้วนัทีแ่ละเวลา
อานรายละเอียดการปรับตั้งวันที่และเวลาในหนา 29

กลองถูกเปดการทำงาน
กลองถูกปด และไมสามารถปรับ
ควบคุมใดๆ ใหปรับมาที่ตำแหนงนี้
เสมอเมื่อไมไดใชกลอง

เกี่ยวกับระบบทำความสะอาดเซนเซอรโดยอัตโนมัติ
ทกุๆ ครัง้ทีส่วติซเปด/ปด ถกูปรบัไปที ่              หรอื               ระบบทำความสะอาด
พื้นผิวของเซนเซอรจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ และในขณะที่กำลังทำความสะอาด
สญัลกัษณ               จะปรากฏบนจอ LCD และแมวาระบบจะยงัทำงานคางอย ูผู
ใชก็ถายภาพไดเพียงแตะชัตเตอรเบาๆ (น.37) เพื่อใหกลองพรอมถายภาพทันที
หากผใูชปรบัสวติซปดเปด             /              สลบักนัอยางรวดเรว็ สญัลกัษณ
           จะไมปรากฏขึน้บนจอ LCD ซึง่ไมถอืเปนความผดิปกติ

เกี่ยวกับระบบปดการทำงานอัตโนมัติ
เพื่อความประหยัดพลังงานของแบตเตอรี กลองจะปดการแสดงผลและการทำงาน
โดยอตัโนมตัหิลงัจากไมมกีารปรบัควบคมุใดๆ ตดิตอกนัเปนเวลา 30 วนิาท ีเมือ่ตอง
การใชกลองอีก ผูใชเพียงแตแตะชัตเตอรเบาๆ จอภาพจะกลับมาแสดงผลและกลอง
จะกลับสูการทำงานตามปกติ

เมือ่สวติซถกูปรบัไปทีต่ำแหนง                 ในขณะทีก่ลองกำลงับนัทกึขอมลูลงในการด สญัลกัษณ
[Recording.....] จะปรากฏขึน้บนจอภาพ และกลองจะปดการทำงานภายหลงัจากทีไ่ดบนัทกึ
ไฟลของภาพนั้นลงในการดจนเสร็จสมบูรณ

ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการปดการทำงานของกลองไดจากการปรับตั้ง
ในเมน ู[      Auto Power Off ] (น.139)



¡ารเปดสวติซกลอง

การตรวจสอบระดับพลังงาน
เมือ่ปรบัสวติซไปทีต่ำแหนง                    จอ LCD จะแสดงระดบัพลงังานแบงออกเปน 4 ระดบั

พลังงานเต็ม
พลังงานลดลงเล็กนอย แตยังมีเหลือ
อยูพอสมควร
พลังงานใกลจะหมดในไมชา
พลังงานหมด ควรประจุไฟใหม

อณุหภมูิ
ประมาณ 550 ภาพ
ประมาณ 440 ภาพ

ไมใชแฟลช
ใชแฟลช 50%
ตัวเลขในตารางขางตนไดมาจากการทดสอบดวยแบตเตอรี LP-E8 ที่ประจุไฟเต็มโดยไม
ไดใชระบบ Live View และทดสอบตามการทดสอบมาตรฐานของสมาคมกลองและการ
ถายภาพ(CIPA)
Battery Grip BG-E8 เปนอปุกรณเสรมิพเิศษทีช่วยใหถายภาพไดมากขึน้  เพราะสามารถ
ติดตั้งแบตเตอรี LP-E8 ได 2 กอน หรือใชแบตเตอรีขนาด AA จำนวน 6 กอน ซึ่งจะทำให
ปริมาณภาพที่ถายได ที่อุณหภูมิ 23 ํC / 73 ํF เพิ่มขึ้นเปน 470 ภาพ เมื่อไมใชแฟลช และ
270 ภาพ เมื่อถายภาพดวยแฟลชครึ่งหนึ่งของจำนวนภาพที่ถาย

ประมาณ 470 ภาพ
ประมาณ 400 ภาพ

อายุการใชพลังงานของแบตเตอรี (จำนวนภาพที่ถายได)
ที่ 23 Cํ / 73 Fํ ที่ 0 Cํ / 32 Fํ

แตะปมุชตัเตอรลงครึง่หนึง่บอยๆ หรอืเปนเวลานาน
มกัจะใชระบบ AF จบัภาพบอยๆ โดยไมไดถายภาพ
เปดดภูาพบอยๆ หรอืใชจอ LCD ปรบัตัง้บอยๆ
เมือ่ใชกบัเลนสทีม่รีะบบลดภาพสัน่ (IS)

จำนวนภาพทีถ่ายไดจรงิอาจนอยกวาทีแ่สดงไวในตาราง
โดยขึน้อยกูบัสภาพแวดลอมและลกัษณะการใชงาน  ดงัตอไปนี้

การทำงานของเลนสนัน้อาศยัแบตเตอรขีองกลอง ซึง่เลนสบางตวัอาจจะใชพลงังานมาก
และทำใหจำนวนภาพที่ถายไดมีปริมาณลดลง
อายกุารใชงานของแบตเตอรเีมือ่ใชระบบ Live View ดหูนา 109



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

ใชปมุ              เพือ่เลอืกรายการ
 [Date/Time] จากนัน้กดปมุ

แสดงรายการของเมนู
กดปุม                   เพื่อใหกลองแสดง
รายการปรับตั้งในเมนูที่จอ LCD

ใชแถบ [     ] และเลือก [Date/Time]
ใชปมุ              เพือ่เลอืกแถบ [   ]

ตั้งวันที่และเวลา
ใชปมุ                เพือ่ปรบัตัง้ตวัเลขวนัทีแ่ละ
เวลาใหตรง
กดปมุ            ซึง่กรอบ  <   > จะปรากฏขึ้น
ใชปมุ               เพือ่ปรบัตวัเลข จากนัน้
กดปุม      และกลับสูกรอบปกติ

ออกจากเมนู

กดปุม           เพื่อใหจอภาพกลับสู
การแสดงผลปกติ

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

ใชปมุ              เพือ่เลือ่นแถบสวางไปที่
[OK]  จากนัน้กดปมุ
กลองจะจำวันที่และเวลาที่ตั้งไวแลว



àลอืกภาษา
แสดงรายการของเมนู
กดปมุ                      เพือ่ใหกลองแสดงราย
การปรับตั้งในเมนูที่จอ LCD

เลอืกแถบ [     ] และเลือก [Language     ]
กดปมุ              เพือ่เลอืกแถบ [    ]

กดปมุ             เพือ่เลอืกรายการ
 [Language     ] (รายการที ่3 จากบน)
จากนั้นกดปุม

เลือกภาษาที่ตองการ
กดปมุ                เพือ่เลอืกภาษาทีต่องการ
จากนัน้กดปมุ
เมื่อตั้งแลว ภาษาของรายการจะเปลี่ยนไป
กดปุม            เพือ่ใหจอภาพกลบัสู
การแสดงผลปกติ



ÇÔธใีสและนำการดออกจากกลอง
ไฟลภาพทีถ่ายจะถกูบนัทกึลงในการด ซึง่เปนอปุกรณทีผ่ใูชตองซือ้เพิม่

ตรวจสอบแผนการดวาสวติซปองกนัการถกูบนัทกึของการดไดถกูปรบัใหถกูตำแหนง
เพือ่ใหการดแผนนัน้สามารถบนัทกึและลบได

การใสการดลงในชอง
เปดฝาปดชองใสการด

เลื่อนฝาปดชองใสการดตามทิศทาง
ของลูกศรเพื่อเปดฝาออก

สวิตซปองกันการบันทึกของการด ใสการด
หันฉลากของการดเขาหาตัว แลวดันเขาใน
ชองใสการดจนสุดทางจนการดถูกยึดเขาที่

ปดฝา
ปดฝาตามทิศทางของลูกศร และดันจนมี
เสียงเบาๆ

เมื่อปรับสวิตซเปด/ปดกลองไปที่
ตวัเลขบอกจำนวนภาพทีส่ามารถถายไดทัง้
หมดสำหรบัการดแผนนีจ้ะปรากฏขึน้บนจอ
LCD

จำนวนภาพทีถ่ายไดทัง้หมด

จำนวนภาพทีถ่ายไดทัง้หมดขึน้อยกูบัความจทุีย่งัคงเหลอือยขูองการด, คณุภาพในการบนัทกึ,
ความไวแสง ฯลฯ
เมือ่ปรบัเมน ู[     Release shutter without card] ใหเปน [Disable] จะชวยปองกนัไม
ใหผใูชลมืใสการดในตวักลอง (น.138)



ÇÔธใีสและนำการดออกจากกลอง

การถอดการด
เปดฝาปดชองใสการด

ปรับสวิตซเปด/ปด การทำงานไปที่
ตรวจสอบวา ตัวอักษร “Recording......”
ไมไดปรากฏบนจอ LCD
ตรวจสอบดูวา ไฟแสดงสถานะของ
การดไมไดติดสวางอยู

นำการดออกจากชองใส
ดันการดเบาๆ เขาไปอีกเล็กนอยจนสุดทาง
และปลอยนิ้ว การดจะหลุดจากการล็อค
ดึงการดออกตรงๆ จากนั้นปดฝา

ขณะทีไ่ฟบอกสถานะของการดติดสวางหรอืกระพรบิ หมายถงึไฟลภาพกำลงัถกูบนัทกึ
หรอืการดกำลงัถกูอานขอมลู กำลงัลบไฟล หรอืไฟลภาพกำลงัถกูถายโอนออกไป ใน
ขณะทีไ่ฟบอกสถานะนีก้ำลงัตดิสวางหรอืกระพรบิ ไมควรทำสิง่ตางๆ ตามรายการดาน
ลาง เพราะอาจทำใหขอมลูภาพเสยีหาย และอาจทำใหเกดิความเสยีหายตอการดและ
ตวักลองดวย
   เปดฝาปดชองใสการด
   เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี
    เขยาหรอืกระแทกกลองอยางแรง
ถาการดแผนนัน้เคยถกูใชถายภาพแลว หมายเลขภาพจะไมเริม่ตนจาก 0001 (น.140)

ไมควรใชนิ้วมือหรือวัตถุที่เปนโลหะสัมผัสบริเวณจุดสัมผัสของการด
ถามีขอความเตือนเกี่ยวกับความบกพรองผิดปกติของการดปรากฏบนจอ LCD ใหลองถอด
การดออกและเสยีบการดเขาไปใหม ถายงัมขีอความเตอืนปรากฏอย ูใหใชการดแผนอืน่ๆ และ
ถาสามารถถายโอนขอมูลภาพของการดแผนที่มีปญหาลงในคอมพิวเตอรได ใหถายโอนไฟล
ทัง้หมดใหเรยีบรอย จากนัน้ทำการฟอรแมทการดใหม (น.42) การดทีม่ปีญหากอ็าจจะกลบัมา
ทำงานไดตามปกติ



ÇÔธใีสและถอดเลนส
การใสเลนส

ถอดฝาปดของกลองและเลนส
ถอดฝาปดดานทายเลนส และฝาปดเมาท
ของกลองออกโดยหมุนตามทิศทางของลูกศร

ใสเลนส
สอดทายเลนสเขาหาเมาทของกลอง โดยให
ดัชนีบนกระบอกเลนสตรงกับดัชนีสีขาว
บนตัวกลอง แลวจึงหมุนตามทิศทางของลูก
ศร จนมีเสียงดัง “คลิ๊ก”

ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่ <AF>
(ออโตโฟกัส)

ถาสวติซนีถ้กูปรบัไวที ่  <MF>  (แมนนวล
โฟกัส) ระบบออโตโฟกัสจะไมทำงาน

ถอดฝาปดหนาเลนสออก

ควรถอดเปลี่ยนเลนสในบริเวณที่มีฝุนละอองนอย
เมื่อเก็บกลองโดยไมไดสวมเลนสไวกับกลอง ตรวจสอบใหแนใจวา ไดใชฝาปดเมาท
ของกลองแลว
เปาหรือปดฝุนที่ฝาปดตัวกลองกอนปดเสมอ

การปองกันฝุนเขาสูภายในตัวกลอง



ธใีสและถอดเลนส

เกี่ยวกับการซูม
เมื่อตองการซูม ใชนิ้วมือหมุนวงแหวนซูมของเลนส
หากตองการซมูเพือ่จดัภาพใหเหมาะสม ใหซมู
กอนที่จะโฟกัส เพราะการซูมหลังจากที่โฟกัส
ไดแลวอาจจะทำใหความชัดคลาดเคลื่อน
ไปเล็กนอย

ขณะที่กดปุมปลดล็อคเลนสคางอยู ใหหมุน
กระบอกเลนสตามทิศทางของลูกศร

หมุนเลนสไปจนสุดทาง แลวจึงดึงออกตรงๆ

เมื่อถอดเลนสออกจากกลองแลว ใหใชฝาปด
ทายเลนสปดไวเพื่อปองกันฝุน

การถอดเลนส

หามใชเลนสสองดูดวงอาทิตยโดยตรง เพราะจะเกิดอันตรายอยางมากตอดวงตา

ในขณะที่วงแหวนโฟกัสมีการหมุนในขณะเลนสกำลังคนหาความชัด หามใชนิ้ว
สัมผัสวงแหวน

การเทียบคาความยาวโฟกัส
เพราะเซนเซอรมีขนาดเล็กกวาฟลม
35mm ดงันัน้ภาพทีเ่หน็และถายไดจงึมี
ขนาดใหญขึน้ เหมอืนเลนสทีใ่ชมคีวาม
ยาวโฟกสัสงูขึน้อกี 1.6 เทา(1.6x)

ขนาดของเซนเซอร
(22.3x14.9 มม./0.88x0.59 นิว้)
ขนาดของฟลม 35mm
(36x24 มม./1.42x0.94 นิว้)



กีย่วกบัระบบเลนส Image Stabilizer(IS)
เมื่อใชเลนสที่ติดตั้งระบบลดภาพสั่น(IS) เลนสจะชวยลดการสั่นไหวที่มีผลทำใหภาพ
ไมชดั การอธบิายขัน้ตอนการปรบัตัง้นี ้ใชเลนส EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS มาเปน
ตัวอยาง
*IS เปนตวัยอของระบบ Image Stabilizer

เมื่อภาพที่เห็นจากชองเล็งภาพดูนิ่งแลว
จึงกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ

ปรับสวิตซ IS ไปที่
ปรบัสวติซเปด/ปด การทำงานของกลองไปที่

ใชนิว้แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ลงไปครึง่หนึง่
ระบบชวยลดภาพสัน่หรอื IS จะเริม่ทำงาน

ถายภาพ

ระบบ Image Stabilizer จะมปีระสทิธภิาพในการทำงานลดลง เมือ่ใชถายภาพสิง่ทีเ่คลือ่นที่

ระบบ Image Stabilizer จะมปีระสทิธภิาพในการทำงานลดลง เมือ่ใชถายภาพในขณะทีก่ำลงัยนื
อยบูนพืน้ทีซ่ึง่มคีวามสัน่มาก หรอืพืน้ทีท่ีม่กีารเคลือ่นไหวมาก เชน ในขณะลองอยใูนเรอืลำเลก็ๆ

เมือ่ตัง้กลองไวบนขาตัง้กลอง ซึง่ไมมคีวามจำเปนตองใชระบบ Image Stabilizer
ควรปรบัสวติซของระบบ IS ไวที ่<OFF> เพือ่ใหประหยดัพลงังาน
ระบบ Image Stabilizer จะทำงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ แมวาจะตัง้กลองไวบนขาตัง้กลองแบบ
ขาเดีย่ว(monopod) กต็าม
เลนส IS บางรนุออกแบบใหผใูชเลอืกปรบัระบบการทำงานของ IS ไดหลายแบบ  อยางไรกด็ ีเลนส
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS  และ EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS จะปรบัการทำงานของระบบ IS ให
โดยอัตโนมัติ

ระบบ Image Stabilizer จะทำงานแมวาจะปรบัสวติซเลอืกระบบโฟกสัไปที ่<AF> หรอื <MF>



ปรับภาพในชองเล็งภาพใหคมชัด

หมุนปรับลูกบิดปรับแกสายตา

หมุนปรับลูกบิดไปทางซายและขวา เพื่อให
กรอบเล็งของจุดโฟกัสทั้ง 9 จุดมีความ
คมชัดที่สุด

ถายงัไมสามารถปรบัแกสายตาไดจนเหน็ภาพในชองเลง็ภาพทีค่มชดัได แนะนำใหใช Dioptric
Adjustment Lens E ซึง่มใีหเลอืก 10 ระยะ(เปนอปุกรณเสรมิพเิศษ)

การจับถือกลอง
เพือ่ใหภาพคมชดั พยายามถอืกลองใหมัน่คงและนิง่ทีส่ดุเพือ่ไมใหภาพสัน่

1. ใชมอืขวาจบักรปิของกลองใหมัน่คง ถนดัมอื
2. ใชมือซายประคองใตเลนส
3. แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ดวยนิว้ชีข้องมอืขวา
4. แนบแขนและขอศอกเขากับลำตัวโดยไมเกร็ง
5. แนบกลองกบัใบหนาและมองผานชองเลง็ภาพ
6. เพือ่ใหยนืไดมัน่คง แยกเทาขางหนึง่ออกไปดานหนา ปลายเทาเปด

สำหรบัการเลง็ภาพดวยจอ LCD ของกลองแทนการใชชองเลง็ภาพ ดหูนา 107

การถอืกลองถายภาพแนวนอน การถอืกลองถายภาพแนวตัง้แนวนอน

¾×éนฐานการปรบัควบคมุกลอง



¾×éนฐานการปรบัควบคมุกลอง

การใชปุมชัตเตอร
การทำงานของปมุชตัเตอรแบงเปนสองจงัหวะ คอืเมือ่แตะลงไปเบาๆ ครึง่หนึง่ กลองจะโฟกสั
วดัแสง และแสดงผล เมือ่กดลงจนสดุ ชตัเตอรจะลัน่เพือ่ถายภาพนัน้

เมื่อแตะปุมชัตเตอรเบาๆ (กดลงครึ่งหนึ่ง)
ระบบออโตโฟกัสจะเริ่มทำงาน มีการแสดงผลของ
คาแสง(ชัตเตอร/ชองรับแสง) จากระบบวัดแสงที่
เลือก คาแสงจะแสดงอยูทางดานลางสุดของจอ
LCD ภายในชองเล็งภาพ

เมื่อกดชัตเตอรลงจนสุด
ชัตเตอรจะลั่น และกลองจะบันทึกภาพนั้นไว

ปองกันภาพสั่น
ความสัน่ของมอืทีจ่บักลอง ตลอดจนความสัน่ของพืน้ทีซ่ึง่ยนืถายภาพอยมูกัจะมผีลทำ
ใหภาพที่ถายมีความสั่นและพรามัว และทำใหภาพลดความคมชัดลงไป โดยขึ้นอยูกับ
ความสั่นที่เกิดขึ้นมากหรือนอย เพื่อปองกันภาพสั่น ใหปฏิบัตดังนี้

        ถอืกลองใหกระชบัมอื ดวยทาทางทีม่ัน่คง ดงัทีแ่นะนำกอนหนานี้
         แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ครึง่หนึง่ เพือ่ใหระบบออโตโฟกสัทำงาน แลวจงึกดชตัเตอร
         ลงจนสดุ

หากผใูชกดปมุชตัเตอรลงจนสดุทนัท ีโดยไมแตะปมุชตัเตอรเพือ่ใหกลองหาโฟกสัเสยีกอน หรอื
แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ครึง่หนึง่ แลวกดลงจนสดุทนัทแีทบจะพรอมๆ กนั กลองจะหยดุชะงกัไป
ครูหนึ่งกอนที่ชัตเตอรจะลั่นเพื่อถายภาพนั้น
ในขณะที่กลองแสดงรายการตางๆ ของเมนู เลนดูภาพ หรือกำลังประมวลผลและบันทึกไฟล
ขอมลูลงในการด ผใูชสามารถสัง่ใหกลองกลบัไปพรอมถายภาพตอไปไดทนัทเีมือ่ใชนิว้แตะปมุ
ชตัเตอรเบาๆ ครึง่หนึง่



ผูใชสามารถจะเลือกสิ่งที่ตองการปรับตั้งและปรับเปลี่ยนฟงกชั่นใหทำงานในแบบที่
ตองการจากจอ LCD เรยีกการปรบัตัง้แบบนีว้า “Quick Control Screen”

แสดงระบบตางๆ ที่จอภาพ
เมื่อตองการใชจอ LCD ในการปรับตั้ง
กดปุม
จอภาพจะแสดงฟงกชั่นตางๆ

เลอืกฟงกชัน่ทีต่องการปรบัตัง้

เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพพืน้ฐาน (ยกเวน      )
ผูใชสามารถเลือกระบบขับเคลื่อน(น.70)
และปรับตั้งคุณภาพในการบันทึกภาพ (น.72)

ถายภาพ
กดชัตเตอรจนสุดเพื่อถายภาพ

กด  เพื่อเลือกฟงกชั่น

หนาจอของระบบบันทึกภาพพื้นฐาน

หนาจอของระบบบันทึกภาพสรางสรรค

ารใชจอภาพในการปรับตั้งอยางรวดเร็ว

ฟงกชั่นที่ถูกเลือกแลวจะปรากฎบนแถบแสง
ทีห่นาจอ
หมนุ         เพือ่เปลีย่นเปนแบบทีต่องการ



เมื่อใชจอภาพในการปรับตั้งอยางรวดเร็ว เลือก
ฟงกชั่นที่ตองการปรับตั้ง และกดปุม
จอภาพจะเปลี่ยนไปแสดงรายการของฟงกชั่นที่
เลือก (ยกเวนความไวชัตเตอรและชองรับแสง)

การแสดงฟงกชัน่ทีถ่กูปรบัตัง้

ารใชจอภาพในการปรบัตัง้อยางรวดเรว็

ฟงกชัน่ทีม่เีครือ่งหมายดอกจนัจะไมสามารถปรบัตัง้ไดดวยจอปรบัตัง้อยางรวดเรว็

กดปมุ            เพือ่ยนืยนัการปรบัตัง้ และยอน
กลับสูหนาจอของการปรับตั้งอยางรวดเร็ว

ชองรบัแสง (น.80)

ความไวชตัเตอร (น.78)

ชดเชยแสง /
ถายภาพครอม  (น.89)

ระบบบนัทกึภาพ *  (น.20)

Picture Style  (น.75)

คณุภาพในการบนัทกึภาพ (น.72)

ความไวแสง (น.62)
เพิม่รายละเอยีดในสวนสวาง*
(น.194)

ระบบออโตโฟกสั  (น.66)
สมดลุสขีาว  (น.99) ระบบวดัแสง (น.86)

ชดเชยแสงแฟลช (น.88)

ปรบัความเขมสวางอตัโนมตัิ
(น.103)

ระบบขบัเคลือ่น  (น.70)

หมุน        เพื่อเลือกคาหรือรูปแบบที่ตองการ
หรือกดปุม            เพือ่ปรบัตัง้คากไ็ด

รายละเอียดในสวนตางๆ ของจอปรับตั้งอยางรวดเร็ว



ผูใชสามารถปรับฟงกชั่นตางๆ ไดจากรายการของเมนู เชน คุณภาพของภาพ ตั้งวัน
ทีแ่ละเวลา ฯลฯ โดยสามารถดกูารปรบัตัง้ไดจากจอ LCD โดยใชปมุ                   หรอื
ปมุควบคมุแบบทศิทาง           ในการเลอืกรายการ และปมุ            ดานหลงัของกลอง

ารปรบัตัง้ควบคมุเมน ูMENU

ปมุ

จอภาพ LCD

ปมุยนืยนัการปรบัตัง้

ปมุควบคมุแบบทศิทาง

แสดงภาพ
ทีถ่ายแลว

ถายภาพ
แถบรายการ

รายการตวัเลอืก

ปรบัตัง้การทำงาน
My Menu

การปรบัตัง้

รายการในเมนู

 * ในโปรแกรมพื้นฐาน(Basic Zone) และโหมดการถายภาพยนตร
    แถบรายการและเมนเูหลานีจ้ะแสดงแตกตางกนั

ระบบบนัทกึภาพพืน้ฐาน ระบบบนัทกึภาพยนตร

ระบบบนัทกึภาพกาวหนา



แสดงรายการตางๆ ในเมนู
กดปมุ                 เพือ่แสดงรายการตางๆ

เลื่อนแถบเพื่อเลือกรายการ

ผใูชสามารถหมนุวงแหวน         เพือ่เลอืก
รายการ

เลือกรายการที่ตองการ
กดปุม      เพือ่เลอืกรายการ
จากนั้นกดปุม

เลอืกคาทีต่องการปรบัตัง้

กดปมุ                  เพื่อออกจากการปรับตั้ง
ในเมนู และกลับสูการถายภาพตามปกติ

ยืนยันการปรับตั้ง
กดปุม    เพือ่ยนืยนั

ออกจากการปรับตั้ง

วิธีปรับต้ังเมนู

ารปรบัตัง้ควบคมุเมนู

การอธบิายเกีย่วกบัฟงกชัน่ของเมนตูางๆ ในทีน่ี ้ตัง้อยบูนสมมตฐิานวา ผใูชไดกดปมุ
<     >  เพือ่แสดงรายการของเมนบูนจอภาพแลว
รายละเอียดของฟงกชั่นของเมนูตางๆ ไดแสดงรายการรวมไวที่หนา 212

รายการที่เลือกในปจจุบันจะเปนสีน้ำเงิน

กดปุม          เพือ่เลอืกรายการ

กดปมุ             หรอื             เพือ่เลอืกคาที่
ตองการ (คาการปรับตั้งที่ตองการอาจตองใช
ทั้ง หรอื            ในการปรบัตัง้)



ถาการดที่นำมาใชเปนการดแผนใหมที่ไมเคยใชมากอนหรือเคยใชกับกลองตัวอื่น หรือใชเก็บขอมูลสวนตัว
จากเครื่องคอมพิวเตอร ควรฟอรแมทดวยฟงกชั่นฟอรแมทของกลองเสียกอนที่จะนำมาใชเก็บขอมูลภาพ

การฟอรแมทการด จะลบขอมลูทกุๆ อยางทีเ่กบ็อยใูนการด ซึง่แมแตไฟลภาพที่
ถูกปองกันการลบภาพไวก็จะถูกลบไปดวย ควรตรวจสอบใหดีวาไมมีไฟลหรือ
ขอมลูทีส่ำคญัทีต่องการเกบ็ไว หากไมแนใจ ใหถายโอนขอมลูทีอ่ยใูนการดไปเกบ็
ไวในคอมพวิเตอร ฯลฯ กอนทำการฟอรแมทการด

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

ฟอรแมทการด
เลือก [OK]  จากนัน้กดปมุ
การดจะถูกฟอรแมท
เมื่อฟอรแมทการดเสร็จแลว จอภาพจะกลับ
มาแสดงเมนูอีกครั้งหนึ่ง

¡ารฟอรแมทการด

หากตองการฟอรแมทในระดับละเอียด
ใชปมุลบภาพ         แลวเลอืก
[Low level format]  ซึ่งมีสัญลักษณ
แลวเลอืก [OK]



เกีย่วกบัการฟอรแมทในระดบัละเอยีด (Low-level Format)
ใชคำสั่งนี้เมื่อพบวาการบันทึก หรือการอานขอมูลของการดใชเวลานานมากกวาปกติ
การฟอรแมทแบบนี ้กลองจะฟอรแมททกุสวนทีส่ามารถเกบ็ขอมลูไดทัง้หมดของการด
ซึ่งจะใชเวลาฟอรแมทนานกวาแบบปกติอีกเล็กนอย
ในขณะที่ระบบฟอรแมทนี้กำลังทำงานอยู ผูใชสามารถยกเลิกการทำงานกลางคันได
โดยเลอืก [Cancel] ซึง่ระบบฟอรแมทแบบปกตจิะทำงานตอไปจนการฟอรแมทเสรจ็สิน้
สมบรูณ และสามารถใชการดเกบ็ขอมลูของไฟลภาพไดตอไปตามปกติ

เมื่อมีการฟอรแมทการด เฉพาะขอมูลของระบบการจัดการไฟลเทานั้นที่จะถูกเปลี่ยนแปลงไป
ขอมูลที่เก็บไวในการดจะยังไมถูกลบออกไปอยางบริบูรณและอาจกูกลับคืนมาไดอีก(ดวย
ซอฟทแวรบางชนิด) ใหระมัดระวังเรื่องนี้เมื่อขาย มอบการดใหกับบุคคลอื่น หรือทิ้งแผนการด
ดงันัน้เมือ่ไมตองการใชการดอกีหรอืตองการจะทิง้ไป ควรจะฟอรแมทในระดบัละเอยีด หรอืตดั
ทำลายแผนการดใหเสยีรปูไปเพือ่ไมใหขอมลูในการดรัว่ไหล

ความจขุองการดทีแ่สดงอยบูนจอภาพในขณะทีฟ่อรแมทอาจจะต่ำกวาความจทุีร่ะบไุวบนฉลาก
ของการด

จดัการ [Format] ในกรณดีงัตอไปนี้
เมือ่นำการดใหมมาใช
เมือ่นำการดทีถ่กูฟอรแมทจากกลองตวัอืน่หรอืจากคอมพวิเตอรมาใช
เมือ่การดนัน้เกบ็ภาพหรอืขอมลูไวจนเตม็ความจุ
เมื่อกลองแสดงผลวาการดมีความผิดปกติ (น.224)

¡ารฟอรแมทการด

กอนทีจ่ะใชการด Eye-Fi  แผนใหม ตองตดิตัง้ซอฟทแวรภายในการดลงในคอมพวิเตอรเสยีกอน
จากนั้นจึงใชกลองฟอรแมทการดนี้

อปุกรณนีส้นบัสนนุเทคโนโลย ี exFAT โดยไดรบัการอนญุาตจากไมโครซอฟท



»รบัเปลีย่นการแสดงผลของจอ LCD
จอ LCD ของกลองสามารถแสดงผลของขอมลูและคาทีป่รบัตัง้ไวสำหรบัถายภาพ รายการของเมนู
ภาพ ฯลฯ

ขอมูลการถายภาพ
ขอมลูการถายภาพจะปรากฏทนัททีีเ่ปดสวติซกลอง

กดปมุ                       เพือ่เปดหรอืปดการแสดงขอมลูการถายภาพ

เมนู ภาพที่ถายแลว

หนาจอนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อกดปุม
                 และเมือ่กดปมุซ้ำ กจ็ะ
กลบัไปสกูารแสดงผลในหนาจอเดมิ

แสดงภาพทีถ่ายไวแลวเมือ่กดปมุ
         และเมือ่กดปมุซ้ำ กจ็ะกลบัไป
สกูารแสดงผลในหนาจอเดมิ

เมื่อผูใชแนบตาเขาใกลกับชองเล็งภาพ เซนเซอร
ตรวจจบั(น.17,146) จะปดการแสดงผลของจอภาพ
LCD โดยอตัโนมตั ิเพือ่ปองกนัมใิหแสงสวางของจอ
LCD รบกวนตอการมองภาพ และจอ LCD จะกลบัสู
การแสดงผลตามปกติทันทีที่ผูใชละสายตาจาก
ชองเลง็ภาพ

ระหวางทีจ่อภาพกำลงัแสดงเมนหูรอืแสดงภาพดงัทีแ่สดงดานลาง เมือ่ใชนิว้แตะชตัเตอรเบาๆ
จอภาพสามารถกลับสูการแสดงผลของการปรับตั้งเพื่อถายภาพ(ในภาพบน) และถาย
ภาพไดทันที

หากผใูชมองชองเลง็ภาพในขณะสวมแวนกนัแดด จอ LCD อาจไมดบัลงโดยอตัโนมตัิ
ในกรณนีี ้ใหกดปมุ                    เพือ่ปดการแสดงผลของจอ LCD
เมือ่ใชกลองใกลๆ  กบัแหลงกำเนดิแสงฟลอูอเรสเซนต จอ LCD อาจดบัลงเองโดยอตัโนมตัิ
ถาเกดิเหตนุี ้ใหนำกลองออกหางจากแหลงกำเนดิแสงนัน้เสยี
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ในบทนี้ จะอธิบายการเกี่ยวกับการถายภาพดวยระบบถายภาพขั้นเบื้อง
ตน(Basic Zone) เพือ่ผลของภาพถายทีด่ ีและวธิกีารเลนดภูาพทีถ่ายมาแลว
เมื่อใชระบบถายภาพขั้นเบื้องตน สิ่งที่ผูใชตองทำก็เพียงแตเล็งไปยังสิ่งที่ตอง
การถาย และกลองจะทำการปรบัคาตางๆ ใหโดยอตัโนมตั ิ (น.210)  และเพือ่
ปองกันภาพเสียจากการปรับตั้งที่ผิดพลาดของผูใช ผูใชจะไมสามารถเปลี่ยน
คาในระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ และฟงกชั่นที่ปรับตั้งไมไดจะแสดงใหเห็น
เปนสีเทาจางๆ บนจอภาพ

เกีย่วกบัระบบ Auto Lighting Optimizer(ระบบปรบัแสงอตัโนมตั)ิ
ในระบบถายภาพขั้นเบื้องตน ระบบ Auto Lighting Optimizer(ระบบปรับแสงอัตโนมัติ) ซึ่ง
เปนฟงกชั่นพิเศษจะปรับความเขมสวางและความเปรียบตางของแสงในภาพใหโดยอัตโนมัติ
และสามารถตั้งระบบนี้เปนระบบมาตรฐานในระบบถายภาพสรางสรรคดวยเชนกัน(น.103)

ระบบถายภาพ
ขัน้เบือ้งตน



ปรับวงแหวนเลือกระบบไปที่

เลง็จดุโฟกสัจดุใดจดุหนึง่ไปทีว่ตัถุ

จดุโฟกสัทกุๆ จดุมหีนาทีค่นหาความชดั ซึง่จดุ
ทีม่วีตัถอุยใูกลกวาจดุอืน่ๆ จะเปนจดุทีจ่บัภาพ
วัตถุได
การใชจุดโฟกัสที่กึ่งกลางของเฟรมจะชวยให
โฟกัสไดงายขึ้น

โฟกสั
แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ครึง่หนึง่ เลนสจะหมนุเพือ่
ปรับภาพใหชัด

หากจำเปน แฟลชที่ติดตั้งในตัวกลองจะยกตัว
ขึ้นและทำงานโดยอัตโนมัติ

เมื่อแฟลชในตัวกลองยกตัวขึ้นเองและทำงาน
แลว ผใูชสามารถใชนิว้กดใหแฟลชลงสตูำแหนง
เดิมหลังจากที่ถายภาพเสร็จ

ถายภาพ
กดปุมชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ
ภาพที่ถายแลวจะแสดงบนจอ LCD เปนเวลา
นานประมาณ 2 วนิาที

กรอบพืน้ทีจ่ดุโฟกสั

ไฟสญัญาณยนืยนัความชดั

ายภาพในแบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ

จุดที่อยูภายในกรอบสี่เหลี่ยมของจุดที่หาโฟกัสได
จะติดสวางเปนสีแดงในชวงสั้นๆ พรอมกับเสียง
สัญญาณเตือน “บี๊บ” ไฟยืนยันความชัด
ที่มุมลางดานขวาของชองเล็งภาพจะสวางขึ้นดวย



ปญหาที่ผูใชมักจะเกิดขอสงสัยกันบอยๆ
ไฟสัญญาณยืนยันความชัด          กระพริบ และกลองโฟกัสไมได
เลง็จดุโฟกสัไปยงับรเิวณทีม่คีวามแตกตางของแสงและเงามากๆ และแตะปมุชตัเตอรเบาๆ
ลงครึง่หนึง่ (น.202) และถาอยใูกลกบัวตัถมุากเกนิไป ใหถอยออกหางมากขึน้ และ
ทดลองโฟกสัใหมอกีครัง้
บางครัง้จดุโฟกสัหลายจดุตดิสวางพรอมๆ กนั
หมายความวา จดุโฟกสัทกุจดุทีต่ดิสวางนัน้สามารถจบัความชดัไดพรอมกนั โดยจดุโฟกสั
เหลานีค้รอบคลมุวตัถทุีอ่ยใูนระยะเดยีวกนั ผใูชจงึถายภาพไดทนัที

เมือ่แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ แตกลองกไ็มโฟกสัให
เมือ่สวติซทีก่ระบอกเลนสถกูปรบัไวที ่<MF> (แมนนวลโฟกสั) กลองจะไมหาความชดัให
โดยอตัโนมตั ิใหตรวจสอบสวติซของเลนส และปรบัมาที ่<AF>
แมจะถายภาพในตอนกลางวนั แตแฟลชในตวักลองกย็กตวัขึน้มาทำงาน
เมือ่ถายภาพยอนแสง แฟลชจะยกตวัขึน้ทำงานเพือ่ลบเงาเขมบรเิวณดานหนาของวตัถุ
และชวยใหวตัถมุรีายละเอยีดทีด่ขีึน้
ในสภาพแสงนอยๆ แฟลชในตวักลองยกตวัขึน้และยงิแสงกระพรบิถี่ๆ  ออกไป
เมือ่แตะปมุชตัเตอร แฟลชจะยกตวัขึน้และยงิแสงกระพรบิถี่ๆ  ออกไปเพือ่ชวยระบบโฟกสั
ในการคนหาโฟกสั เรยีกวา “ไฟชวยหาโฟกสั”(AF assist beam) ซึง่ไฟแฟลชนีจ้ะทำงานได
ดใีนระยะหางไมเกนิ 4 เมตร / 13.1 ฟตุ
ถงึแมแฟลชจะทำงานแลว แตภาพกย็งัดมูดื
วตัถทุีถ่ายภาพนัน้อยไูกลกวาระยะการทำงานของแฟลช สิง่ทีจ่ะถายภาพนัน้ควรจะอยู
ภายในระยะหางไมเกนิ 5 เมตร / 16.4 ฟตุ จากกลอง
เมือ่ใชแฟลช พืน้ทีข่องภาพทางดานลางดมูดือยางผดิปกติ
วตัถทุีถ่ายภาพนัน้อยใูกลกบักลองมากจนเกนิไป จนกระบอกเลนสทีย่ืน่ออกไปจากตวั
กลองบดบงัแสงของแฟลชทีฉ่ายออกไป วตัถทุีจ่ะถายภาพโดยใชแฟลชนัน้ไมควรอยใูกล
กวา 1 เมตร / 3.3 ฟตุ  และถาใชฮดูเลนส ใหถอดออกเสยีกอนทีจ่ะใชแฟลชถายภาพใกลๆ

FAQ

ายภาพในแบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ

เสยีง “บีบ๊” ดงัขึน้เบาๆ และเปนจงัหวะถี่ๆ  (ไฟสญัญาณยนืยนัความชดั
          ก็ไมติดสวางขึ้น)
แสดงวากลองกำลงัจบัภาพวตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นทีด่วยระบบโฟกสัแบบตอเนือ่ง(ซึง่ไฟ
สญัญาณยนืยนัความชดั                จะไมตดิขึน้) ผใูชสามารถกดชตัเตอรเพือ่ถายภาพได
ทนัทเีมือ่พอใจ และไดภาพวตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นทีอ่ยางชดัเจน



การจัดองคประกอบภาพใหม

ในฉากของสถานที่บางแหง การจัดใหจุดเดนอยูทางดานซายหรือขวาของภาพจะทำใหภาพเกิด
ความสมดุล และมีองคประกอบภาพที่สวยงามมากขึ้น
เมื่อใชระบบ          Full Auto ซึ่งกลองจะปรับตั้งคาใหทั้งหมดโดยอัตโนมัตินั้น เมื่อแตะชัตเตอร
เบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง ใหกลองจับความชัดและยังคงแตะคางไว โฟกัสจะล็อค ผูใชสามารถเบนกลองไป
ทางซายหรือขวาเพื่อจัดใหตัวแบบอยูคอนไปทางดานใดดานหนึ่งของเฟรม จากนั้นจึงกดชัตเตอร
จนสุดเพื่อถายภาพ เทคนิคนี้เรียกวา “การล็อคโฟกัส”(Focus Lock) ซึ่งทำงานไดในระบบถาย
ภาพขั้นพื้นฐานทุกๆ ระบบ ยกเวนระบบถายภาพสิ่งที่เคลื่อนไหว           (Sports)

เมือ่ใชระบบถายภาพอตัโนมตัสิมบรูณแบบ (        Full Auto)  เมือ่วตัถมุกีารเคลือ่น
ที่(ระยะระหวางกลองกับวัตถุเปลี่ยนแปลงไป) ในขณะที่โฟกัสหรือโฟกัสไดแลว ระบบ
AI Servo AF ซึง่เปนระบบทีส่ามารถจบัความชดัอยางตอเนือ่งไปยงัวตัถทุีเ่คลือ่นทีจ่ะเริม่
ทำงานโดยอัตโนมัติ และชวยจับภาพใหชัดตราบเทาที่ผูใชยังคงเล็งภาพวัตถุใหอยูภาย
ในเฟรมและใชนิ้วแตะชัตเตอรคางไวครึ่งหนึ่ง การโฟกัสจะยังคงทำงานอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา และเมื่อถึงจังหวะที่ตองการถายภาพ ก็เพียงกดปุมชัตเตอรลงจนสุด

การถายภาพสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่

ทคนคิการถายภาพดวยระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ



สถานทีบ่างแหงจะหามใชแฟลชถายภาพ ใชระบบยกเลกิการทำงานของแฟลชอตัโนมตั(ิFlash off)
<    > ระบบนีย้งัเหมาะกบัการถายภาพภายใตแหลงกำเนดิแสงอืน่ๆ ทีต่องการใหภาพแสดง
ผลพเิศษของแหลงกำเนดิแสงแบบนัน้ เชน การถายภาพในบรรยากาศทีม่แีสงเทยีน

Âกเลิกการทำงานของแฟลชอัตโนมัติ

เมือ่ใชเลนสซมู ใหซมูไปทีช่วงมมุกวาง
เมือ่ใชเลนสซมู ควรจะซมูทีช่วงมมุกวาง เพราะชวงมมุกวางจะชวยใหความชดัลกึเพิม่มาก
ขึน้ ชวยใหวตัถทุีอ่ยใูนระยะใกลจนถงึระยะไกลมคีวามชดัมากกวาการใชเลนสในชวงอืน่ๆ
และเลนสชวงมุมกวางยังชวยทำใหภาพทิวทัศนดูมีความกวางมากขึ้นดวย

เมือ่ถายภาพทวิทศันรวมกบัแสงไฟตอนกลางคนื
เมือ่เลอืกใชระบบถายภาพทวิทศันแลว แฟลชในตวักลองจะไมทำงาน ซึง่จะเหมาะสำหรบั
การถายภาพเพือ่เกบ็แสงสขีองทวิทศันในเวลากลางคนื ในสภาพแสงทีน่อย ควรจะใชขาตัง้
กลองเสมอเพือ่ปองกนัภาพสัน่ และเมือ่ตองการถายภาพบคุคลรวมดวย ใหเปลีย่นไปใชระบบ
ถายภาพบคุคลกบัแสงกลางคนื(Night Portrait)                 และใชขาตัง้กลองดวยเชนกนั

กลเม็ดเคล็ดลับ



Ãะบบถายภาพบคุคล

กลเม็ดเคล็ดลับ
ยิง่ตวัแบบอยไูกลจากฉากหลงั ฉากหลงักจ็ะยิง่มคีวามนมุเบลอมากขึน้
ถาจดัใหตำแหนงของตวัแบบอยไูมไกลจากฉากหลงัมากนกั ฉากหลงัในภาพกจ็ะมคีวามชดั
และเหน็รายละเอยีดจนแยงความนาสนใจไปจากจดุเดน ควรจะจดัใหวตัถอุยหูางไกลจาก
ฉากหลงัมากๆ ฉากหลงักจ็ะยิง่ดนูมุเบลอ และตวัแบบดโูดดเดน นอกจากนี ้ควรจะ ถายภาพ
บคุคลกบัฉากหลงัทีม่สีพีืน้เรยีบๆ ทีเ่ปนสเีดยีวกนั หรอืบรเิวณทีม่สีเีขม
เมือ่ใชเลนสซมู ใหซมูไปทีช่วงเทเลโฟโต
ถามเีลนสซมู ใหซมูไปทีช่วงความยาวโฟกสัปลายสดุของเลนสเพือ่ใหภาพบคุคลดแูนนพอดี
กบัขนาดเฟรม โดยมฉีากหลงัพอประมาณ(ดงัภาพตวัอยางดานบน) และถาเหน็วาตวัแบบ
ยงัมขีนาดเลก็จนเกนิไป กอ็าจจะตองเขาใกลมากขึน้เพือ่ใหไดขนาดทีพ่องาม
โฟกสัทีใ่บหนา
ตรวจสอบจดุโฟกสัทีท่าบกบับรเิวณใบหนาของแบบ วากระพรบิเปนสแีดงหรอืไม

ถากดปมุชตัเตอรจนสดุและคางไว กลองจะถายภาพดวยระบบถายภาพตอเนือ่ง ประมาณ 3.7
เฟรมตอวนิาท ีเพือ่เลอืกภาพบคุคลทีด่จีากหลายๆ ภาพทีม่ใีบหนาและการแสดงออกตางๆ กนั
หากมคีวามจำเปน แฟลชในตวักลองจะยกตวัขึน้และทำงานโดยอตัโนมตัิ

ระบบถายภาพบคุคล                (Portrait) เปนระบบทีอ่อกแบบมาเพือ่ใหฉากหลงัของภาพนมุ
เบลอมากทีส่ดุ ชวยใหตวัแบบดโูดดเดนมากในภาพ นอกจากนีย้งัชวยปรบัโทนสผีวิและผมใหแล
ดนูมุนวลกวา เมือ่เทยีบกบัการถายบคุคลดวยระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ                 (Full Auto)



Ãะบบถายภาพทวิทศัน

กลเม็ดเคล็ดลับ

เมือ่ใชเลนสซมู ใหซมูไปทีช่วงมมุกวาง
เมือ่ใชเลนสซมู ควรจะซมูทีช่วงมมุกวาง เพราะชวงมมุกวางจะชวยใหความชดัลกึเพิม่มาก
ขึน้ ชวยใหวตัถทุีอ่ยใูนระยะใกลจนถงึระยะไกลมคีวามชดัมากกวาการใชเลนสในชวงอืน่ๆ
และเลนสชวงมุมกวางยังชวยทำใหภาพทิวทัศนดูมีความกวางมากขึ้นดวย
เมือ่ถายภาพทวิทศันรวมกบัแสงไฟตอนกลางคนื
เมือ่เลอืกใชระบบถายภาพทวิทศัน                   แฟลชในตวักลอง
จะไมทำงาน ซึง่จะเหมาะสำหรบัการถายภาพเพือ่เกบ็แสงสี
ของทวิทศันในเวลากลางคนื ในสภาพแสงทีน่อย ควรจะใช
ขาตั้งกลองเสมอเพื่อปองกันภาพสั่น และเมื่อตองการถาย
ภาพบคุคลรวมดวย ใหเปลีย่นไปใชระบบถายภาพบคุคลกบั
แสงกลางคนื(Night Portrait)                 และใชขาตัง้กลองดวย
เชนกัน (น.54)

ควรใชระบบถายภาพทวิทศัน(Landscape)                เมือ่ตองการถายภาพในทีก่วางโดยตองการ
ใหทกุสวนของภาพ ตัง้แตระยะใกลจนถงึไกลมคีวามคมชดัทัง้หมด สเีขยีวและสนี้ำเงนิทีป่รากฏใน
ภาพจะสดขึน้ เมือ่เทยีบกบัการใชระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ



Ãะบบถายภาพระยะใกล

กลเม็ดเคล็ดลับ

เลอืกฉากหลงัทีเ่ปนสเีรยีบๆ
ฉากหลงัทีเ่ปนสเีรยีบๆ จะชวยใหสิง่ของเลก็ๆ อยางเชนดอกไม ดโูดดเดนขึน้

เมือ่ใชเลนสซมู ใหซมูไปทีช่วงเทเลโฟโตมากทีส่ดุ
การซูมไปที่ชวงเทเลโฟโตมากที่สุดจะชวยใหวัตถุขนาดเล็กๆ มีขนาดใหญที่สุดเทาที่
จะเปนไปได

ขยบักลองเขาใกลวตัถมุากทีส่ดุเทาทีจ่ะทำได
ตรวจสอบระยะโฟกสัใกลทีส่ดุของเลนสทีใ่ช ซึง่เลนสบางรนุจะแสดงระยะโฟกสัใกลสดุของมนั
ไวบนกระบอกเลนสดวย เชน <          0.25m/0.8ft >   ระยะโฟกสัใกลสดุของเลนสกค็อืระยะ
ทีว่ดัจากระนาบความชดั                 ซึง่แสดงอยบูนตวักลอง ไปถงึวตัถ ุและถาเคลือ่นกลองเขา
ไปใกลวตัถมุากเกนิไป กลองจะโฟกสัไมได สญัลกัษณ                   จะกระพรบิเตอืน
ในสภาพแสงนอยหรอืสลวั แฟลชในตวักลองจะยกตวัขึน้และทำงานโดยอตัโนมตั ิและถาถาย
ภาพในระยะใกลมาก บริเวณดานลางของภาพจะสลัวกวาบริเวณอื่น ใหเคลื่อนกลองออก
หางอกีเลก็นอย

เมือ่ตองการถายภาพสิง่ของเลก็ๆ เชน ดอกไมขนาดเลก็ๆ ใหมขีนาดพอดกีบัเฟรม ใหเลอืกใชระบบ
ถายภาพระยะใกล(Close-up)                   และเมือ่ตองการใหภาพสิง่เลก็ๆ มขีนาดใหญดชูดัเจนใน
เฟรม ใหเปลีย่นไปใชเลนสมาโคร(เปนอปุกรณเสรมิพเิศษ)



Ãะบบถายภาพสิง่ทีเ่คลือ่นที่
เมือ่ตองถายภาพสิง่ทีก่ำลงัเคลือ่นทีห่รอืกำลงัเคลือ่นไหว เชน เดก็ๆ ทีก่ำลงัวิง่เลน หรอืยานพาหนะ
ทีก่ำลงัวิง่ ใชระบบถายภาพสิง่ทีเ่คลือ่นที(่Sports)

กลเม็ดเคล็ดลับ
ใชเลนสเทเลโฟโต
แนะนำใหใชเลนสเทเลโฟโต เพือ่ใหถายภาพไดขนาดทีด่ชูดัเจน พอดเีฟรม
เลอืกใชจดุโฟกสัจดุกึง่กลาง
เลง็จดุโฟกสัจดุกึง่กลางของเฟรมไปยงัวตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นที ่จากนัน้แตะชตัเตอรเบาๆ เพือ่ให
กลองโฟกสั ในขณะทีร่ะบบออโตโฟกสักำลงัทำงานอยนูัน้ เสยีง “บีบ๊” จะดงัขึน้เปนจงัหวะสัน้ๆ
และเบา และถากลองไมสามารถจบัความชดัได สญัญาณไฟยนืยนัความชดั
จะกระพรบิเตอืน
เมือ่ตองการถายภาพในจงัหวะทีต่องการ ใหกดชตัเตอรลงจนสดุ และถากดชตัเตอรคางไว
กลองจะบันทึกภาพอยางตอเนื่อง(ความเร็วสูงสุดประมาณ 3.7 ภาพตอวินาที) ซึ่งระบบ
ออโตโฟกสักจ็ะยงัทำงานอยางตอเนือ่งอยตูลอดเวลา

ในสภาพแสงนอย ซึง่อาจทำใหภาพสัน่ได ตวัเลขแสดงความไวชตัเตอรทีป่รากฏตรงมมุ
ลางดานซายของชองเลง็ภาพจะกระพรบิเตอืน ใหพยายามถอืกลองใหนิง่ทีส่ดุ



เมือ่ตองการถายภาพบคุคลในเวลากลางคนื โดยตองการเกบ็แสงของฉากหลงัใหแลดเูปน
ธรรมชาต ิเลอืกใช ระบบถายภาพบคุคลกบัแสงกลางคนื(Night Portrait)

กลเม็ดเคล็ดลับ

ใชเลนสชวงมมุกวาง และขาตัง้กลอง
เมือ่ใชเลนสซมู ควรเลอืกใชชวงมมุกวางเพือ่ใหเกบ็บรรยากาศกวางๆ ของแสงสใีนฉากหลงั
ได และควรใชขาตัง้กลองเพือ่ปองกนัไมใหภาพสัน่
จดัใหตวัแบบยนือยหูางจากกลองในระยะไมเกนิ 5 เมตร/16.4 ฟตุ
ในสภาพแสงนอยๆ แฟลชในตวักลองจะยกตวัขึน้เองและใหแสงกบัตวัแบบโดยอตัโนมตัเิพือ่
ใหตวัแบบแลดสูดใส ระยะการทำงานทีม่ปีระสทิธภิาพของแฟลชในตวักลองจะอยใูนระยะ
ไมเกนิ 5 เมตรจากกลอง
ถายซ้ำอกีครัง้ดวยระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ(Full Auto)
ภาพสัน่... มกัจะเกดิขึน้เพราะการเปดรบัแสงเปนเวลานานเมือ่ถายภาพรวมกบัแสงสกีลาง
คนื แนะนำใหใชระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ                  ถายซ้ำอกีครัง้หากไมแนใจวาภาพที่
ถายมคีวามคมชดัหรอืไม

แนะนำใหตวัแบบยนืใหนิง่อยเูปนเวลานานกวาปกต ิแมแฟลชจะยงิแสงออกไปแลว
ถาใชระบบหนวงเวลาถายภาพ(Self Timer) ไฟสัญญาณเตือนของระบบหนวงเวลาถายภาพ
จะสองสวางภายหลังจากที่ไดถายภาพอยางสมบูรณแลว

Ãะบบถายภาพบคุคลกบัแสงกลางคนื



ระบบถายภาพอัตโนมัติสมบูรณแบบ         จะจัดการปรับตั้งทุกๆ อยางใหทั้งหมด
ขณะทีร่ะบบบนัทกึภาพอตัโนมตัแิบบสรางสรรค   <      > จะเปดโอกาสใหผใูชปรบั
ความสวางของภาพ ชวงความชดั โทนส(ีPicture Style) ฯลฯ สวนคามาตรฐานของระบบ
นี้จะเหมือนกับระบบถายภาพแบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ
*CA เปนตัวยอของ Creative Auto (ระบบอัตโนมัติแบบสรางสรรค)

หมุนวงแหวนเลือกระบบไปที่ <    >
จอภาพของระบบบันทึกภาพอัตโนมัติแบบ
สรางสรรคจะปรากฎบนจอ LCD

กดปุม

สำหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัฟงกชัน่ตางๆ ดไูด
ทีห่นา 56- 57

สามารถใช           เพื่อเลือกฟงกชั่น

ปรับคาตามที่ตองการ

คำอธบิายยอๆ เกีย่วกบัฟงกชัน่นัน้จะแสดงอยู
ทางดานลางของจอภาพ

ใช           เพือ่เลอืกฟงกชัน่

หมนุวงแหวน           เพือ่ปรบัคาตามที่
ตองการ

ถายภาพ

กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับไปขั้น
ตอนที ่2

เมื่อเปลี่ยนระบบบันทึกภาพ หรือเมื่อระบบปดพลังงานของกลองอัตโนมัติทำงาน (น.139)
หรือเมื่อปรับสวิตซเปดปดกลองไปที่  <OFF>   การปรับตั้งคาในระบบบันทึกภาพอัตโนมัติ
แบบสรางสรรคจะกลับไปเปนคามาตรฐาน อยางไรก็ตาม คุณภาพในการบันทึก ระบบ
หนวงเวลาถายภาพ และการเลือกถายภาพดวยรีโมทจะไมเปลี่ยนแปลง

กดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ

ถายภาพดวยระบบอตัโนมตัแิบบสรางสรรค



ายภาพดวยระบบอตัโนมตัแิบบสรางสรรค

เมื่อเลื่อนขีดดัชนีไปทางซาย ภาพจะเขมขึ้น
ถาเลื่อนขีดดัชนีไปทางขวา ภาพจะสวางขึ้น

ชตัเตอรและชองรบัแสง

ตรวจสอบระดบัพลงังาน

จำนวนภาพทีถ่ายได

การใชแฟลช

ปรับใหฉากหลังของภาพชัดหรือเบลอ

ปรับความสวางของภาพ

เมื่อเลื่อนขีดดัชนีไปทางดานซาย ฉากหลังของภาพจะเบลอมากขึ้น และถาเลื่อน
ขีดดัชนีไปทางขวา ฉากหลังของภาพจะดูชัดมากขึ้น ถาตองการใหฉากหลังเบลอ
ด ู“การถายภาพบคุคล” หนา 50
ความชัดและเบลอของฉากหลังขึ้นอยูกับเลนสที่ใชและวิธีถายภาพในขณะนั้น ดัง
นั้นฉากหลังของภาพอาจไมเบลอมากนัก และเมื่อถายภาพโดยใชแฟลช จะไม
สามารถปรับตั้งการทำงานนี้ได

ถาเลือก <    > (Flash off) ดู “ยกเลิกการทำงานของแฟลชอัตโนมัติ” หนา 49
(Auto flash),         (Flash on) หรือ <    > (Flash off)



ายภาพดวยระบบอตัโนมตัแิบบสรางสรรค

ผลพเิศษของภาพ

(Monochrome image): สำหรบัสรางสรรคภาพขาวดำ

นอกจากผลทีเ่กดิขึน้ตามมาตรฐาน ผใูชสามารถปรบัตัง้ผลพเิศษสำหรบัการถายภาพบคุคล
ทวิทศัน หรอืภาพขาวดำ (น.75 : Picture Style)

(Standard): ผลของภาพในลกัษณะมาตรฐาน เหมาะสำหรบัภาพทัว่ๆ ไป

(Smooth skin tones): เหมาะสำหรับการถายภาพผูหญิงและเด็กใน
ระยะใกล
(Vivid blues and greens): สำหรบัการถายภาพทวิทศันทีน่าประทบัใจ

คุณภาพของภาพที่ถาย

ถายภาพครัง้ละภาพ ถายภาพตอเนือ่ง หรอืหนวงเวลา

เมื่อตองการปรับตั้งคุณภาพในการบันทึกภาาพดู “ปรับตั้งคุณภาพของภาพที่ถาย
”  น.72-74  โดยกดปมุ          เพือ่ใหรายการปรบัตัง้ [Quality] ปรากฎบนจอ LCD
และเลือกปรับตั้งไดจากรายการดังกลาว

(ถายภาพตอเนือ่งความเรว็ต่ำ ): ถายภาพตอเนือ่งดวยความเรว็ 3.7 ภาพ
ตอวนิาที

* เมือ่กดปมุ            ผใูชสามารถแสดงรายการของ [Drive mode] ที่
จอภาพ และสามารถจะเลือกไดจากรายการที่ปรากฎ

(หนวงเวลา 10 วนิาท/ีใชรโีมท): ด ู “การใชระบบหนวงเวลาถายภาพ”
หมายเหต ุ       ใน น.71  และสามารถถายภาพโดยใชรโีมทได (น.204)
(หนวงเวลา 10 วนิาท/ีถายภาพตอเนือ่ง): หลงัจากกดชตัเตอร 10 วนิาที
กลองจะถายภาพชดุตามจำนวนทีต่ัง้ไวอยางตอเนือ่ง ใชปมุ                    เพือ่ตัง้
จำนวนภาพทีต่องการถายดวยระบบหนวงเวลา (2 ถงึ 10 ภาพ)



วธิเีลนดภูาพทีถ่ายแลวมขีัน้ตอนงายมากดงัทีไ่ดอธบิายไวตอไปนี ้สำหรบัรายละเอยีดมากขึน้อาน
ไดจากหนา 155

เมือ่กดปมุ             ภาพลาสดุทีถ่กูถายไวจะ
ปรากฏบนจอ LCD

เลนดูภาพ

เมือ่ตองการดภูาพ เริม่จากภาพหลงัสดุทีถ่าย
ใชปมุ               ในการเปลีย่นภาพ
เมือ่ตองการดภูาพ เริม่จากภาพแรกสดุทีถ่าย
ใชปมุ               ในการเปลีย่นภาพ

เลือกภาพ

ใชปมุ                       เพือ่เปลีย่นรปูแบบการแสดงภาพ

แสดงภาพเดี่ยว แสดงภาพ+คุณภาพของไฟล

แสดงภาพพรอม histogram แสดงภาพพรอมขอมูลการถายภาพ

กดปมุ             เพือ่ออกจากระบบเลนดภูาพ
และกลับสูการแสดงขอมูลการถายภาพ

ออกจากระบบเลนดูภาพ

¡ารเลนดูภาพที่ถายแลว
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เมือ่ใช              (Program AE) กลองจะตัง้คาความไวชตัเตอรและ
ชองรับแสงที่เหมาะสมใหโดยอัตโนมัติ
ความแตกตางระหวางระบบถายภาพขั้นเบื้องตน กับ
ไดอธบิายไวในหนา 210

หมายถงึ โปรแกรม(Program)
หมายถงึ ระบบถายภาพอตัโนมตั ิ(Auto Exposure)

เพือ่ปองกนัภาพเสยีหรอืไมสมบรูณ ในระบบถายภาพขัน้เบือ้งตน ผใูชจงึไมสามารถ
ปรับควบคุมและปรับตั้งฟงกชั่นบางอยางได และเมื่อเลือกใชโปรแกรม
ผูใชสามารถปรับตั้งฟงกชั่นสำหรับสรางสรรคภาพในรูปแบบตางๆ ไดมากขึ้น



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

หมุนวงแหวนเลือกระบบไปที่

มองผานชองเล็งภาพ และเล็งจุดโฟกัสที่เลือกไว
ไปยังวัตถุ แลวแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง

โฟกสัไปยงัวตัถุ

ถายภาพ

ตรวจสอบความไวชตัเตอรและชองรบัแสง

คาการเปดรับแสงที่กลองเลือกไวให(ความไว
ชัตเตอรและชองรับแสง) จะแสดงโดยไมกระพริบ

จัดองคประกอบภาพและกดชัตเตอรลงจนสุด

กลองจะตัง้ความไวชตัเตอรและชองรบัแสงที่
พอเหมาะพอดีกับคาแสงขณะนั้นใหโดยอัตโนมัติ
และแสดงคาไวในชองเลง็ภาพและจอ LCD

จดุทีอ่ยภูายในกรอบสีเ่หลีย่มของจดุทีห่าโฟกสัได
จะตดิสวางเปนสแีดงในชวงสัน้ๆ พรอมกบัเสยีง
สญัญาณเตอืน “บีบ๊” ไฟยนืยนัความชดั
ที่มุมลางดานขวาของชองเล็งภาพจะสวางขึ้น
ดวย(เมื่อใชระบบ One Shot AF + ระบบเลือกจุด
โฟกสัอตัโนมตั)ิ



กลเม็ดเคล็ดลับ

ในกรณทีีถ่ายภาพในสภาพแสงนอยมากหรอืสวางจามากเกนิไป ตวัเลขแสดง
ความไวชัตเตอรและชองรับแสงในชองเล็งภาพจะกระพริบเตือน
ในสภาพแสงนอยเกนิไป(30” 3.5 กระพรบิ)
ใหปรบัความไวแสงใหสงูขึน้ (น.62) หรอืใชแฟลช(น.64)
ในสภาพแสงสวางจามากเกนิไป(4000 22 กระพรบิ)
ใหปรบัความไวแสงใหลดลง

การปรบัเปลีย่นความไวแสง และใชแฟลชในตวั
เพือ่ความเหมาะสมกบัวตัถแุละสภาพแสงบรเิวณทีถ่าย ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นความไวแสง
(น.62) หรอืใชแฟลชในตวักลอง (น.64)  เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพ                   แฟลชในตวักลอง
จะไมทำงานโดยอตัโนมตั ิเมือ่แสงนอย ใหกดปมุ                เพือ่ใหแฟลชยกตวัขึน้ทำงาน

ปรบัเปลีย่นคาแสงทีก่ลองตัง้มาใหได (Program Shift)
หลงัจากใชนิว้แตะปมุชตัเตอรลงครึง่หนึง่ ผใูชสามารถปรบัคาแสง(ชตัเตอร/ชองรบัแสง) ใหเปน
คาทีต่องการได โดยหมนุวงแหวน                 เรยีกวา “การปรบัเปลีย่นคาแสง” และหลงัจากที่
ถายภาพแลว การปรบัเปลีย่นคาแสงทีท่ำขึน้กจ็ะถกูยกเลกิไปเอง
การปรบัเปลีย่นคาแสงดวยวธินีีจ้ะไมทำงานเมือ่ถายภาพดวยแฟลช

ความแตกตางของ <P> กับ            (ระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ)
เมื่อใช                ฟงกชั่นตางๆ จะถูกปรับตั้งใหโดยอัตโนมัติ เชน ระบบออโตโฟกัส
ระบบขับเคลื่อน และแฟลชในตัว เพื่อปองกันภาพเสีย จำนวนฟงกชั่นที่ผูใชปรับ
ตั้งไดเองจะถูกจำกัด แตเมื่อใชระบบ <P> เฉพาะชัตเตอรและชองรับแสงเทานั้นที่
กลองจะตั้งใหโดยอัตโนมัติ ผูใชสามารถปรับเลือกระบบออโตโฟกัส ระบบขับเคลื่อน
และแฟลชในตัว และฟงกชั่นอื่นๆ (น.210)



กดปุมปรับความไวแสง <ISO>

รบัตัง้ความไวแสง
การปรับความไวแสง หรือ ISO หมายถึงการปรับการตอบสนองตอแสงของเซนเซอร
เพื่อใหเหมาะกับสภาพแสงในขณะที่ถายภาพ ซึ่งในระบบถายภาพอัตโนมัติสมบูรณ
แบบนั้น กลองจะตั้งความไวแสงใหโดยอัตโนมัติ(ปรับตั้งเองไมได) (น.63)

ปรับคาความไวแสง

เมื่อเลือก “AUTO” กลองจะตั้งความไวแสงให
โดยอตัโนมตั ิ(น.63)

คำแนะนำในการปรับความไวแสง

[ISO speed] จะปรากฏขึน้บนจอภาพ

หมนุวงแหวน          หรอืใชปมุ
เพื่อเลือกความไวแสงที่ตองการ
เมือ่หมนุวงแหวน              ผใูชสามารถสงัเกต
คาความไวแสงไดจากขอมูลที่แสดงไวในชอง
เล็งภาพ

ความไวแสง ลกัษณะการถายภาพ
(ไมใชแฟลช)

ระยะการทำงานของแฟลช

ใน [     Custom Functions(C.Fn)] เมื่อตั้ง [ISO expansion] เปน [1: On], “H”
(สามารถปรบัความไวแสงสงูสดุไดเปน ISO 12800 (น.192)

ใน [     Custom Functions(C.Fn)] ถา [Highlight tone priority] ไดถกูตัง้เปน
[1: Enable] ความไวแสงทีป่รบัตัง้ไดจะอยใูนชวง ISO 200-6400 (น.194)

ยิง่ปรบัความไวแสงสงูขึน้เทาใด
ระยะการทำงานของแฟลชกจ็ะ
ไกลขึน้เทานัน้ (น.64)

ทองฟาหลวั หรอืบรรยากาศในตอนเยน็
ภายในทีม่ดืในรม หรอืตอนกลางคนื

ภายใตแสงแดดนอกรมเงา

เมือ่ถายภาพดวยความไวแสงสงูๆ สญัญาณรบกวน (ปรากฎเปนเสนสญัญาณรบกวน
ทางแนวนอน จดุส ีฯลฯ) อาจเกดิขึน้ในภาพได

เมือ่ใชความไวแสงสงู หรอืถายภาพในอณุหภมูสิงู ภาพอาจจะดหูยาบมากขึน้ และการ
เปดรับแสงเปนเวลานานมาก ก็อาจทำใหภาพปรากฎเม็ดสีที่มีความหยาบได



   รับตั้งความไวแสง

เกี่ยวกับ “AUTO” (ตั้งความไวแสงอัตโนมัติ)
เมื่อเลือกปรับตั้งความไวแสงที่ “AUTO” กลองจะแสดง
ความไวแสงที่ เ ลื อกใหท ราบ เมื่ อ ใช นิ้ ว แตะปุ ม
ชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง ดังรายละเอียดดานลาง ซึ่ง
ความไวแสงที่ กลอง เลือกใหนั้ น  จะเปนระดับที่
เหมาะสมกับสภาพแสงที่ถายภาพในเวลานั้น

ความไวแสงทีป่รบัตัง้ได
ISO 100 - 3200

ตายตวัที ่ISO 100
ตายตวัที ่ISO 400

ISO 100 - 6400

*1: ขึน้อยกูบัคาความไวแสงสงูสดุทีไ่ดปรบัตัง้ไว
*2: หากการใชแฟลชแบบ fill flash ทำใหภาพมคีวามสวางเกนิไป ความไวแสงจะถกูตัง้เปน ISO 100 หรอื
      สูงกวาโดยอัตโนมัติ
*3: หากใชระบบบนัทกึภาพ  < P / A-DEP >   และใชระบบถายภาพอตัโนมตั ิ<ยกเวนระบบ             >
ถานำแฟลชภายนอกมาใชและปรับหนาแฟลชเปนแบบสะทอน(bounce flash)  ความไวแสงที่กลองจะ
เลอืกใหจะอยภูายในชวง ISO 400-1600  และถาปรบัความไวแสงสงูสดุเปน [400] หรอื [800] ความไวแสง
สูงสุดจะถูกปรับตั้งอยูภายในชวงนี้

เมือ่ตัง้เปน “AUTO”  กลองจะแสดงคาความไวแสงในระดบัเตม็สตอ็ป จาก ISO 100, 200,
400, 800, 1600 และ 3200 อยางไรกต็าม ความไวแสงทีใ่ชจรงิจะละเอยีดกวาคาทีแ่สดงไว
ซึง่ผใูชจะพบคาความไวแสงทีล่ะเอยีดไดในขอมลูการถายภาพของภาพทีถ่ายแลว เชน ISO
125 หรอื 640 เปนตน

การปรับตั้งความไวแสงสูงสุดสำหรับ Auto ISO
สำหรับระบบปรับตั้งความไวแสงอัตโนมัติ(Auto ISO) ผูใชสามารถปรับตั้งความไวแสงสูง
สุดไดภายในชวง 400-6400

ในแถบ           เมื่อเลือก [ISO Auto]  แลวกดปุม
เพื่อเลือกความไวแสงที่ตองการ แลวกดปุม

ระบบถายภาพ

ดวยแฟลช



¡ารใชแฟลชที่ติดตั้งในตัว

กดปุม
เมื่อใชระบบถายภาพสรางสรรค  ผู ใช
สามารถกดปุม         เพื่อใหแฟลชยกขึ้น
ทำงานไดตลอดเวลา
ในขณะที่แฟลชในตัวกลองกำลังประจุไฟให
พรอมทำงาน สญัลกัษณ “           ”
จะปรากฏขึน้ในชองเลง็ภาพ และสญัลกัษณ
               จะปรากฏขึน้บนจอ LCD

แตะปมุชตัเตอรเบาๆ
ทีม่มุลางดานซายภายในชองเลง็ภาพ ตรวจ
สอบวามสีญัลกัษณ            ตดิสวางอยู

เมือ่โฟกสัไดแลว กดชตัเตอรลงจนสดุ แฟลช
จะยิงออกไป และชัตเตอรทำงานเพื่อถาย
ภาพนั้น

ถายภาพ

ระยะการทำงานของแฟลชที่มีประสิทธิภาพ

เมือ่ถายภาพภายในหอง ในอาคาร ในสภาพแสงนอย หรอืยอนแสง ใหกดปมุแฟลช  เพือ่
ยกแฟลชในตวักลองขึน้ทำงาน และเมือ่ถายภาพดวยระบบ <P> กลองจะปรบัคาความ
ไวชตัเตอรใหอยใูนระหวาง 1/60 - 1/200 วนิาทใีหโดยอตัโนมตั ิเพือ่ปองกนัภาพสัน่

[ระยะ เมตร / ฟุต]

มมุกวาง: 18mm เทเลโฟโต: 135mmความไวแสง



¡ารใชแฟลชทีต่ดิตัง้ในตวั

กลเม็ดเคล็ดลับ
เมื่อวัตถุอยูไกลมาก ปรับความไวแสง(ISO) ใหสูงขึ้น
เมือ่ปรบัความไวแสงใหสงูขึน้ ผใูชสามารถใชแฟลชถายภาพในระยะไกลขึน้ได
เมื่อถายภาพดวยแฟลชและมีแสงแดดจามาก ปรับความไวแสง(ISO) ใหต่ำลง
หากคาความไวแสงในชองเลง็ภาพกระพรบิเตอืน ใหปรบัความไวแสงใหต่ำลง
ถอดฮูดออก แลวถอยหางจากวัตถุที่จะถายภาพดวยแฟลชในระยะ 1 เมตรขึ้นไป
ถาเลนสมฮีดูตดิตัง้อย ูและเมือ่ถายภาพดวยแฟลชในระยะใกลกบัวตัถมุากจนเกนิไป สวนลาง
ของภาพอาจจะดมูดืหรอืสลวักวาบรเิวณอืน่ๆ ดงันัน้ สำหรบัภาพทีม่คีวามสำคญั ใหตรวจ
สอบภาพที่ถายแลวดวยจอ LCD เพื่อดูวาภาพที่ถายดวยแฟลชนั้นมีความเขมสวางที่สวย
งามในทุกๆ บริเวณ(ไมมืดหรือสลัวลงที่สวนลางของภาพ)

การใชระบบลดตาแดง
ไฟที่ออกแบบมาเพื่อลดจุดแดงที่เกิดขึ้นในดวงตาของคนที่ถูกถายภาพดวยแฟลชชวยใหภาพ
บคุคลทีถ่ายดสูวยงามขึน้ได ระบบนีจ้ะทำงานกบัระบบบนัทกึภาพไดทกุแบบ ยกเวน <     >

เมื่อใชแฟลชถายภาพ หลังจากที่แตะปุมชัตเตอร
เบาๆ ลงครึง่หนึง่ ไฟของระบบลดตาแดงจะทำงาน
เมือ่กดชตัเตอรลงจนสดุ แฟลชจะยงิแสงออกไปเพือ่
ถายภาพนั้น

ระบบลดตาแดงจะไดผลดทีีส่ดุเมือ่ตวัแบบมองมาทีไ่ฟลดตาแดง หรอืเมือ่ในบรเิวณนัน้
มคีวามสวางมากพอ หรอืเมือ่เขาไปถายใกลๆ  กบัตวัแบบ
เมือ่แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ ขอมลูทีแ่สดงอยดูานลาง
ของชองเลง็ภาพจะดบัไป และเพือ่ใหระบบลดตาแดงทำงานได
ผลดทีีส่ดุ ใหกดชตัเตอรหลงัจากทีข่อมลูตางๆ ดบัไปแลว
ผลการทำงานของระบบลดตาแดงแปรเปลีย่นไปตามลกัษณะของตวัแบบแตละคน

ในรายการของเมน ู            เลอืก [Red-eye reduc.]
จากนัน้กดปมุ                  และเลอืก [Enable]   จากนัน้
กดปมุ                 เพือ่ยนืยนัอกีครัง้



กดปุม
รายการ [AF mode] จะปรากฏบนจอ LCD

เลอืกรปูแบบของระบบออโตโฟกสั
ใชปมุ                 เลือ่นแถบแสงไปยงัระบบที่
ตองการเลือก แลวกดปุม

โฟกสัไปทีว่ตัถุ
เลง็จดุโฟกสัใหทาบไปทีว่ตัถ ุแตะชตัเตอรเบาๆ
ลงครึ่งหนึ่ง เพื่อใหกลองหาความชัด ซึ่งกลอง
จะใชระบบโฟกัสที่เลือกไวในการคนหา ความ
ชดั

เลอืก One Shot AF เมือ่ถายภาพวตัถทุีอ่ยนูิง่
ระบบนีเ้หมาะทีจ่ะใชกบัวตัถทุีอ่ยนูิง่กบัที ่เมือ่แตะปมุชตัเตอรเบาๆ กลองจะหาความชดั
เพยีงครัง้เดยีวและหยดุเมือ่จบัภาพไดชดั

¡ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส

ปรับสวิสตบนเลนสไปที่ระบบ <AF>

ผใูชสามารถเปลีย่นรปูแบบการทำงานของระบบออโตโฟกสัเพือ่ใหเหมาะสมกบัสถานการณในการถายภาพ
แบบตางๆ ทีแ่ตกตางกนั และเมือ่ใชระบบโปรแกรมพืน้ฐาน กลองจะเลอืกระบบออโตโฟกสัทีเ่หมาะสมให
โดยอัตโนมัติ

เมือ่ใชระบบวดัแสงแบบเฉลีย่หลายสวน (น.86) กลองจะปรบัตัง้คาการเปดรบัแสงใหในเวลา
เดยีวกบัทีห่าความชดัได
เมือ่แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่คางไว กลองจะลอ็คโฟกสัไวทีจ่ดุเดมิ ชวยใหผใูชจดัองค
ประกอบภาพใหมไดตามทีต่องการ

เมือ่โฟกสัไดแลว จดุซึง่อยภูายในกรอบโฟกสัทีส่ามารถจบัความชดัไดจะสวางเปนสแีดงใน
ชวงสัน้ๆ และไฟสญัญาณยนืยนัความชดั                จะตดิสวางขึน้ภายในชองเลง็ภาพ



¡ารปรบัเปลีย่นระบบออโตโฟกสั

หากกลองไมสามารถหาโฟกสัโดยอตัโนมตัไิด ไฟสญัญาณยนืยนัความชดั  <     >  ในชองเลง็
ภาพจะกระพริบ เมื่อเปนเชนนี้ จะไมสามารถถายภาพไดแมจะกดชัตเตอรลงจนสุด ใหลองจัด
องคประกอบภาพใหมแลวโฟกสัอกีครัง้ หรอือาน “เมือ่ระบบออโตโฟกสัทำงานไมไดผล” (น.202)

หากเมนู                         ไดถูกตั้งเปน [Disable]  สญัญาณเสยีงเตอืนจะไมดงัแมจะโฟกสั
ภาพไดแลว

เลอืก AI Servo AF เมือ่ถายภาพวตัถทุีเ่คลือ่นที่

ระบบนี้จะสลับการทำงานของ One-shot AF และ AI Servo AF ใหโดยอัตโนมัติเมื่อ
วตัถทุีห่ยดุนิง่เริม่เคลือ่นที่

ระบบนีเ้หมาะทีจ่ะใชกบักรณทีีว่ตัถมุกีารเคลือ่นทีต่ลอดเวลา เมือ่แตะปมุชตัเตอรและ
เลง็ไปยงัวตัถ ุระบบโฟกสัอตัโนมตัจิะจบัภาพวตัถทุีเ่คลือ่นทีน่ัน้อยตูลอดเวลา

เมือ่ใชระบบ AI Focus AF และกลองหาความชดัไดดวยระบบ Servo จะมเีสยีงบีบ๊เตอืนเบาๆ
อยางไรกต็ามไฟสญัญาณยนืยนัความชดั <      >  กจ็ะไมตดิสวางขึน้

เมือ่ใชระบบ AI Servo AF สญัญาณเสยีงเตอืนจะไมดงั และไฟสญัญาณยนืยนัความชดั
<        >    กจ็ะไมตดิสวางขึน้ แมวากลองจะจบัภาพไดชดัแลว

คาการเปดรับแสงจะถูกปรับตั้งในจังหวะเวลาที่ถายภาพ
เมือ่ใชระบบเลอืกจดุโฟกสัแบบอตัโนมตั ิ(น.68) กลองจะเลอืกใชจดุโฟกสักึง่กลางของเฟรมใน
การจบัภาพกอน และในขณะทีก่ำลงัจบัภาพ หากวตัถเุคลือ่นทีอ่อกไปจากจดุโฟกสักึง่กลาง
กลองจะใชจดุโฟกสัอ่ืนๆ ในการจบัภาพตามการเคลือ่นทีข่องวตัถ ุตราบเทาทีจ่ดุโฟกสัทัง้หมด
ยงัคงครอบคลมุวตัถชุิน้นัน้อยู

เลอืก AI Focus AF เมือ่ตองการปรบัเปลีย่นระบบ AF โดยอตัโนมตัิ

หลังจากที่กลองโฟกัสไดแลวดวยระบบ One-shot  AF เมื่อวัตถุเริ่มเคลื่อนที่ กลอง
จะตรวจจับการเคลื่อนที่นั้น และเปลี่ยนระบบโฟกัสอัตโนมัติไปเปน AI Servo AF ให
โดยอัตโนมัติ

AF



¡ารเลอืกจดุโฟกสั
ในระบบบันทึกภาพขั้นพื้นฐาน จุดโฟกัสทุกๆ จุดจะทำงานรวมกันทั้งหมด ซึ่งจุดที่คนหา
วัตถุที่อยูใกลกลองที่สุดไดจะเปนจุดที่กลองเลือกใหทำงาน ซึ่งบางที วัตถุที่จุดโฟกัสจับภาพ
และปรับความชัดใหนั้นอาจจะไมใชเปาหมายสำคัญที่ตองการถายภาพก็ได
เมื่อใชระบบ < P > Program AE, < Tv >, < Av > และ < M > ผูใชสามารถเลือก
จุดโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งที่ตองการไดเอง

กดปุม
จุดโฟกัสจะปรากฏขึ้นบนจอ LCD ของกลอง
และภายในชองเล็งภาพ

ถาจุดโฟกัสทั้งหมด ติดสวางขึ้นพรอมๆ กัน
หมายถึงการปรับตั้งเปนระบบเลือกอัตโนมัติ

เลอืกจดุโฟกสั
ใชปมุควบคมุแบบทศิทาง            ในการเลอืก
จุดที่ตองการ
ขณะทีม่องในชองเลง็ภาพ ผใูชสามารถจะเลอืกจดุ
โฟกสัทีต่องการโดยใชวงแหวนควบคมุหลกั
 จดุทีเ่ลอืกจะเปนจดุเดยีวทีต่ดิสวางเปนสแีดง

โฟกสัไปยงัวตัถุ
เลง็จดุโฟกสัไปยงัวตัถทุีเ่ปนเปาหมาย แตะปมุ
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อใหกลองหาความชัด

ปมุ              จะทำหนาทีส่ลบัการทำงานระหวาง
จุดโฟกัสที่เลือกเฉพาะจุดกึ่งกลาง กับระบบ
เลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ(9 จุด)



¡ารเลอืกจดุโฟกสั

กลเม็ดเคล็ดลับ
เมือ่ถายภาพบคุคลในระยะใกลๆ  ควรใชระบบ One-shot AF และโฟกสัไปทีด่วงตา
เมือ่โฟกสัทีด่วงตาของตวัแบบแลว สามารถใชนิว้แตะชตัเตอรคางไวเพือ่ลอ็คโฟกสั แลวจดัองค
ประกอบภาพใหม ใบหนาของตวัแบบกจ็ะยงัคงมคีวามคมชดั

หากพบวตัถทุีร่ะบบออโตโฟกสัจบัความชดัไดยาก ใหเลอืกใชจดุโฟกสักึง่กลาง
จดุโฟกสักึง่กลางมปีระสทิธภิาพในการจบัความชดัเหนอืกวาจดุใดๆ และเมือ่ใชเลนสไวแสง
ทีม่ชีองรบัแสงกวาง  ตัง้แต f/ 1.0 ถงึ f/2.8 กลองจะโฟกสัไดอยางละเอยีดแมนยำมากดวยจดุ
โฟกสักึง่กลาง
เพือ่ใหงายขึน้ในการจบัภาพวตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นที ่ใหปรบัระบบเลอืกจดุโฟกสัไปเปน
แบบเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตั ิและตัง้ระบบโฟกสัเปนแบบ AI Servo AF
ในชวงเริม่ตน ใหทาบจดุโฟกสักึง่กลางไปยงัวตัถเุสยีกอน เมือ่วตัถมุกีารเคลือ่นทีอ่อกไปจดุกึง่
กลาง โฟกสัจดุอืน่ๆ กจ็ะทำหนาทีจ่บัความชดัตอไปโดยอตัโนมตัิ

แมนนวลโฟกัส(MF)
ปรับสวิตซเลือกระบบโฟกัสที่เลนสไปที่
<MF>
โฟกสัไปยงัวตัถุ

ปรับภาพใหชัดดวยการหมุนวงแหวนโฟกัสเอง
ดวยมือของผูใช จนวัตถุมีความคมชัดเมื่อมอง
ผานชองเล็งภาพ

เมือ่แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ ขณะทีก่ำลงัปรบัความชดัดวยระบบแมนนวลโฟกสั จดุโฟกสัที่
ทาบอยกูบัสวนใดสวนหนึง่ของวตัถซุึง่คมชดัในขณะนัน้จะกระพรบิ และไฟยนืยนัความชดั  <       >
ก็จะติดขึ้นในชองเล็งภาพ



ผใูชสามารถถายภาพตอเนือ่งไดดวยความเรว็ 3.7 เฟรมตอวนิาท ีเหมาะสำหรบัการถายภาพสิง่
ทีเ่คลือ่นที ่เชน เดก็ๆ ทีก่ำลงัวิง่มาหาคณุ เพือ่เลอืกเกบ็ภาพทีไ่ดจงัหวะและอารมณสนกุสนานมาก
ทีส่ดุ

เลอืก
ใชปมุ              เพือ่เลอืก
จากนั้นกดปุม

กดปุม

ถายภาพ
ชัตเตอรจะลั่นเพื่อถายภาพตอเนื่องเมื่อกดปุม
ชัตเตอรคางอยู

กลเม็ดเคล็ดลับ

สำหรบัวตัถทุีเ่คลือ่นที่
เมื่อเลือกระบบโฟกัสเปนแบบ AI Servo AF กลองจะโฟกัสอยางตอเนื่องในขณะที่ระบบ
บันทึกภาพตอเนื่องทำงานอยู
สำหรบัวตัถทุีอ่ยนูิง่
เมือ่เลอืกระบบโฟกสัเปนแบบ One-Shot AF กลองจะโฟกสัครัง้เดยีว เมือ่ภาพชดัแลว ระบบ
ถายภาพตอเนือ่งกจ็ะถายภาพโดยกลองจะไมหาความชดัอกี

สามารถใชแฟลชถายภาพตอเนื่องได
แฟลชจะใชเวลาครูหนึ่งในการประจุไฟสำหรับถายภาพในเฟรมตอไป นั่นจะทำใหความเร็ว
ในการถายภาพตอเนือ่งลดลง

เมือ่เมน ู[High ISO speed noise reduction]  ซึง่อยใูน [        Custom Functions
(C.Fn) ] (น.193) ถกูปรบัตัง้ไวเปน [2:Strong] ความเรว็ในการถายภาพตอเนือ่งจะลดลงมาก

¡ารถายภาพแบบตอเนือ่ง

เลอืกระบบโฟกสัอตัโนมตัใิหเหมาะกบัการเคลือ่นทีข่องวตัถุ

เมือ่ใชระบบ AI Servo AF ความเรว็ในการถายภาพตอเนือ่งอาจลดต่ำลงเลก็นอย โดยขึน้อยกูบั
ลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุและเลนสที่ใช
ความเร็วในการถายภาพตอเนื่องอาจจะลดลงเมื่อถายภาพในที่รม และในสภาพแสงนอย



Ãะบบหนวงเวลา

ใชปมุ                เพือ่เลอืกแบบทีต่องการ
แลวกดปมุ             เพือ่ยนืยนัการปรบัตัง้

เลือกระบบหนวงเวลา

กดปุม

หนวงเวลา 10 วนิาที
สามารถใชรีโมทคอนโทรลได(น.204)
หนวงเวลา 2 วนิาท ี(น.106)
หนวงเวลา 10 วินาที และถายภาพ
ชุดตอเนื่องภายหลังจากนั้น

ใชปุม                เพื่อเลือกจำนวน
ภาพที่ตองการถายตอเนื่องหลัง
จากหนวงเวลาแลว(เลือกไดตั้งแต
2-10 ภาพ)

มองในชองเล็งภาพ โฟกัส และกดชัตเตอร
ลงจนสุด

ถายภาพ

ผูใชสามารถตรวจสอบการทำงานของระบบ
หนวงเวลาไดจากไฟเตือนดานหนาของกลอง
และการนับถอยหลังที่จอ LCD
กอนชตัเตอรจะลัน่ 2 วนิาท ีไฟสญัญาณเตอืน
จะติดสวางคางอยู และเสียง “บี๊บ” จะดังถี่ๆ

หลงัจากทีถ่ายภาพดวยระบบหนวงเวลาแลว ตรวจสอบดภูาพจากจอภาพ LCD วามคีวามคมชดั
และมคีาแสงทีเ่หมาะสมหรอืไม (น.58)
เมือ่ใชระบบหนวงเวลา และไมไดมองภาพในชองเลง็ภาพในขณะทีก่ดชตัเตอร ควรตดิตัง้ฝาครอบ
ชองเลง็ภาพ (น.205) เพือ่ชวยปองกนัแสงลอดจากชองเลง็ภาพของกลองเขาสเูซนเซอรรบัแสง
และทำใหภาพเสยี
เมือ่ใชระบบหนวงเวลาสำหรบัถายภาพตนเองเพยีงผเูดยีว ใหใชระบบลอ็คโฟกสั (น.48) โดยเลง็
ไปยังวัตถุที่อยูในระยะใกลเคียงกับที่จะยืนอยู
เมือ่ตองการยกเลกิระบบหนวงเวลาขณะทีร่ะบบกำลงัทำงานอย ูใหกดปมุ

เมือ่เลอืกใช                   ชวงเวลาระหวางภาพตอภาพของภาพตอเนือ่งนัน้อาจจะใชเวลา
นานกวาปกตเิลก็นอย โดยขึน้อยกูบัคณุภาพของไฟลทีป่รบัตัง้ไว และการใชแฟลช



¡ารปรับตั้งคุณภาพและความละเอียดของภาพ
ผูใชสามารถปรับตั้งความละเอียดของภาพ(จำนวนพิกเซล)ได โดยตั้งความละเอียดของภาพ
เปน 17.9, 8.0 หรอื 4.5 ลานพกิเซล และตัง้ระดบัการบบีอดัไฟลได

เลือก [QUALITY]

แถบรายการ [Quality] จะปรากฏขึน้บนจอ

เลือกคุณภาพในการบันทึกภาพ
เพื่ออางอิง ในรายการปรับตั้งนี้จะมีตัวเลข
จำนวนพิกเซล (***M), ขนาดภาพเปนพิกเซล
(****X****) และจำนวนภาพที่ถายได [***]
เลือกระดับคุณภาพที่ตองการ แลวกด

ภายในแถบ         เลอืก [Quality]
จากนั้นกดปุม

คำแนะนำในการปรับตั้งคุณภาพ

คุณภาพสูง

คณุภาพ
ปานกลาง

คณุภาพต่ำ

คุณภาพสูง

ประมาณ
17.9 ลานพกิเซล

(18M)
ประมาณ

8 ลานพิกเซล
(8M)

ประมาณ
4.5 ลานพกิเซล

(4.5M)
ประมาณ

17.9 ลานพกิเซล
(18M)

* ทดสอบดวยมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน โดยใชการดความจ ุ4GB ที ่ISO 100 และ Picture Style
แบบ Standard
* ขนาดไฟล จำนวนภาพทีถ่ายได และปรมิาณภาพทีถ่ายตอเนือ่งได ขึน้อยกูบัลกัษณะของวตัถุ
ยีห่อการด ความไวแสง Custom Functions และการปรบัตัง้อืน่ๆ

คุณภาพ พิกเซล ขนาดไฟล
(MB)

จำนวนภาพ
ที่ถายได

ปรมิาณภาพที่
ถายตอเนือ่งได



ปญหาที่ผูใชมักจะเกิดขอสงสัยกันบอยๆ
การเลอืกคณุภาพของไฟลใหเหมาะสมกบัขนาดกระดาษทีต่องการพมิพ

ความแตกตางระหวางสัญลักษณ     และ    ?
สญัลกัษณทัง้สองแบบนีแ้สดงความแตกตางของระดบัการบบีอดัไฟลทีแ่ตกตางกนั ซึง่จะมี
ผลตอขนาดของไฟลภาพ โดยถงึแมวาจะถายดวยพกิเซลเทาๆ กนั แตภาพทีถ่ายดวย
ซึง่มคีณุภาพสงูกวา(บบีอดัต่ำกวา) กจ็ะมขีนาดไฟลใหญกวาภาพทีถ่ายดวย        ซึง่จะมี
คณุภาพต่ำลงเลก็นอย แตจำนวนภาพทีเ่กบ็ลงในการดกจ็ะเกบ็ภาพไดจำนวนมากขึน้
ถายไดจำนวนมากกวาจำนวนทีต่ารางนีแ้สดงไว
เพราะขนาดของไฟลนัน้แปรเปลีย่นไปได โดยขึน้อยกูบัสภาพการถายภาพและการปรบัตัง้ ดงันัน้
จึงอาจเปนไปไดวาจะถายภาพไดจำนวนมากกวาที่ตารางไดแสดงไว หรืออาจจะถายไดนอย
กวากเ็ปนเรือ่งทีเ่ปนไปไดเชนกนั คาทีแ่สดงในตารางนี ้เปนเพยีงคาเฉลีย่หรอืคาโดยประมาณ
กลองจะแสดงปรมิาณภาพทีถ่ายตอเนือ่งไดมากทีส่ดุหรอืไม?
ปรมิาณภาพทีถ่ายตอเนือ่งไดมากทีส่ดุจะถกูแสดงอยทูีม่มุลางดานขวาของชองเลง็ภาพ แตคา
ทีแ่สดงนัน้เปนตวัเลขหลกัเดยีว ซึง่แสดงหมายเลข 0-9 ดงันัน้ ปรมิาณทีม่ากกวา 9 กจ็ะแสดง
เปน “9” เทานัน้ และตองไมลมืวา กลองจะแสดงตวัเลขนีแ้มจะไมมกีารดอยใูนตวักลอง จงึควร
ระมดัระวงัอยาลมืใสการดในตวักลองเมือ่ใชกลองถายภาพเสมอ

เมื่อไร จึงควรตั้งคุณภาพเปน          ?

¡ารปรบัเลอืกคณุภาพและความละเอยีดของภาพ

FAQ

ขนาดกระดาษ

17.8x12.7 cm / 7.0x5.0 in.
14.8x10 cm / 5.8x3.9 in.

ภาพดานซายเปนภาพที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระดับ
คณุภาพทีส่มัพนัธกบัขนาดของกระดาษทีใ่ชพมิพ อยางไร
กต็าม ถาตองการตดัสวนภาพ ควรจะตัง้ระดบัคณุภาพเปน
แบบคณุภาพสงู เชน          ,          ,             หรอื

ไฟลแบบ               ตองนำออกไปประมวลผลดวยคอมพวิเตอรสวนตวั สำหรบัรายละเอยีดใน
เรือ่งนี ้อาน “เกี่ยวกับ         ” และ “เกี่ยวกับ                ” ในหนาถดัไป และนอกจากไฟล
แบบ              กจ็ะเปนไฟลสกลุ JPEG ซึง่เปนไฟลทีใ่ชในกลองดจิติอลทัว่ๆ ไป



¡ารปรบัเลอืกคณุภาพและความละเอยีดของภาพ

เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับ

เลขลำดับไฟล สกุล

ซอฟทแวรอืน่ๆ ของผผูลติซอฟทแวรในเชงิพาณชิยอาจไมสามารถเปดภาพแบบ RAW ได แนะนำให
ใชซอฟทแวรที่ใหมาพรอมกับตัวกลอง

         และการตัง้ [      Custom Functions (C.Fn)]  เปน
[High ISO speed noise reduction]
เมือ่ปรบัตัง้ [      Custom Functions (C.Fn)]  เปน [High ISO speed noise reduction]
(น.193) (Standard/Low/Strong/Disable) ซึ่งการปรับตั้งจะปรับปรุงสัญญาณรบกวนใน
ภาพที่ถาย แตเมื่อเลนดูภาพที่หนาจอของกลองหรือตอกลองกับจอโทรทัศน) ภาพจะถูกแสดง
โดยไมมีการลดสัญญาณรบกวน รวมทั้งเมื่อสั่งพิมพภาพจากกลองโดยตรง(Direct Printing)
(อาจเห็นสัญญาณรบกวนในภาพ) ผูใชสามารถตรวจสอบผลการลดสัญญาณรบกวนใน
ภาพ หรือพิมพภาพที่ลดสัญญาณรบกวนแลวดวย Digital Photo Professional (ใหมาพรอม
กับตัวกลอง)

            เปนขอมลูดจิติอลของภาพถายทีย่งัไมถกูดดัแปลง เปลีย่นแปลง และปรงุแตง เปนขอมลูกอน
ทีจ่ะถกูประมวลผลและแปลงไปเปนไฟลชนดิอืน่ๆ เชน              แมวาไฟลแบบ            จะตอง
อาศยัซอฟทแวรจดัการภาพ เชน Digital Photo Pro เพือ่เปดดภูาพจากหนาจอคอมพวิเตอร แตไฟล
แบบนี้ก็มีความยืดหยุนมากในการจัดการปรับแตง ตลอดจนแกไขความผิดพลาดในขั้นตอนการ
ถายภาพไดดกีวา จงึเหมาะทีจ่ะตัง้คณุภาพของไฟลเปนแบบ               เมือ่ตองถายภาพสำคญั
หรอืเมือ่ตองการนำภาพไปสรางสรรคดวยการปรบัแตงทีล่ะเอยีดออน

                          จะบนัทกึทัง้ไฟลแบบ             และ           ในเวลาเดยีวกนั และไฟลทัง้สองชนดิกจ็ะถกู
บนัทกึลงในการด โดยไฟลแบบ             เปนไฟลทีผ่านการประมวลผลเรยีบรอยแลว ซึง่สามารถจะเปด
และดภูาพจากคอมพวิเตอรไดทนัท(ีแมจะใชซอฟทแวรดภูาพทัว่ๆ ไป) และสามารถพมิพไดทนัที
เชนกนั กลองจะบนัทกึไฟลทัง้สองชนดิลงในการดดวยเลขลำดบัไฟลเดยีวกนั และอยภูายในโฟลเดอร
เดยีวกนั ซึง่ผใูชจะจำแนกชนดิของไฟลทัง้สองชนดินีไ้ดโดยสงัเกตจาก “สกลุ” ซึง่ไฟลแบบ
จะมสีกลุ “CR2” และไฟลแบบ            จะมสีกลุ “JPG”



¡ารเลอืก Picture Style
ดวย Picture Style ผูใชสามารถปรับตั้งผลพิเศษใหกับภาพตามที่ตองการ เพื่อใหเหมาะกับลักษณะ
ของภาพที่ถาย หรือในแบบที่ตองการสื่อออกมาในภาพนั้นๆ

กดปุม

เลอืก Picture Style ทีต่องการ
ใชปมุ             ในการปรบัเลอืก
และกด

ถายภาพ
โฟกัส และกดปุมชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ
ภาพที่ถายนั้นจะถูกสรางสรรคดวยผลของ
Picture Style ในแบบที่เลือกไว

ผลพเิศษจาก Picture Style

ปรบัสขีองภาพใหสด ใหภาพคมชดัสงู เปนรปูแบบทีเ่หมาะกบัการถายภาพทัว่ๆ ไป

เหมาะสำหรบัการถายภาพทวิทศันทีต่องการใหสนี้ำเงนิและสเีขยีวดเูขมและสดขึน้ มคีวาม
คมชดัสงูมาก Picture Style แบบนีจ้ะถกูเลอืกโดยอตัโนมตัเิมือ่หมนุวงแหวนเลอืกระบบไป
ที่ระบบถายภาพทิวทัศน(Landscape)

ปรับสีผิวของบุคคลในภาพใหนุมนวลและมีโทนที่เปนธรรมชาติ มีความคมชัดเล็กนอย
เหมาะสำหรบัใชถายภาพผหูญงิและเดก็ในระยะใกลๆ  และ Picture Style แบบนีจ้ะถกูเลอืก
โดยอตัโนมตัเิมือ่หมนุวงแหวนเลอืกระบบไปทีร่ะบบถายภาพบคุคล(Portrait)
และโดยการปรบั [Color Tone] ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นโทนของสผีวิได (น.92)

จอภาพจะแสดงรายการของ [Picture Style]



เหมาะสำหรบัผทูีต่องการปรบัแตงและประมวลผลของภาพเองโดยใชคอมพวิเตอรเทานัน้
ลกัษณะสขีองภาพจะเปนสสีนัทีไ่มสดใสนกั และใหสทีีเ่ทีย่งตรง

เปน Picture Style อกีชนดิหนึง่ทีเ่หมาะสำหรบัผทูีต่องการปรบัแตงและประมวลผลของ
ภาพเองโดยใชคอมพิวเตอร ใชสำหรับการถายภาพที่มีการควบคุมอุณหภูมิสีของแหลง
กำเนดิแสงใหตรงกบั 5200 K ซึง่ผใูชตองปรบัสอียางละเอยีดใหตรงกนักบัสขีองวตัถตุนฉบบั
เอง ซึง่สขีองไฟลตนฉบบักอนปรบัแตงจะดหูมองและซดีจางกวาจรงิ

ใชสำหรับถายภาพขาวดำ
นอกเหนอืจากไฟลสกลุ               ไฟลทีถ่ายดวย Picture Style แบบ Monochrome จะไม
สามารถเปลี่ยนกลับเปนภาพสีได ถาหากไมแนใจวาจะตองการไดภาพสีหรือขาวดำ
ตรวจสอบเสยีกอนวา Picture Style ไมไดถกูตัง้ไวเปน Monochrome และเมือ่ตัง้เปน
[Monochrome] สัญลักษณ <B/W> จะปรากฏขึ้นในชองเล็งภาพ

ผใูชสามารถจะบนัทกึ Picture Style พืน้ฐาน เชน [Portrait], [Landscape] แลวปรบัแตงให
ตรงตามลกัษณะทีต่องการ (น.91) และบนัทกึไวในหนวยความจำของกลอง โดยสามารถ
บนัทกึได 3 ชดุ(User Def. 1-3) สำหรบัคา User Def. ทีไ่มไดปรบัตัง้ไว จะมลีกัษณะเดยีวกบั
Picture Style แบบ Standard

¡ารเลอืก Picture Style

(          : Monochrome image)
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ในบทนี้ จะอธิบายการปรับตั้งอยางละเอียด เพิ่มเติมจากเนื้อหาของบทที่ผาน
มา เพื่อแนะนำวิธีการสรางสรรคภาพใหกวางขวางขึ้น

สวนแรกของบทนี้จะอธิบายวิธีใชระบบ <Tv> <Av> <M> และ
<A-DEP> บนวงแหวนเลือกระบบ ผูใชสามารถใชระบบบันทึกภาพ
เหลานีไ้ดทกุแบบรวมกบัฟงกชัน่ทีอ่ธบิายในบทที ่3 ยกเวน <A-DEP>
ในสวนหลังของบทนี้ จะเริ่มตนดวยเรื่อง “การเลือกระบบวัดแสง” ซึ่ง
จะอธิบายวิธีปรับคาแสงของภาพและการใช Picture Style ซึ่งฟงกชั่น
ตางๆ ที่อธิบายในสวนนี้ สามารถจะใชกับระบบ <P> (Program AE)
ซึง่อธบิายไวในบทที ่3

สัญลักษณ              ซึ่งแสดงอยูรวมกับคาความไว
ชัตเตอร ชองรับแสง และระดับการชดเชยแสง เปน
เครื่องบอกใหทราบวา ผูใชสามารถปรับคาดังกลาว
ไดโดยใชวงแหวนควบคุมหลัก          เพื่อปรับ
เปลี่ยนคาตามที่ตองการ

เกี่ยวกับการทำงานของวงแหวนควบคุมหลัก



ผใูชสามารถถายภาพทีห่ยดุการเคลือ่นทีข่องวตัถ ุหรอืสรางภาพทีม่องเหน็การเคลือ่นทีข่องวตัถุ
ดวยระบบบนัทกึภาพ <Tv>  (Shutter-priority AE) ซึง่เลอืกโดยปรบัทีว่งแหวนเลอืกระบบ
* <Tv> หมายถงึ Time value

หยุดการเคลื่อนที่
(ดวยความไวชตัเตอรสงู : 1/2000 วนิาท)ี

แสดงการเคลื่อนที่
(ดวยความไวชตัเตอรต่ำ : 1/30 วนิาท)ี

¡ารถายภาพแอ็คชั่น

อาน “กลเม็ดเคล็ดลับ” สำหรับคำแนะนำใน
การปรับความไวชัตเตอร

ปรับความไวชัตเตอรที่ตองการ

ปรับระบบบันทึกภาพไปที่ <Tv>

เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ และกดลงจนสุดเพื่อ
ถายภาพ ภาพนั้นจะถูกถายไวดวยความไว
ชัตเตอรที่ปรับตั้งไว

ถายภาพ

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

หมนุวงแหวนควบคมุหลกั          ไปทางขวา
เมือ่ตองการปรบัความไวชตัเตอรใหสงูขึน้ และ
หมุนไปทางซายเมื่อตองการปรับใหต่ำลง



กลเม็ดเคล็ดลับ
ตองการภาพทีห่ยดุนิง่ของวตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นที่
ปรบัตัง้ความไวชตัเตอรใหสงู เชน 1/4000 วนิาท ีจนถงึ 1/500 วนิาที
ตองการภาพของเดก็หรอืสตัวเลีย้งทีก่ำลงัวิง่ซึง่แสดงความเคลือ่นไหว
ตัง้ความไวชตัเตอรในระดบักลางๆ เชน 1/250 วนิาท ีจนถงึ 1/30 วนิาท ีมองจากชองเลง็ภาพ
แลวแพนกลองตามการเคลือ่นทีไ่ปดวย และกดชตัเตอรเพือ่ถายภาพในจงัหวะทีต่องการ ถาใช
เลนสเทเลโฟโต พยายามประคองกลองใหนิง่มากทีส่ดุเพือ่ปองกนัภาพสัน่

ใช Tv รวมกับแฟลชในตัว

ขณะทีป่รบัความไวชตัเตอร ปรากฏวาตวัเลขแสดงชองรบัแสงกระพรบิ
เมือ่แตะปมุชตัเตอรลงครึง่หนึง่ กลองจะแสดงคาแสง(ชตัเตอร/ชองรบัแสง)
ในชองเลง็ภาพ ซึง่เมือ่ผใูชปรบัเปลีย่นคาความไวชตัเตอร คาของชองรบั
แสงก็จะเปลี่ยนไปดวยเพื่อรักษาคาแสง(ปริมาณแสงที่จะผานเขาสู
เซนเซอร)ใหอยูในระดับพอดีเชนเดิม และเมื่อปรับความไวชัตเตอร
จนกระทัง่เกนิกวาทีข่นาดชองรบัแสงของเลนสทีใ่ชจะรกัษาคาแสงเดมิ
ไวได ตวัเลขแสดงชองรบัแสงจะกระพรบิเตอืนเพือ่บอกวา คาความไว
ชตัเตอรทีป่รบันี ้ไมสามารถจะทำใหคาแสงของภาพพอดไีด
ถาการปรบัตัง้จะทำใหภาพมดืเกนิไป คาของชองรบัแสงขนาดกวางสดุจะกระพรบิ ใหหมนุ
วงแหวนควบคมุ                 เพือ่ปรบัใหชตัเตอรต่ำลง หรอืปรบัความไวแสง(ISO) ใหสงูขึน้
จนตวัเลขนัน้หยดุกระพรบิ
และถาผลของการปรบัตัง้จะทำใหภาพสวางเกนิไป คาของชองรบัแสงขนาดแคบสดุจะ
กระพรบิ ใหหมนุวงแหวนควบคมุ                  เพือ่ปรบัตัง้ชตัเตอรใหสงูขึน้ หรอืลดความ
ไวแสง (ISO) ใหต่ำลงจนตวัเลขนัน้หยดุกระพรบิ

ควรตัง้ความไวชตัเตอรเทาใด เพือ่ถายภาพสายน้ำและสายน้ำตกใหดนูมุนวล
ใชความไวชัตเตอรต่ำๆ เชน 1/15 วินาทีหรือต่ำกวานั้น และควรใชขาตั้งกลองเสมอเพื่อ
ปองกนัภาพสัน่

<Tv> ¡ารถายภาพแอค็ชัน่

เมื่อใชแฟลชในตัวรวมกับระบบนี้ กำลังไฟของแฟลชจะถูกตั้งใหเหมาะกับชองรับแสงที่
กลองเลอืกใหโดยอตัโนมตั ิและผใูชสามารถปรบัตัง้ความไวชตัเตอรไดในชวงระหวาง 1/200
วนิาทจีนถงึ 30 วนิาที



¡ารควบคุมความชัดลึก
เมือ่ตองการภาพทีม่ฉีากหลงัเบลอ หรอืตองการภาพทีค่มชดัตัง้แตวตัถใุกลกลองไปจนถงึฉากหลงั
ใหหมนุปรบัเลอืกระบบบนัทกึภาพเปนระบบ  <Av>  (Aperture-priority AE) เพือ่ปรบัควบคมุ
ความชดัลกึของภาพ(ระยะความชดัทีเ่กดิในภาพ)
*  <Av>   หมายถงึ Aperture value ซึง่เปนขนาดของชองรบัแสงทีอ่ยภูายในกระบอกเลนส

ฉากหลังเบลอ
(ดวยการเปดชองรบัแสงกวาง f/5.6)

คมชัดตั้งแตฉากหนาจนถึงฉากหลัง
(ดวยการเปดชองรับแสงแคบ f/32)

ยิ่งปรับชองรับแสงแคบ(ตัวเลขมาก) ความ
ชัดลึกในภาพก็จะยิ่งมากขึ้น

ปรับชองรับแสงขนาดที่ตองการ

ถายภาพ

ปรับระบบบันทึกภาพไปที่ <Av>

หมนุวงแหวนควบคมุหลกั              ไปทางขวา
เมื่อตองการปรับชองรับแสงใหแคบลง และ
หมุนไปทางซายเมื่อตองการปรับใหกวางขึ้น

เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ และกดลงจนสุดเพื่อ
ถายภาพ ภาพนั้นจะถูกถายไวดวยชองรับ
แสงขนาดที่ปรับตั้งไว

การแสดงขนาดชองรบัแสง
ยิ่งตัวเลขแสดงชองรับแสงมากขึ้น หมายถึงชองรับแสงที่แคบลงมากขึ้น และตัวเลขแสดงขนาด
ชองรบัแสงนีจ้ะขึน้อยกูบัคณุสมบตัขิองเลนสทีน่ำมาใชกบักลองดวย และถากลองไมมเีลนสตดิตัง้
อยู ตัวเลข “00” ก็จะปรากฏขึ้นในชองบอกคาของชองรับแสง



 ¡ารควบคมุความชดัลกึ

กลเม็ดเคล็ดลับ
เมือ่ใชชองรบัแสงแคบมากในสภาพแสงนอยๆ ภาพอาจจะสัน่
การใชชองรบัแสงแคบมากๆ จะทำใหความไวชตัเตอรลดต่ำลงมาก และยิง่ในภาพแสงนอย
ความไวชตัเตอรอาจจะต่ำลงถงึ 30 วนิาทหีรอืนานกวา ในกรณนีี ้ควรปรบัความไวแสง(ISO)
ใหสงูขึน้ และควรพยายามถอืกลองใหนิง่ หรอืใชขาตัง้กลอง

ความชดัลกึมากๆ ไมไดเกดิจากชองรบัแสงแคบๆ เทานัน้ แตยงัขึน้อยกูบัความยาว
โฟกสัของเลนส และระยะหางจากกลองจนถงึวตัถุ
เลนสมมุกวางมคีณุสมบตัใินการใหความชดัลกึมาก(ความชดัลกึ - ชวงทีอ่ยหูนาและหลงั
ของจดุโฟกสัซึง่ยงัคงมคีวามชดั) ไมจำเปนตองใชชองรบัแสงแคบมากๆ เพือ่ใหความชดัครอบ
คลมุทกุๆ ระยะของภาพ ตัง้แตฉากหนา(ใกลๆ  กบักลอง) ไปจนถงึฉากหลงั ในทางกลบักนั
เลนสเทเลโฟโตจะมคีณุสมบตัใินการใหความชดัตืน้
ยิ่งถายภาพในระยะใกลวัตถุมากเทาใดก็จะยิ่งชัดตื้น เมื่อถอยออกหางจากวัตถุมากขึ้น
ความชดัลกึกจ็ะยิง่เพิม่ขึน้

ขณะทีป่รบัชองรบัแสง ปรากฏวาตวัเลขแสดงความไวชตัเตอรกระพรบิ
เมือ่แตะปมุชตัเตอร กลองจะแสดงคาแสง(ชตัเตอร/ชองรบัแสง) ในชอง
เล็งภาพ ซึ่งเมื่อผูใชปรับเปลี่ยนขนาดชองรับแสง คาของความไว
ชตัเตอรกจ็ะเปลีย่นไปดวยเพือ่รกัษาคาแสง(ปรมิาณแสงทีจ่ะผานเขา
สูเซนเซอร)ใหอยูในระดับพอดีเชนเดิม และเมื่อปรับชองรับแสง
จนแคบกวาทีค่วามไวชตัเตอรทีม่จีะรกัษาคาแสงเดมิไวได ตวัเลขแสดง
ความไวชตัเตอรจะกระพรบิเตอืนเพือ่บอกวา ขนาดชองรบัแสงทีป่รบันี้
ไมสามารถจะทำใหคาแสงของภาพใหพอดไีด
ถาการปรบัตัง้จะทำใหภาพมดืเกนิไป คาของความไวชตัเตอรต่ำทีส่ดุ “ 30” ” (30 วินาที)
จะกระพรบิ ใหหมนุวงแหวนควบคมุ                ไปทางซาย เพือ่ปรบัใหชองรบัแสงกวางขึน้
หรอืปรบัความไวแสง(ISO) ใหสงูขึน้จนตวัเลขนัน้หยดุกระพรบิ
และถาผลของการปรบัตัง้จะทำใหภาพสวางเกนิไป คาของความไวชตัเตอรสงูทีส่ดุ “ 4000 ”
(1/4000 วนิาท)ี จะกระพรบิ ใหหมนุวงแหวนควบคมุ                ไปทางขวา เพือ่ปรบัใหชอง
รบัแสงแคบลง หรอืปรบัความไวแสง(ISO) ใหต่ำลงจนตวัเลขนัน้หยดุกระพรบิ



 ¡ารควบคมุความชดัลกึ

ใช Av รวมกับแฟลชในตัว
เมือ่ใชแฟลชในตวัรวมกบัระบบนี ้กำลงัไฟของแฟลชจะถกูตัง้ใหเหมาะกบัชองรบัแสงทีผ่ใูชปรบั
ตัง้ไวโดยอตัโนมตั ิสวนชตัเตอรทีก่ลองเลอืกใหจะถกูตัง้อยใูนชวงระหวาง 1/200 วนิาทถีงึ 30
วินาที ตามความเหมาะสมกับสภาพแสงในขณะนั้น
ในสภาพแสงนอย ตวัแบบจะถกูบนัทกึภาพดวยแสงแฟลช สวนฉากหลงันัน้จะถกูบนัทกึดวยคา
แสงตามทีเ่ปนอยจูรงิ ซึง่ตวัแบบและฉากหลงัจะมคีวามเขมสวางทีแ่ลดเูปนธรรมชาต ิโดยระบบ
สมัพนัธแฟลชกบัความไวชตัเตอรต่ำแบบอตัโนมตั(ิautomatic slow-speed sync) ซึง่กรณทีีใ่ช
มอืถอืกลอง ใหพยายามถอืกลองใหนิง่เพือ่ปองกนัภาพสัน่ หรอืใชขาตัง้กลอง
หากไมตองการใหระบบสมัพนัธแฟลชกบัความไวชตัเตอรต่ำแบบอตัโนมตัทิำงาน ใหเลอืก
[       Custom Functions(C.Fn)] เลอืกเมนรูายการ [Flash sync. speed in Av mode]
เลอืก [1: 1/200-1/60 sec. auto] หรอืเลอืก [2: 1/200 sec. (fixed)] เพือ่ตัง้ชตัเตอรไวที ่1/200
วนิาทเีมือ่ใชแฟลช (น.192)

การตรวจสอบความชัดลึก
เมือ่กดปมุตรวจสอบความชดัลกึ กลองจะหรีช่องรบัแสงลง
เปนขนาดจรงิตามทีป่รบัตัง้ไว ซึง่ผใูชสามารถตรวจดคูวาม
ชดัในบรเิวณตางๆ ของภาพดวยการมองจากชองเลง็ภาพ

ผใูชสามารถตรวจสอบชวงความชดัไดจากจอภาพเมือ่ใชระบบ Live View โดยสามารถปรบั
เปลีย่นขนาดชองรบัแสงและกดปมุตรวจสอบชวงความชดัเพือ่ดผูลไดทนัท ี(น.112)



ปรับระบบบันทึกภาพไปที่ <M>

ในระบบนี ้ผใูชสามารถปรบัชองรบัแสงและความไวชตัเตอรดวยตนเอง และเมือ่ใชรวมกบัแฟลช
คาแสงของแฟลชจะถกูปรบัตัง้โดยอตัโนมตัเิพือ่ใหสอดคลองกบัขนาดชองรบัแสงทีเ่ลอืก และผใูช
สามารถปรบัความไวชตัเตอรไดในชวงระหวาง 1/200 วนิาทจีนถงึ 30 วนิาท ีหรอืชตัเตอร B
*  <M> หมายถึง Manual

เมือ่ตองการปรบัความไวชตัเตอร ใชวงแหวน
               เพือ่หมนุปรบั

ปรับชองรับแสงและความไวชัตเตอร

เมือ่ตองการปรบัชองรบัแสง กดปมุ
แลวใชวงแหวน               เพือ่หมนุปรบั

ภายในชองเลง็ภาพ จะมสีเกลแสดงระดบัแสง
ปรากฏอย ูซึง่ขดีกลางกค็อืคาแสงทีพ่อด ีและ
สเกลสามารถแสดงระดับแสงที่มากหรือนอย
กวาคาทีพ่อดไีด +/-2 สตอป
เมื่อมีการปรับชัตเตอรและชองรับแสง ขีดซึ่ง
แสดงระดับแสงจะมีการขยับไปตามการปรับ
ซึ่งผูใชสามารถจะเลือกตัดสินใจไดวาจะถาย
ภาพดวยคาแสงระดบัใด ถาระดบัแสงมากกวา
คากลางเกนิกวา +/- 2 สตอ็ป ทีด่านซายหรอื
ขวาสุดของขีดแสดงระดับแสงจะปรากฏ
สญัลกัษณ                หรอื

เลือกคาแสง และถายภาพ

คาแสงพอดี

ถา [     Auto Lighting Optimizer] (น.103) ไดตั้งไวที่ตำแหนงอื่นที่ไมใช [Disable]
ภาพจะยังคงดูสวาง แมจะตั้งคาการเปดรับแสงใหภาพดูเขมหรือมืด

¶‹ายภาพดวยการปรับตั้งเอง(Manual)



¶‹ายภาพดวยการปรบัตัง้คาเอง

ชตัเตอร B(Bulb)
ในขัน้ตอนที ่2 เมือ่หมนุวงแหวน               เพือ่ปรบัความไว
ชตัเตอรเปน <BULB> หรอืเรยีกวา ชตัเตอร B  เมือ่ปรบั
เปนชัตเตอร B นี้ มานชัตเตอรจะเปดคางอยูเมื่อใชนิ้ว
กดปมุชตัเตอรจนสดุและคางไว และจะปดเมือ่ผใูชยกนิว้
ออกจากปมุชตัเตอร ชตัเตอร B เหมาะสำหรบัใชถายภาพ
ทีต่องการเปดรบัแสงนานๆ เชน ภาพพล ุและเวลาทีเ่ปด
ชตัเตอรคางอยนูัน้จะแสดงทีจ่อภาพ LCD ควรใชสายลัน่
ชตัเตอร เพือ่ใหภาพคมชดั

การเปดรบัแสงนานๆ ดวยชตัเตอร B ทำใหภาพมสีญัญาณรบกวนมากกวาภาพปกต ิภาพจะดู
หยาบ หรอืมจีดุหยาบๆ กระจายอยทูัว่ภาพ
ผใูชสามารถลดความบกพรองนีโ้ดยตัง้ [    Custom Functions (C.Fn)] โดยเลอืกรายการ
[Long exp. noise reduction] และตัง้คาเปน [1:Auto] หรอื [2:On] (น. 193)

เมื่อถายภาพดวยชัตเตอร B แนะนำใหใชสายลั่นชัตเตอรและรีโมท (น.204, 205) เพื่อ
ใหภาพคมชดั
ผใูชสามารถเลอืกใชรโีมทควบคมุ(อปุกรณเสรมิพเิศษ น.204) เพือ่ถายภาพดวยชตัเตอร B เมือ่
กดปมุสงสญัญาณบนตวัรโีมท กลองจะเริม่เปดรบัแสงทนัท ีหรอืหลงัจากนัน้ 2 วนิาท ีและเมือ่
กดปมุสงสญัญาณอกีครัง้ กลองจะปดรบัแสงทนัท ี เพือ่สิน้สดุการถายภาพดวยชตัเตอร B



Ãะบบปรับภาพชัดลึกอัตโนมัติ
เมือ่เลอืกระบบบนัทกึภาพนี ้วตัถทุีอ่ยใูนฉากหนา(ใกลกลอง) และฉากหลงั จะมคีวามชดัดวยกนั
ทัง้หมด จดุโฟกสัทกุๆ จดุจะทำงานเพือ่ตรวจสอบวตัถทุีอ่ยใูนระยะตางๆ และกลองจะตัง้ขนาดชอง
รบัแสงใหโดยอตัโนมตั ิเพือ่ใหความชดัลกึครอบคลมุวตัถทุีอ่ยใูนระยะตางๆ
* <A-DEP>  หมายถงึ Auto Depth of field  ซึง่เปนระบบทีก่ลองจะสรางความชดัลกึใหเพยีง
พอกบัทีต่องการโดยอตัโนมตัิ

เลง็จดุโฟกสัใหทาบไปยงัวตัถ ุแตะชตัเตอรเบาๆ ลง
ครึง่หนึง่

โฟกสัไปทีว่ตัถุ

ปรับระบบบันทึกภาพไปที่ <A-DEP>

จุดโฟกัสที่จับความชัดของวัตถุจะมีไฟสีแดง
กระพรบิขึน้

ถายภาพ

ปญหาที่ผูใชมักจะเกิดขอสงสัยกันบอยๆ
คาของชองรบัแสงทีป่รากฏในชองเลง็ภาพกระพรบิ
แสดงวาคาแสงนัน้มคีวามถกูตอง แตความชดัลกึอาจจะไมเพยีงพอ ใหเปลีย่นมาใชเลนสใน
ชวงมุมกวางมากขึ้น หรือลองถอยออกหางจากวัตถุมากขึ้น แลวทำตามขั้นตอนที่ 2-3
ซ้ำอกีครัง้
คาความไวชตัเตอรทีป่รากฏในชองเลง็ภาพกระพรบิ
ถาปรากฏวาตวัเลข “30” กระพรบิ หมายถงึภาพทีถ่ายไดอาจจะมดืเกนิไป ใหปรบัความไว
แสง(ISO) ใหสงูขึน้ และถา “4000” กระพรบิ หมายถงึภาพทีถ่ายไดอาจจะสวางเกนิไป ให
ปรบัความไวแสง(ISO) ใหต่ำลง
ความไวชตัเตอรถกูตัง้มาใหต่ำเกนิไป
ใชขาตัง้กลอง
เมื่อตองการใชแฟลชดวย
สามารถใชแฟลชได แตอยางไรก็ตาม ผลของภาพที่ไดอาจจะเหมือนหรือคลายกับการใช
ระบบบนัทกึภาพ <P> และอาจจะไมไดผลของความชดัลกึตามทีต่องการ

FAQ



¡ารเลือกระบบวัดแสง
ระบบวัดแสงตางๆ นั้น เปนลักษณะของการวัดคาความสวางของวัตถุในภาพ โดย
ทัว่ไปแลว แนะนำใหใชระบบวดัแสงแบบเฉลีย่(Evaluative)

ในแถบ         เลือก [Metering mode] จากนัน้
กดปมุ

เลอืก [Metering mode]

ใชปมุ                      เพือ่เลอืกระบบวดัแสงทีต่องการ
จากนัน้กดปมุ                  เพือ่ยนืยนั

เลอืกระบบวดัแสง

ระบบวัดแสงเฉพาะจุด(Spot metering)
ระบบวัดแสงแบบนี้เหมาะสำหรับวัดแสงพื้นที่เล็กๆ หรือจุด
ใดจุดหนึ่ง  ระบบวดัแสงแบบนีจ้ะใหน้ำหนกัเฉลีย่กบัพืน้ทีส่เีทา
กลางเฟรมมากกวาพืน้ทีซ่ึง่อยรูอบนอกซึง่ถกูนำมาเฉลีย่รวมกนั
ระบบวัดแสงแบบนี้เหมาะสำหรับผูใชที่มีประสบการณแลว

ระบบวดัแสงเฉลีย่(Evaluative metering)
เปนระบบวัดแสงที่ เหมาะสำหรับการถายภาพแทบทุก
แบบ ตั้งแตการถายภาพบุคคล และการถายภาพยอนแสง
กลองจะตั้งคาการเปดรับแสงที่เหมาะสมใหโดยอัตโนมัติ
เมื่อเลือกใชระบบบันทึกภาพขั้นพื้นฐาน(Basic Zone) กลอง
จะเลอืกคาการเปดรบัแสงใหพอเหมาะพอดโีดยอตัโนมตัิ
ระบบวัดแสงเฉพาะสวน(Partial metering)
ระบบที่ เหมาะสำหรับการถายภาพซึ่งฉากหลังสวางกวา
วัตถุมากๆ และมีลักษณะเหมือนการถายภาพยอนแสง ฯลฯ
โดยพื้นที่ซึ่งเปนสีเทาจะเปนพื้นที่ซึ่งเครื่องวัดแสงใชในการ
อานคาแสง

ระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยเนนกลางภาพ
(Center-weighted average metering)
เครื่องวัดแสงจะวัดแสงโดยเนนหนักพื้นที่กลางภาพ และ
เฉลี่ยรวมกับพื้นที่อื่นๆ โดยใหน้ำหนักเฉลี่ยบริเวณกลาง
ภาพมากกวา  ระบบวัดแสงแบบนี้ เหมาะสำหรับผูใชที่มี
ประสบการณแลว



ปรับตั้งคาการชดเชยแสง

ารปรับชดเชยแสง

การปรบัชดเชยแสง เมือ่ภาพทีถ่ายไดนัน้(โดยไมใชแฟลช) มคีวามเขมสวางทีไ่มนาพอใจ ระบบ
ชดเชยแสงใชไดกบัระบบบนัทกึภาพทกุๆ แบบในระบบบนัทกึภาพแบบสรางสรรค ยกเวนระบบ
<M>   แมวาผูใชสามารถชดเชยแสงไดในชวง +/- 5 stop โดยปรับไดขั้นละ 1/3 stop แต
การแสดงผลของระดับการชดเชยแสงที่จอ LCD และที่ชองเล็งภาพจะแสดงไดในชวง +/ - 2
stop เทานั้น หากผูใชตองการชดเชยแสงเกินกวา +/- 2 stop จะตองปฏิบัติตามคำแนะนำ
[      Exp. comp./AEB]  ซึ่งมีรายละเอียดในหนา 89

ปรับภาพใหสวางขึ้น

ปรับภาพใหมืดลง

ดงัภาพตวัอยาง คาแสง และระดบัการชดเชยแสง
จะถกูแสดงทีจ่อ LCD และภายในชองเลง็ภาพ

ภาพดเูขมเกนิไป ไมสดใส การชดเชยแสง ชวยใหภาพสวาง สดใสมากขึน้

หลังจากถายภาพแลว กดปุม               คางไว
และหมุนวงแหวน             เพื่อปรับคาการ
ชดเชยแสงกลบัมาทีจ่ดุกึง่กลาง(คาแสงพอด)ี

หากไดปรับตั้งระดับการชดเชยแสงเกิน +/-2 stop กลองจะแสดงระดับการ
ชดเชยแสงไวที่ปลายสุดทางดานซาย <      >  หรือขวา <      >

กดปมุ                    คางไว และหมนุวงแหวน
             ไปทางซาย เมือ่ตองการเปดรบัแสงให
นอยลง(ลดคาแสง)

กดปมุ                     คางไว และหมนุวงแหวน
            ไปทางขวา เมือ่ตองการเปดรบัแสงให
มากขึ้น(เพิ่มคาแสง)



¡ารปรบัชดเชยแสง

การชดเชยแสงแฟลช
เมื่อถายภาพดวยแฟลช และพบวาวัตถุในภาพไดรับแสงแฟลชที่ไมตรงกับความตองการ ผูใช
สามารถปรบัชดเชยแสงแฟลชเพือ่ใหแสงแฟลชพอเหมาะพอดกีบัความตองการได ผใูชสามารถ
ปรบัชดเชยแสงแฟลชได +/-2 สตอ็ป ความละเอยีดในการปรบัขัน้ละ 1/3 สตอ็ป

สั่งใหจอภาพแสดงจอปรับควบคุมอยางรวดเร็ว
เมือ่จอภาพแสดงขอมลูการปรบัตัง้สำหรบัถายภาพ
กดปมุ               (น.38)
จอภาพจะแสดงจอสำหรับการปรับควบคุมอยาง
รวดเร็ว

เลือก
กดปมุ                 เพือ่เลอืก
จอภาพจะแสดงตวัอกัษร [Flash exposure comp.]
ทางดานลางของจอภาพ

ปรับตั้งคาระดับการชดเชยแสงแฟลช

เมือ่แตะชตัเตอรเบาๆ สญัลกัษณ                  จะปรากฏขึน้ในชองเลง็ภาพ

หลงัจากถายภาพเสรจ็สิน้แลว ใหทำซ้ำตามขัน้ตอนที ่1 ถงึ 3 เพือ่ปรบัระดบัการชดเชย
แสงแฟลชใหกลบัเปน 0

ถา [   Auto Lighting Optimizer] (น.103) ไดถูกตั้งเปนแบบอื่นๆ ที่ไมใช
[Disable] ภาพอาจจะยงัคงสวางแมจะมกีารชดเชยแสงใหรบัแสงนอยลง หรอืชดเชย
แสงแฟลชใหมคีาต่ำลงแลวกต็าม

ผใูชสามารถปรบัชดเชยแสงไดดวยเมน ู[      Expo. comp./AEB] (น.89)

หากตองการใหวตัถไุดรบัแสงแฟลชมากขึน้ ให
หมนุวงแหวน            ไปทางขวา(เพิม่ระดบัคาแสง
แฟลช)  และหากตองการใหวตัถไุดรบัแสงแฟลชนอย
ลง ใหหมนุวงแหวน             ไปทางซาย(ลดระดบั
คาแสงแฟลช)

ผใูชสามารถปรบัตัง้และยกเลกิการชดเชยแสงแฟลชไดดวยเมน ู[      Flash control]
โดยเลอืก [Built-in flash func. setting] โดยเลอืก [Flash exp. comp] (น.149)



Ãะบบถายภาพครอมอัตโนมัติ
ระบบถายภาพครอมอตัโนมตัจิะมคีณุสมบตัทิีก่าวหนาขึน้จากระบบชดเชยแสง โดยกลองจะปรบั
คาแสงของแตละเฟรมเพือ่ใหถายภาพทีม่คีาแสงแตกตางกนัได 3 เฟรมใหโดยอตัโนมตั(ิ+/- 2  สตอ็ป
โดยปรบัไดขัน้ละ 1/3 สตอ็ป) เพือ่ใหผใูชเลอืกใชภาพทีถ่ายดวยคาแสงทีด่ทีีส่ดุ ระบบนีเ้รยีกวา
ระบบถายภาพครอมอตัโนมตั ิใชสญัลกัษณ AEB ซึง่ยอมาจาก Auto Exposure Bracketing

ถายดวยคาแสงพอดี ถายดวยคาแสงนอยกวาพอดี ถายดวยคาแสงมากกวาพอดี

ในแถบ              เลอืกรายการ [Expo. comp./AEB]
จากนัน้กดปมุ

เลอืก [Expo. comp./AEB]

ตั้งระดับการถายภาพครอม

ถายภาพ

เมือ่แตะปมุชตัเตอรเบาๆ กลองจะแสดงระดับการ
ถายภาพครอมไวที่จอ LCD

ใชปมุ                     ในการปรบัระดบัคาแสงของการ
ถายภาพครอมที่ตองการ และหากมีการปรับตั้ง
ชดเชยแสงไว ระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ
จะเลือกใช ระดับแสงที่มีการชดเชยแสงไว
เปนคากลาง

กดปมุ        เพือ่ปรบัตัง้

หมุนวงแหวน เพื่อเลือกระดับการ
ถายภาพครอมอัตโนมัติ

โฟกัส และกดชัตเตอรลงจนสุด ภาพถาย 3 ภาพ
จะถูกบันทึกอยางตอเนื่องกันตามลำดับนี้  :
มาตรฐาน, คาแสงลดลง และคาแสงเพิ่มขึ้น



 Ãะบบถายภาพครอมอตัโนมตัิ

ระบบถายภาพครอมอัตโนมัติจะไมทำงานรวมกับแฟลช และชัตเตอร B
ถา [        Auto Lighting Optimizer](น.103) ไมไดถกูปรบัไวที ่[Disable]  การถายภาพ
ครอมจะไมไดผล

กลเม็ดเคล็ดลับ

เมือ่ใชระบบถายภาพครอมอตัโนมตั(ิAEB) กบัระบบถายภาพครัง้ละเฟรม
ผใูชตองกดปมุชตัเตอรทลีะครัง้เพือ่ถายภาพใหครบทัง้ 3 เฟรม โดยภาพทัง้ 3 จะมคีาแสงเรยีง
ไปตามลำดบั เริม่จากภาพทีม่คีาแสงพอด ีนอยกวาพอด ีและมากกวาพอดี

เมือ่ใชระบบถายภาพครอมอตัโนมตัริวมกบัระบบชดเชยแสง
ระบบถายภาพครอมจะใชคาแสงที่มีการปรับชดเชยแสงไวเปนคาแสงพอดี และถายภาพ
อืน่ๆ ตามลำดบัโดยอางองิจากคาแสงพอดจีากจดุทีช่ดเชยแสงไว
เมือ่ใชระบบถายภาพครอมอตัโนมตัริวมกบัระบบหนวงเวลาหรอืไวเลทรโีมทคอนโทรล
เมือ่ใชระบบหนวงเวลาถายภาพ หรอืไวเลทรโีมทคอนโทรล (                  หรอื                  )
ผใูชจะไดภาพครบทัง้ 3 เฟรมจากการกดชตัเตอรครัง้เดยีว และถาเลอืก                    กจ็ะได
ภาพเปนจำนวน 3 เทาของจำนวนภาพทีป่รบัตัง้ไว (น.57)

ยกเลิกระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ

ระบบถายภาพครอมอัตโนมัติจะถูกยกเลิกเมื่อปรับสวิตซเปดปดกลองไปที่ <OFF>
หรือเมื่อแฟลชพรอมจะถายภาพ

ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อปดการแสดงผลของระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ

เมือ่ใชระบบถายภาพครอมอตัโนมตั(ิAEB) กบัระบบถายภาพตอเนือ่ง
เมือ่ตัง้ระบบขบัเคลือ่นเปนแบบถายภาพตอเนือ่ง                     (น.70) และกดชตัเตอรลงจนสดุ ภาพ
ทัง้ 3 ภาพจะถกูถายอยางตอเนือ่งตามลำดบัคาแสงทีต่ัง้ไวในการถายภาพครอม เริม่จากภาพ
ทีม่คีาแสงพอด ีนอยกวาพอด ีและมากกวาพอดี



»รบัตัง้คาของ Picture Style
ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นคาตวัแปรใน Picture Style เชน [Sharpness] และ [Contrast] ที่
ถกูตัง้คามาตรฐานมาโดยผผูลติได และสามารถทดลองถายภาพทดสอบเพือ่ดผูลความเปลีย่น
แปลงของการปรบัตัง้ทีไ่ดปรบัไว สำหรบัการปรบัตัง้ [Monochrome] อานรายละเอยีดหนา 93

เลือก [Picture Style]

เลอืก Picture Style ทีต่องการปรบัตัง้ แลวกดปมุ
เลอืก Picture Style ทีต่องการปรบัตัง้

รายการของ Picture Style กจ็ะปรากฏบนหนาจอ

ตวัแปรตางๆ จะปรากฏบนหนาจอ

เลอืกตวัแปรทีต่องการเปลีย่นแปลงคา เชน
[Sharpness] แลวกดปมุ

เลอืกตวัแปรทีต่องการปรบัตัง้

ตัง้คาตวัแปร

กดปมุ        เพือ่บนัทกึคาตวัแปรทีป่รบั
ตั้งไว  และยอนกลับไปสูหนาจอสำหรับเลือก
Picture Style
ตัวแปรที่มีการปรับเปลี่ยนคาไปจากคามาตรฐาน
จะถกูแสดงเปนสนี้ำเงนิ

ในแถบ             เลอืกรายการ [Picture Style]
จากนัน้กดปมุ

ใชปมุ                      ในการปรบัเปลีย่นคาตามทีต่อง
การ จากนัน้กดปมุ



ปรับแตงสีผิว
เมื่อตองการใหสีผิวอมชมพูมากขึ้น ใหปรับไปทางดานลบ เมื่อยิ่งใกลดาน
สีผิวก็จะยิ่งอมชมพู-แดง มากขึ้น เมื่อตองการใหสีผิวอมชมพู-แดงในระดับที่จาง
ลง ใหปรบัไปทางดานบวก เมือ่ยิง่ใกลดาน     สผีวิกจ็ะอมเหลอืงมากขึน้

-
+

ปรับความอิ่มตัวของสี
เมื่อตองการลดความอิ่มตัวของสี ใหปรับไปทางดานลบ เมื่อยิ่งใกลดาน
สีของภาพจะออนลง เมื่อตองการเพิ่มความอิ่มตัวของสี ใหปรับไปทางดานบวก
และเมือ่ยิง่ใกลดาน      มากขึน้เทาใด สจีะเขมและสดมากขึน้

-
+

ปรับเพิ่มหรือลดความเปรียบตาง และเพิ่มหรือลดความฉูดฉาดของสี
เมื่อตองการลดความเปรียบตาง ใหปรับไปทางดานลบ  เมื่อยิ่งใกลดาน
มากขึ้นเทาใด สีและความเปรียบตางของภาพก็จะดูออนนุมลง
เมื่อตองการเพิ่มความเปรียบตาง ใหปรับไปทางดานบวก เมื่อยิ่งใกลดาน
มากขึน้เทาใด สจีะแลดสูดเขมมาก และความเปรยีบตางกจ็ะจดัขึน้

-
+

ปรับความคมชัดของภาพ
เมื่อตองการปรับภาพใหมีความคมชัดลดลง ใหปรับคาของตัวแปรนี้ไปทาง
ยิ่งใกล      ภาพก็จะนุมนวลมากขึ้น และเมื่อตองการปรับภาพใหมีความคมชัด
มากขึน้ ใหปรบัคาของตวัแปรนีไ้ปทาง      ยิง่ใกล     ภาพกจ็ะคมชดัมากขึน้

0
0

 ¡ารปรบัตัง้คาของ Picture Style

ตัวแปร - การปรับตั้งคาและผลที่เกิดขึ้น

(ความเปรียบตาง)

(ความอิ่มตัว)

(โทนส)ี

เมือ่เลอืก [Default Set] ในขัน้ตอนที ่3 ผใูชสามารถปรบัตวัแปรทัง้หมดของ Picture Style ให
กลับสูมาตรฐานที่ตั้งมาจากผูผลิต

(ความคมชัด)

7 7

การปรบัตัง้ทีไ่ดอธบิายขางตน จะไมถกูนำไปใชกบั Picture Style ในขณะทีเ่ลอืกถายภาพดวย
ระบบบันทึกภาพสรางสรรค                (Creative Auto)



 ¡ารปรบัตัง้คาของ Picture Style

การปรบัตัง้ใน Monochrome
ใน Monochrome  ผใูชสามารถจะปรบั [Filter effect] และ [Toning effect] เพิ่ม
เตมิจาก [Sharpness] และ [Contrast] ทีไ่ดอธบิายในหนากอน

เมือ่ใช Filter Effect กบัภาพสเีอกรงค(monochrome)
ผูใชสามารถปรับใหกอนเมฆเปนสีขาวชัด หรือปรับ
ใหใบไมสีเขียวดูโดดเดนขึ้นจากผลพิเศษที่ฟลเตอร
สรางขึ้นกับภาพ

(ผลพิเศษของฟลเตอร)

ฟลเตอร ผลพเิศษ
ภาพถายขาวดำปกตซิึง่ไมมผีลพเิศษ
ทองฟาสทีีเ่ปนสนี้ำเงนิจะแลดเูปนธรรมชาต ิกอนเมฆสขีาวดเูดนชดัมากขึน้

ทองฟาสีน้ำเงินจะมีโทนเขมขึ้นกวาจริงเล็กนอย พระอาทิตยที่กำลังตกจะดูสวางขึ้น

ทองฟาสนี้ำเงนิจะมโีทนเขมจนเกอืบดำ ใบไมรวงจะดเูดนและมโีทนสสีวางขึน้มาก

สผีวิและรมิฝปากจะดเูนยีนขึน้ ใบไมสเีขยีวจะดสูวางและคมชดัขึน้

การปรบั [Contrast] ไปทางดานบวก จะยิง่ทำใหเหน็ผลของการใชฟลเตอรไดชดัขึน้

Toning Effect การปรับ Toning Effect ทำใหผูใชสามารถปรับ
เปลีย่นภาพเอกรงคทีเ่ปนโทนสขีาวดำเปนโทนสอีืน่ๆ
ได และชวยทำใหภาพดูนาสนใจมากขึ้น
ผใูชสามารถเลอืกรายการปรบัตัง้ไดดงัตอไปนี ้:
[N: None]  [S: Sepia]  [B: Blue]
[P: Purple]  [G: Green]



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

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

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

รายละเอยีดของการปรบัตัง้ตางๆ จะปรากฏ
บนหนาจอ

กดปุม
เมือ่เลอืก [Picture Style] แลว กด

เลอืก Picture Style ตนแบบ
กดปมุ                เพือ่เลอืก Picture Style ทีต่อง
การแลวกด
เพื่อบันทึกการปรับเปลี่ยนคาตัวแปรที่ไดทำการ
ปรบัเปลีย่นโดยซอฟทแวรทีไ่ดมากบัตวักลองเขาไป
บนัทกึในตวักลอง ใหกดเลอืก Picture Style จาก
หนาจอนี้



 ¡ารบนัทกึคาของ Picture Style

เลือกตัวแปร(Parameters)
เลอืกตวัแปรทีต่องการปรบัคา เชน [Sharpness]
แลวกดปมุ

ตัง้คาตวัแปร

กดปมุ                  เพือ่บนัทกึคาทีต่ัง้ไวใหม
หนาจอจะกลับไปยังหนาจอของการเลือก Picture
Style อกีครัง้

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

เมือ่ Picture Style ซึง่ถกูใชอางองิและไดถกูบนัทกึคาไวใน [User Def.*] แลว หากมกีารเปลีย่น
Picture Style ทีใ่ชอางองิใหม(ดวยขัน้ตอนที ่4) คาตวัแปรของ Picture Style ทีถ่กูปรบัเปลีย่นไว
และบันทึกเปน  [User Def.*] ก็จะถูกยกเลิก
หากผใูชไดใชคำสัง่ [Clear all camera settings] (น.144) คาทีไ่ดปรบัตัง้ไวใน [User Def.*]
จะเปลีย่นกลบัไปสคูามาตรฐาน

เมือ่ตองการถายภาพดวย Picture Style ทีบ่นัทกึคาไว ใหทำตามขัน้ตอนที ่2 ในหนา 75 เพือ่เลอืก
[User Def.*] จากนัน้จงึถายภาพ

ใชปมุ                         ในการปรบัตัง้คาตวัแปรตามที่
ตองการ แลวกดปมุ
สำหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ อานในเรือ่ง “ปรบัตัง้คา
ของ Picture Style” หนา 91-93



¡ารเลอืก Color Space
เพือ่ใหเขาใจงายขึน้ Color Space หมายถงึปรมิาณของสทีีก่ลองสามารถสรางขึน้ได ซึง่กลองรนุ
นีอ้อกแบบใหปรบั Color Space ไดสองแบบ คอื sRGB และ Adobe RGB และสำหรบัการถาย
ภาพทัว่ๆ ไป แนะนำใหตัง้เปน sRGB และในระบบถายภาพขัน้พืน้ฐาน กลองจะตัง้ Color Space
เปน sRGB ใหโดยอตัโนมตัิ

เกีย่วกบั Adobe RGB
ระบบนี้ เปนระบบที่ใชกับอุตสาหกรรมการพิมพเชิงพาณิชย(โรงพิมพ) และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ไมแนะนำใหตั้ง Color Space แบบนี้หากผูใชไมมีประสบการณ
ในการจัดการไฟลภาพ ไมมีประสบการณกับ Adobe RGB และรายละเอียดเกี่ยว
กบั Design rule for Camera File System 2.0(Exif 2.21)
ภาพที่ตั้ง Color Space เปน Adobe RGB จะดูซีดและทึมเมื่อเปดดูดวยจอภาพ
คอมพวิเตอรซึง่ทำงานในแบบ sRGB หรอืเมือ่นำไปพมิพดวยเครือ่งพมิพทีไ่มไดสนบั
สนนุ Design rule for Camera File System 2.0(Exif 2.21) ดงันัน้ เมือ่ตัง้เปน Adobe
RGB ก็จะตองนำมาปรับแตงดวยซอฟทแวรเฉพาะดาน กอนที่จะนำภาพไปใช

เลือก [Color space]
ในแถบ            เลอืกรายการ [Color space] จาก
นัน้กดปมุ

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

หากภาพทีถ่ายมานัน้ถกูตัง้ color space เปน Adobe RGB ไฟลจะมชีือ่นำหนาเปน “_MG_” กอน
แสดงเลขลำดับไฟลตามปกติ
เมือ่ใช Adobe RGB ขอมลู ICC profile(ขอมลูของระบบสขีองภาพ : อธบิายอยใูนแผน CD-ROM
คูมือการใชซอฟทแวร) จะไมแนบกำกับไปกับไฟลภาพดวย



โฟกสัไปทีว่ตัถุ

คาแสงจะถกูแสดงในชองเลง็ภาพและทีจ่อ LCD
แตะปมุชตัเตอรเบาๆ เพือ่โฟกสั

กดปุม
สญัลกัษณ                  จะตดิขึน้ในชองเลง็ภาพ เพือ่แสดง
ใหทราบวาคาแสงไดถกูลอ็คไวแลว

แตละครัง้ทีม่กีารกดปมุ                  กลองจะลอ็คคาแสง
ในขณะที่กดปุมเอาไว

จัดองคประกอบภาพใหม และถายภาพ
หากตองการลอ็คคาแสงไวตลอดเวลาเพือ่ถายภาพ
จำนวนหลายๆ ภาพ ใหกดปมุ                คางเอาไว
ตลอดเวลา และกดชตัเตอรเพือ่ถายภาพตอๆ ไป

ระบบลอ็คคาแสง(AE Lock) เปนระบบทีถ่กูออกแบบมาเพือ่ใชในกรณทีีบ่รเิวณทีโ่ฟกสัมคีาแสงทีแ่ตกตาง
จากบรเิวณทีพ่ืน้ทีว่ดัแสงของกลองวดัแสงอย ูหรอืเมือ่ผใูชตองการถายภาพหลายๆ เฟรมดวยคาแสงเทา
กนั เมือ่กดปมุ                      คาแสงทีว่ดัไดจะถกูลอ็คไว ผใูชสามารถเบนกลองเพือ่จดัองคประกอบภาพใหม
และถายภาพ(ดวยคาแสงทีถ่กูลอ็คไว) ระบบนีย้งัเหมาะสำหรบัการถายภาพยอนแสง

Ãะบบลอ็คคาแสง

ผลของการล็อคคาแสง

ระบบวดัแสง
น. 86

รปูแบบของการเลอืกจดุโฟกสั
เลอืกแบบอตัโนมตัิ เลอืกแบบปรบัตัง้เอง

ใชคาแสงที่จุดโฟกัสที่ทำงานอยู
เปนคาในการล็อค

ใชคาแสงที่จุดโฟกัสที่ถูกเลือกไว
เปนคาในการล็อค

ใชคาแสงที่จุดโฟกัสกึ่งกลางเฟรม เปนคาในการล็อค

* ถาสวิตซเลือกระบบโฟกัสที่เลนสถูกปรับไวเปน <MF> คาแสงที่จุดโฟกัสจุดกึ่งกลางจะถูกใชเปนคา
ในการล็อค



ระบบลอ็คคาแสงแฟลช(FE Lock) จะลอ็คคาแสงแฟลชทีต่ำแหนงของวตัถใุนบรเิวณทีก่ำหนด
และฟงกชัน่นีส้ามารถใชไดกบัแฟลชภายนอกของ Canon ในอนกุรม EX ทีน่ำมาตดิตัง้
* FE หมายถงึ Flash Exposure(คาแสงของแฟลช)

กดปุม          เพื่อยกแฟลชในตัวกลอง
ขึ้นทำงาน

แตะปุมชัตเตอรเบาๆ และมองผานชองเล็งภาพ
สงัเกตวามสีญัลกัษณ               ตดิขึน้

โฟกสัไปทีว่ตัถุ

กดปุม

แฟลชจะยิงแสงกระพริบถี่ๆ ภายในชวงเวลาสั้นๆ
(Preflash) เพื่อคำนวณคาแสงแฟลชที่พอเหมาะ
กบัตำแหนงนัน้ และจดจำไวในหนวยความจำ
ในชองเลง็ภาพ จะมสีญัลกัษณ “FEL” ปรากฏอยู
ครหูนึง่ และมสีญัลกัษณ                 ปรากฏขึน้
ทกุครัง้ทีก่ดปมุ                 กจ็ะมแีสงแฟลชกระพรบิออก
ไปทกุครัง้ และคาแสงแฟลชทีต่องใชในการถายภาพ
จริงก็จะถูกบันทึกไวในหนวยความจำ

ถายภาพ
จัดองคประกอบภาพตามที่ตองการ จากนั้นกด
ชตัเตอรเพือ่ถายภาพ

หากวัตถุที่จะถายภาพดวยแฟลชอยูไกล และเกินกวาระยะการทำงานของแฟลช สัญลักษณ
          จะกระพริบเตือน ใหเขาใกลวัตถุใหมากขึ้น และทำตามขั้นตอนที่ 2 - 4 อีกครั้ง

Ãะบบล็อคคาแสงแฟลช

แฟลชจะยงิแสงออกไปเพือ่ถายภาพ

เลง็จดุโฟกสัไปทีว่ตัถ ุดวยจดุโฟกสักึง่กลางจากนัน้
กดปมุ



¡ารปรับตั้งสมดุลสีขาว
สมดลุสขีาว(White Balance, WB) กค็อืจดุอางองิของสขีาวซึง่จะปรากฏเปนสขีาวในภาพ ตามปกต ิระบบ
สมดุลสีขาวอัตโนมัติ                     จะเปนระบบที่ทำใหภาพสมดุลสีขาวไดโดยอัตโนมัติ  แตถาพบวาระบบ
สมดุลสีขาวอัตโนมัติไมสามารถทำใหสีของภาพเหมือนจริงได ผูใชก็สามารถจะเลือกกำหนดสมดุลสีขาว
กับแหลงกำเนิดแสงแบบตางๆที่มีใหเลือก หรือเลือกแบบแมนวลโดยถายภาพอางอิงกับวัตถุที่มีสีขาว
สำหรบัการถายภาพดวยระบบบนัทกึภาพขัน้พืน้ฐาน(Basic Zone) ระบบสมดลุสขีาวอตัโนมตัิ
จะถูกเลือกใหโดยอัตโนมัติ

กดปุม
รายการ [White balance] จะปรากฏขึน้

เลอืกสมดลุสขีาว
ใชปมุ                         เพือ่เลอืกแบบของแหลงกำเนดิ
แสงทีต่องการ แลวกดปมุ                  เพือ่ยนืยนั

ตวัอกัษร “Approx. ****K” (K: Kelvin) ซึ่งแสดงให
เหน็เมือ่เลอืกสมดลุสขีาวกบัแหลงกำเนดิแสง

หมายถงึอณุหภมูสิขีองแหลงกำเนดิแสงนัน้ๆ

สมดุลสีขาวแบบกำหนดเอง
สมดลุสขีาวแบบกำหนดเอง(Custom White Balance) ชวยใหผใูชสามารถสมดลุสขีาวกบัแหลง
กำเนดิแสงไดอยางละเอยีด ควรใชสมดลุสขีาวแบบนีเ้มือ่ถายภาพดวยแหลงกำเนดิแสงแบบใด
แบบหนึง่เสมอ เชน ใชในหองสตดูโิอซึง่มแีหลงกำเนดิแสงทีใ่ชอยทูกุๆ ครัง้

ถายภาพวัตถุที่เปนสีขาว
ถายภาพวัตถุที่เปนสีขาว ผิวเรียบ ใหมีขนาดเต็ม
เฟรม
ปรับภาพใหชัดเอง(แมนนวลโฟกัส) และปรับคา
การเปดรบัแสงไวทีค่าพอดี
ในขณะถายภาพนี้ สามารถจะตั้งสมดุลสีขาวไวที่
แบบใดแบบหนึง่กไ็ด

วงกลมแสดงพื้นที่วัดแสงเฉพาะจุด



 ¡ารปรบัตัง้สมดลุสขีาว

เลือก [Custom White Balance]
ในแถบ           เลอืก [Custom White Balance]
จากนัน้กดปมุ
หนาจอจะแสดงตวัเลอืกสำหรบัการปรบัตัง้

นำขอมูลสมดุลสีขาวจากภาพถายมาใช
เลอืกภาพทีถ่ายไวในขัน้ตอนที ่1 แลวกด

บนจอภาพ ใหเลอืก [OK] จากนั้นขอมูลสมดุลสี
ขาวจากภาพนี้จะถูกนำไปใช

จอภาพจะยอนกลบัมาแสดงหนาจอเดมิ ใหกดปมุ
                 เพือ่กลบัออกจากรายการในหนานี้

กดปมุ
ใชปมุ                    เพือ่เลอืก
จากนัน้กดปมุ

หากคาแสงของภาพทีถ่ายในขัน้ตอนที ่1 มคีวามผดิพลาดมากเกนิไป จะไมสามารถหาคาสมดลุ
สีขาวไดอยางถูกตอง
ถาภาพในขัน้ตอนที ่1 ถกูถายโดยตัง้ Picture Style เปน [Monochrome] (น.76) ภาพนัน้จะไม
ถกูนำมาใหเลอืกในขัน้ตอนที ่3

เลอืกใชสมดลุสขีาวทีป่รบัตัง้เอง

สามารถใชกระดาษสเีทากลาง 18%(gray card, มจีำหนายเชงิพาณชิย) แทนกระดาษสขีาว ซึง่
จะชวยใหปรับตั้งสมดุลสีขาวไดแมนยำขึ้น
การบันทึกคาสมดุลสีขาวที่ปรับตั้งไวดวยซอฟทแวรที่ใหมากับกลองจะตองบันทึกใน
ถาทำตามขัน้ตอนที ่3 คาสมดลุสขีาวทีถ่กูบนัทกึไวเดมิจะหายไปและถกูแทนทีด่วยคาใหม



¡ารปรับแกสมดุลสีขาว
ผูใชสามารถแกไขสมดุลสีขาวที่ปรับตั้งไวได ซึ่งการปรับแกนี้จะใหผลที่เหมือนกันกับ
การใชฟลเตอรแกส(ีConversion Filter) ซึง่ใชในการถายภาพเชงิพาณชิย ในแตละสทีี่
แกไขไดนั้น จะปรับแกไดถึง 9 ระดับ
ระบบนี้เหมาะสำหรับนักถายภาพระดับกาวหนาที่มีประสบการณในการใชฟลเตอร
แกสี และฟลเตอรสำหรับปรับสีมากอน

การปรับแกสมดุลสีขาว
เลอืก <WB Shift/BKT>

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

ตั้งคาสำหรับปรับแกสมดุลสีขาว
ใชปมุควบคมุแบบทศิทาง                เพือ่เลือ่น “     ”
ไปยงัจดุทีต่องการ
B หมายถึง Blue(น้ำเงิน), A หมายถึง Amber
(อำพนั), M หมายถึง Magenta(มวงแดง) และ G
หมายถงึ Green(เขยีว) ซึง่สมดลุสขีาวจะถกูปรบัไป
ทางแนวแกนของสีที่ถูกปรับตั้งใหม
ทางดานขวา แถบของ “Shift” จะแสดงสแีละระดบั
การปรบัแกของจดุทีถ่กูเลือ่นไป
ถากดปมุ                     คาสมดลุสขีาวทีม่กีารปรบัแก
ทัง้หมด [WB Shift/BKT] จะถกูยกเลกิ

กดปมุ                เพือ่ออกจากการปรบัตัง้ และกลบัสู
หนาจอที่แสดงเมนูหลัก

ในขณะที่กำลังทำการปรับแกสมดุลสีขาว สัญลักษณ                จะปรากฏที่จอ LCD และภายใน
ชองเล็งภาพ
แตละขัน้ของการปรบัแกในส ีblue/amber จะมคีาเทากบั 5 หนวยไมเรด(mired) ของฟลเตอรปรบั
แกอณุหภมูสิ ี(Mired เปนหนวยทีใ่ชบอกความหนาแนนหรอืความเขมของส ีของฟลเตอรปรบัแก
อณุหภมูสิ)ี



 ¡ารปรบัแกสมดลุสขีาว

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

ปรับตั้งระดับการถายภาพครอมสมดุลสีขาว

ถากดปมุ                    คาสมดลุสขีาวทีม่กีารปรบัแก
ทัง้หมด [WB Shift/BKT] จะถกูยกเลกิ

ลำดับของการถายภาพครอม
ไฟลภาพจะถกูบนัทกึลงในการด เรยีงตามลำดบั ดงันี้
ภาพที ่1 สมดลุสขีาวมาตรฐาน ภาพที ่2 เบนไปทาง Blue(B) และภาพที ่3 เบนไปทาง Amber(A)
หรอื ภาพที ่1 สมดลุสขีาวมาตรฐาน ภาพที ่2 เบนไปทาง Magenta(M) และภาพที ่3 เบนไปทาง
Green(G)

ขณะทีถ่ายภาพครอมสมดลุสขีาว ความเรว็ในการถายภาพตอเนือ่งจะลดลง และปรมิาณ
ภาพทีถ่ายไดกจ็ะลดลงเหลอืราว 1/3 จากระดบัปกติ

เมือ่ไฟลภาพทัง้ 3 ไฟลถกูบนัทกึในการถายครัง้เดยีว ระยะเวลาในการบนัทกึจงึนานกวาปกติ

“BKT” หมายถงึ ถายภาพครอม(Bracketing)

“Bracket”  ทางดานขวา จะระบทุศิทางและระดบั
ของการปรบัแกสมดลุสขีาว

กดปมุ                   เพือ่ออกจากการปรบัตัง้ และกลบั
ไปสกูารแสดงรายการของเมนู

ในขัน้ตอนที ่2 ของการปรบัแกสมดลุสีขาว เมือ่หมนุ
วงแหวน              สญัลกัษณ “     ” ทีป่รากฏบนเสน
ตารางจะเปลีย่นเปน “             ” (3 จดุ) เมือ่หมนุวง
แหวน              ไปทางขวา จะเปนการถายภาพครอม
ในแกนของ B/A และถาหมนุไปทางซาย กจ็ะเปน
การถายภาพครอมในแกนของ M/G



หากภาพที่ถายมืดเขมเกินไป หรือมีความเปรียบตางต่ำเกินไป กลองสามารถปรับ
ความเขมสวางและความเปรียบตางใหดีขึ้นไดโดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกบันทึกเปนไฟล
แบบ JPEG กลองจะปรบัแกใหทนัทหีลงัจากกดชตัเตอร ถาเลอืกบนัทกึภาพเปนไฟล
แบบ RAW ก็อาจจะเลือกปรับแสงที่ขอบภาพดวยซอฟทแวร Digital Photo Profes-
sional ทีไ่ดมาพรอมกบักลองกไ็ด คามาตรฐานที่ตั้งไวก็คือ [Standard]

ะบบ Auto Lighting Optimizer

ภาพจะถูกบันทึกไวดวยความเขมสวางและ
ความเปรียบตางที่ถูกปรับแกถาหากจำเปน

อาจมสีญัญาณรบกวนปรากฎในภาพมากขึน้ โดยขึน้อยกูบัสภาพแสงในขณะถายภาพ
หากมกีารปรบัตัง้อืน่ๆ ทีไ่มใช [Disable] และมีการตั้งชดเชยแสง ชดเชยแสงแฟลช หรือถาย
ภาพดวยระบบแมนนวลโดยตองการใหภาพมคีวามเขมมากขึน้ ภาพกจ็ะยงัแลดสูวาง หากตอง
การใหภาพดเูขม ใหปรบัระบบเปน [Disable] เสยีกอน

เลอืก [Auto Lighting Optimizer]
ในแถบ        เลอืก [Auto Lighting
 Optimizer] จากนัน้กดปมุ

ปรับตั้งระบบ
กดปุม              เพื่อเลือกระบบ จาก
นั้นกดปุม

ถายภาพ

ตัวอยางการปรับแกความเขมสวาง

เมื่อใชระบบบันทึกภาพอัตโนมัติสมบูรณแบบ ระบบนี้จะถูกปรับตั้งเปน [Standard] โดยอัตโนมัติ



ะบบปรับแสงที่ขอบภาพอัตโนมัติ
เลนสแตละตัวมีคุณภาพแตกตางกัน ขอดอยของเลนสบางตัวอาจทำใหขอบภาพทั้ง 4
ดานอาจจะสลัวกวาบริเวณอื่นก็ได ซึ่งเรียกวา การสลัวลงที่ขอบภาพ เมื่อถายภาพ
โดยเลือกบันทึกไฟลแบบ JPEG ระบบปรับแสงที่ขอบภาพจะทำงานทันทีหลังจากที่
บันทึกภาพ และถาเลือกบันทึกภาพเปนไฟลแบบ RAW ก็อาจจะเลือกปรับแสงที่ขอบ
ภาพดวยซอฟทแวร Digital Photo Professional ทีไ่ดมาพรอมกบักลองกไ็ด
คามาตรฐานทีต่ัง้ไวกค็อื  [Enable]

เลอืก [Peripheral illumin. correct.]

ในแถบ        เลอืก [Peripheral illumin.
correct.]  จากนั้นกดปุม

ปรับต้ังการปรับแก

กดปมุ                 เพือ่เลอืก [Enable]
จากนัน้กด

ตรวจสอบดูวา มีตัวอักษร [Correction
data available]   ปรากฎขึน้ทีจ่อภาพ
หากตวัอกัษร [Correction data not available]
ปรากฎขึน้แทน ใหด ู “เกีย่วกบัระบบปรบัแสง
ที่ขอบภาพอัตโนมัติ” ในหนาถัดไป

ถายภาพ
ภาพจะถูกบันทึกโดยมีการปรับความสวางที่
ขอบภาพแลว

ภาพที่มีการปรับแก ภาพที่ไมมีการปรับแก



 ะ บบปรั บ แสงที่ ข อบภาพอั ต โ นมั ติ

เกี่ยวกับขอมูลการปรับแกของเลนส
กลองจะมีขอมูลเกี่ยวกับการสลัวลงที่ขอบภาพของเลนสแตละรุน โดยมีขอมูลถึง 25
รนุ  ในขัน้ตอนที ่2 ถาผใูชเลอืก [Enable] กลองจะปรบัแสงทีข่อบภาพใหโดยอตัโนมตัิ
ถาหากกลองมีขอมูลของเลนสที่ใชอยูในตัวกลองแลว ผูใชจะสามารถตรวจสอบไดวา
มีเลนสรุนใดบางที่มีขอมูลอยูภายในตัวกลอง
ดวยซอฟทแวร EOS Utility (ทีไ่ดมาพรอมตวักลอง) นอกจากนี ้ผใูชกส็ามารถใหขอมลู
ของเลนสที่กลองไมมีขอมูล เพื่อใหกลองรับทราบเพิ่มเติมไดดวย สำหรับรายละเอียด
ใหอานไดจากคูมือการใชซอฟทแวร EOS Utility (CD-ROM)

ระบบปรับแสงที่ขอบภาพจะทำงาน แมวาจะใช Extender กับเลนสดวย

หากกลองไมมีขอมูลของเลนสที่นำมาใช ผลที่ไดก็จะเหมือนกับการตั้งระบบเปน
[Disable]

การปรับแกแสงสลัวที่ขอบภาพจากตัวกลองจะนอยกวาการปรับแกดวยซอฟทแวร
Digital Photo Professional (ไดมาพรอมกบักลอง) เลก็นอย

ถาใชเลนสที่ไมมีการสงขอมูลเกี่ยวกับระยะถายภาพ การปรับแกแสงสลัวที่ขอบภาพ
อาจจะต่ำกวาปกติ
ยิ่งถายดวยความไวแสงสูงเทาใด การปรับแกแสงสลัวที่ขอบภาพก็จะยิ่งนอยลง

สำหรบัภาพทีเ่ปนไฟล JPEG ทีถ่ายไวแลว จะไมสามารถปรบัแกความสลวัของขอบภาพไดใน
ภายหลัง
อาจเกดิสญัญาณรบกวนบรเิวณขอบภาพกไ็ด โดยขึน้อยกูบัสภาพการถายภาพนัน้ๆ

เมือ่ใชเลนสของผผูลติรายอืน่(เลนสอสิระ) ควรปรบัตัง้เปน [Disable] แมวา กลองจะแสดงวา
มขีอมลูสำหรบัปรบัแก [Correction data available]



เมือ่กดชตัเตอร กระจกสะทอนภาพในตวักลองจะยกตวัเพือ่ใหแสงผานมานชตัเตอรไปยงัเซนเซอร
กลไกการยกตวัของกระจกจะทำใหกลองสัน่ โดยเฉพาะเมือ่ใชกบัเลนสทีม่กีำลงัขยายสงู เชน เลนส
เทเลโฟโตและเลนสมาโคร กรณนีี ้ควรใชระบบลอ็คกระจกสะทอนภาพ
เลือกการทำงานไดโดยการปรับ [Mirror lockup] ภายในแถบ [      Custom Functions
(C.Fn)]  โดยตั้งใหเปน [1: Enable] (น.195)

โฟกัสไปยังวัตถุ และกดชัตเตอรลงจนสุด

กดชัตเตอรจนสุดอีกครั้งเพื่อถายภาพ

องกนัภาพสัน่

กระจกสะทอนภาพจะพบัขึน้และลอ็ค

เมือ่ถายภาพแลว กระจกสะทอนภาพกจ็ะพบักลบัลงมาสตูำแหนงปกติ

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

เมือ่ลอ็คกระจกสะทอนภาพ แมวาตัง้ระบบขบัเคลือ่นเปน              (ระบบถายภาพตอเนือ่ง) แต
การทำงานจริงจะเปนแบบถายภาพครั้งละเฟรม
เมือ่ลอ็คกระจกสะทอนภาพแลว และไมไดถายภาพภายใน 30 วนิาท ีกระจกจะพบัลงสตูำแหนง
ปกติ ถาตองการล็อคกระจกใหม ใหกดชัตเตอรลงจนสุดอีกครั้ง

กลเม็ดเคล็ดลับ
ใชระบบหนวงเวลา              กับระบบล็อคกระจกสะทอนภาพ
เมือ่กดชตัเตอรลงจนสดุ กระจกสะทอนภาพจะยกขึน้และลอ็ค ชตัเตอรจะลัน่เพือ่ถายภาพในอกี
2 วินาทีหลังจากนั้น
ถายภาพดวยรีโมทคอนโทรล
การใชรีโมทคอนโทรลชวยใหผูใชไมตองใชนิ้วกดปุมชัตเตอร ซึ่งเมื่อรวมกับระบบล็อคกระจก
สะทอนภาพ กช็วยปองกนัภาพสัน่ไดอยางมปีระสทิธภิาพ โดยใช Remote Controller RC-6 ซึง่
ปรบัตัง้เปนหนวงเวลา 2 วนิาท ี  เมือ่กดปมุสงสญัญาณ กระจกสะทอนภาพจะยกตวัขึน้และ
ล็อคจากนั้นกลองจะถายภาพในอีก 2 วินาทีหลังจากนั้น
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ผูใชสามารถถายภาพไดในขณะเล็งภาพจากจอ LCD ของกลอง ระบบ
นี้มีชื่อเรียกวา “Live View shooting”
ระบบ Live View เหมาะสำหรบัการถายภาพสิง่ทีอ่ยนูิง่ และไมมกีาร
เคลือ่นที่

ถาผูใชถือกลองและเล็งภาพจากจอ LCD ในลักษณะเดียวกับการ
ถายภาพดวยกลองคอมแพค็ กลองอาจจะสัน่ และทำใหภาพไมชดั
หรอืพรามวั แนะนำใหใชขาตัง้กลอง

เกีย่วกบัระบบ Remote Live View Shooting
ดวยซอฟทแวร EOS Utility ทีไ่ดมากบัตวักลอง ผใูชสามารถเชือ่มตอกลองกบั
คอมพิวเตอรเพื่อถายภาพโดยการควบคุมจากระยะไกล(Remote Live View
Shooting) และเลง็ดภูาพจากจอคอมพวิเตอร สำหรบัรายละเอยีดเรือ่งนี ้อาน
จาก “Software Instruction Manual” ในแผน CD-ROM



ารเลง็ภาพโดยใชจอ LCD
ปรับตั้งใหระบบ Live View เริ่มทำงาน

กดปมุ <     >
จอภาพ LCD ของกลองจะปรากฏภาพแบบ
Live View
ภาพในแบบ Live View จะแสดงความเขมสวาง
ทีใ่กลเคยีงกบัภาพทีจ่ะถายได

จอ LCD จะแสดงภาพเทากับพื้นที่จริงของภาพที่
ถายได (100%)

โฟกสัไปยงัวตัถุ

ถายภาพ

กอนถายภาพ โฟกัสภาพใหชัดดวยระบบออโต
โฟกสัหรอืแมนนวลโฟกสั (น.113-120)
เมื่อผูใชแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง กลอง
จะโฟกสัอตัโนมตัใินแบบทีป่รบัตัง้ไว

กดชตัเตอรลงจนสดุ
กลองจะถายภาพ และภาพที่ไดถายไวแลวจะ
ปรากฏบนจอ LCD

หลงัจากทีก่ลองจบสิน้การแสดงภาพทีถ่ายไวแลว
กลองจะกลับสูระบบถายภาพแบบ Live View
โดยอตัโนมตัิ
กดปมุ <     > เมือ่ตองการยกเลกิระบบถายภาพ
แบบ Live View



¡ารเลง็ภาพโดยใชจอ LCD

ปรับตั้งใหระบบ Live View ทำงาน
ในแถบ  [      Live View Function Setting]
ปรบัตัง้  [Live View shoot]  เปน [Enable]

อายุการใชงานของแบตเตอรีเมื่อถายภาพดวยระบบ Live View
(จำนวนภาพทีถ่ายไดโดยประมาณ)

อณุหภมูิ ไมใชแฟลช
200
170

ใชแฟลช 50%
180
150

ลกัษณะการใชกลอง

ที ่23  ํC / 73  ํF
ที ่0  ํC / 32  ํF
คาทีแ่สดงในตารางอางองิจากการใชแบตเตอร ีLP-E8 ทีป่ระจไุฟเตม็ และทดสอบตามมาตรฐาน CIPA
(Camera & Imaging Products Association)

ขณะใชระบบ Live View หามเลง็กลองไปยงัดวงอาทติย เพราะความรอนจากแสงอาทติยจะทำ
ใหชิน้สวนภายในตวักลองเกดิชำรดุเสยีหาย
ขอควรระมดัระวงัในการถายภาพดวยระบบ Live View อานไดจากหนา 121-122

เมือ่ถายภาพดวยแฟลช จะไดยนิเสยีงชตัเตอรลัน่ 2 ครัง้ แตกลองจะถายภาพเพยีงภาพเดยีว

สามารถใชระบบ Live View ถายภาพอยางตอเนือ่งได 1 ชัว่โมง 30 นาท ีทีอ่ณุหภมู ิ23 ํC / 73 ํF โดยใช
แบตเตอร ีLP-E8)ทีป่ระจไุฟเตม็)



เกี่ยวกับการแสดงขอมูล

ระบบ Auto
Lighting Optimizer

ระบบสมดลุสขีาว
Picture Style

ระดบัคาแสง / ระดบัการถายภาพครอม

ล็อคคาแสง
ความไวชตัเตอร

สัญญาณแฟลชพรอมทำงาน
ชองรับแสง

ชดเชยแสงแฟลช
ปรมิาณภาพทีถ่ายได

ความไวแสง(ISO)

ระดับพลังงานแบตเตอรี

จุดโฟกัส (Quick mode)

Histogram
(คาความสวาง / RGB)

เมือ่กดปมุ                      จอภาพจะแสดงขอมลูการถายภาพในขณะนัน้ และเมือ่กดปมุซ้ำ
ขอมลูจะหายไป และจะกลบัไปแสดงภาพตามปกติ

คณุภาพในการบนัทกึ

ระบบขบัเคลือ่น
ระบบ AF

Live mode
Face Detection
Live mode
Quick mode Highlight tone priority

จำลองคาแสง
ถายภาพครอมดวยแฟลช
ถายภาพครอม

กรอบขยายภาพ

เมื่อสัญลักษณ                   แสดงเปนสีขาว หมายถึงการแสดงภาพในระบบ Live View มีความ
เขมสวางใกลเคยีงกบัภาพทีจ่ะถายได
เมื่อสัญลักษณ                   กระพริบ แสดงใหทราบวา การแสดงภาพในระบบ Live View นั้นไม
ตรงกับสภาพแสงของภาพ ซึ่งอาจเกิดจากแสงที่ใชถายภาพมีความสวางมากเกินไปหรือสลัว
เกนิไป อยางไรกต็าม ภาพทีถ่ายไดจะตรงกบัคาการเปดรบัแสงทีป่รบัตัง้ไว
เมื่อใชแฟลช หรือตั้งชัตเตอร B(bulb) สัญลักษณ                   และ histogram จะกลายเปนสีเทา
จาง(เพื่อใหผูใชทราบ) และ histogram จะไมสามารถแสดงผลไดอยางปกติเมื่อถายภาพใน
สภาพแสงนอยมาก และในสภาพแสงที่จัดจามากเกินไป

¡ารเลง็ภาพโดยใชจอ LCD



รับตั้งฟงกชั่นเพื่อถายภาพ

Quick Control     การควบคุมอยางรวดเร็ว

กดปุม
ฟงกชั่นที่สามารถปรับตั้งไดจะแสดงรายการ
เปนสีน้ำเงิน
เมือ่กดปมุ <      >  ระบบ Live View จะ
แสดงจุดโฟกัสใหเห็น

เลอืกและปรบัตัง้ฟงกชัน่ทีต่องการ
ใช          เพือ่เลอืกฟงกชัน่

การปรับตั้งฟงกชั่นที่เลือกจะปรากฏ
ทางดานลาง
หมนุวงแหวน          เพือ่ปรบัเปลีย่น

ฟงกชัน่ทีป่รบัตัง้ไดโดยเฉพาะของระบบ Live Vuew จะอธบิายรายละเอยีดในหนานี้

ในขณะทีจ่อภาพกำลงัแสดงภาพดวยระบบ Live View ผใูชสามารถกดปมุ  เพื่อปรับ
ตัง้คณุภาพในการบนัทกึภาพ  ระบบขบัเคลือ่น และระบบออโตโฟกสั และเมือ่ถายภาพดวยระบบ
บนัทกึภาพสรางสรรค ผใูชสามารถปรบัตัง้สมดลุสขีาว Picture Style และระบบปรบัความเขม
สวางอตัโนมตั(ิAuto Lighting Optimizer)



»รับตั้งฟงกชั่นเพื่อถายภาพ

ในทีน่ีจ้ะเปนรายละเอยีดของฟงกชัน่ตางๆ ของระบบ Live
View และเมนตูางๆ ในแถบ [     ]  [Live View function
settings] ซึ่งจะแสดงรายละเอียดทางดานลาง

เลอืกปรบัตัง้เมนขูองฟงกชัน่

ฟงกชัน่ตางๆ ทีส่ามารถปรบัตัง้ไดซึง่ปรากฏในหนาจอนี้
จะทำงานกต็อเมือ่ถายภาพดวยระบบ Live View เทานัน้
และฟงกชัน่เหลานีจ้ะไมมผีลใดๆ หากเลง็ภาพจากชองเลง็
ภาพในแบบปกติ

แสดงเสนกริด
เมือ่เลอืก                     หรอื                     สามารถแสดงเสนกรดิสำหรบัอางองิได

ผใูชสามารถปรบัตัง้  [Live mode] (น.113), [    Live mode] (น.114), หรอื [Quick mode]
(น.118)

ระบบออโตโฟกัส
ผใูชสามารถปรบัตัง้เวลาในการแสดงคาการเปดรบัแสง (ระยะเวลาในการลอ็คคาแสง)
ชวงเวลาในการวัดแสง

แมในขณะทีก่ลองกำลงัทำงานในระบบ Live View ผใูชยงัคงสามารถปรบัฟงกชัน่ของเมนู
<      >  และเลนดูภาพ              แตเมื่อผูใชเลือก [Dust Delete Data],
[    Sensor cleaning], [   Clear settings], [   Firmware Ver.]
 ระบบ Live View จะหยุดการทำงาน
เมือ่ใชระบบ Live View ระบบวดัแสงจะเปนระบบเฉลีย่  และปรบัเปลีย่นไมได

เมื่อใชระบบบันทึกภาพสรางสรรค สามารถตรวจสอบชวงความชัดไดดวยปุมตรวจสอบชวง
ความชดั
เมือ่บนัทกึภาพดวยระบบขบัเคลือ่นแบบตอเนือ่ง กลองจะใชคาการเปดรบัแสงของภาพแรกใน
การถายภาพลำดบัถดัๆ ไป
การใชระบบบนัทกึภาพ <A-DEP> จะไดผลที่ไมแตกตางจากระบบ <P>
หากไมมกีารปรบัตัง้ควบคมุกลองในชวงเวลาหนึง่ กลองจะปดการทำงานโดยอตัโนมตั ิซึง่ปรบั
ตัง้ไดดวย [     Auto power off] (น.139) และถา [     Auto power off] ไดตั้ง
เปน [Off] ระบบ Live View  จะหยดุการทำงานหลงัจากเวลาผานไป 30 นาท ีแตพลงังานของกลอง
จะยังคงเปดอยู
ดวยสายตอพวง AV(ใหมาพรอมกบักลอง) และสาย HDMI(อปุกรณเสรมิพเิศษ) ผใูชสามารถ
แสดงภาพแบบ Live View ทีจ่อโทรทศันได (น.167, 169)
ผใูชสามารถใชรโีมทคอนโทรล (อปุกรณเสรมิพเิศษ น.204) เพือ่ถายภาพแบบ Live View ได



รับภาพใหชัดดวยระบบออโตโฟกัส

ในแถบ  [    Live View function settings]
เลอืก [AF mode]
เมื่อกลองทำงานในระบบ Live View แลว ผู
ใชสามารถเลือกระบบออโตโฟกัสไดดวยการ
กดปุม        เพื่อเลือกระบบออโตโฟกัสได
จากหนาจอ

การเลอืกระบบออโตโฟกสั
ระบบออโตโฟกสัทีก่ลองมใีหเลอืกไดแก [Live mode], [     Live mode]
(face detection, น.114), และ [Quick mode] (น.118)
หากตองการโฟกัสโดยเนนความแมนยำสูง แนะนำใหปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่
<MF> ขยายดภูาพ แลวปรบัภาพใหชดัดวยตนเอง (น.120)

เลอืกระบบออโตโฟกสั

กลองจะใชเซนเซอรรับแสงในการจับความชัดของภาพ ระบบออโตโฟกัสทำงานได
เมือ่ใชระบบ Live View แตจะใชเวลาในการหาโฟกสันานกวาระบบ Quick mode
และอาจจะจบัความชดัไดยากกวาระบบ Quick mode ดวยเชนกนั

เริ่มดูภาพดวยระบบ Live View
กดปุม <     >
กลองจะแสดงภาพดวยระบบ Live View ทีจ่อ
LCD
จุดโฟกัส         จะปรากฏขึน้

เลือ่นจดุโฟกสั

เมื่อตองการใหจุดโฟกัสกลับไปยังกึ่งกลาง
ภาพ ใหกดปุม

Live Mode:

ผใูชสามารถจะใช           ในการเลือ่นจดุ
โฟกสัไปยงัตำแหนงทีต่องการ (ยกเวนบรเิวณ
ขอบภาพ)

จดุโฟกสั



(Face Detection) Live Mode:

»รบัภาพใหชดัดวยระบบออโตโฟกสั

โฟกสัไปยงัวตัถุ
เล็งจุดโฟกัสไปยังวัตถุ และแตะชัตเตอรเบาๆ
ลงครึ่งหนึ่ง
เมือ่โฟกสัไดแลว จดุโฟกสัจะเปลีย่นเปนสเีขยีว
และมีสัญญาณเสียงดังขึ้น

หากไมสามารถหาโฟกสัได จดุโฟกสัจะเปลีย่น
เปนสีสม

ถายภาพ
ตรวจสอบจุดโฟกัสและคาแสง จากนั้นกด
ชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ (น.108)

ถากลองจบัภาพใบหนาของคนหลายๆ คนได
จะปรากฏ <      > ขึน้  ใหใช            ในการ
เลื่อนกรอบ  <    > ไปยังใบหนาของ
คนที่ตองการ

ระบบนี้จะใชวิธีหาโฟกัสเหมือนกับระบบ Live mode แตสามารถตรวจหาและโฟกัส
ไปยังใบหนาของคนที่อยูในภาพได ทำใหใบหนาของบุคคลมีความชัดเสมอ

แสดงภาพดวยระบบ Live View
กดปมุ <     >
กลองจะแสดงภาพแบบ Live View ทีจ่อ LCD

เมือ่จบัภาพใบหนาได เฟรม       จะปรากฏ
ขึ้นบริเวณใบหนาที่โฟกัส



»รบัภาพใหชดัดวยระบบออโตโฟกสั

โฟกสัไปทีว่ตัถุ
แตะชตัเตอรเบาๆ กลองจะโฟกสัไปยงัใบหนา
ของคนในภาพ โดยปรากฏเปนกรอบ
ทาบอยู

ตรวจสอบจุดโฟกัสและคาแสง จากนั้นกด
ชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ (น.108)

ถายภาพ

หากคนอยูไกลมาก ระบบจับภาพใบหนาบุคคล(face detection) จะไมสามารถทำงาน
ได และถาเลนสไมสามารถปรับภาพใหชัดได แมจะปรับสวิตซที่เลนสไปที่ <AF> ใหใช
มือหมุนโฟกัสหยาบๆ จนชัดพอประมาณ กลองจะจับภาพใบหนาได และ          จะ
ปรากฏขึ้น
กลองอาจจะจับภาพสิ่งอื่นที่ไมใชใบหนาคน โดยคิดวาเปนหนาคนก็ได
ระบบนีจ้ะทำงานไมไดผลเมือ่ใบหนาคนในภาพมขีนาดเลก็หรอืใหญมาก ถายภาพในทีม่ดืหรอื
สวางมาก เงยกลองมาก  ตะแคงกลอง หรอืเมือ่ใบหนานัน้ถกูบงับางสวน
เฟรม       อาจจะครอบคลุมเฉพาะสวนของใบหนา

เมื่อโฟกัสไดแลว จุดโฟกัสจะเปลี่ยนสีเปนสี
เขียว และมีสัญญาณเสียงดังขึ้น

หากไมสามารถหาโฟกัสได จุดโฟกัสจะ
เปลี่ยนเปนสีสม
ถากลองไมสามารถจับใบหนาบุคคลได จุด
โฟกสั       จะแสดงขึ้นแทน และกลองจะใช
บริเวณกึ่งกลางเฟรมในการโฟกัส

เมื่อกดปุม           ระบบโฟกสัจะกลบัไปทำงานในแบบ Live mode (น.113) ผใูชสามารถปรบั
         เพื่อเลื่อนจุดโฟกัส และถากดปุม         อกีครัง้ กลองจะกลบัมาทำงานแบบจบัภาพ
ใบหนาบคุคล           (Face Detection) Live mode
ถาระบบออโตโฟกัสทำงานไมไดผล เพราะหนาของคนอยูใกลกับขอบภาพมากเกินไป
สญัลกัษณ           จะจางลง ถาแตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่อกีครัง้ กลองจะไปใชบรเิวณ
          กลางภาพในการจับโฟกัส



การหาโฟกัสจะชากวาปกติเล็กนอย
แมระบบโฟกสัจะจบัภาพไดแลว แตเมือ่แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่อกีครัง้ กลอง
จะโฟกัสใหม
ความเขมสวางของภาพอาจจะเปลี่ยนแปลงไปไดทั้งในระหวางและหลังจากออโต
โฟกัสทำงานแลว
ถาแหลงกำเนดิแสงเกดิความเปลีย่นแปลงไปในระหวางทีร่ะบบ Live View ทำงาน
ภาพที่ปรากฏบนจอภาพอาจมีการกระพริบและทำใหโฟกัสไดยากขึ้น หากเกิดขึ้น
ใหหยุดการทำงานของระบบ Live View แลวจึงใหระบบออโตโฟกัสทำงานแบบ
ปกติเสียกอนในแหลงกำเนิดแสงที่ใชอยูขณะนั้น
เมือ่โฟกสัดวยระบบ Live mode และกดปมุ             ภาพบรเิวณจดุโฟกสัจะถกู
ขยายใหใหญขึน้ หากพบวาการขยายภาพทำใหโฟกสัไดยากขึน้ ใหกลบัสกูารดภูาพ
แบบปกติและใชระบบออโตโฟกัสหาโฟกัสอีกครั้ง และเมื่อขยายภาพบริเวณจุด
โฟกัส จะทำใหการหาโฟกัสชาลงกวาเมื่อดูในขนาดปกติ
เมื่อใชออโตโฟกัสแบบ Live mode ในภาพขนาดปกติ แลวกดปุมขยายภาพ อาจ
จะเห็นวาโฟกัสหลุด (ภาพไมชัด)
เมือ่ใชระบบ      Live mode การกดปมุ          จะไมทำใหภาพถกูขยายขึน้

เกี่ยวกับการทำงานของระบบออโตโฟกัสใน Live Mode
และ    (Face Detection) Live Mode

เมื่อใชระบบ  Live mode หรือ       (จับภาพใบหนาบุคคล) และถายภาพที่มีบุคคลและ
วัตถุอื่นๆ อยูรอบ และพบวาการโฟกัสที่หนาของคนมีความคลาดเคลื่อนไป ใหใชจุดโฟกัส
กึ่งกลางเล็งไปที่หนาตาที่ตองการโฟกัส จากนั้นจึงถายภาพ
ไฟชวยหาโฟกัสในสภาพแสงนอยจะไมทำงาน

»รบัภาพใหชดัดวยระบบออโตโฟกสั



วัตถุที่มีความเปรียบตางต่ำ เชน ทองฟาสีฟา และวัตถุที่มีผิวเรียบสีเดียว ฯลฯ

วัตถุที่อยูในสภาพแสงนอย
วัตถุที่เปนริ้ว แถบ หรือมีลวดลายที่มีความเปรียบตางเฉพาะในแนวนอน

ในแหลงกำเนดิแสงทีม่คีวามสวาง สสีนั หรอืลวดลาย ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา

ภาพกลางคืน หรือจุดแสง
เมื่อถายภาพดวยแสงฟลูออเรสเซนต หรือเมื่อวัตถุนั้นเองมีการกระพริบ
วัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆ
วัตถุอยูที่บริเวณขอบของภาพ
วัตถุที่มีแสงสะทอนมาก
เมื่อจุดโฟกัสจุดเดียว ครอบคลุมวัตถุที่อยูใกลและไกล เชน เมื่อถายภาพสัตวที่อยู
ในกรง
วตัถทุีม่กีารเคลือ่นทีต่ลอดเวลาในจดุโฟกสัจดุเดยีวกนั เชน กลองสัน่ หรอืวตัถมุคีวาม
เบลอ
วัตถุที่เคลื่อนที่เขาหาหรือเคลื่อนออกจากกลอง
ใชระบบออโตโฟกัส ในขณะที่วัตถุอยูนอกพื้นที่หาโฟกัส
เมือ่เกดิผลแบบ soft focus จากการใชเลนส soft focus
เมื่อใชฟลเตอรที่ใหผลพิเศษ

สภาพการถายภาพที่อาจทำใหโฟกัสไดยาก:

»รบัภาพใหชดัดวยระบบออโตโฟกสั



เมื่อกดปุม        หนาจอแสดงการปรับตั้ง
แบบเร็วจะปรากฏขึ้น
ฟงกชั่นที่สามารถเลือกใชไดจะเปนสีน้ำเงิน

ใช             เพือ่เลอืกจดุโฟกสั

หมนุวงแหวน          เพื่อเลือกจุดโฟกัส

เมือ่ใชระบบ One-Shot AF (น.66) กลองจะใชเซนเซอรออโตโฟกสัทีแ่ยกตางหากในการโฟกสั กลองจะหา
โฟกัสในลักษณะเดียวกันกับการโฟกัสดวยการมองผานชองเล็งภาพ แมวิธีนี้จะทำใหโฟกัสไดรวดเร็วขึ้น
แตการแสดงภาพแบบ Live View อาจมกีารหยดุชะงกัชัว่คราวหรอืกระตกุ ในขณะทีร่ะบบออโต
โฟกสักำลงัทำการจบัภาพใหชดัอยู

กดปมุ <     >
กลองจะแสดงภาพแบบ Live View ทีจ่อ LCD

กรอบเล็กๆ ซึ่งปรากฏที่หนาจอก็คือจุดโฟกัส
สวนกรอบขนาดใหญก็คือกรอบขยายภาพ

เลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตัิ

แสดงภาพแบบ Live View

»รบัภาพใหชดัดวยระบบออโตโฟกสั

จดุโฟกสั

กรอบขยายภาพ



»รบัภาพใหชดัดวยระบบออโตโฟกสั

เลง็จดุโฟกสัไปยงัวตัถ ุและแตะชตัเตอรเบาๆ
ลงครึ่งหนึ่ง
ภาพจากระบบ Live View จะดบัไป กระจก
สะทอนภาพจะกลับสูตำแหนงปกติ และ
กลองจะหาโฟกัสดวยระบบออโตโฟกัส
เมื่อโฟกัสไดแลว จะมีสัญญาณเสียงดังขึ้น
และจอภาพจะกลับมาแสดงภาพแบบ Live
View อกีครัง้
จุดโฟกัสที่ใชในการจับภาพจะเปนสีแดง

โฟกสัไปยงัวตัถุ

ตรวจสอบความชัดและคาแสง จากนั้นกด
ปุมชัตเตอรจนสุดแลวถายภาพ (น.108)

ถายภาพ

ผใูชไมสามารถถายภาพไดในขณะทีร่ะบบออโตโฟกสักำลงัทำงานอย ูจะถายภาพ
ไดเมือ่ภาพจากระบบ Live View ไดปรากฏบนจอภาพแลว



ผูใชสามารถซูมขยายภาพเพื่อตรวจสอบ และปรับภาพใหชัดโดยใชมือหมุนปรับไดอยางแมนยำ

ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่ <MF>
หมุนวงแหวนโฟกัสที่กระบอกเลนสเพื่อปรับภาพ
ใหชดัอยางคราวๆ

เลื่อนกรอบขยายภาพ

ขยายภาพ
กดปมุ
พื้นที่ภายในกรอบขยายภาพจะถูกขยายใหญขึ้น

แตละครัง้ทีก่ดปมุ               การแสดงภาพขยาย
จะเปลีย่นไปตามลำดบั ดงันี้

ขณะทีม่องจากจอ LCD และดภูาพทีถ่กูขยาย หมนุ
ปรบัภาพใหชดัโดยใชวงแหวนทีก่ระบอกเลนส

ปรับภาพใหชัดดวยการหมุนปรับเอง

ถาตองการปรบัเลือ่นกรอบขยายภาพกลบัมายงัจดุ
กึง่กลาง ใหกดปมุ

หลงัจากทีป่รบัความชดัไดจนพอใจแลว กดปมุ
                เพือ่กลบัสกูารแสดงภาพขนาดปกติ

รับภาพใหชัดดวยการหมุนปรับเอง

ใชปมุ                เพือ่เลือ่นกรอบขยายภาพไปยงั
ตำแหนงทีต่องการ

ขนาดปกติ

ถายภาพ
ตรวจสอบความชดัและคาแสง จากนัน้กดชตัเตอร
เพื่อถายภาพ (น.108)

ลอ็คคาแสง

ขนาดทีข่ยายภาพ
พืน้ทีท่ี่ตองการขยายภาพ



ในสภาพแสงนอยมาก หรือสวางจามาก ภาพที่แสดงอาจไมสะทอนใหเห็นความเขม
สวางของภาพที่ถายไดจริง
หากมีการเปลี่ยนแปลงแหลงกำเนิดแสงในระหวางแสดงภาพ ภาพอาจมีการกระพริบ
เมื่อเหตุการณนี้เกิดขึ้น ใหหยุดการทำงานของระบบ Live View แลวจึงเริ่มใชระบบนี้อีก
ครั้งกับแหลงกำเนิดแสงใหม
หากผูใชเล็งกลองไปทางอื่นอยางฉับพลัน อาจทำใหการแสดงผลความเขมสวางของภาพ
ผิดปกติชั่วครู ใหรอจนกระทั่งความเขมสวางของภาพไมเปลี่ยนแปลงไปอีกแลว จึงถาย
ภาพ
หากมีแหลงกำเนิดแสงที่สวางจามากรวมอยูในภาพ เชน ดวงอาทิตย พื้นที่สวางจะดู
ดำเขมหรือเปนสีดำในจอ LCD อยางไรก็ตาม ในภาพถายจริง สวนสวางของภาพจะมี
ความเขมสวางที่ถูกตอง
ในสภาพแสงนอย หากปรับตั้ง [   LCD brightness] ใหสวาง อาจมีสัญญาณรบกวน
ปรากฏเปนเม็ดสีตางๆ ขึ้นในภาพจากระบบ Live View อยางไรก็ตาม สัญญาณรบกวน
 เหลานี้จะไมปรากฏในภาพที่ถาย
เมื่อขยายดูภาพ ความคมชัดที่ปรากฏขึ้นจะชัดกวาความเปนจริง

เกี่ยวกับภาพที่แสดงในระบบ Live View

ถาใชระบบ Live View ทามกลางแสงแดดจัด หรือในบริเวณที่มีความรอนสูง สัญลักษณ
      (เตือนเมื่ออุณหภูมิภายในตัวกลองสูงมาก) จะปรากฏขึ้นที่จอภาพ ถายังคงใช
ระบบ Live View ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง อาจมีผลเสียตอคุณภาพของภาพ ซึ่งควร
จะหยุดใชระบบ Live View ถาหากสัญญาณเตือนปรากฏขึ้น
ถาใชระบบ Live View และปรากฏวามีสัญลักษณเตือน        ปรากฏขึ้น และอุณหภูมิ
ภายในตัวกลองสูงมากๆ ระบบ Live View จะหยุดการทำงานเองโดยอัตโนมัติ และจะทำ
งานไดอีกครั้ง เมื่ออุณหภูมิภายในตัวกลองลดลง

เกี่ยวกับสัญลักษณ



เกี่ยวกับผลของภาพที่ถาย
เมื่อใชระบบ Live View ถายภาพอยางตอเนื่องเปนเวลานานมาก อุณหภูมิภายในตัว
กลองจะสูงขึ้น และทำใหคุณภาพของภาพดอยลง ควรจะปดการทำงานของระบบ Live
View เมื่อไมไดใชถายภาพเสมอ
กอนที่จะถายภาพดวยการเปดรับแสงเปนเวลานานมาก ควรหยุดใชระบบ Live View สัก
พักหนึ่ง และคอยประมาณ 2-3 นาทีกอนจะใชงานตอไป เพื่อปองกันการลดทอนคุณภาพ
ของภาพถาย
การใชระบบ Live View ถายภาพในที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูง และใชความไวแสงสูง อาจทำให
เกิดสัญญาณรบกวน หรือทำใหภาพมีสีผิดปกติ
เมื่อถายภาพโดยใชความไวแสงสูง สัญญาณรบกวน (แถบแสงตามแนวนอน จุด ฯลฯ) อาจ
เกิดขึ้นในภาพได
ถาถายภาพในขณะที่ขยายดูภาพ คาแสงของภาพที่ถายอาจจะไมไดผลตามที่พอใจ ให
ปรับระบบแสดงภาพใหแสดงในขนาดปกติกอนถายภาพ และในขณะขยายดูภาพ ความ
ไวชัตเตอรและชองรับแสงจะแสดงดวยสีแดง แมวาผูใชจะถายภาพในขณะที่ขยายดูภาพ
ภาพก็จะถูกถายไวในขนาดปกติ

ไมสามารถใชฟงกชั่น focus preset ซึ่งมีอยูในเลนสซูเปอรเทเลได
ไมสามารถลอ็คคาแสงแฟลช(FE Lock) ได ไมวาจะใชแฟลชในตัวหรอืแฟลชภายนอก และ
Modeling flash และ test flash แฟลชจะไมยิงแสงออกไปเมื่อนำแฟลชภายนอกมาใช

เกี่ยวกับ Custom Function

เกีย่วกบัเลนสและแฟลช

ในขณะใชระบบ Live View ฟงกชั่นหลายอยางจะไมทำงานหรือไมสามารถปรับตั้งได
(น.191)

ถาเมนู [     Auto Lighting Optimizer] (น.103) ไดถูกตั้งเปนอยางอื่นที่ไมใช [Disable]
ภาพอาจจะยังคงดูสวาง แมวาจะชดเชยแสงใหนอยกวาพอดี หรือปรับชดเชยแสงแฟลช
ใหนอยลงกวาพอดี
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เมื่อปรับวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่
      กลองจะถายภาพยนตร โดยไฟล
ภาพยนตรที่ถายจะเปนไฟลที่มีสกุล .MOV

เกี่ยวกับ Full HD 1080
Full HD 1080 ระบถุงึความเขากนัไดกบัระบบ High-Definition
ทีม่พีกิเซลทางแนวตัง้ 1080 พกิเซล(scanning lines)

การดที่สามารถถายภาพยนตรได
เมือ่ถายภาพยนตร ควรใชการด SD ทีม่คีวามจสุงู ในระดบั SD Speed
Class 6                 หรอืสงูกวา
หากใชการดที่มีความเร็วในการอาน/เขียน ต่ำ การบันทึกภาพยนตร
อาจเกิดความผิดปกติ เชนเดียวกันกับการเลนดูภาพยนตรจากการด
ทีม่คีวามเรว็ต่ำ การเลนภาพกอ็าจเกดิความผดิปกตไิดเชนกนั  สำหรบั
การตรวจสอบความเร็วในการอาน/เขียนของการด ตรวจสอบไดจาก
เวบไซตของผูผลิตการด



กดปุม <     > เพือ่เริม่ถายภาพยนตร และ
กดปมุ  <     > ซ้ำอีกครั้งเมื่อตองการหยุด

เมือ่ตองการเลนภาพยนตรทีถ่ายไวแลว แนะนำใหตอกลองกบัโทรทศันเพือ่ดภูาพจาก
โทรทศัน (น.167, 169)

ถายภาพยนตรดวยระบบเปดรับแสงอัตโนมัติ
หมุนวงแหวนเลือกระบบไปที่

จะมีเสียงเกิดขึ้นจากกระจกสะทอนภาพที่ยก
ตัวขึ้นไป จากนั้นจะมีภาพปรากฏบนจอภาพ
LCD

โฟกสัไปยงัวตัถุ
กอนถายภาพยนตร เลือกใชระบบออโต
โฟกสั หรอืแมนนวลโฟกสั (น.113-120)
เมื่อแตะปุมชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง กลอง
จะหาโฟกัสดวยระบบออโตโฟกัสที่ เลือก
ไวขณะนัน้

ถายภาพยนตร

เมือ่ถายภาพยนตรไปแลว สญัลกัษณ “     “
จะปรากฏขึ้นที่มุมขวาดานบนของจอ LCD

ในขณะถายภาพยนตร หามเล็งกลองไปที่ดวงอาทิตย เพราะความรอนจากดวงอาทิตยอาจ
ทำลายชิน้สวนภายในตวักลองได
คำเตอืนสำหรบัการถายภาพยนตร ดทูีห่นา 135 และ 136
ควรอานคำเตอืนสำหรบัการถายภาพดวยระบบ Live View ดวย รายละเอยีดทีห่นา 121
และ 122

ายภาพยนตร
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ภาพยนตรที่ถูกถายตอเนื่อง 1 ชุด จะถูกบันทึกเปนไฟล 1 ไฟล
ในขณะถายภาพยนตร ดานบน ลาง ซาย และขวาของภาพที่ปรากฏบนจอภาพจะมี
ลักษณะเปนขอบกึ่งโปรงแสง ซึ่งพื้นที่กึ่งโปรงแสงนั้นจะถูกบันทึกไวในภาพยนตรดวย โดย
ขอบกึง่โปรงแสงนี ้จะเปลีย่นแปลงขนาดไดโดยขึน้อยกูบัการปรบัตัง้ใน [       Movie rec.
size] (น.131) หากผูใชเลือกใชฟงกชั่น Movie crop(ตัดสวนภาพยนตร) พื้นที่ซึ่งถูกตัด
สวนออกไป(ไมไดถูกบันทึก) จะอยูภายในกรอบสีดำ

สามารถลอ็คคาแสงได โดยกดปมุ        (น.97) หากตองการยกเลกิการลอ็คคาแสงใน
ระหวางการถายภาพยนตร ใหกดปุม
กลองจะปรับตั้งความไวแสง ความไวชัตเตอร และชองรับแสง ใหโดยอัตโนมัติ
สามารถปรบัชดเชยแสงไดโดยการกดปมุ <       > คางไว  และหมุนวงแหวน <       >
เพื่อปรับตั้ง
เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง กลองจะแสดงระดับความไวชัตเตอรและชองรับแสง
(น.126) ที่บริเวณมุมลางดานซาย ซึ่งเปนคาการเปดรับแสงสำหรับถายภาพนิ่ง

สามารถบันทึกเสียงในแบบ monaural ไดดวยไมโครโฟนในตัวกลอง (น.16)
สามารถบันทึกเสียงในแบบสเตริโอไดดวยการใชไมโครโฟนภายนอก เสียบเขากับชอง
เสียบไมโครโฟน(เสนผาศก. 3.5 มม.) (น.16)

กลองจะปรับความดังของเสียงที่ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
เมื่อใชแบตเตอรี LP-E8 ระยะเวลาที่ถายภาพยนตรไดนานที่สุด ที่อุณหภูมิ 23 ํC / 73 ํF
ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที และที่ 0 ํC / 32 ํF ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
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หากไมมีการดในตัวกลอง ระยะเวลาที่ถายภาพยนตรไดจะปรากฏเปนสีแดง

เมื่อเริ่มถายภาพยนตรแลว ตัวเลขแสดงเวลาที่ถายภาพยนตรได จะเปลี่ยนไปเปนเวลา
ของภาพยนตรที่กำลังถาย

เกี่ยวกับการแสดงขอมูล

Frame rate

สมดลุสขีาว
Picture Style

ปรบัความเขมสวาง
อตัโนมตัิ

คณุภาพของภาพยนตร

ความละเอยีดของภาพยนตร

ลอ็คคาแสง
ความไวชตัเตอร

ชองรบัแสง ระดบัการชดเชยแสง

ระดบัพลงังานของแบตเตอรี

จดุโฟกสั [Quick mode]
กรอบขยายภาพ

บนัทกึภาพยนตร

ระยะเวลาทีถ่ายภาพยนตรตอไปได  * /
เวลาทีถ่ายไปแลว

Live mode
Face detection
Live mode
Quick mode

แตละครัง้ทีก่ดปมุ            การแสดงขอมลูจะเปลีย่นแปลงไป

ระบบโฟกสั
ระบบบนัทกึภาพ

อตัโนมตัิ
ปรบัตัง้เอง (แมนนวล)

จำนวนภาพทีถ่ายได
ความไวแสง

* สำหรบัการถายภาพยนตรทีต่อเนือ่งกนั 1 ชดุ
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ผูใชสามารถปรับชัตเตอร ชองรับแสง และความไวแสง สำหรับถายภาพยนตรได ดัง
แสดงดานลาง  การถายภาพยนตรดวยการปรบัตัง้เองนัน้ เหมาะสำหรบัผใูชทีม่ปีระสบ
การณเทานัน้

การถายภาพยนตรดวยระบบแมนนวล

หมุนวงแหวนเลือกระบบไปที่
จะมีเสียงกระจกสะทอนภาพที่ยกตัวขึ้นไป
จากนั้นจะมีภาพปรากฏบนจอภาพ LCD

เลอืก [Movie exposure]
ในแถบ           เลอืก [Movie exposure] จาก
นัน้กด

เลอืก [Manual]
เลือก [Manual] จากนั้นกด

ปรับความไวชัตเตอรและชองรับแสง

หมนุวงแหวน         เพือ่ปรบัตัง้ความไว
ชตัเตอร  คาทีป่รบัตัง้ไดขึน้อยกูบัความเรว็ใน
การถาย             (frame rate)

1/4000 วนิาท ี- 1/60 วนิาที
1/4000 วนิาท ี- 1/30 วนิาที

เมื่อตองการปรับชองรับแสง กดปุม
คางไว แลวหมนุวงแหวน

ปรับความไวแสง
เมื่อตองการปรับความไวแสง กดปุม
แลวหมนุวงแหวน         หรอืกดปมุ
เพื่อปรับตั้งความไวแสงที่ตองการ
ความไวแสงทีป่รบัตัง้ได : 100 - 6400
ชวงความไวแสงอตัโนมตั ิ: 100 - 6400
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โฟกัสและถายภาพยนตร
วธิกีารจะเหมอืนกนักบัขัน้ตอนที ่2 และ 3
ของ “ถายภาพยนตรดวยระบบเปดรับแสง
อตัโนมตั”ิ (น.124)

ไมแนะนำใหเปลีย่นขนาดชองรบัแสงในระหวางทีก่ำลงัถายภาพยนตรอย ู เพราะการเปลีย่นชอง
รับแสงจะสังเกตเห็นในภาพยนตรที่ถายดวย

เมือ่ถายภาพยนตรดวยการปรบัตัง้เอง(แมนนวล) จะไมสามารถลอ็คคาแสงและชดเชยแสงได

ถาใชเลนสซูมที่มีขนาดชองรับแสงเปลี่ยนแปลงไปในขณะซูม ไมควรซูมเลนสในระหวางการ
ถายภาพยนตร เพราะการซูมจะทำใหคาแสงในภาพยนตรที่ถายเกิดความเปลี่ยนแปลงและ
สงัเกตเหน็ได
เมื่อถายภาพยนตรดวยแสงฟลูออเรสเซนต แสงในภาพยนตรที่ถายอาจมีการกระพริบ

เมื่อถายภาพยนตรโดยใชระบบตั้งความไวแสงอัตโนมัติ(Auto ISO) กลองจะถายภาพยนตร
ดวยคาแสงทีถ่กูตองเหมาะสมตลอดเวลาแมวาคาแสงจะมคีวามเปลีย่นแปลงไป
เมือ่ถายภาพยนตรสิง่ทีเ่คลือ่นที ่แนะนำใหใชความไวชตัเตอร 1/30 วนิาท ีจนถงึ 1/125 วนิาที
ถาใชความไวชตัเตอรสงูกวานี ้การเคลือ่นทีข่องวตัถใุนภาพจะดไูมราบลืน่

ถาเลนดภูาพยนตร พรอมกบั “แสดงขอมลูการถายภาพ”  (น.173) กลองจะไมแสดงขอมลูของ
ระบบบนัทกึภาพ ความไวชตัเตอร และชองรบัแสง ขอมลูของภาพ(Exif) จะถกูบนัทกึรวมกบั
ภาพยนตร และแสดงตอนเริ่มของภาพยนตร
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ถายภาพนิ่ง
ผูใชสามารถถายภาพนิ่งไดตลอดเวลาโดยกดปุม
ชัตเตอรลงไปจนสุด แมในขณะถายภาพยนตร

การถายภาพนิ่งในขณะถายภาพยนตร
ภาพนิ่งที่ถาย จะบันทึกไวทั้งจอภาพ รวมทั้งขอบซึ่งมีลักษณะกึ่งโปรงแสง

ถาผใูชถายภาพนิง่ ในระหวางทีก่ำลงัถายภาพยนตร ภาพยนตรจะหยดุคางในขณะนัน้
ประมาณ 1 วินาที
ภาพนิ่งที่ถายจะถูกบันทึกลงในการด และการถายภาพยนตรจะกลับมาทำงานตอไป
เองโดยอัตโนมัติเมื่อจอภาพกลับมาแสดงภาพแบบ Live View อีกครั้งหนึ่ง

ภาพนิ่งและภาพยนตร จะถูกบันทึกแยกเปนไฟลตางหากจากกัน ในการดแผนเดียวกัน
ฟงกชั่นตางๆ ที่ปรับตั้งและทำงานไดในระบบถายภาพนิ่งนั้นไดแสดงไวดานลาง สวน
ฟงกชั่นอื่นๆ จะเหมือนกับฟงกชั่นสำหรับการถายภาพยนตร
-

ฟงกชัน่ การปรบัตัง้
คณุภาพในการบนัทกึ

การปรบัตัง้คา
การเปดรบัแสง

ถายภาพครอมอตัโนมตัิ
ระบบขบัเคลือ่น
ระบบแฟลช

ปรบัตัง้ไดจากเมน ู[         Quality]

ยกเลกิ
ตัง้ไดทกุแบบ ยกเวนระบบหนวงเวลาถายภาพ
แฟลชไมทำงาน

กลองจะตัง้ความไวชตัเตอรและชองรบัแสงใหโดยอตัโนมตัิ
(ผใูชปรบัตัง้เองได หากตัง้ระบบเปน  <M> )
แสดงคาใหเหน็ เมือ่ใชนิว้แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่



เมือ่กลองกำลงัแสดงภาพทีจ่อ LCD ผใูชสามารถกดปมุ          เพื่อปรับตั้งสมดุลสี
ขาว Picture Style ระบบปรับความเขมสวางอัตโนมัติ คุณภาพในการบันทึก
(ภาพนิ่ง) และความละเอียดของภาพยนตร และระบบออโตโฟกัส

Quick Control การปรับควบคุมอยางรวดเร็ว

กดปุม
ฟงกชั่นที่เลือกไดจะสวางขึ้นและเปนสีน้ำเงิน

เมื่อเลือก <     >  กลองจะแสดงจุดโฟกัส
บนจอภาพ

เลอืกฟงกชัน่และปรบัตัง้
ใช                 เพือ่เลอืกฟงกชัน่ทีต่องการปรบัตัง้

ใชวงแหวน               เพือ่หมนุปรบัตัง้

ตัวเลือกและคาการปรับตั้งของฟงกชั่นตางๆ
จะแสดงไวทางดานลางของจอ

คณุภาพในการบนัทกึภาพทีป่รบัตัง้ไว จะมผีลกบัทกุๆ ระบบบนัทกึภาพ

ปรบัตัง้ฟงกชัน่ของเมนู

รายการตัวเลือกของเมนูระบบถายภาพยนตร
ในแถบ        และ         มดีงัตอไปนี้

แสดงเมนูของระบบถายภาพยนตร

รับตั้งฟงกชั่นสำหรับถายภาพยนตร
ในสวนนี้จะอธิบายรายละเอียดในการปรับตั้งฟงกชั่นสำหรับการถายภาพยนตร



»รบัตัง้ฟงกชัน่สำหรบัถายภาพยนตร

ถายดวยคณุภาพระดบั Full HD (Full High-Definition)
ถายดวยคณุภาพระดบั HD (High-Definition)
คุณภาพในการบันทึกระดับมาตรฐาน สัดสวนของภาพ
จะเปน 4:3
คุณภาพในการบันทึกระดับมาตรฐาน สัดสวนของภาพ
จะเปน 4:3 รูปแบบนี้จะใหผลของภาพเหมือนถายดวย
เลนสเทเลโฟโตทีป่ระมาณ 7x ระบบนีเ้รยีกวา Movie crop

ความละเอียดในการถายภาพยนตร
ผใูชสามารถปรบัตัง้ความละเอยีดในการถายภาพยนตร [****x****] และความเรว็
ของเฟรม  [    ] (เฟรมทีบ่นัทกึตอวนิาท)ี จะถกูแสดงอยทูี ่[Movie rec. size] ซึ่ง
จะปรบัเปลีย่นโดยอตัโนมตัโิดยขึน้อยกูบัการตัง้ [   Video system]

เมนู

ความละเอียดของภาพยนตร

ความเร็วของเฟรม fps (จำนวนเฟรมตอวินาที)
เหมาะสำหรับภูมิภาคที่เครื่องรับโทรทัศนเปนระบบ NTSC
(อเมรกิาเหนอื, ญีป่นุ, เกาหล,ี เมก็ซโิก ฯลฯ)
เหมาะสำหรับภูมิภาคที่ เครื่องรับโทรทัศนเปนระบบ PAL
(ยุโรป, รัสเซีย, จีน, ออสเตรเลีย ฯลฯ)
ระดับมาตรฐานในการถายภาพยนตร

ควรใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันภาพสั่นจากการถือกลองถายดวยมือ
เมือ่ใชระบบ Movie crop(ตดัสวนภาพ) จะไมสามารถขยายภาพเพือ่โฟกสัแบบแมนนวลได
เมือ่ถายภาพยนตร แมจะปรบัตัง้ระบบออโตโฟกสัเปน [Quick mode] กลองจะเปลีย่นใหเปน
ระบบ [Live mode] โดยอัตโนมัติ  และใน [Live mode] กรอบโฟกัสจะถูกแสดงในขนาด
ใหญกวาเมือ่ถายภาพดวยความละเอยีดแบบอืน่
สัญญาณรบกวนและจุดแสงจะปรากฏมากขึ้นจนสังเกตเห็นไดมากกวาเมื่อถายดวยความ
ละเอยีดแบบอืน่
กลองอาจจะโฟกสัแบบอตัโนมตัไิดยากขึน้ หากจดุโฟกสัทาบอยกูบัวตัถทุีอ่ยใูกลและไกลในเวลา
เดยีวกนั
ไมสามารถถายภาพนิ่งได

หมายเหตุเกี่ยวกับระบบตัดสวนภาพ (Movie crop)
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ระยะเวลารวมที่สามารถถายภาพยนตรได และขนาดไฟลตอนาที
ความละเอยีดของ

ภาพยนตร
ระยะเวลารวมในการถายภาพยนตร
การด 4GB การด 16GB ขนาดไฟล

12 นาที 49 นาที 330 MB / นาที

12 นาที 49 นาที 330 MB / นาที

24 นาที 1 ชม. 39  นาที 165 MB / นาที

หลังจากเริ่มถายภาพยนตร การถายภาพยนตรจะหยุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อขนาด
ไฟลไดถึง 4GB หรือเมื่อถายภาพยนตรจนถึง 29 นาที 59 วินาที ถาตองการถาย
ภาพยนตรตอ ใหกดปมุ  <    > (กลองจะบนัทกึภาพยนตรเปนไฟลใหม)

เมือ่ใชซอฟทแวร  ZoomBrowser EX/ImageBrowser (ใหมาพรอมกบักลอง) ผใูชสามารถ
จบัภาพนิง่ไดจากไฟลภาพยนตรทีถ่ายได  และคณุภาพของภาพนิง่ทีไ่ด จะเปนดงันี ้   :
ประมาณ 2 ลานพกิเซล ที ่[1920x1080], ประมาณ 1 ลานพกิเซล ที ่[1280x720] และ
ประมาณ 300,000 พกิเซล ที ่[640x480]

ขอบกึ่งโปรงแสงซึ่งอยูทางดานบน ลาง ซายและขวาของภาพ จะไมถูกบันทึกรวม
ในภาพยนตร

ระบบออโตโฟกสั

ระบบออโตโฟกัสในขณะถายภาพยนตร
เมือ่ตัง้เปน [Enable] ระบบออโตโฟกสัจะทำงานในระบบถายภาพยนตรได อยางไรกต็าม ไม
สามารถโฟกัสภาพแบบตอเนื่องในขณะถายภาพยนตรได และเมื่อใชระบบออโตโฟกัสใน
ขณะถายภาพยนตร อาจมกีารหลดุโฟกสัและมกีารเปลีย่นแปลงของคาแสงไปชัว่ขณะหนึง่
ถาตัง้ระบบออโตโฟกสัเปน [Quick mode]  ระบบออโตโฟกสักจ็ะทำงานในแบบ [Live mode]

ระบบออโตโฟกสัจะเหมอืนกบัทีอ่ธบิายไวในหนา 113-119 ผใูชสามารถจะเลอืก [Live mode],
[      Live mode]  หรอื [Quick mode]  แตจะไมสามารถโฟกสัตดิตามวตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นทีอ่ยาง
ตอเนือ่งได
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ชตัเตอร / ลอ็คคาแสง(AE Lock)

ถายภาพดวยรีโมทคอนโทรล

ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นฟงกชัน่ทีถ่กูกำหนดไวของปมุลอ็คคาแสง(AE Lock) เมือ่แตะชตัเตอร
เบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง

เปนฟงกชัน่ปกต ิเมือ่แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ กลองจะหาโฟกสัแบบอตัโนมตั ิและเมือ่
กดปมุ                   กลองจะลอ็คคาแสง

เมือ่แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ กลองจะลอ็คคาแสง และเมือ่กดปมุ                 กลองจะหา
โฟกสัอตัโนมตั ิรปูแบบนีเ้หมาะสำหรบัการถายภาพทีผ่ใูชตองการโฟกสัและวดัแสงตรงจดุ
ที่แตกตางกันในเฟรมภาพ

เมือ่แตะชตัเตอรเบาๆ กลองจะวดัแสง และเมือ่ตองการหาโฟกสัแบบอตัโนมตั ิใหกดปมุ
               ในรปูแบบนีจ้ะไมมกีารลอ็คคาแสง

เมือ่แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ กลองจะหาโฟกสัแบบอตัโนมตั ิและเมือ่กดปมุ
คางไวแลวกดชตัเตอรจนสดุเพือ่ถายภาพ กลองจะโฟกสัทีต่ำแหนงเดมิ(ไมหาโฟกสัใหม)
รูปแบบนี้ชวยใหสะดวกเมื่อผูใชไมตองการใหกลองหาโฟกัสใหมเมื่อถายภาพนิ่งใน
ระหวางทีก่ำลงัถายภาพยนตร สวนระบบลอ็คคาแสงจะไมมกีารทำงาน

ผใูชสามารถใชรโีมทคอนโทรล RC-6 (อปุกรณเสรมิพเิศษ, น.204) เพือ่สัง่เริม่และหยดุการถาย
ภาพยนตรได นอกจากนีย้งัปรบัตัง้ระยะเวลาไดโดยปรบัสวติซไปที ่<2> จากนัน้จงึกดปมุสง
สญัญาณ แตถาปรบัสวติซของรโีมทไปที ่<     > (ถายภาพทนัท)ี รโีมทจะมผีลในการควบ
คมุการถายภาพนิง่

AF/AE Lock: (ออโตโฟกัส / ล็อคคาแสง)

AE Lock/AF: (ล็อคคาแสง/ออโตโฟกัส)

AF/AF Lock, no AE Lock: (ออโตโฟกัส / ล็อคโฟกัส ไมล็อคคาแสง)

AE/AF, no AE Lock: (วัดแสง / ออโตโฟกัส ไมล็อคคาแสง)

การปรบัตัง้ระบบออโตโฟกสัจะมผีลตอระบบ Live View ดวย



เมนู

Highlight tone priority (เพิ่มรายละเอียดในสวนสวาง)

Movie exposure (การเปดรับแสง)

Grid display (เสนกรดิ)

Metering timer (ระยะเวลาในการล็อคคาแสง)

Sound recording (บันทึกเสียง)

»รบัตัง้ฟงกชัน่สำหรบัถายภาพยนตร

ตามปกต ิควรปรบัตัง้รายการนีเ้ปน [Auto]
ถาปรบัตัง้ [Movie exposure] เปน [Manual] ผใูชสามารถปรบัความไวแสง ความไวชตัเตอร
และชองรบัแสง เพือ่ถายภาพยนตรไดดวยตนเอง  (น.127)

เมือ่เลอืก                    หรอื                   ผใูชสามารถสัง่ใหแสดงเสนกรดิได

ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการล็อคคาแสงได

เมือ่ตัง้ระบบบนัทกึเสยีงเปน [On] กลองจะบนัทกึเสยีงในแบบโมโนดวยไมโครโฟน
ในตัว หากตองการบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอ ก็สามารถทำไดเมื่อนำเอา
ไมโครโฟนภายนอกมาเสียบตอเขาดวยมินิแจ็คขนาด 3.5 มม. โดยเสียบเขาที่ชอง
เสียบ (น.16) และกลองจะปรับระดับเสียงที่จะบันทึกโดยอัตโนมัติ

ผใูชสามารถปรบัตัง้ระบบนีไ้ดกต็อเมือ่ [Movie exposure] ไดตัง้เปน [Manual] และเมือ่สัง่
[Enable] เปดการทำงานของระบบนี ้ รายละเอยีดในพืน้ทีส่วางจะถกูปรบัปรงุใหสมบรูณขึน้
โดยโทนความเขมสวางจะกระจายกวางออกจากชวงสเีทา 18% ไปยงัสวนสวางมากขึน้ รวม
ทัง้การไลระดบัความเขมออนจากชวงสเีทาไปยงัสวนสวางกจ็ะเนยีนมากขึน้ดวย ความไวแสง
ในการถายภาพจะถูกปรับใหอยูในชวงระหวาง ISO 200-6400 และเมื่อใชระบบนี้ ระบบ
Auto Lighting Optimizer จะถกูยกเลกิ [Disable] ไปโดยอตัโนมตั ิและไมสามารถปรบัเปลีย่นได

การปรบัตัง้ใหแสดงเสนตารางและการตัง้เวลาในการลอ็คคาแสง จะมผีลตอการถายภาพใน
ระบบ Live View ดวย



หากเลนสทีใ่ชมรีะบบชวยลดภาพสัน่(IS) ระบบชวยลดภาพสัน่ของเลนสจะทำงานอยตูลอดเวลา
แมผูใชจะไมไดใชนิ้วแตะชัตเตอรก็ตาม การใชพลังงานของระบบชวยลดภาพสั่นจะทำใหระยะ
เวลาทีจ่ะถายภาพยนตรไดลดลง หรอืทำใหจำนวนภาพนิง่ทีถ่ายไดตอแบตเตอรกีอนหนึง่ลดลง
ดวย ถาถายภาพดวยขาตั้งกลอง หรือคิดวาไมจำเปนตองใชระบบชวยลดภาพสั่น ควรจะปรับ
สวติซของระบบนีไ้ปที ่ <OFF>

ไมโครโฟนในตวักลองจะบนัทกึเสยีงในการปรบัควบคมุกลองไปดวยในขณะบนัทกึเสยีง หากใช
ไมโครโฟนภายนอก(อปุกรณเสรมิทีม่จีำหนายทัว่ไป) จะชวยปองกนัหรอืลดเสยีงอนัเกดิจากการ
ทำงานของกลองได
หามนำเอาอุปกรณชนิดอื่นๆ เสียบเขากับชองเสียบไมโครโฟนภายนอก ยกเวนไมโครโฟนภาย
นอกเทานัน้
ถาหากไมสามารถถายภาพยนตรได เนือ่งจากการดไมเหลอืความจมุากพอทีจ่ะบนัทกึขอมลูได
ตอไป กลองจะแสดงระยะเวลาทีส่ามารถถายภาพยนตรไดเปนสแีดง (น.126)

ถาใชการดทีม่คีวามเรว็ในการบนัทกึต่ำๆ จะมสีญัลกัษณแสดงระดบั
หาระดบัปรากฏขึน้ทางดานขวาของจอภาพ ในขณะถายภาพยนตร
ซึง่จะแสดงใหทราบวา มขีอมลูในปรมิาณเทาใดทีย่งัไมไดบนัทกึ
ลงในการด(ตกคางอยูในหนวยความจำสำรองในตัวกลอง) ยิ่งใช
การดที่บันทึกไดชา ขีดแสดงระดับก็จะยิ่งสูงขึ้นเร็วมาก และถาขีดแสดง
ระดับขึ้นจนเต็ม การถายภาพยนตรจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ

ถาการดมคีวามเรว็ในการบนัทกึสงู ในชวงแรกๆ ขดีแสดงระดบัจะยงัไมปรากฏบนจอ LCD หรอื
ถาขีดแสดงระดับปรากฏขึ้น ก็จะไมสูงขึ้นอยางรวดเร็วนัก เมื่อนำการดมาใชคราวแรก ให
ทดลองถายภาพยนตรดเูสยีกอนวาการดแผนนัน้มคีวามเรว็ในการบนัทกึทีเ่พยีงพอ ถาผใูชถาย
ภาพนิ่งในระหวางที่ถายภาพยนตร กลองจะหยุดถายภาพยนตร หากตั้งความละเอียดและ
คณุภาพในการถายภาพนิง่เอาไวต่ำ กลองจะกลบัมาถายภาพยนตรตอไปไดอยางรวดเรว็

หมายเหตุเกี่ยวกับการถายภาพยนตร
การบนัทกึ และคณุภาพของภาพ

ขดีแสดงระดบั

เมนู
ฟงกชัน่ตางๆ ทีป่รบัตัง้ไดจากหนาจอนี ้จะทำงานกต็อ
เมื่อไดปรับวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่
และฟงกชั่นเหลานี้จะไมมีผลเมื่อใชระบบบันทึก
ภาพแบบอื่นๆ



หมายเหตุเกี่ยวกับการถายภาพยนตร
การดอยลงของคณุภาพ เมือ่อณุหภมูภิายในตวักลองสงูขึน้

การเลนดูภาพ และการตอเชื่อมกับโทรทัศน
หากความเขมสวางเปลี่ยนแปลงไปในขณะถายภาพยนตร สวนสวางจานั้นอาจจะหยุด
นิ่งอยูครูหนึ่งในขณะเลนดูภาพ
ถาตอกลองกับโทรทัศนดวยสายแบบ HDMI (น.167) และใชกลองถายภาพยนตรที่ความ
ละเอยีด [1920x1080]  และ [1280x720] ภาพทีก่ำลงัถายจะแสดงในขนาดเลก็บนจอภาพ
ของโทรทัศน อยางไรก็ตาม ภาพยนตรที่ถายก็จะมีความละเอียดเทากับที่ปรับตั้งไว

หากผูใชตอกลองเขากับโทรทัศน (น.167,169) และถายภาพยนตร โทรทัศนจะไมเลน
เสียงในระหวางกำลังถาย อยางไรก็ตาม กลองจะบันทึกเสียงไดตามปกติ

ถาผูใชถายภาพยนตรอยางตอเนื่องเปนเวลานานๆ อุณหภูมิภายในตัวกลองจะสูงขึ้น
สัญลักษณ            จะปรากฏขึ้น ดังนั้นเมื่อไมไดใชกลอง ใหปดสวิตซเสีย
ถาผูใชถายภาพนิ่งในขณะที่มีสัญลักษณ            ปรากฏอยู คุณภาพของภาพนิ่งจะดอยลง
แตไมมีผลใดๆ ตอคุณภาพของภาพยนตร

ถาสัญลักษณ       ปรากฏขึ้น และผูใชยังคงถายภาพยนตรตอไปจนกระทั่งอุณหภูมิภาย
ในตัวกลองสูงขึ้นมากๆ กลองจะหยุดถายภาพยนตร หากกลองหยุด จะถายภาพยนตรไม
ไดจนกวาอุณหภูมิภายในตัวกลองจะลดลง ใหปดสวิตซของกลอง และพักการใชงาน
สักพักหนึ่ง
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ปดสญัญาณเสยีงเตอืน (น.138)
เตอืนความจำเรือ่งการด (น.138)
ตัง้เวลาในการแสดงภาพ  (น.138)
ตั้งเวลาปดกลองเมื่อไมไดใช (น.139)
ปรบัความสวางของจอ LCD (น.139)
การตัง้หมายเลขลำดบัไฟลภาพ (น.140)
หมนุภาพอตัโนมตั ิ(น.142)
ตรวจสอบฟงกชัน่ทีไ่ดปรบัตัง้ไว (น.143)
ปรับระบบและฟงกชั่นใหกลับสูระบบมาตรฐาน (น.144)
การปองกันไมใหจอ LCD ปดการแสดงผลโดยอัตโนมัติ
(น.146)
เปลีย่นสขีองจอภาพ (น.146)
ควบคุมการทำงานของแฟลช (น.147)
ระบบทำความสะอาดเซนเซอรอัตโนมัติ (น.150)
การแนบ Dust Delete Data (น.151)
ทำความสะอาดเซนเซอรโดยผูใช (น.153)



ชกลองอยางคลองตวั
ปดสญัญาณเสยีงเตอืน

ในแถบ         เลอืก [Beep] จากนัน้กดปมุ
และเลือก [Disable] และกดปมุ            อกีครัง้

ผใูชสามารถปดสญัญาณเสยีงเตอืน “บีบ๊” ของกลองซึง่จะดงัขึน้เมือ่กลองหาความชดัได และ
ดังขึ้นเพื่อเตือนเมื่อใชระบบหนวงเวลา

ฟงกชัน่นีจ้ะชวยปองกนัการถายภาพโดยลมืใสการดในตวักลอง
เตือนความจำเรื่องการด

ตั้งเวลาในการแสดงภาพ
หลังจากถายภาพแลว กลองจะแสดงภาพที่ถายทันที ซึ่งผูใชสามารถปรับตั้งเวลาใน
การแสดงภาพทีถ่ายแลวทีจ่อ LCD ของกลอง ซึง่ถาตัง้เปน [Off] กจ็ะไมมภีาพปรากฏ
ขึ้น และถาตั้งเปน [Hold] ภาพจะแสดงคางอยูตลอดเวลาจนกวาจะครบเวลาตัด
พลงังานอตัโนมตั ิ[Auto Power Off] ทีถ่กูตัง้ไว และในระหวางทีม่กีารแสดงภาพอยู
ถาผูใชแตะปุมชัตเตอรเบาๆ หนาจอก็จะกลับไปสูการแสดงผลตามปกติ

ในแถบ         เลอืก [Image review] จากนัน้
กดปมุ          และเลอืกเวลาแสดงภาพทีต่องการ
และกดปุม            อีกครั้ง

ในแถบ         เลอืก [Release shutter without
card] จากนัน้กดปมุ            และเลอืก [Disable]
และกดปุม            อีกครั้ง
เมือ่ตัง้ฟงกชัน่นีแ้ลว ถาไมไดใสการด และกดชตัเตอรจนสดุ
เพือ่ถายภาพ ตวัอกัษรเตอืน “Card” จะปรากฏขึน้ในชอง
เลง็ภาพ และชตัเตอรจะไมลัน่
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ตั้งเวลาปดกลองเมื่อไมไดใช
เมือ่ตองการประหยดัพลงังานแบตเตอร ีกลองจะปดการทำงานและการแสดงผลหลงัจากไมมี
การควบคมุกลองจนครบเวลาทีป่รบัตัง้ไว ซึง่ผใูชสามารถจะเลอืกเวลาไดจากรายการ และเมือ่
กลองปดการทำงาน ผใูชสามารถกระตนุใหกลบัมาทำงานไดอกีดวยการแตะปมุชตัเตอรเบาๆ
หรอืเมือ่กดปมุใดปมุหนึง่ ไดแก ฯลฯ

ถาตัง้เปน [Off] และไมไดปรบัควบคมุกลองเปนเวลา 30 นาทตีดิตอกนั การแสดงผลของ
จอ LCD จะดบัลงโดยอตัโนมตั ิถาตองการใหกลองแสดงขอมลูบนจอ LCD อกี ใหกดปมุ

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

ปรับความสวางของจอ LCD
ผใูชสามารถปรบัความสวางของจอภาพได เพือ่ใหเหมาะกบัการดภูาพและขอมลูในสภาพ
แสงตางๆ

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

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

ถาตัง้เปน [Off]  ผใูชสามารถปดกลองดวยตนเองเพือ่ประหยดัการใชพลงังาน หรอืกดปมุ
               เพื่อปดการแสดงผลของจอ LCD เพื่อประหยัดการใชพลังงาน
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การตั้งหมายเลขลำดับไฟล
หมายเลขลำดบัไฟลจะเหมอืนกบัหมายเลขภาพของฟลมแบบมวน ภาพทีถ่ายจะถกูกำหนดเลข
ลำดบั 4 หลกัใหโดยอตัโนมตั ิ เริม่จาก 0001 ไปจนถงึ 9999 และบนัทกึไวในโฟลเดอร ซึง่ผใูช
สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งหมายเลขลำดับของไฟลภาพได และเมื่อถายโอนภาพเขาสู
คอมพวิเตอรแลว หมายเลขลำดบัไฟลกจ็ะปรากฏในคอมพวิเตอรในรปูแบบนี ้:
IMG_0001.JPG

ในแถบ [     ] เลอืก [File numbering] จากนัน้
กดปุม     แลวปรบัตัง้ตามรายละเอยีดที่
จะกลาวถงึตอไปนี ้ และกดปมุ            อกีครัง้

[Continuous]: การตั้งหมายเลขลำดับไฟลจะเปนตัวเลขตอเนื่องแบบสะสม
ที่มีความตอเนื่องกันไป แมจะเปลี่ยนไปใชการดแผนใหม(แผนอื่นๆ)
แมจะเปลีย่นไปใชการดแผนใหม(หรอืแผนอืน่ๆ) หมายเลขลำดบัไฟลจะนบัตอเนือ่ง
จากลำดับเดิม ไปจนถึง 9999 ซึ่งสะดวกในกรณีที่ผูใชตองการเก็บภาพจากหมาย
เลข 0001 ถงึ 9999 ไวในคอมพวิเตอรโดยรวมอยใูนโฟลเดอรเดยีวกนั
อยางไรก็ดี ถาการดแผนใหมที่นำมาใชนั้นมีไฟลภาพอยูแลว การนับลำดับจะเริ่ม
จากลำดบักอนหนาของภาพทีอ่ยใูนการดแผนใหม ซึง่อาจทำใหสบัสนได ดงันัน้ เมือ่
นำการดแผนใหมมาใช ควรฟอรแมทหรือลบลางไฟลภาพในการดแผนนั้น
ออกกอนเสมอ

การนบัเลขลำดบัไฟลหลงัจากทีเ่ปลีย่นการด

เลขลำดับของไฟลภาพใหม
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[Auto reset]: ตัง้หมายเลขลำดบัไฟลโดยเริม่จาก 0001 ทกุครัง้ทีน่ำการดแผน
ใหมมาติดตั้งในตัวกลอง
ทุกๆ ครั้งที่เปลี่ยนการด ตัวเลขบอกลำดับไฟลจะเริ่มตนจาก 0001 เสมอ การตั้ง
แบบนี้จะสะดวกสำหรับการจัดการภาพโดยจำแนกจากการดแตละชิ้น
แตถงึจะตัง้เปน Auto reset ถาการดแผนใหมทีน่ำมาใชนัน้มไีฟลภาพอยแูลว การ
นับลำดับจะเริ่มจากลำดับกอนหนาของภาพที่อยูในการดที่เพิ่งนำมาใส ซึ่งอาจ
ทำใหสบัสนได ดงันัน้ เมือ่นำการดแผนใหมมาใช ควรฟอรแมทหรอืลบลางไฟลภาพ
ในการดแผนนั้นออกกอนเสมอ

การนบัเลขลำดบัไฟลหลงัจากทีเ่ปลีย่นการด

เลขลำดับของไฟลภาพใหม

[Manual reset]: ผใูชสามารถปรบัลำดบัภาพใหเริม่จาก 0001 ไดตลอดเวลา
พรอมๆ กับการสรางโฟลเดอรใหม
ผูใชสามารถสรางโฟลเดอรใหม และปรับตั้งลำดับของไฟลภาพในโฟลเดอรใหมนี้
ใหเริม่ตนทีภ่าพแรก(0001) ไดทนัท ีซึง่การตัง้แบบนีเ้หมาะสำหรบัการทีผ่ใูชจะแยก
กลุมงาน เชน ภาพที่ถายเมื่อวาน กับภาพที่ถายวันนี้ เปนตน และหลังจาก reset
ลำดับแลว กลองก็จะเริ่มนับลำดับของไฟลภาพแบบสะสมแบบใดแบบหนึ่งตอ
ไป(แบบ Continuous หรอื Auto reset)

เมือ่มกีารสรางโฟลเดอรใหมจนถงึโฟลเดอรลำดบัที ่999 และถงึลำดบัของไฟลภาพจนถงึ 9999 ผู
ใชจะถายภาพไมไดแมวาการดจะมีความจุเหลืออยู จอภาพ LCD จะแสดงขอความเตือนใหผูใช
เปลีย่นการด ใหเปลีย่นการดแผนใหมและจะถายภาพตอไปไดตามปกติ

สำหรับไฟลภาพที่เปนแบบ JPEG และ RAW ชื่อของไฟลจะเริ่มตนดวย “IMG_”  สวนชื่อของไฟล
ภาพยนตรจะเริม่ตนดวย “MVI_” สกลุของไฟลจะเปน “.JPG” สำหรับ JPEG และ “.CR2” สำหรับ
RAW และ “.MOV” สำหรบัไฟลภาพยนตร
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หมุนภาพอัตโนมัติ
ภาพที่ถายในแนวตั้งจะถูกพลิกหมุนใหแสดงบนจอ LCD และใน
จอภาพของคอมพิวเตอรใหเปนแนวตั้งตามปกติโดยอัตโนมัติ เพื่อ
ความสะดวกในการดแูละตรวจสอบภาพถาย แตผใูชกส็ามารถปรบั
เปลีย่นคณุสมบตันิีไ้ด

ในแถบ [     ] เลอืก [Auto rotate] จากนัน้
กดปมุ           แลวปรบัตัง้ตามรายละเอยีดทีจ่ะกลาว
ถงึตอไปนี ้ และกดปมุ            อกีครัง้

ภาพทีถ่ายแนวตัง้ จะแสดงผลเปนแนวตัง้ตามปกตทิัง้ทีจ่อ LCD ของกลอง
และทีจ่อภาพของคอมพวิเตอร
ภาพทีถ่ายแนวตัง้ จะแสดงผลเปนแนวตัง้ทีจ่อภาพของคอมพวิเตอร

ภาพทีถ่ายแนวตัง้จะไมถกูพลกิหมนุโดยอตัโนมตัิ

ปญหาที่ผูใชมักจะเกิดขอสงสัยกันบอยๆFAQ
ภาพทีถ่ายเปนแนวตัง้ยงัไมหมนุในขณะทีก่ลองกำลงัแสดงภาพโดยอตัโนมตัหิลงั
จากทีถ่ายภาพเสรจ็
เมือ่กดปมุเลนดภูาพ                 (Playback) กลองจะแสดงภาพทีถ่กูหมนุแลว

เมื่อปรับใหเปนแบบ                      แตภาพแนวตั้งก็ยังไมถูกหมุนในขณะเลนดู
ระบบหมนุภาพอตัโนมตัจิะไมหมนุภาพแนวตัง้เมือ่ระบบ [Auto rotate] ถกูตัง้เปน [Off]
และในกรณทีีภ่าพแนวตัง้นัน้ถกูถายในมมุกดหรอืเงยมากๆ ภาพแนวตัง้กอ็าจจะไมถกูหมนุ
โดยอตัโนมตัเิชนกนั ในกรณทีีเ่กดิเหตกุารณแบบนี ้ใหหมนุภาพเอง อานหนา 159

ตองการหมนุภาพทีป่รากฏบนจอ LCD ของกลอง ในกรณทีีต่ัง้เปน
เมือ่เปลีย่นใหเปน                               แลวสัง่เลนดภูาพ ภาพทีแ่สดงบนจอ LCD ของกลอง
กจ็ะถกูหมนุ

ซอฟทแวรทีใ่ชดภูาพอาจไมสนบัสนนุระบบหมนุภาพอตัโนมตั ิใหดภูาพโดยใชซอฟทแวรที่
ไดมาพรอมกบักลองแทน

ภาพทีถ่ายแนวตัง้ไมถกูหมนุโดยอตัโนมตัเิมือ่ดจูากจอภาพคอมพวิเตอร



ãชกลองอยางคลองตวั

         ตรวจสอบฟงกชัน่ทีไ่ดปรบัตัง้ไว
ขณะทีก่ลองกำลงัแสดงรายการในเมน ูการกดปมุ                       จะเปนการสัง่ใหกลองแสดงขอมลู
และการปรบัตัง้ของฟงกชัน่ตางๆ ใหทราบ

ขณะที่กลองแสดงรายการของเมนู กดปุม
             เพื่อใหกลองแสดงรายละเอียด
เมือ่กดปมุ                  จะสัง่ใหกลองกลบัมาแสดง
รายการในเมนูตามปกติ
เมื่อแตะปุมชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง จอ LCD
จะกลบัมาแสดงขอมลูการถายภาพอกีครัง้

ความจุของการดที่เหลืออยู

ปรับแกสมดุลสีขาว (น.101)/
ถายภาพครอมสมดลุสขีาว (น.102)
ระบบ Live View (น.107)
ระบบแฟลชลดตาแดง (น.65)
หมนุภาพแนวตัง้อตัโนมตั ิ(น.142)

วนัทีแ่ละเวลา (น.29)
สญัญาณเสยีงเตอืน (น.138)

ปดการทำงานอตัโนมตั ิ(น.139)
ทำความสะอาดเซนเซอร (น.150)

แสดงรายละเอียดของรายการตางๆ

ระบบส ี(น.96)

ปดการแสดงผลของจอภาพโดย
อตัโนมตั ิ(น.146)



ãชกลองอยางคลองตวั

ปรับระบบและฟงกชั่นใหกลับสูระบบมาตรฐาน
ฟงกชัน่นีไ้ดถกูออกแบบมาเพือ่ใหผใูชสามารถปรบัคาตางๆ ทัง้หมดทีไ่ดถกูเปลีย่นไปใหกลบัมาเปนคาเดมิ
ทีถ่กูตัง้ไวโดยผผูลติ ฟงกชัน่นีจ้ะทำงานเมือ่ใช  <P>  และโปรแกรมอืน่ๆ ในระบบบนัทกึภาพสรางสรรค

ในแถบรายการของ  [   ]  เลือก
[Clear settings] จากนัน้กดปมุ

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

เลอืก [OK] และกดปุม              เพื่อปรับคาทั้งหมด
ถาเลือกเปน [Clear all camera settings]
คาของระบบตางๆ จะเปนดงัหนาถดัไป

เลอืก [Clear settings]

เลือกการปรับตั้งที่ตองการ

เลือก [OK]



ãชกลองอยางคลองตวั

การปรับตั้งในระบบถายภาพ การปรบัตัง้สำหรบัการบนัทกึภาพ

การปรับตั้งกลอง การปรบัตัง้ระบบ Live View

การปรบัตัง้ระบบถายภาพยนตร

ระบบ AF
เลอืกจดุโฟกสั

ระบบวดัแสง

ความไวแสง
ระบบขบัเคลือ่น
ชดเชยแสง /
ถายภาพครอม

ชดเชยแสงแฟลช

Custom Functions

One-Shot AF
อตัโนมตัิ

ระบบวัดแสงเฉลี่ย
AUTO (อตัโนมตั)ิ

ครั้งละเฟรม
ยกเลิก

0 (ศูนย)

ไมเปลีย่นแปลง

ปดพลังงานอัตโนมัติ 30 วนิาที
สญัญาณเสยีงเตอืน ทำงาน
ลั่นชัตเตอรได
โดยไมมีการด
ระยะเวลาเลนภาพ
Histogram
ขามลำดับภาพดวย
หมุนภาพอัตโนมัติ
ปรบัความสวางของจอ
วนัที ่/ เวลา
ภาษา
ระบบวดิโีอ

ขอมลูลขิสทิธิ์

สญัญาณ Eye-Fi
ปรบัตัง้ My Menu

คณุภาพในการบนัทกึ
Picture Style
ระบบปรบัความ
เขมสวางอัตโนมัติ

ถายภาพครอมสมดุลสีขาว

ปรบัแกความสลวั
ทีข่อบภาพ

ระบบสี
สมดลุสขีาว
ปรบัแกสมดลุสขีาว

เลขลำดบัของไฟลภาพ
ทำความสะอาดอัตโนมัติ
ขอมูลเม็ดฝุน

One-Shot AF
Standard
Standard

ทำงานได /
มกีารเกบ็ขอมลูการ
ปรับแกของเลนส
sRGB

ตอเนื่อง

(Auto)

ยกเลิก
ยกเลิก

ทำงาน
ลบฝนุ

ถายภาพดวย Live View
แสดงเสนกรดิ
ระยะเวลาลอ็คคาแสง
ระบบ AF

ความละเอยีด
ระบบ AF
AF ในขณะ
     ชตัเตอร /
ลอ็คคาแสง
ควบคมุดวยรโีมท
การเปดรบัแสง
แสดงเสนกรดิ
ระยะเวลาลอ็คคาแสง
บนัทกึเสยีง
    เพิม่รายละเอยีด
ในสวนสวาง

ทำงาน

2 วนิาที
Brightness
10 ภาพ

ไมเปลีย่นแปลง
ไมเปลีย่นแปลง
ไมเปลีย่นแปลง

ไมเปลีย่นแปลง

ไมเปลีย่นแปลง
ไมทำงาน

ทำงาน
ปด
16 วนิาที
Live mode

1920x1080
Live mode

ออโตโฟกัส/
ล็อคคาแสง
ไมทำงาน
อตัโนมตัิ
ปด
16 วนิาที
อตัโนมตัิ
ไมทำงาน

ไมทำงาน



การปองกันไมใหจอ LCD ปดการแสดงผลโดยอัตโนมัติ
การปรบัตัง้นีม้ไีวสำหรบัปองกนัไมใหเซนเซอรจบัสายตาทีช่องเลง็ภาพปดการแสดงขอมลูการ
ถายภาพทีจ่อ LCD เมือ่ผใูชแนบตาเขากบัชองเลง็ภาพ

เลือก [LCD auto off] จากนัน้
ในแถบ [   ] เลอืก [LCD auto off] จากนัน้
กด            และเลอืก [Disable]
แลวกด

ผใูชสามารถเปลีย่นสพีืน้หลงัของจอภาพไดตามทีต่องการ
เปลี่ยนสีพื้นหลังของจอภาพ

เลือก [Screen color]

เลอืกสทีีต่องการ จากนัน้กดปมุ

เมือ่ออกจากเมนแูลว จอ LCD จะแสดงดวยสพีืน้
หลงัในแบบทีเ่ลอืกไว

ãชกลองอยางคลองตวั

ในแถบรายการของ [    ]  เลอืก [Screen color]
จากนัน้กดปมุ



ผใูชสามารถควบคมุการทำงานของแฟลชในตวัและแฟลชภายนอกทีน่ำมาตดิตัง้ไดดวยการปรบั
ตัง้จากรายการของเมน ูโดยเมน ู[External flash ***] จะใชควบคมุฟงกชัน่ของแฟลชอนกุรม EX
ของ Canon ที่สามารถทำงานรวมกัน
วธิกีารปรบัตัง้จะเปนเชนเดยีวกนักบัการปรบัตัง้ฟงกชัน่ของกลอง

เลือก [Flash control]

หนาจอ LCD ของกลองจะแสดงตัวเลือกของ
รายการ Flash control

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

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

ในแถบรายการของ             เลอืก [Flash control]
จากนัน้กดปมุ

¤วบคมุการทำงานของแฟลช

[Flash firing]     (การยงิแสงของแฟลช)

เมน ู[Built-in flash func. setting] และ [External flash func. setting] ใชสำหรบัปรบัตัง้
ฟงกชั่นดังมีรายการในหนาถัดไป โดยรายการของฟงกชั่นในเมนู [External flash func.
setting] อาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยขึน้อยกูบัรนุของแฟลชภายนอกทีน่ำมาใช

เลอืก [Built-in flash func. setting] หรอื [External
flash func. setting]
หนาจอจะแสดงรายการฟงกชั่นตางๆ  รายการ
ฟงกชั่นที่ไมจางลงจะเปนฟงกชั่นที่สามารถปรับ
ตัง้ได



¤วบคมุการทำงานของแฟลช

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

ฟงกชั่น [Built- in f lash
func. setting]

[External flash
func. setting] หนา

ระบบแฟลช
ความไวชตัเตอรสมัพนัธแฟลช
ถายภาพครอมดวยแฟลช(FEB)
ชดเชยแสงแฟลช
E-TTL II
ซมู*
ปรบัตัง้การทำงานแบบไรสาย*

* เกีย่วกบั [FEB] (ถายภาพครอมดวยแฟลช), [Zoom] และ [Wireless set] อานรายละเอยีดการปรบัตัง้ได
จากคูมือของแฟลช

ระบบแฟลช
เมือ่นำแฟลชภายนอกมาใช ผใูชสามารถปรบัตัง้ระบบแฟลชเพือ่ใหเหมาะสมกบัลกัษณะการถายภาพได

[E-TTL-II] เปนระบบมาตรฐานของแฟลชอนกุรม EX  ที่
เหมาะสำหรับการถายภาพดวยแฟลชอัตโนมัติ
[Manual flash] เปนระบบทีอ่อกแบบใหผใูชปรบัตัง้กำลงั
ไฟแฟลชไดตามที่ตองการ เหมาะสำหรับผูใชที่มี
ประสบการณ
* สำหรบัระบบแฟลชแบบอืน่ๆ อานรายละเอยีดไดจาก
คูมือของแฟลชชตัเตอรสมัพนัธแฟลช

ตามปกต ิจะปรบัตัง้ใหแฟลชทำงานสมัพนัธกบัมานชตัเตอรชดุแรก [1st curtain] ซึง่แฟลช
จะยงิแสงออกไปทนัททีีช่ตัเตอรเริม่เปด
ถาตัง้แฟลชใหทำงานสมัพนัธกบัมานชตัเตอรชดุทีส่อง [2nd curtain] แฟลชจะยงิแสงเมือ่
การทำงานของชตัเตอรใกลสิน้สดุลง(ใกลจะปด) ซึง่ผใูชสามารถสรางสรรคภาพรวมกบัระบบ
แฟลชสมัพนัธความไวชตัเตอรต่ำ ในลกัษณะภาพทีม่แีสงเปนเสนยาว เชน แสงไฟรถยนตและ
แสงเทยีนทีล่ากเปนเสนยาวในตอนกลางคนื และเมือ่ใชระบบนี ้จะเหน็แฟลชยงิแสงออกไป
สองครัง้ ครัง้แรกเมือ่กดชตัเตอรลงจนสดุ และอกีครัง้กอนทีช่ตัเตอรจะปดตวั อยางไรกต็าม ถา
ใชความไวชัตเตอรสูงกวา 1/30 วินาที ระบบสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรกจะทำงานโดย
อตัโนมตัิ
ถาใชแฟลชภายนอก ผใูชสามารถปรบัตัง้ [Hi-speed] สำหรบัรายละเอยีด อานไดจากคมูอืของ
แฟลช

(ตายตัว)



¤วบคมุการทำงานของแฟลช

ชดเชยแสงแฟลช
ด ู“         ชดเชยแสงแฟลช” หนา 88
E-TTL II
สำหรบัการใชแฟลชถายภาพทัว่ๆ ไป ควรตัง้เปน [Evaluative]
ถาตัง้เปน [Average] ระบบวดัคาแสงของแฟลชจะวดัแสงแฟลชทีเ่ปนคาเฉลีย่ทัว่ทัง้บรเิวณ
ภาพ คลายกบัการวดัแสงแฟลชดวยเครือ่งวดัแสงแฟลชภายนอกตวักลอง เมือ่ใชระบบนี ้อาจ
จะตองชดเชยแสงแฟลชดวย(ขึ้นอยูกับสภาพในการถายภาพ) การตั้งคาแบบนี้จึงเหมาะ
สำหรับนักถายภาพที่มีประสบการณแลว
ยกเลกิการปรบัตัง้คาของระบบแฟลช
ที่หนาจอ [External flash func. setting]  ใหกดปมุ                       เพือ่แสดงหนาจอตวั
เลอืกสำหรบัการยกเลกิการปรบัตัง้คาของระบบแฟลช และเมือ่กด [OK] คาตางๆ ทีป่รับตัง้ไว
สำหรบัแฟลชในตวัและแฟลชภายนอกกจ็ะถกูยกเลกิทัง้หมด

การปรบัตัง้ Custom Functions ของแฟลชภายนอก

เลอืก   [External flash C.Fn setting]
จากนัน้กดปมุ

แสดงรายการของ Custom Function

ปรับตั้ง Custom Function
กดปมุ                     จากนัน้กด               ขัน้ตอนการ
ปรับตั้งจะเหมือนกับขั้นตอนการปรับ Custom
Function ของกลอง (น.190)

หากตองการยกเลกิการปรบัตัง้ Custom Function
ทั้งหมด ใหเลือก [Clear ext. flash C.Fn set.]
ในขัน้ตอนที ่1



ทกุๆ ครัง้ทีเ่ปด/ปดกลอง <ON> หรอื <OFF>  ระบบทำความสะอาดเซนเซอรภายในตวักลอง
จะทำงานโดยอตัโนมตัดิวยการสัน่ทีค่วามถีส่งู เพือ่ขจดัใหเมด็ฝนุทีต่ดิอยหูนาเซนเซอรหลดุลงไป
ตดิในกบัดกัฝนุทางดานลาง สำหรบัการใชงานปกต ิผใูชไมจำเปนตองสนใจการทำงานของระบบ
นีเ้ลย อยางไรกต็าม ตวักลองกอ็อกแบบใหผใูชสัง่ทำความสะอาดเซนเซอรไดทนัททีีต่องการ หรอื
จะยกเลกิการทำงานของระบบทำความสะอาดเซนเซอรอตัโนมตัเิมือ่เปด/ปดกลองกไ็ด

Ãะบบทำความสะอาดเซนเซอรอตัโนมตัิ

สั่งทำความสะอาดเซนเซอรทันที

ในแถบรายการของ [      ]  เลอืก
[Sensor cleaning] จากนัน้กดปมุ

เลอืก [Sensor cleaning]

เลอืก   [Clean now      ] จากนัน้กดปมุ
เลือก [Clean now     ]

เลอืก  [OK]  จากแถบทีป่รากฏบนหนาจอ จากนัน้
กดปมุ
หนาจอจะมสีญัลกัษณทีแ่สดงวาเซนเซอรกำลงัถกู
ทำความสะอาด และถงึแมจะมเีสยีงชตัเตอรดงั แต
จะไมมกีารถายภาพเกดิขึน้

เพือ่ใหไดผลทีด่ ีในขณะทีส่ัง่ทำความสะอาด ควรวางกลองบนพืน้ผวิเรยีบๆ เชน โตะ โดยวางให
กลองอยูในแนวราบ
หลงัจากทีก่ลองเพิง่ทำความสะอาดเซนเซอร แมผใูชจะสัง่ทำความสะอาดซ้ำอกี ผลทีไ่ดกจ็ะไม
ดีขึ้นกวาเดิมมากนัก และหลังจากทำความสะอาดเสร็จ คำสั่ง                                จะไม
สามารถสั่งทำความสะอาดซ้ำไดชั่วครู

การสั่งยกเลิกระบบทำความสะอาดฝุนอัตโนมัติ
ในขัน้ตอนที ่2 เลอืก [ Auto cleaning   ]  และปรบัตัง้เปน  [Disable]
ระบบทำความสะอาดฝุนจะไมทำงานโดยอัตโนมัติอีกเมื่อปรับสวิตซไปที่
หรือ



¡ารแนบ Dust Delete Data

การเตรียมตัว
เตรยีมวตัถทุีม่สีขีาวทีม่ผีวิเรยีบ เชน แผนกระดาษแขง็สขีาวทีส่ะอาด
ใชเลนส 50mm หรอืเลนสทีม่คีวามยาวโฟกสัสงูกวา
ปรบัสวติซของระบบโฟกสัทีเ่ลนสเปน <MF> และตัง้ระยะโฟกสัเปนระยะอนนัต
และถาเลนสไมมีสเกลแสดงระยะโฟกัส ใหหมุนวงแหวนโฟกัสของเลนสตามเข็มนาฬิกา
ไปจนสดุ

ตามปกติ ระบบทำความสะอาดฝุนอัตโนมัติจะสามารถขจัดฝุนที่ซึ่งติดอยูบริเวณดานหนาของ
เซนเซอรและทีป่รากฏในภาพใหหมดไป แตบางครัง้ เมด็ฝนุกย็งัตดิอย ูผใูชสามารถจะแนบขอมลู
ตำแหนงของเมด็ฝนุทีต่ดิอยนูีเ้พือ่ใหซอฟทแวรของกลอง(Digital Photo Professional) ลบออกไป
ในภายหลังโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยขอมูลตำแหนงของเม็ดฝุน(Dust Delete Data) ที่แนบไป
กบัไฟลภาพ

การเก็บขอมูลของเม็ดฝุน

เลอืก [OK] และกดปมุ             และกลองจะเริม่
ทำความสะอาดฝุนที่เกาะอยูบริเวณหนาเซนเซอร
จากนัน้หนาจอจะมขีอความปรากฏขึน้ ในขณะนัน้
จะมเีสยีงชตัเตอรดงัขึน้ แตกลองไมไดถายภาพใดๆ

เลอืก [Dust Delete Data]

เลือก [OK]

ในแถบรายการของ   เลอืก [Dust Delete
Data] จากนัน้กดปมุ
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วางวัตถุสีขาวผิวเรียบ ไมมีลวดลายใดๆ ที่ระยะ
หางออกไป 20-30 ซม.(0.7-1.0 ฟุต) เล็งกลองให
ขนาดวตัถเุตม็ เฟรม แลวกดชตัเตอรเพือ่ถายภาพ

ถายภาพวัตถุสีขาวที่มีผิวเรียบ

ควรตัง้ระบบบนัทกึภาพเปน Av และตัง้ขนาดชอง
รบัแสงเปน f/22

ภาพทีถ่ายนีจ้ะไมถกูบนัทกึลงในการด แตเปนการ
บนัทกึขอมลูตำแหนงของเมด็ฝนุ จงึสามารถทำได
แมจะไมมกีารดอยใูนตวักลอง
เมื่อถายภาพแลว กลองจะเริ่มเก็บขอมูลตำแหนง
เม็ดฝุน และเมื่อไดขอมูลครบถวนแลว ก็จะมีขอ
ความปรากฏขึ้นบนจอภาพ
เลอืก [OK] หนาจอจะกลบัไปแสดงรายการของเมนู
ตามปกติ
ถากลองลมเหลวในการอานตำแหนงเม็ดฝุน จะมี
ขอความเตอืนความผดิพลาด ใหกลบัไปเริม่ทำตาม
ขั้นตอนแรกอีกครั้ง จากนั้นเลือก [OK] แลวถาย
ภาพอกีครัง้

เกีย่วกบั Dust Delete Data
หลงัจากกลองเกบ็ขอมลูตำแหนงของเมด็ฝนุ(Dust Delete Data) ไดแลว ขอมลูนีจ้ะถกูแนบไป
กบัไฟลภาพแบบ JPEG และ RAW ทีถ่ายภายหลงัจากนัน้ ดงันัน้ กอนถายภาพสำคญัทกุๆ ภาพ
ผใูชควรจะปรบัปรุงขอมลู(update) เพือ่ใหกลองอานตำแหนงของเมด็ฝนุลาสดุเสยีกอน
สำหรบัการลบเมด็ฝนุออกจากภาพโดยอตัโนมตัดิวยซอฟทแวรทีใ่หมาพรอมกบักลอง ใหอาน
จาก Software Instruction Manual ทีอ่ยใูนแผน CD-ROM
ขนาดของขอมูลตำแหนงของเม็ดฝุนที่แนบไปพรอมกับภาพนั้นมีขนาดเล็กมากจนไมมีผลตอ
ขนาดของไฟล

ตรวจสอบใหมัน่ใจวา ไดใชวตัถสุขีาวทีม่ผีวิเรยีบและแขง็ เชน แผนกระดาษแขง็สขีาว เปนเปาใน
การถายภาพ ถาหากกระดาษแผนนัน้มลีวดลายใดๆ มนัจะถกูพบวาเปนเมด็ฝนุ และมผีลตอความ
แมนยำในการขจัดฝุนออกจากภาพของซอฟทแวร



·íาความสะอาดเซนเซอรโดยผใูช
ผใูชสามารถขจดัเมด็ฝนุทีไ่มสามารถขจดัออกไดดวยระบบทำความสะอาดเซนเซอรอตัโนมตัิ
โดยการทำความสะอาดดวยตนเอง เชน โดยใชลกูยางเปาลมเปาออก ฯลฯ
พืน้ผวิของเซนเซอรมคีวามละเอยีดออนและซบัซอนมาก หากตองทำความสะอาด
โดยการสัมผัสกับพื้นผิวโดยตรง แนะนำใหสงทำความสะอาดโดยชางของศูนยบริการ
แคนนอน
กอนทำความสะอาดเซนเซอรดวยวธินีี ้ใหถอดเลนสออกจากกลองเสยีกอน

เลอืก [Sensor cleaning]
ในแถบรายการของ [       ] เลอืก
[Sensor cleaning] จากนัน้กดปมุ

เลอืก [Clean manually]
เลอืก [Clean manually]
จากนัน้กดปมุ

เลือก [OK]
เลือก  [OK]  จากนัน้กดปมุ
กระจกสะทอนภาพจะยกตัวขึ้นและล็อคทันที และ
มานชตัเตอรจะเปดคาง

สำหรบัแหลงพลงังานทีใ่ชขณะทำความสะอาด แนะนำใหใช AC Adapter Kit ACK-E8 ซึง่เปน
อุปกรณเสริมพิเศษ
ถาใชพลังงานจากแบตเตอรี ตรวจสอบใหแนใจกอนวาแบตเตอรีเต็ม และถาใชแบตเตอรีกริปที่
ใสแบตเตอร ีAA/LR6  ผใูชจะไมสามารถทำความสะอาดเซนเซอรดวยตนเองได

เมื่อทำความสะอาดเสร็จแลว
ปรบัสวติซของกลองไปที ่<OFF>



·íาความสะอาดเซนเซอรโดยผใูช

ถากระแสไฟฟาดบัในขณะทำความสะอาด ชตัเตอรจะปดทนัท ีมานชตัเตอรและเซนเซอร
ของกลองอาจเกดิความเสยีหาย และขณะทีก่ำลงัทำความสะอาดเซนเซอร หามทำสิง่ตางๆ
ดงัรายละเอยีดดานลาง

• ปรบัสวติซของกลองไปที ่<OFF>
• เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี
• เปดฝาปดชองใสการด

พืน้ผวิของเซนเซอรมคีวามละเอยีดออนและซบัซอนมาก ทำความสะอาดดวยความระมดัระวงั

ใชลกูยางเปาลมแบบธรรมดา(ไมมปีลายทีเ่ปนขนแปรงสำหรบัปด) เพราะแปรงปดอาจทำใหเกดิ
รอยขีดขวนที่เซนเซอรได
หามสอดปลายของลกูยางเปาลมเลยบรเิวณเมาทเลนส เพราะถาหากไฟดบั มานชตัเตอรจะปด
ทนัท ีซึง่อาจทำใหมานชตัเตอรและกระจกสะทอนภาพเสยีหายได

หามใชสเปรยทีบ่รรจลุมหรอืกาซใดๆ มาทำความสะอาดเซนเซอร เพราะสเปรยจะมแีรงดนัสงู
มาก และอาจทำความเสยีหายตอเซนเซอร และกาซทีบ่รรจกุอ็าจทำใหเซนเซอรเสยีหายได
หากมคีราบสกปรกทีไ่มสามารถขจดัไดดวยลกูยางเปาลม แนะนำใหสงกลองไปทำความสะอาด
ที่ศูนยบริการของแคนนอน
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เนือ้หาในบทนี ้จะอธบิายเกีย่วกบัคณุสมบตัทิีเ่กีย่วของกบัการดภูาพ โดย
แนะนำใหรูจักรายละเอียดตางๆ ในการเลนดูภาพเพิ่มเติมจากบทที่ 2
“การถายภาพขั้นเบื้องตน และการดูภาพที่ถายแลว” ซึ่งไดอธิบายราย
ละเอียดและขั้นตอนการปรับตั้งเพื่อดูภาพที่ถายไวแลว ในบทนี้
จะอธิบายรายละเอียดสำหรับวิธีดูภาพนิ่งและภาพยนตรจากกลอง การ
ลบภาพที่ถายไวแลว และดูภาพจากจอโทรทัศน

เกีย่วกบัภาพทีถ่ายดวยกลองอืน่ๆ:
กลองรนุนีอ้าจไมสามารถแสดงไฟลภาพทีถ่ายดวยกลองอืน่ๆ บนจอ LCD ไดอยาง
เหมาะสม ตลอดจนภาพทีผ่านการปรบัแตงดวยคอมพวิเตอรมาแลว หรอืภาพที่
ถกูเปลีย่นชือ่ไปแลว



แสดงภาพหลายๆ ภาพพรอมกนับนหนาจอ, ภาพดชัน(ีIndex Display)
คนหาภาพทีต่องการไดอยางรวดเรว็ ดวยการแสดงภาพไดพรอมๆ กนั ตัง้แต 4 หรอื 9 ภาพบนหนา
จอเดยีว

เมือ่กดปมุ                     กลองจะแสดงภาพสดุทายที่
ถายทีจ่อ LCD

เลนดูภาพที่ถายไวแลว

หนาจอจะแสดงภาพพรอมๆ กัน 4 ภาพ ภาพที่
ดลูำดบัลาสดุจะมกีรอบสวางสนี้ำเงนิลอมรอบ

กดปมุ                            อกีครัง้ หนาจอจะแสดงภาพ
พรอมๆ กนั 9 ภาพ และถากดปมุ                     กลองจะ
กลบัไปแสดงภาพดชัน ี4 ภาพ และแสดงภาพใหญ
ภาพเดยีวตามลำดบั

หมนุวงแหวน             เพือ่เลอืกดภูาพในหนาจอถดัไป

เลือกภาพ
ใชปมุ                สำหรบัเลอืกภาพทีต่องการเลอืก

¤Œนหาภาพทีต่องการดวยความรวดเรว็

เปดการแสดงภาพแบบดัชนี
กดปมุ

กดปมุ                  เพือ่เลอืกภาพทีต่องการ และภาพ
ทีถ่กูเลอืกนัน้จะปรากฏเปนภาพใหญ(ภาพเดยีว)



การเลือกดูภาพแบบกาวกระโดด(Jump Display)

ในเมน ู [      Image jump w/      ] เลอืกรปูแบบ
ทีต่องการ [1 image/10 images/100 images/
Date/Movies/Stills] จากนัน้กด

เลือกวิธีกาวกระโดด(JUMP)

เมือ่เลนดภูาพแบบครัง้ละภาพ ผใูชสามารถหมนุวงแหวน          เพือ่กาวกระโดดขาม
ลำดับภาพได

เมื่อภาพเดี่ยวปรากฏขึ้น หมุนวงแหวน

คนหาภาพแบบกาวกระโดด

กลองจะกระโดดขามลำดับภาพตามรูปแบบที่ได
ปรับตั้งไวในขั้นตอนที่ 1

หากตองการคนหาภาพจากวนัทีถ่าย ใหเลอืก [Date] จากนัน้หมนุวงแหวน  <      >  เพือ่กาว
กระโดดไปดภูาพในวนัทีต่องการ

กดปมุ                  เพือ่เลนดภูาพ

ทีม่มุลางดานขวา จอภาพจะแสดง วธิ ีJUMP และ
ตำแหนง ณ ปจจบุนัของภาพ

กดปมุ                     เมือ่ตองการเปลีย่นวธิเีลนดภูาพ
แบบกามกระโดดรปูแบบการ JUMP

ลำดับของภาพที่แสดงอยู

หากในการด มทีัง้ภาพยนตร [Movies] และภาพนิง่ [Stills] สามารถเลอืกแบบใดแบบหนึง่เพือ่
ใหกลองแสดงเฉพาะภาพนิ่งหรือภาพยนตร

¤Œนหาภาพทีต่องการดวยความรวดเรว็



¢ยายดูภาพ

ในขณะเลนดภูาพ กดปมุ               เพือ่ขยายภาพ
ขยายดูภาพ

เมือ่ตองการลดการขยายลง กดปมุ
และเมือ่กดปมุ                        คางไว กลองจะลดการ
ขยายภาพลงจนกลบัไปสกูารแสดงภาพเดีย่วปกติ

ใช          เพื่อเลื่อนดูสวนตางๆ ของภาพที่
ถูกขยาย

เลื่อนดูสวนตางๆ ของภาพ

ผูใชสามารถหมุนวงแหวน <        >  เพื่อดูภาพอื่นๆ โดยคงอัตราขยายอยู

หากตองการออกจากการขยายดูภาพ ใหกดปุม
        กลองจะแสดงภาพแบบภาพเดี่ยวใน
ขนาดปกติ

ไมสามารถขยายดูภาพได เมื่อกลองกำลังแสดงภาพที่เพิ่งถายเสร็จ

ไมสามารถขยายดูภาพยนตรได

ผูใชสามารถขยายดูภาพจากจอ LCD ไดตั้งแตขนาด 1.5 เทาจนถึง 10 เทา

ภาพจะถูกขยายใหใหญขึ้น

ตำแหนงของภาพ
ทีแ่สดงอยใูนขณะนี้

ถากดปมุ                  ตอไปอกี จะสามารถขยายภาพ
ขึน้เรือ่ยๆ จนถงึขนาดใหญทีส่ดุ (10x)



มุนภาพ
ผูใชสามารถหมุนภาพที่แสดงอยู ใหมีทิศทางตามที่ตองการ

เลือก  [Rotate]
ในแถบ [      ]  เลือก [Rotate] จากนั้นกด

เลอืกภาพทีต่องการ
กดปุม                  เพื่อเลือกภาพที่ตองการหมุน

ผูใชสามารถเลือกภาพไดจากภาพดัชนี

หมุนภาพ
แตละครั้งที่กดปุม         ภาพจะถูกหมุนตาม
เข็มนาฬิกา ดังนี้:

เมื่ อตองการหมุนภาพอื่นๆ  ใหยอนกลับไป
ทำตามขั้นตอนที่ 2 และ 3
เมื่อตองการออกจากการปรับหมุนภาพ  และ
กลับสูเมนู กดปุม

ถาไดปรับตั้ง [    Auto rotate] ไปที่               (น.142)  กอนที่จะถายภาพ
แนวตั้ง ก็ไมจำเปนตองหมุนภาพเอง  ตามที่อธิบายไวขางตน
เมื่อภาพถูกหมุนแลว  แตยังมีทิศทางไมถูกตองเมื่อนำไปเลนดู  ใหปรับตั้ ง เมนู
[    Auto rotate]  เปน
ไมสามารถหมุนภาพยนตรได



นุกกับภาพยนตร
มีวิธีการงายๆ สามวิธีในการเลนดูภาพยนตรที่ถาย

ใชสาย AV ที่ไดมาพรอมกับกลอง หรือสาย HDMI
HTC-100 (อุปกรณเสริมพิเศษ) ในการเชื่อมตอ
ระหวางกลองกับโทรทัศน  ผู ใชจึงสามารถเลน
ดูภาพยนตรและภาพนิ่งที่ถายไวจากจอโทรทัศน
ได และหากผูใชมีโทรทัศนที่มีคุณภาพระดับ HDMI
และเชื่อมตอกลองกับโทรทัศน ก็สามารถจะชม
ภาพยนตรระดับ Full HD  1920x1080 และ HD
(1280X720) เพื่ออรรถรสในการชมภาพยนตรที่มี
คุณภาพสูง

ดูภาพจากเครื่องรับโทรทัศน    (น.167, 169)

ภาพยนตรที่บันทึกไวในการด  สามารถเลนดูได เฉพาะกับเครื่องเลนที่สนับสนุน
ไฟลสกุล .MOV
อุปกรณบันทึกขอมูลแบบฮารดดิสค จะไมมีชองเสียบสาย HDMI จึงไมสามารถ
เชื่อมตอกับกลองดวยสาย HDMI เพื่อเลนดูภาพได
แมกลองจะเชื่อมตอกับเครื่องบันทึกแบบฮารดดิสคดวยสาย USB ภาพยนตรและ
ภาพนิ่งก็ไมสามารถเลนหรือบันทึกในฮารดดิสคได

หลังจากนำไฟลภาพยนตรไปตัดตอและแกไขดวยคอมพิวเตอรแลว จะไมสามารถ
นำกลับมาเลนดูในตัวกลองได

ผู ใชสามารถเลนดูภาพยนตรไดจากจอ
LCD ของกลอง และสามารถตัดตอสวนตน
และทายของภาพยนตร ได  นอกจากนี้
สามารถเลนดูภาพนิ่งและภาพยนตรที่อยู
ในการดไดโดยอัตโนมัติแบบสไลดโชว

เลนดูภาพจากจอ LCD ของกลอง    (น.162, 166)



Êนุกกับภาพยนตร

ไฟลภาพยนตรที่ถูกบันทึกไวในการดสามารถถายโอน
เขาสูคอมพิวเตอรสวนตัว และสามารถเลนดูหรือปรับ
แตงโดยใชซอฟทแวร ZoomBrowser EX / Image
Browser (ใหมาพรอมกับกลอง)
ผูใชยังสามารถจับภาพนิ่งออกมาจากภาพยนตรที่ถาย
ได และบันทึกไวตางหากเหมือนเปนภาพนิ่งภาพหนึ่ง

เลนดแูละตดัตอภาพยนตรดวยคอมพวิเตอร

เมื่อตองการเลนดูภาพอยางราบลื่นในคอมพิวเตอรสวนตัว คอมพิวเตอรที่ใชตองเปนรุน
ที่มีสมรรถนะสูง และมีซอฟทแวร ZoomBrowser EX/ImageBrowser อานคำแนะนำการ
ใชซอฟทแวรซึ่งเปนเอกสาร PDF จากคูมือการใชซอฟทแวรในแผนซีดี
หากตองการใชซอฟทแวรอื่นๆ ในการดูภาพยนตร หรือตัดตอภาพยนตร ตรวจสอบกอน
วาซอฟทแวรนั้นสนับสนุนไฟลสกุล  .MOV ซึ่ งสามารถดูรายละเอียดไดจากผูผลิต
ซอฟทแวรนั้นๆ

(อานคูมือการใชซอฟทแวร ZoomBrowser EX/ImageBrowser  ซึ่งเปนเอกสารแบบ PDF )



ลนดภูาพยนตร

เลือก          (Play) จากนั้นกด
เลนดูภาพยนตร

ในขณะที่กลองแสดงภาพแบบภาพเดี่ยว กดปุม
กด

สัง่เลนดภูาพ
กดปุม            เพื่อเลนดูภาพที่ถายไว

เลือกภาพยนตร

สามารถหยุดการเลนชั่วคราว ไดดวยการกดปุม

ขณะเลนดูภาพยนตร สามารถปรับเสียงไดดวย
การหมุนวงแหวน

สำหรับรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับการเลน
ดูภาพ ดูหนาถัดไป

หากเลนดูภาพแบบดัชนี(ภาพเล็ก) ภาพที่เปน
ภาพยนตรจะมีรูปอยูทางดานซาย ภาพยนตร
จะไมสามารถเลนดูไดเมื่อแสดงในขนาดดัชนี
ดังนั้น กด             เพื่อปรับใหการแสดงภาพ
เปนแบบภาพเดี่ยวเสียกอน

กดปุม                    เพื่อเลือกภาพยนตรเรื่องหนึ่ง
ที่ถายไวแลว
สัญลักษณ                     จะปรากฏขึ้นที่มุมบน
ดานซายของจอภาพ เพื่อบอกวาคือภาพยนตร

แผงควบคุมการเลนดูภาพยนตรจะปรากฏ
ทางดานลาง

กลองจะเริ่มเลนภาพยนตร



àลนดูภาพยนตร

นยิามของฟงกชัน่ตางๆ ในระบบเลนดภูาพฟงกชัน่
Exit                 กลับไปสูระบบเลนดูภาพแบบภาพเดี่ยว

Slow motion

First frame                เลนดูภาพยนตรจากเฟรมแรก

Previous frame

Next frame

Last frame                เลนเฟรมสุดทายของภาพยนตร
Edit                เลนและปรับแตงภาพ (น.164)

ตำแหนง
ระยะเวลาทีเ่ลนภาพยนตร

Volume ผใูชสามารถปรบัระดบัเสยีงของไมโครโฟนในตวั (น.162) โดยหมนุวงแหวน

Play                กดปุม              เพื่อสลับระหวางเลนกับหยุดชั่วคราว
ปรบัความเรว็ในการเลนภาพใหชาลง โดยกดปมุ
ความเรว็ในการเลนภาพยนตรจะปรากฏทีม่มุขวาบนของจอภาพ

แตละครัง้ทีก่ดปมุ                 กลองจะเลนยอนหลงักลบัไปทลีะหนึง่เฟรม
ถากดปุม                คางไว ภาพยนตรจะเลนยอนกลับ

แตละครัง้ทีก่ดปมุ กลองจะเลนภาพยนตรแบบเฟรมตอเฟรม
ถากดปมุ                 คางไว กลองจะเลนเฟรมลำดบัถดัๆ ไปอยางรวดเรว็

เมื่อใชแบตเตอรี LP-E8 ที่ประจุไฟเต็ม ระยะเวลาที่เลนดูภาพไดที่อุณหภูมิ  23 ํC/73 ํF
จะเปนดังนี้  : ประมาณ 2 ชั่วโมง  30 นาที
ในระหวางเลนดูภาพแบบภาพเดี่ยว กดปุม           เพื่อแสดงขอมูลในการถาย
ภาพยนตร (น.173)
ถาผูใชถายภาพนิ่งในระหวางที่ถายภาพยนตร ในขณะที่เลนดูภาพยนตร ภาพนิ่ง
จะปรากฏคางอยูบนจอภาพประมาณ 1 วินาที
เมื่อตอกลองเขากับจอโทรทัศน (น.167, 169) เมื่อตองการเลนดูภาพและตองการปรับ
เสียง ใหปรับที่โทรทัศน (การหมุนวงแหวน <     > จะไมสามารถปรบัเสยีงได)



ารตัดตอสวนหัวและทายของภาพยนตร
ผูใชสามารถตัดตอและปรับแตงสวนหัวและทายสุดของภาพยนตร โดยสามารถปรับเพิ่มใน 1 วินาที

เมื่อเขาสูหนาจอของการดูภาพยนตร
เลือก [      ]

หนาจอจะแสดงรายการของการตัดตอ
กำหนดสวนที่ตองการตัดตอ

กด         ไปทางซายหรือขวา หรือกดคางไว
เพื่อเลื่อนเฟรมใหเร็วขึ้น  เพื่อกำหนดสวนของ
ภาพยนตรที่ตองการตัดตอ

เลือกตัดตอสวนหัว         หรือสวนทาย
จากนั้นกด

หลังจากเลือกสวนที่ตองการตัดตอไดแลว และ
กดปุม         จะมีแถบสีน้ำเงินปรากฏที่สวน
บนของภาพ แสดงสวนที่ เหลือของภาพยนตร

เลือก [     ] จากนั้นกดปุม
หนาจอจะแสดงตัวเลือกในการบันทึก
ถาตองการบันทึกเปนภาพยนตรใหม  (ไฟล
ใหม) เลือก [New file] หรือถาตองการบันทึก
ทับตนฉบับ เลือก [Overwrite] จากนั้นกด

ตรวจสอบการตดัตอ

หากตองการเปลี่ยนแปลงใหยอนกลับสูขั้นตอนที่ 2
หากตองการยกเลิกการตัดตอ เลือก  [      ]
และกดปุม

บันทึกภาพยนตร

เลือก           และกดปุม              เพื่อเลนดูภาพ
สวนที่ เปนแถบสีน้ำเงิน

หากการดไมมีพื้นที่วางพอสำหรับบันทึกไฟลใหม จะไมมีตัวเลือก [New file] ใหเลือก
ฟงกชั่นอื่นๆ ในการตัดตอภาพยนตร จะอยูในซอฟทแวร ZoomBrowser EX/
ImageBrowser (ซอฟทแวรที่ไดมาพรอมกับกลอง)

ลำดับการตัดตอภาพยนตรนั้น สามารถเลือกชวงเวลาไดละเอียดในระดับขั้นละ 1
วินาที(ระบุตำแหนงไดโดย      )  ซึ่งตำแหนงที่ถูกตัดตอจริงอาจจะคลาดเคลื่อน
จากตำแหนงที่กำหนดไว เล็กนอย



ไลดโชว (เลนดภูาพอตัโนมตั)ิ
ผูใชสามารถสั่งเลนดูภาพในการดโดยอัตโนมัติแบบสไลดโชวได

เลือก [Slide show]
ในแถบ [     ] เลือก [Slide show]  จากนั้น
กดปุม

เลือกภาพที่ตองการเลน

กดปุม                  เพื่อเลือกรายการ
จาก นั้นกด                เพื่อเลือกรายการใดรายการ
หนึ่งตอไปนี้  : [     All images/       Date/
      Movies/      Stills] จากนั้นกดปุม

นยิามของรายการตางๆ ในระบบเลนดภูาพรายการ
All images

Date

Movies
Stills

ภาพนิง่และภาพยนตรทัง้หมดในการดจะถกูนำมาเลน

ภาพนิง่และภาพยนตรทัง้หมดทีถ่ายในวนัทีเ่ลอืกจะถกูเลน

เลนเฉพาะภาพยนตร
เลนเฉพาะภาพนิง่ในการด

ถาเลือก [      Date] ใหกดปุม
ในขณะที่                            ยังคงติดสวางอยู

หนาจอ [Select date] ใหกดปุม
เพื่อเลือกวันที่ตองการ จากนั้นกดปุม



Êไลดโชว (เลนดูภาพอัตโนมัติ)

ตัง้เวลาการแสดงภาพและตวัเลอืกในการเลนซ้ำ

หากตองการหยุดเลนสไลดโชวชั่วคราว กดปุม            เพื่อหยุดชั่วคราว จะมี
ปรากฏขึ้นที่สวนบนทางดานซายของจอภาพ กด           อีกครั้งถาตองการเลนตอไป

เมื่อตองการเลิกเลนภาพแบบสไลดโชว และ
กลับสูหนาจอการเลือกปรับตั้ง กดปุม

ระยะเวลาในการแสดงภาพแตละภาพอาจตางกัน ขึ้นอยูกับภาพ
หากตองการดูสไลดโชวที่จอโทรทัศน ดูหนา 167, 169

เริ่มสไลดโชว

หลังจาก [Loading image...] ปรากฏขึ้นสอง
สามวินาที กลองจะเริ่มเลนสไลดโชว

ออกจากสไลดโชว

[เวลาในการแสดงภาพ] [เลนซ้ำ]

ในขณะเลนภาพแบบสไลดโชว ระบบตัดพลังงานอัตโนมัติจะไมทำงาน

ในขณะเลนดูภาพ สามารถปรับเสียงดังหรือคอยไดโดยหมุนวงแหวน <      >

ขณะที่หยุดการเลนชั่วคราว สามารถเลื่อนไปดูภาพตอๆ ไปไดเองโดยกดปุม

กดปุม              เพื่อเลือก [Set up] จากนั้น
กดปุม
สำหรับภาพนิ่ง ตั้งตัวเลือกใน [Display time]
และ [Repeat] จากนั้นกดปุม

กดปุม                   เพื่อเลือก [Start] จากนั้นกดปุม

ขณะที่กำลังเลนดูภาพในแบบอัตโนมัติ  สามารถเปลี่ยนรูปแบบการเลนดูภาพดวย
การกดปุม



ภาพจากกลองจะไปปรากฏที่โทรทัศน (จะไมมี
ภาพใดๆ ปรากฏที่จอ LCD ของกลอง)

ดภูาพจากจอโทรทศัน

ดูภาพจากโทรทัศนที่ไมใชระบบ HD (High-Definition)

ตอสาย HDMI เขากับตัวกลอง
ตอเชื่อมสาย HDMI เขากับชองเสียบ

        ของตัวกลอง
หันปลั๊กดานที่มีสัญลักษณ
ไปทางดานหนาของกลอง แลวเสียบเขากับชอง
เสียบ

ตอสาย HDMI ไปยังเครื่องรับโทรทัศน
ตอสาย HDMI ไปทีช่องเสยีบ  HDMI IN  ของเครือ่ง
รับโทรทัศน

เปดเครื่องรับโทรทัศน และปรับใหรับ
สญัญาณวดิโีอ เพือ่เลอืกจดุตอเชือ่ม

ปรบัสวติซของกลองไปที่

กดปุม

ผูใชสามารถดูภาพยนตรและภาพนิ่งที่ถายไวจากจอโทรทัศน กอนที่จะตอเชื่อมหรือ
ถอดสายตอเชือ่มระหวางกลองกบัโทรทศัน ใหปดสวติซของกลองและโทรทศันเสยีกอน
* ปรับระดับเสียงของภาพยนตรไดที่เครื่องรับโทรทัศน
* บางสวนของภาพยนตรอาจจะถูกตัดออกไปจากจอภาพ ขึ้นอยูกับโทรทัศนที่ใชเลน

ตองใชสายนำสญัญาณ HDMI HTC-100 (อปุกรณเสรมิพเิศษ)
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สามารถกดปุม                    เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการ
แสดงภาพ

ภาพจะแสดงบนจอโทรทัศน ในระดับความ
ละเอียดที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ
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หามตอพวงอุปกรณชนิดอื่นๆ เขากับชองเสียบตอพวงของกลอง <HDMI OUT>
อาจทำใหกลองเสียหายได
โทรทัศนบางรุนอาจไมสามารถแสดงภาพจากกลองได สำหรับกรณีนี้ ใหใชสาย
AV ตอเชื่อมระหวางกลองกับโทรทัศน
ชองตอพวง <A/V OUT /DIGITAL> และ  <HDMI OUT> จะไมสามารถใชงานไดใน
เวลาเดียวกัน

เครื่องรับโทรทัศนแบบ HDMI CEC
เมือ่ตอกลองกบัเครือ่งรบัโทรทศันทีส่นบัสนนุระบบ HDMI CEC* ดวยสายสญัญาณแบบ HDMI ผู
ใชสามารถใชเครือ่งรบัโทรทศันเปนเหมอืนรโีมทคอนโทรลเพือ่ควบคมุการเลนดภูาพได
*  ฟงกชัน่นีช้วยใหผใูชสามารถควบคมุอปุกรณ  HDMI ไดหลายชดุดวยรโีมทอนัเดยีว

เลือก [Ctrl over HDMI]
ในแถบ [      ] เลือก [Ctrl over HDMI] จากนั้น
กด              เลือก [Enable] และกด              อีกครั้ง
เมื่อตอกลองเขากับเครื่องรับโทรทัศน ระบบ
นำเขาสัญญาณของโทรทัศนจะรับสัญญาณ
จากชองตอพวง  HDMI ที่ตอจากกลองโดย
อัตโนมัติ เมื่อกดปุม            ที่ตัวกลอง ผูใช
สามารถจะใชรีโมทคอนโทรลของโทรทัศนใน
การควบคุมการเลนภาพได

เลือกภาพ
เล็งรีโมทไปที่เครื่องรับโทรทัศน และกดปุม
             เพื่อเลือกภาพ จากนั้นกดปุม “Enter”

จะมีรายการเมนูปรากฏบนจอภาพ ซึ่งจะแตก
ตางกัน ขึ้นอยูกับวาเปนภาพนิ่งหรือภาพยนตร
กดปุม                เพื่อเลือกตัวเลือก จากนั้นกดปุม
“Enter”
สำหรับการเลนภาพอัตโนมัติ(สไลดโชว) กดปุม
       ของรีโมทเพื่อเลือกรายการ จากนั้นกดปุม
“Enter”
เลือก [Return] แลวกดปุม “Enter” รายการของ
เมนูตางๆ จะหายไป จากนั้นใช              เพื่อเลือก
ภาพที่ตองการ
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ภาพจากกลองจะไปปรากฏที่โทรทัศน (จะไมมี
ภาพใดๆ ปรากฏที่จอ LCD ของกลอง)

ดูภาพจากโทรทัศนที่ไมใชระบบ HD (High-Definition)
ตอสาย AV เขากับตัวกลอง

ตอเชื่อมสาย AV เขากับชองเสียบ
<A/V OUT / DIGITAL> ของตัวกลอง
หันปลั๊กดานที่มีสัญลักษณ <Canon> มาทาง
ดานหลังของกลอง แลวเสียบเขากับชองเสียบ
<A/V OUT / DIGITAL>

ตอสาย AV ไปยังเครื่องรับโทรทัศน
ตอสาย AV ไปที่ชองเสียบ VIDEO IN และกับชอง
เสียบ AUDIO IN  ของเครื่องรับโทรทัศน

เปดเครื่องรับโทรทัศน และปรับใหรับ
สญัญาณวดิโีอ เพือ่เลอืกจดุตอเชือ่ม
ปรบัสวติซของกลองไปที่

กดปุม

หามใชสายตอเชื่อม AV แบบอื่นๆ นอกจากที่ไดมาพรอมตัวกลอง อาจจะดูภาพ
ไมไดถาใชสายชนิดอื่น
หากระบบวิดีโอที่ตั้งไวในตัวกลองไมเขากับระบบของโทรทัศน  การแสดงภาพจะ
ผิดปกติ ปรับตั้งระบบวิดีโอใหตรงกัน ดวยเมนู  [    Video system]
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เมื่อใชกับเครื่องรับโทรทัศนบางรุน  ผู ใชจะตองปรับเครื่องรับโทรทัศนใหรองรับ
การตอพวงแบบ HDMI CEC เสียกอน ดูรายละเอียดจากคูมือของเครื่องรับโทรทัศน
เครื่องรับโทรทัศนที่มีระบบ HDMI CEC เฉพาะบางรุนอาจจะแสดงภาพผิดปกติ
ในกรณีนี้ ใหปรับตั้งเมนูของ [    Ctrl over HDMI] ใหเปน [Disable] และใช
กลองในการควบคุมการเลนดูภาพ



เมื่อภาพไดถูกตั้งการปองกันลบไวแลว จะไมสามารถลบไดดวยคำสั่งใดๆ ในตัวกลอง
หากตองการลบภาพนั้น จะตองยกเลิกการปองกันเสียกอน

หากผูใชสั่งลบภาพทั้งหมด (น.172) จะเหลือเพียงภาพที่ถูกปองกันลบเทานั้นที่ยังคงอยู
เปนรูปแบบที่สะดวกเมื่อตองการลบภาพอื่นๆ ที่ไมตองการทิ้งไปในคราวเดียว

องกนัภาพถกูลบ
การปองกันไมใหภาพที่ถายแลวถูกลบไปโดยไมเจตนา

เลือก [Protect images]
ในแถบ  [     ]  เลือก [Protect images]
จากนั้นกด
หนาจอจะแสดงตัวเลือกสำหรับการปองกัน
ภาพถูกลบ

เลอืกภาพทีต่องการปองกนัถกูลบ
กดปุม                    เพื่อเลือกภาพที่ตองการ
ปองกันถูกลบ จากนั้นกดปุม

เมื่อตองการออกจากการปรับตั้งนี้ ใหกดปุม
                       กลองจะกลับมาแสดงเมนูอีกครั้ง

เมื่อภาพถูกปองกันการลบแลว จะมีสัญลักษณ
         ปรากฏขึ้นบนจอภาพ

หากตองการยกเลิกการปองกันลบภาพสำหรับ
ภาพนั้นๆ ใหกดปุม          สัญลักษณ
จะหายไป
หากตองการปองกันภาพอื่นๆ ถูกลบ ใหเริ่ม
ปรับตั้งจากขั้นตอนที่ 2

หากผูใชฟอรแมทการด (น.42) ภาพที่ถูกปองกันลบ จะถูกลบไปดวย



ารลบภาพ
ผูใชสามารถจะเลือกภาพและลบภาพทีละภาพ หรือลบภาพทั้งหมด โดยภาพที่มีการ
ปองกันการลบภาพไวจะไมถูกลบ (น.170)

เมือ่ภาพใดภาพหนึง่ถกูลบแลว จะไมสามารถกคูนืกลบัมาไดอกี ควรตรวจสอบให
แนใจวาไมตองการภาพนั้นแลวกอนที่จะสั่งลบ และเพื่อปองกันภาพสำคัญไมให
ถกูลบไปโดยไมไดตัง้ใจ ใหสัง่ปองกนัการลบภาพนัน้เสยีกอน  และเมือ่สัง่ลบไฟล
ภาพแบบ                 กลองก็จะลบทั้งไฟล RAW และ JPEG ไปพรอมๆ กัน

เลือก [Erase] จากนั้นกดปุม           ภาพที่
เลนดูอยูจะถูกลบไป

ในแถบ [     ]  เลือก [Erase images] จากนั้น
กดปุม

เลอืก [Erase images]

ลบภาพครั้งละภาพ
เลนดูภาพที่ตองการลบ

กดปุม
เมนูของการลบภาพจะปรากฏขึ้นที่ดานลาง
ของจอภาพ

ลบภาพ

ดวยการทำเครื่องหมาย           ใหกับภาพตางๆ ที่ตองการลบ เพื่อสั่งลบภาพหลายๆ ภาพ
ภายในเวลาเดียวกัน

ทำเครื่องหมาย      กับภาพที่ตองการลบเพื่อลบภาพเปนกลุม
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ภาพที่เลือกทำเครื่องหมายไวจะถูกลบ

เลอืก [Select and erase images]
เลือก [Select and erase images] จากนัน้
กดปุม
ภาพจะปรากฏที่จอ LCD
หากตองการเลนดภูาพครัง้ละ 3 ภาพ กดปมุ

และถาตองการกลับไปดูภาพ
แบบภาพเดี่ยว กดปุม

เลือกภาพที่ตองการลบ
เลือกภาพที่ตองการลบ จากนั้นกดปุม

สัญลักษณ       จะปรากฏขึ้นบริเวณดาน
บนซายของภาพ
หากตองการลบภาพอื่นๆ ใหทำตามขั้นตอนที่ 3

ลบภาพ
กดปุม

ผูใชสามารถลบภาพทุกๆ ภาพในโฟลเดอรหรือในการดไดในเวลาเดียวกัน เมื่อเมนู
[     Erase images] ไดถกูตัง้เปน [All images on card]  กลองจะลบภาพทกุๆ ภาพ
ในโฟลเดอร หรือทุกๆ ภาพในการด

เลือก [OK] จากนั้นกดปุม

ลบภาพทุกๆ ภาพในการด

หากตองการลบภาพที่ปองกันการลบไว (น.42)



ระดบัการชดเชยแสง

ระดบัการชดเชยแสงแฟลช

ชองรบัแสง

ความไวชตัเตอร /
เวลาในการบนัทกึ

ระบบบนัทกึภาพ /
ภาพยนตร

ระบบวดัแสง

คณุภาพในการบนัทกึภาพ /
ความละเอยีดในการบนัทกึ

ภาพยนตร

ปรบัแกสมดลุสขีาว

สมดลุสขีาว ขนาดไฟล

แนบขอมลูตรวจสอบภาพ

วนัทีแ่ละเวลาทีบ่นัทกึ
ระบบสี

เพิม่รายละเอยีด
ในสวนสวาง

ความไวแสง

การปรบัตัง้ Picture Style

Histogram
(Brightness/RGB)

เลขลำดบัโฟลเดอร / ลำดบัไฟล

ปองกนัภาพถกูลบ

สดงขอมูลการถายภาพ
ในระหวางเลนดูภาพแบบภาพเดี่ยว ผูใชสามารถปรับตั้งใหแสดงขอมูลการถายภาพได
โดยกดปุม                  และมีรายละเอียดดังที่แสดงไวทางดานลางนี้

เกี่ยวกับการเตือนพื้นที่สวางในภาพ
เมื่อปรับตั้งใหกลองแสดงขอมูลการถายภาพ บริเวณที่เปนสวนสวางของภาพจะ
กระพริบ  ถาพบวามีพื้นที่สวนสวางซึ่งไมมีรายละเอียดมากจนเกินไป ใหถายภาพ
ใหมโดยตั้งระดับการชดเชยแสงไปทางคาลบ เพื่อใหภาพมีรายละเอียดมากขึ้น

เมื่อถายภาพเปน                      จะแสดงขอมูลเฉพาะของไฟล
สำหรับไฟลภาพยนตร สัญลักษณของการถายภาพยนตร                 รูปแบบของไฟล
          , ความละเอียดในการบันทึก                             และความเร็วของเฟรม
                                    จะปรากฏแทนความไวชัตเตอรและชองรับแสง
สำหรับภาพนิ่งที่ถายในขณะที่กำลังถายภาพยนตร จะมีสัญลักษณ             ปรากฏอยู

ลำดบัการเลนดภูาพ /
จำนวนภาพทีบ่นัทกึ



เกี่ยวกับ Histogram
histogram ที่แสดงผลความเขมสวาง(brightness) จะแสดงการกระจายตัวของความ
เขมสวางในภาพรวมและความตอเนื่องของการไลระดับ สวน histogram ที่แสดงผลแม
สี RGB จะใชสำหรับตรวจสอบความอิ่มตัวและการไลระดับของโทนสี ซึ่งผูใชสามารถ
สับเปลี่ยนการแสดงผล histogram สองแบบนี้ดวยการเลือกจาก
เมนู [     Histogram]

[Brightness] Display
histogram แบบนี้จะมีลักษณะเปนกราฟที่แสดงการกระจายของ
ระดับความเขมสวางของภาพ ซึ่งโทนเขมที่สุดจะอยูทางซายสุด
และโทนที่สวางที่สุดจะอยูทางขวาสุด โดยแกนตั้งจะเปนตัวแสดง
จำนวนพิกเซลของแตละโทน หากจำนวนพิกเซลมีปริมาณมากๆ
ทางดานซายของกราฟ ก็หมายถึงภาพนั้นจะมืดเกินไป และใน
ทำนองกลับกัน หากจำนวนพิกเซลมีปริมาณมากๆ ทางดานขวา
ของกราฟ  ก็หมายถึงภาพนั้นจะสวางเกินไป  และในกรณีที่
จำนวนพิกเซลทางดานขวาของกราฟมีมากๆ  ภาพนั้นก็อาจ
จะสูญเสียรายละเอียดในสวนสวาง  histogram แบบ [Brightness] จึงมีประโยชนใน
การตรวจสอบความเขมสวางของภาพวาจะเอนเอียงไปทางใด และยังใชตรวจสอบ
ภาพการกระจายของโทนดวย
[RGB] Display
คลายกับ [Brightness] แต [RGB] จะเปนกราฟที่แสดงการกระจายของระดับความเขม
สวางของแตละแมสี RGB(Red, Green, Blue) ซึ่งเปนแมสีหลักที่ประกอบรวมกันเปน
ภาพ ซึ่งแกนนอนของกราฟจะเปนเครื่องบอกแสดงความเขมสวาง โดยโทนเขมสุด
จะอยูทางซาย และออนที่สุดจะอยูทางขวา โดยแกนตั้งจะเปนตัวแสดงจำนวนพิกเซล
ของแตละโทน หากจำนวนพิกเซลทางดานซายมีจำนวนมากๆ สีนั้นจะดูคล้ำและไมสด
ใส และถาจำนวนพิกเซลทางดานขวามีจำนวนมากๆ สีนั้นจะดูสวางและอิ่มตัวมาก
ขึ้น กรณีที่จำนวนพิกเซลทางดานซายของสีใดสีหนึ่งมีมากเกินไป ภาพจะขาดสีนั้น
และถาจำนวนพิกเซลทางดานขวาของสีใดสีหนึ่งมีมากเกินไป สีนั้นก็จะอิ่มตัวมาก
จนขาดรายละเอียด   RGB histogram จึงใชตรวจสอบความอิ่มตัวและการไลระดับโทน
เขมออนของสีตางๆ และสมดุลสีขาวซึ่งมีผลตอความผิดเพี้ยนของสี

ตวัอยาง Histogram

ภาพมดืเกนิไป

ภาพสวางเกนิไป

ภาพปกติ

áสดงขอมลูการถายภาพ



¡ÒÃ¾ÔÁ¾ ÀÒ¾
การพิมพ (น.176)
ผูใชสามารถตอเชื่อมกลองเขากับเครื่องพิมพโดยตรงเพื่อพิมพภาพที่อยูใน
การด กลองรนุนีส้นบัสนนุการตอเชือ่มระบบ “        PictBridge”  ซึง่เปน
มาตรฐานของ Direct Printing
Digital Printing Order Format (DPOF) (น.185)
DPOF (Digital Printing Order Format) จะเปนรปูแบบของชดุคำสัง่ควบคมุ
งานพมิพทีช่วยในการพมิพภาพในการด เชน การเลอืกภาพทีจ่ะพมิพ ปรบั
ตัง้คณุภาพงานพมิพ ฯลฯ ซึง่ผใูชสามารถพมิพภาพหลายๆ ภาพ ดวยการสัง่
งานครัง้เดยีว หรอืใหรปูแบบคำสัง่พมิพภาพ(Print Order) ไปยงัผใูหบรกิาร
งานพมิพกไ็ด



ตรียมการพิมพภาพ
การสัง่พมิพภาพจากกลองโดยตรงนัน้ สามารถควบคมุผานตวักลองไดทัง้หมด โดยดผูลการ
ปรบัตัง้ควบคมุการพมิพจากจอ LCD ของกลอง

อานรายละเอยีดในคมูอืของเครือ่งพมิพ
เตรยีมเครือ่งพมิพ

ใชสายตอพวงทีไ่ดมาพรอมกบักลอง

ตอเชือ่มตวักลองกบัเครือ่งพมิพ

ในการเสยีบสายตอพวงเขากบัตวักลองทีช่องเสยีบ
<A/V  OUT /DIGITAL>  สญัลกัษณ <       >
บนหัวเสียบจะตองหันมาทางดานหนาของกลอง

สำหรับการเสียบสายเขากับเครื่องพิมพ  อานราย
ละเอยีดในคมูอืของเครือ่งพมิพ

เปดเครือ่งพมิพ

ปรับสวิตซเปด/ปดกลองไปที่ <ON>

เครือ่งพมิพบางรนุอาจจะมเีสยีง “บีบ๊” เตอืน

ตอเชือ่มกลองกบัเครือ่งพมิพ
ปรับสวิตซเปด/ปดกลองไปที่
<OFF>



กดปมุ                  เพือ่แสดงภาพทีห่นาจอ
เลนดูภาพ

ภาพจะปรากฏบนหนาจอ พรอมกบัสญัลกัษณ
          ซึ่งจะอยูบริเวณมุมบนดานซายเพื่อ
บงบอกวาขณะนีก้ลองกบัยงัตออยกูบัเครือ่งพมิพ

ไมสามารถสั่งพิมพไฟลภาพยนตรได
กลองรุนนี้ไมสามารถใชกับเครื่องพิมพที่สนับสนุนเฉพาะระบบ CP Direct และ Bubble Jet
Direct
ในการตอกลองกับคอมพิวเตอร หามใชสายอยางอื่นนอกจากสายที่ไดมาพรอมกับกลอง
ถามเีสยีง “บีบ๊” เตอืนในขัน้ตอนที ่5 เปนเสยีงดงัและยาว แสดงวาพบปญหาของเครือ่งพมิพ ให
ตรวจหาความผดิพลาด โดยวธิกีารดงันี้
1. กดปุม                เพื่อเลนดูภาพในกลอง
2. กดปมุ
3. เมือ่หนาจอแสดงรายการเกีย่วกบัการพมิพ เลอืก [Print]
ขอความทีบ่อกความผดิพลาดจะแสดงอยบูนจอ LCD ของกลอง (น.184)

ถากลองใชแบตเตอรเีปนแหลงพลงังาน ตรวจสอบวามนัมไีฟอยเูตม็ เพราะดวยแบตเตอรทีีม่ไีฟ
เตม็ กลองสามารถสัง่พมิพงานไดนานตดิตอกนัถงึ 4 ชัว่โมง

กอนที่จะถอดสาย ใหปดสวิตซกลองและเครื่องพิมพเสียกอน การถอดนั้นใหใชนิ้วมือจับที่หัว
เสยีบของสาย ไมใชทีส่าย
สำหรบัการสัง่พมิพภาพโดยตรงจากกลองไปยงัเครือ่งพมิพ ควรใชอปุกรณแปลงไฟ  AC Adapter
Kit ACK-E8 (อปุกรณเสรมิพเิศษ) สำหรบัใหพลงังานกบัตวักลอง

àตรียมการพิมพภาพ



งพิมพ
การแสดงรายการบนหนาจอและรายการของตวัเลอืกจะขึน้อยกูบัเครือ่งพมิพรนุทีใ่ช ซึง่อาจปรบั
เลอืกบางรายการไมได สำหรบัรายละเอยีด อานคมูอืการใชเครือ่งพมิพ

ตรวจสอบวา สญัลกัษณ              ไดปรากฏอยทูี่
มุมบนดานซายแลว

เลอืกภาพทีต่องการพมิพ

ใชปมุ                      เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะพมิพ

หนาจอแสดงการปรับตั้งเกี่ยวกับการพิมพจะ
ปรากฏขึ้น

กดปุม

สัญลักษณแสดงการตอเชื่อมกับเครื่องพิมพ

หนาจอรายการปรบัตัง้เครือ่งพมิพ ปรบัตัง้ผลพเิศษของการพมิพ (น.180)
ปดและเปดการพิมพวันที่หรือ
หมายเลขภาพลงบนภาพ
ตั้งจำนวนที่ตองการพิมพ
เลือกตัดสวนภาพ (น.183)
ตั้งขนาดกระดาษ ชนิด และการจัดวางตำแหนง
กลับสูขั้นตอนที่ 1
เริ่มการพิมพ

ขนาดกระดาษ ชนิดกระดาษ และการวางตำแหนงที่เลือกไว

เลอืก [Paper setting] จากนัน้กดปมุ
ตัง้คณุสมบตักิระดาษ [Paper settings]

หนาจอจะแสดงรายการตวัเลอืกปรบัตัง้กระดาษ

* กลองอาจจะไมแสดงตวัเลอืกสำหรบัการตัง้คาบางอยาง เชน การพมิพวนัที ่ชือ่ไฟล และการ
ตดัสวน โดยขึน้อยกูบัเครือ่งพมิพรนุทีใ่ช
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ตัง้ขนาดกระดาษตามทีใ่สไวในเครือ่งพมิพ จากนัน้
กดปมุ
หนาจอสำหรับเลือกชนิดกระดาษ(Paper type)
จะปรากฏขึ้น

เลือกชนิดกระดาษตามที่ใสไวในเครื่องพิมพ จาก
นัน้กดปมุ

หนาจอสำหรบัเลอืกจดัวางตำแหนง(Page layout)
จะปรากฏขึ้น

เลอืกการจดัวางตำแหนง แลวกดปมุ

หนาจอแสดงการปรบัตัง้เครือ่งพมิพจะปรากฏขึน้

ตั้งขนาดกระดาษ

ตัง้ชนดิกระดาษ

ตั้งการจัดวางตำแหนง

เมื่อใชเครื่องพิมพและกระดาษของแคนนอน ให
อานคูมือของเครื่องพิมพ ซึ่งจะระบุวาสามารถจะ
พมิพบนกระดาษชนดิใดไดบาง

ภาพที่พิมพจะมีขอบขาวอยูโดยรอบ
ภาพจะถกูพมิพเตม็ขนาดกระดาษโดยไมเหลอืขอบขาว(ไรขอบ) แตถาเครือ่งพมิพที่
ใชไมสามารถพิมพแบบไรขอบ ภาพที่พิมพไดก็จะมีขอบขาว

สำหรบักระดาษขนาด A4 หรอืกระดาษขนาดจดหมาย สามารถสัง่พมิพภาพดชัน ี20
หรอื 35 ภาพลงในกระดาษแผนเดยีว ดวยคำสัง่ผาน DPOF (น.185 )

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

การจัดวางตำแหนงจะขึ้นอยูกับทั้งตัวเครื่องพิมพ และการปรับตั้งที่เลือกไว

* จาก Exif data(ขอมูลที่แนบมากับไฟลภาพ) ชื่อรุนของกลอง เลนสที่ใช ระบบบันทึกภาพ
ชตัเตอร ชองรบัแสง ระดบัการชดเชยแสง ความไวแสง สมดลุสีขาว ฯลฯ จะถกูพมิพดวย

ขอมลูการถายภาพ* จะถกูพมิพลงบนขอบภาพ เมือ่ใชกระดาษทีม่ขีนาดตัง้แต 9x13
ซม. ขึ้นไป

จะเปนคำสั่งพิมพที่พิมพขอมูลการถายภาพ* รวมอยูดวย
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ปรบัตัง้เมือ่ตองการใช และถาไมตองการปรบัตัง้ให
มผีลพเิศษ ใหขามไปยงัขัน้ตอนที ่5

ตัง้ผลพเิศษของการพมิพ

การแสดงผลบนจอภาพอาจมีความแตกตาง
กนั ขึน้อยกูบัเครือ่งพมิพทีน่ำมาใช
เลอืกตวัเลอืกทีอ่ยทูางดานขวา และกดปมุ
แลวเลอืกผลพเิศษแบบทีต่องการ และกดปมุ

ถาสญัลกัษณ                 ปรากฏใกลๆ  กบัสญัลกัษณ
                   ผใูชสามารถปรบัตัง้ผลพเิศษของการ
พมิพไดเชนกนั (น.182)

เลอืกผลพเิศษของการพมิพทีต่องการ จากนัน้กดปมุ

ผลพเิศษ ความหมาย

ไมมกีารปรบัแตงหรอืปรบัแกสเีกดิขึน้โดยอตัโนมตั ิภาพจะมลีกัษณะเดมิ
ภาพจะถกูพมิพใหมสีสีด อิม่ตวัมากขึน้  เนนความสดใสของสนี้ำเงนิและสเีขยีว

noise(สญัญาณรบกวน) ทีป่รากฏในภาพจะถกูปรบัใหลดลงไปกอนทีจ่ะพมิพ
สัง่พมิพภาพขาวดำ ใหเปนสดีำสนทิ
สัง่พมิพภาพขาวดำ ใหเปนสดีำอมน้ำเงนิในโทนเยน็
สัง่พมิพภาพขาวดำ ใหเปนสดีำอมเหลอืงในโทนอนุ
พมิพภาพใหเหมอืนจรงิ ทัง้สแีละคอนทราส โดยไมมกีารปรบัแตงสอีตัโนมตักิอน
การพิมพ
ลกัษณะของการพมิพจะเหมอืนกบัการปรบัตัง้แบบ Natural แตการปรบัตัง้
แบบนีจ้ะปรบัตัง้ไดละเอยีดมากขึน้

ลักษณะของการพิมพจะขึ้นอยูกับทั้งตัวเครื่องพิมพ อานรายละเอียดจากคูมือ
ของเครื่องพิมพ

ภาพจะถูกพิมพดวยมาตรฐานสีของเครื่องพิมพ ขอมูลของภาพ(Exif Data)
จะถูกนำมาใชสำหรับการปรับแตงโดยอัตโนมัติ

* หากผใูชเปลีย่นแปลงการปรบัตัง้ผลพเิศษของการพมิพ ผลการปรบัตัง้นัน้จะปรากฏอยทูีส่วน
บนทางดานซายของจอ LCD และควรทราบวาภาพทีพ่มิพอาจจะมคีวามแตกตางจากภาพทีเ่หน็
ในจอ LCD เลก็นอย ซึง่ภาพทีแ่สดงใหเหน็นัน้เปนการแสดงลกัษณะทีใ่กลเคยีงเทานัน้ ภาพที่
แสดงเปนตวัอยาง กจ็ะปรากฏในกรณทีีป่รบัตัง้ [Brightness]  และ [Adjust levels] ทีห่นา 182 ดวย
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ปรับตั้งเมื่อตองการเทานั้น
เลอืก                และกดปมุ
ปรบัตัง้ตามทีต่องการ แลวกดปมุ

ปรับตั้งการพิมพวันที่และหมายเลขภาพ

ปรบัตัง้ปรมิาณภาพทีต่องการพมิพ
เลอืก               และกดปมุ
ตัง้จำนวนทีต่องการ แลวกดปมุ

ตั้งปริมาณภาพที่ตองการพิมพ

เลอืก [Print] และกดปมุ
เริ่มพิมพ

เมือ่ตองการพมิพภาพอืน่ๆ ดวยการปรบัตัง้แบบเดยีวกนัอยางงายๆ เพยีงเลอืกภาพทีต่องการ
และกดปมุ                  ทีม่ไีฟสนี้ำเงนิตดิอย ูแตการพมิพแบบนีจ้ะตัง้ปรมิาณไดคราวละ 1 ภาพ
เทานัน้ และไมสามารถตดัขอบภาพ(trimming) ได รายละเอยีดของการตดัขอบภาพ อานจาก
หนา 183
การปรบัตัง้เปน [Default] ในผลพเิศษของการพมิพ และตวัเลอืกอืน่ๆ เปนคามาตรฐานของ
เครือ่งพมิพแตละรนุทีถ่กูปรบัตัง้มาโดยผผูลติเครือ่งพมิพ ใหอานจากคมูอืของเครือ่งพมิพนัน้ๆ
วา [Default] ของมนัหมายถงึอะไร
ชวงเวลาในการเริ่มตนพิมพจะแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับขนาดของไฟล และคุณภาพในการ
บนัทกึ ผใูชจงึอาจตองคอยใหเครือ่งพมิพเริม่ทำงาน โดยใชเวลาสกัครหูนึง่หลงัจากสัง่พมิพแลว
เมือ่มกีารปรบัแกความเอยีงของภาพ (Tile correction)  (น.183) อาจใชเวลาพมิพภาพนานกวา
ปกติ
เมือ่ตองการยกเลกิการพมิพกดปมุ                 สญัลกัษณ [Stop] จะปรากฏขึน้ จากนัน้จงึกดปมุ
[OK] เพื่อหยุดการทำงาน
เมือ่ผใูชสัง่ [Clear all camera settings] (น.144) การปรบัตัง้เกีย่วกบัการพมิพทัง้หมดจะกลบั
ไปเปนคาเริม่ตน (คามาตรฐาน)



ÊÑèงพิมพ

ปรบัแตงผลพเิศษของการพมิพ
จากขั้นตอนที่ 4 หนา 180  เมื่อเลือกปรับผลพิเศษ
ของการพิมพ(printing effect) สัญลักษณ
จะปรากฏขึน้ตดิกบั                 เมือ่กดปมุ
ผูใชสามารถปรับแตงผลพิเศษของการพิมพได โดย
รายการที่ปรับไดและการแสดงผลจะขึ้นอยูกับ
รายการที่เลือกปรับแตงของขั้นตอนที่ 4

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

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

เหมาะสำหรับใชกับภาพคนที่ถายยอนแสง ซึ่งทำใหใบหนามืดเกินไป เมื่อตั้งระบบนี้เปน
[On] ใบหนาของคนในภาพจะดูสวางขึ้นในภาพที่พิมพออกมา

สญัลกัษณ  [      Brightener]   และ [Red-eye corr.]  จะไมปรากฏบนจอภาพ
เมือ่เลอืกรายการ [Detail set.] ผใูชสามารถปรบัตัง้ [Contrast] [Saturation] [Color
tone] และ [Color balance] และเมือ่ตองการปรบั [Color balance] ใชปมุควบคมุแบบ
ทิศทาง                ในการปรับ โดย B(Blue - สีน้ำเงิน) A(Amber - สเีหลอืงอำพนั) M(Magenta -
สมีวงแดงเขม) และ G(Green - สีเขียว)
เมือ่เลอืก [Clear all] คาทีป่รบัตัง้ไวทัง้หมดจะกลบัไปเปนแบบมาตรฐานของผผูลติ

Brightener
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การตัดสวนภาพ
ผูใชสามารถตัดสวนภาพ และเลือกพิมพเฉพาะพื้นที่
ซึง่ไมถกูตดัออกไป เหมอืนภาพไดถกูจดัองคประกอบ
ภาพใหม ใหตดัสวนของภาพใหเรยีบรอยกอนสัง่
พิมพ  และถามีการตัดสวนภาพไวกอน แลวจึงปรับ
ตัง้สำหรบัการพมิพ กอ็าจตองตดัสวนภาพใหมอกีครัง้

จากหนาจอที่แสดงการปรับตั้งสำหรับการพิมพ เลือก [Trimming]
เลือกขนาดของกรอบตัดสวนภาพ ตำแหนง และอัตราสวน

จอภาพจะกลบัไปสกูารแสดงรายการปรบัตัง้สำหรบัการพมิพ
ผูใชสามารถตรวจสอบพื้นที่ของภาพที่ถูกตัดสวนไดจากมุมบนดานซายของหนาจอที่
แสดงรายการปรบัตัง้สำหรบัการพมิพ

กดปุม          เพื่อออกจากการตัดสวนภาพ

ปรับแกความเอียง

เฉพาะพื้นที่ของภาพในกรอบจะถูกพิมพออกมา และสามารถปรับตั้งขนาดของกรอบ
ภาพทางแนวตัง้และแนวนอนไดใน [Paper settings]
เปลีย่นขนาดของกรอบตดัสวนภาพ
เมือ่ผใูชกดปมุ                  หรอื                        ขนาดของกรอบภาพจะเปลีย่นไป ยิง่กรอบมี
ขนาดเลก็ลง ภาพทีพ่มิพออกมาจะเปนการพมิพดวยอตัราขยายทีส่งูยิง่ขึน้
การเลือ่นกรอบตดัสวนภาพ
สามารถใชปมุควบคมุแบบทศิทาง                ในการเลือ่นกรอบตดัสวนไปยงับรเิวณตางๆ
ของภาพ ทั้งทางแนวตั้งและแนวนอน เลื่อนกรอบตัดสวนนี้ไปในตำแหนงที่จะไดองค
ประกอบภาพทีผ่ใูชพอใจ
หมนุกรอบตดัสวนภาพ
ทกุๆ ครัง้ทีก่ดปมุ                       กรอบภาพจะถกูหมนุสลบักนัระหวางแนวตัง้และแนวนอน
การปรบัตัง้แบบนีช้วยใหผใูชสามารถพมิพภาพดวยองคประกอบภาพทีเ่ปนแนวตัง้จาก
ภาพที่ถายในแนวนอนได
ปรบัแกความเอยีงของภาพ
ดวยการหมนุ                ผใูชสามารถปรบัแกความเอยีงของภาพได +/-10 องศา โดยปรบั
ไดละเอยีดขัน้ละ 0.5 องศา และเมือ่มกีารปรบัแกความเอยีงของภาพ กจ็ะมสีญัลกัษณ
                 ปรากฏขึน้
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ภาพที่ถูกตัดสวนอาจจะไมไดพิมพออกมาตรงตามรูปแบบที่ผูใชตัดสวนไวก็ได โดยขึ้นอยูกับ
เครื่องพิมพที่ใช
ยิง่ปรบัใหกรอบตดัสวนภาพมขีนาดเลก็ลงเทาใด ภาพทีพ่มิพออกมากจ็ะดหูยาบมากขึน้ เนือ่ง
จากผลของการขยายภาพในอัตราสวนสูงๆ
ขณะทีต่ดัสวนภาพ ควรดทูีจ่อภาพของกลองตลอดเวลา ถาดภูาพจากจอโทรทศัน ตำแหนงและ
ขนาดของกรอบตัดสวนภาพอาจแสดงผลไดไมแมนยำมากนัก

จดัการกบัความผดิพลาดของเครือ่งพมิพ
เมือ่ผใูชจดัการแกปญหาความผดิพลาดจากเครือ่งพมิพ(ไมมหีมกึ กระดาษหมด ฯลฯ) และสัง่
[Continue] เพือ่ใหเครือ่งทำงานอกีครัง้ แตเครือ่งพมิพกย็งัไมทำงาน ใหลองกดปมุบนเครือ่ง
พิมพเพื่อสั่งใหเครื่องพิมพทำงานใหม สำหรับรายละเอียด อานจากคูมือของเครื่องพิมพ
ขอความเตือนความผิดพลาด
เมือ่มปีญหาเกดิขึน้ในขณะทำการพมิพ จะมขีอความเตอืนความผดิพลาดปรากฏขึน้ทีจ่อ LCD
ของกลอง ใหกดปุม              เพื่อหยุดการพิมพ และหลังจากที่ไดแกปญหาแลว ใหสั่งการพิมพ
ใหมอกีครัง้ สำหรบัรายละเอยีดในการแกปญหาเกีย่วกบัตวัเครือ่งพมิพ อานจากคมูอืของเครือ่ง
ความผดิพลาดเกีย่วกบักระดาษ
  ตรวจสอบดูวาไดใสกระดาษในเครื่องพิมพอยางถูกตองเรียบรอยดีแลวหรือไม
ความผดิพลาดเกีย่วกบัหมกึพมิพ
  ตรวจสอบระดบัหมกึพมิพและถงับรรจนุ้ำหมกึ
ความผดิพลาดเกีย่วกบัตวัเครือ่ง
  ตรวจสอบความผิดพลาดอื่นๆ ของตัวเครื่อง นอกเหนือจากสวนของกระดาษและหมึกพิมพ
ความผดิพลาดเกีย่วกบัไฟลภาพ
  ภาพทีเ่ลอืกนัน้ไมสามารถสัง่พมิพไดผานระบบ PictBridge และไฟลภาพทีถ่ายดวยกลองตวั
  อืน่ หรอืภาพทีผ่านการปรบัแตงในคอมพวิเตอรแลวจะไมสามารถพมิพได



Digital Print Order Format (DPOF)
ตั้งรูปแบบของการพิมพ วันที่ และหมายเลขลำดับภาพที่จะพิมพพรอมภาพ การปรับ
ตัง้นีจ้ะถกูนำไปใชกบัไฟลภาพทกุๆ ไฟล (ไมสามารถปรบัตัง้แยกเฉพาะไฟลภาพในแต
ละไฟลได)

ปรบัตัง้ตวัเลอืกในการพมิพ

ในแถบรายการของ  [      ]  เลอืก [Print order]
จากนัน้กดปมุ

เลอืก [Print order]

เลือก [Set up]
เลอืก [Set up] จากนัน้กดปมุ

เลอืกตวัเลอืกทีต่องการ
เลอืก [Print type] [Date] [File No.]

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

เลอืกจากตวัเลอืกทีม่อียใูนรายการ จากนัน้กดปมุ
                  และเลอืกตวัเลอืกในรายการยอย
จากนัน้กดปมุ



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

แมวา [Date] และ [File No.] จะถกูตัง้เปน [On] แตเครือ่งพมิพอาจจะไมพมิพวนัทีแ่ละหมาย
เลขลำดบัของไฟลภาพลงบนภาพกไ็ด ขึน้อยกูบัการปรบัตัง้รปูแบบการพมิพและตวัเครือ่งพมิพ
เมือ่พมิพภาพดวย DPOF ผใูชตองใชการดแผนเดยีวกบัทีไ่ดตัง้คำสัง่งานพมิพแบบ DPOF เอา
ไว ระบบนีจ้ะไมทำงานกบัไฟลภาพทีถ่ายหลงัจากการปรบัตัง้ไปแลว และไฟลภาพทีน่ำเอามา
จากที่อื่น
เครื่องพิมพที่สนับสนุนระบบ DPOF บางรุน และผูใหบริการงานพิมพ(หรืออัดขยายภาพ)บาง
รายอาจไมสามารถพมิพภาพในลกัษณะทีผ่ใูชกำหนดไว ถากรณนีีเ้กดิขึน้กบัเครือ่งพมิพสวนตวั
ใหศกึษารายละเอยีดจากคมูอืของเครือ่งพมิพ และตรวจสอบจากผใูหบรกิารงานพมิพเกีย่วกบั
ความเขากนัของระบบ
หามใสการดทีม่กีารปรบัตัง้คำสัง่งานพมิพ(Print order) จากกลองตวัอืน่หรอืรนุอืน่ เขาไปในตวั
กลองและพยายามปรับตั้งตัวเลือก เพราะมันอาจจะไมไดผล และขอมูลเกาอาจถูกลบหายไป
และเชนกัน คำสั่งงานพิมพอาจจะทำงานไมไดผลกับไฟลภาพบางชนิด

รปูแบบการพมิพและคำสัง่งานจาก DPOF จะไมทำงานเมือ่ใชกบัไฟลแบบ RAW และภาพยนตร
เมือ่สัง่พมิพแบบดชัน ี[Index] ทัง้วนัที ่[Date] และหมายเลขลำดบัไฟลภาพ [File No.] จะไมสามารถ
ปรบัใหเปน [On] ไดในเวลาเดยีวกนั

รปูแบบ
การพมิพ

Standard
(แบบปกติ)
Index

(ภาพดัชนี)

Both
(พิมพได

ทั้งสองแบบ)

พมิพภาพ 1 ภาพ ในกระดาษ 1 แผน
พิมพภาพดัชนีพรอมกันหลายๆ ภาพในกระดาษแผนเดียวกัน

พมิพไดทัง้ภาพแบบปกต ิและภาพดชันี

วนัที่

หมายเลข
ไฟลภาพ

พมิพวนัทีถ่ายภาพ ทบัลงบนภาพ

พมิพหมายเลขลำดบัของไฟล ทบัลงบนภาพ



สั่งงานพิมพแบบ DPOF
เลอืกภาพอยางเจาะจง(Sel. Image)

ปริมาณ(จำนวน)
จำนวนภาพทั้งหมดที่ถูกเลือก

สัญลักษณของการพิมพภาพดัชนี
เครื่องหมาย

เลอืกภาพทัง้หมด(All Image)
ถาเลอืกคำสัง่ [Mark all on card] ภาพทกุๆ ภาพในการดจะถกูสัง่พมิพภาพละ 1 ใบ และถา
เลอืกคำสัง่ [Clear all on card] คำสัง่พมิพภาพของภาพทัง้หมดในการดกจ็ะถกูยกเลกิ

ไฟลภาพทีเ่ปน RAW จะไมถกูรวมอยใูนการพมิพดวยในคำสัง่พมิพ แมจะใชคำสัง่เปน
“All image” กต็าม
เมือ่ใชเครือ่งพมิพทีส่นบัสนนุระบบ PictBridge ไมควรสัง่พมิพภาพเกนิ 400 ภาพไดในคราวเดยีว
ถาสั่งพิมพเกินกวานี้ เครื่องพิมพอาจจะไมทำงาน

[Index]
กดปมุ                      เพือ่ทำเครือ่งหมาย              ใหกบัภาพที่
ตองการใหพมิพในแบบดชันี

[Standard] [Both]
กดปมุ                        เพือ่เลอืกปรมิาณภาพทีต่องการพมิพ สำหรบั
ภาพทีก่ำลงัแสดงอยบูนหนาจอ

เลอืกภาพทีต่องการพมิพทลีะภาพ  เมือ่กดปมุ
หนาจอจะแสดงภาพพรอมกนั 3 ภาพ  และเมือ่ตองการกลบั
สกูารแสดงภาพเดีย่วตามปกต ิใหกดปมุ
หลังจากเลือกภาพไดจำนวนครบตามที่ตองการแลว ให
กดปมุ              เพื่อเก็บบันทึกคำสั่งงานที่ปรับตั้งไวลง
ในการด



ดวยเครื่องพิมพที่สนับสนุนระบบ PictBridge ผูใช
สามารถสั่งพิมพภาพไดดวยวิธีการงายๆ ดวย DPOF

เตรียมการพิมพ
ดูหนา 176
รายละเอยีดตามวธิกีาร “ตอเชือ่มกลองกบัเครือ่งพมิพ” และทำตามจนถงึขัน้ตอนที ่5

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

[Print] จะปรากฏอยบูนจอภาพกต็อเมือ่มกีารตอเชือ่มกลองกบัเครือ่งพมิพแลว
และเครือ่งพมิพสามารถทำงานได

เลือกกระดาษ [Paper settings] (น.178)
ปรบัตัง้ “ผลพเิศษของการพมิพ” (น.180) ถาจำเปน

เลือก [OK]

กอนจะสั่งพิมพ ตรวจสอบใหมั่นใจวาเลือกขนาดกระดาษแลว
เครื่องพิมพบางรุนไมสามารถพิมพหมายเลขลำดับของไฟลภาพได
ถาตั้งใหพิมพแบบ [Bordered] วันที่จะถูกพิมพอยูในบริเวณขอบขาว(ขึ้นอยูกับเครื่องพิมพ)
ตัวเลขแสดงวันที่อาจจะดูเหมือนถูกพิมพบนพื้นสวาง หรือบนขอบขาว(ขึ้นอยูกับเครื่องพิมพ)

ใน [Adjust levels] ไมสามารถจะเลอืกเปน [Manual] ได
ถามกีารสัง่หยดุพมิพ และตองการพมิพภาพทีย่งัไมไดพมิพตอไป เลอืก [Resume] แตเครือ่ง
พมิพจะไมกลบัมาทำงานอกีถาหากมกีารหยดุ และผใูชไดทำสิง่ตอไปนี ้:
• กอนทีจ่ะสัง่ใหทำงานตอ [Resume] ผใูชไดปรบัเปลีย่นคำสัง่งานพมิพ(Print order) หรอืมี
การลบภาพใดๆ ทีถ่กูสัง่ใหพมิพ
• กรณทีีพ่มิพแบบดชัน ีไดมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบักระดาษกอนทีจ่ะสัง่ใหทำงานตอ
• เมื่อความจุของการดเหลืออยูนอยมากในขณะที่เครื่องพิมพถูกสั่งใหหยุดทำงาน

¾Ôมพจากกลองโดยตรงดวย DPOF

หากมปีญหาใดๆ เกดิขึน้ในระหวางเครือ่งพมิพทำงานอย ูดรูายละอยีดหนา 184
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ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานของกลองใหมี
ลกัษณะตามทีต่องการ ดวยการปรบัตัง้ใน “Custom Functions”
ซึ่งการปรับตั้ง Custom Functions นี้จะปรับตั้งได และมีผลเมื่อ
เลือกใชระบบบันทึกภาพสรางสรรค(Creative Zone)

ระบบบันทึกภาพ
สรางสรรค



ในแถบรายการของ   [     ]  เลอืก  [Custom
Functions (C.Fn)]  จากนัน้กดปมุ

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

เลอืกหมายเลขของ Custom Functions

ใชปมุ                     เพือ่เลอืกหมายเลขของรายการ
ทีต่องการ แลวกดปมุ

เลอืกปรบัตัง้ตามทีต่องการ

ทำตามขัน้ตอนที ่2 และ 3 อกี ถาตองการปรบั
Custom Functions รายการอืน่ๆ
ดานลางสดุของจอภาพจะแสดงหมายเลขของ
Custom Functions และหมายเลขของตวัเลอืก
ทีเ่ลอืกเอาไว

กดปมุ
ออกจากการปรับตั้ง

ยกเลกิการปรบัเปลีย่น C.Fn ทัง้หมด

หนาจอจะแสดงรายการในขัน้ตอนที ่1

ใชปมุ                        เลอืกหมายเลขของ Custom
 Functions ทีต่องการปรบัตัง้ แลวกดปมุ

ในแถบรายการของ   [       Clear settings] และเลอืกเปน [Clear all Custom Func.(C.Fn)]
 เพือ่ยกเลกิการปรบัเปลีย่น Custom Functions ทีท่ำไวทัง้หมด (น.144)



àขาสูการปรับ Custom Functions

น.192

(การเปดรบัแสง)

(การจดัการภาพ)

(ออโตโฟกสั/ระบบขบัเคลือ่น)

(การปรบัควบคมุ/อืน่ๆ)

น.193

น.194

น.194
น.195

น.195

น.196

น.197

Custom Functions ซึ่งมีหมายเลขอยูบนพื้นสีเทา จะไมทำงานเมื่อถายภาพในขณะใชระบบ
Live View(ปรับตั้งไมได)

* ฟงกชัน่ C.Fn I -1 จะปรบัเปลีย่นไปเมือ่ถายภาพยนตร



Custom Functions ไดถกูแบงออกเปน 4 กลมุตามประเภทงาน
C.Fn I: Exposure(การเปดรบัแสง), C.Fn II: Image(การจดัการภาพ), C.Fn III: Auto focus/
Drive(ออโตโฟกสั/ระบบขบัเคลือ่น), C.Fn IV: Operation/Others(การปรบัควบคมุ/อืน่ๆ)

»รบัตัง้คาใน Custom Functions

Exposure

⌧  



กลองจะแสดงคาแสงที่จอ LCD และภายในชองเล็งภาพดังตัวอยางภาพที่แสดงอยูดานลาง

ตัง้เปน 1/2 สตอป เมือ่ปรบัความไวชตัเตอร ชองรบัแสง ชดเชยแสง ถายภาพครอม ฯลฯ การตัง้
แบบนีจ้ะเหมาะสำหรบัผใูชทีต่องการปรบัควบคมุคาแสงดวยความละเอยีดต่ำกวาระดบัขัน้ละ
1/3 สตอป

⌫

       
 

เมื่อใชระบบ <Av> (Aperture-priority AE) และใชแฟลชถายภาพดวย ความไวชัตเตอรจะถูก
ปรับใหเปน 1/200 วินาทีทุกๆ ครั้ง เพื่อปองกันภาพสั่นจากชัตเตอรที่ต่ำเกินไป(ฉากหลังของ
ภาพกลางคนืและภาพทีถ่ายในบรเิวณทีม่แีสงนอยๆ มกัจะมดืเมือ่เทยีบกบัการตัง้เปน 1)

กลองจะปรบัตัง้ความไวชตัเตอรสมัพนัธแฟลชใหโดยอตัโนมตั ิในชวงระหวาง 1/200 วนิาท ี- 30
วนิาท ีเพือ่ใหเหมาะสมกบัความเขมสวางของแสงในบรเิวณนัน้

(ตายตัว)

 ⌧


เพือ่เลอืกความไวแสง “H” ได (เทยีบเทากบั ISO 12800)

เมื่อใชแฟลชกับระบบบันทึกภาพ aperture-priority AE (Av) กลองจะเลือกชัตเตอรในชวง
ระหวาง 1/250 -1/60  วนิาท ีเพือ่ปองกนัไมใหชตัเตอรต่ำเกนิไป เมือ่ถายภาพดวยแฟลชในสภาพ
แสงนอย เพื่อปองกันภาพเบลออันเปนผลจากกลองสั่น อยางไรก็ตาม วัตถุจะไดรับแสงแฟลช
พอดี แตฉากหลังอาจจะเขมหรือมืดก็ได



»รับตั้งคาใน Custom Functions

เมื่อเลือก 1 หรือ 2 จะไมสามารถใชแฟลช High-Speed Sync. ได เมื่อนำแฟลชภายนอกมาใช

Image 

 ⌧  


เมือ่ถายภาพดวยชตัเตอรต่ำกวา 1 วนิาทหีรอืนานกวานัน้ ระบบลดสญัญาณรบกวน
(Noise Reduction) จะทำงานโดยอตัโนมตัเิมือ่กลองจบัสญัญาณรบกวนในภาพได
การตัง้เปน [Auto] เหมาะสำหรบัการถายภาพเกอืบทกุแบบ

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

เมื่อปรับตั้งเปน 2 และถายภาพดวยชัตเตอรต่ำมากรวมกับระบบ Live View จอ LCD จะแสดง
สัญลักษณ “BUSY” ในขณะที่ระบบลดสัญญาณรบกวนกำลังทำงาน และกลองจะไมแสดงภาพ
แบบ Live View จนกวาการลดสัญญาณรบกวนจะทำงานเสร็จสิ้น(ไมสามารถถายภาพใดๆ ได)

    


ลดสญัญาณรบกวนทีเ่กดิขึน้ในภาพ แมวาระบบลดสญัญาณรบกวนจะทำงานกบัทกุๆ ความไวแสง
แตจะเห็นผลการทำงานไดชัดกับภาพที่ถายดวยความไวแสงสูง และเมื่อถายดวยความไวแสงต่ำ
สญัญาณรบกวนทีป่รากฏในบรเิวณเงามดืของภาพกจ็ะลดลงดวย

เมือ่ปรบัตัง้เปน 2 ความเรว็ในการถายภาพตอเนือ่งจะลดลงมาก

เมือ่ปรบัตัง้เปน 1 หรอื 2 หลงัจากกดชตัเตอรแลว กลองจะใชเวลาในการลดสญัญาณรบกวน
ในเวลาทีน่านเทากบัการเปดรบัแสงของภาพนัน้ๆ และผใูชจะไมสามารถใชกลองถายภาพตอ
ไปไดจนกวากระบวนการลดสญัญาณรบกวนจะทำงานเสรจ็สิน้
เมือ่ถายภาพดวยความไวแสง ISO 1600 หรอืสงูกวา และตัง้เปน 2 สญัญาณรบกวนมกัจะปรากฏ
ใหเหน็ไดชดักวาเมือ่ตัง้เปน 0 หรอื 1
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Autofocus/Drive 

  
แฟลชในตัวกลอง และแฟลชภายนอกที่นำมาติดตั้งจะยิงแสง

ออกไปเพื่อชวยใหระบบออโตโฟกัสจับความชัดไดงายขึ้น

⌫




แฟลชภายนอกจากระบบ EOS มหีลายรนุ แตมเีฉพาะบางรนุทีม่รีะบบแสงชวยหาโฟกสั
ดวยแสงอินฟราเรด ซึ่งแฟลชที่มีแสงอินฟราเรดเทานั้นที่จะทำงานในฟงกชั่นนี้ได เมื่อ
เลอืกตวัเลอืกนี ้กจ็ะปองกนัไมใหแฟลชรนุทีใ่ชแสงชวยหาโฟกสัดวยการยงิแสงแฟลชถี่ๆ
ออกไป(เชนเดียวกับแฟลชในตัวกลอง) ยิงแสงชวยหาโฟกัสอัตโนมัติออกไป

เมือ่นำแฟลชภายนอกจากระบบ EOS มาตดิตัง้ มนัจะสงแสงเพือ่ชวยใหระบบออโตโฟกสั
คนหาความชดัไดงายขึน้ และเมือ่ตัง้เปน 2 แฟลชในตวักลองกจ็ะไมสงแสงชวยหาความ
ชัดออกไป

ถาแฟลชภายนอกซึ่งเปนระบบ EOS ถูกตั้ง Custom Functions ในตัว [AF-assist beam
firing] ไดถกูปรบัตัง้เปน [Disabled] แฟลชก็จะไมยิงแสงชวยหาโฟกัสออกไป ถึงแมวาจะตั้ง
C.Fn-7-0/2/3

ฟงกชัน่นีจ้ะชวยปรบัปรงุรายละเอยีดในสวนสวางของภาพใหเพิม่มากขึน้  โดยการขยายชวงของความ
เขมสวางใหกวางขึน้ ระหวางสเีทากลาง 18% กบัสวนทีส่วางของภาพ และปรบัใหการไลโทนจากสเีทา
ไปยงัสวนสวางเกดิความนมุนวลมากขึน้

เมื่อเลือกตัวเลือก 1 [Disable] ระบบปรบัความเขมสวางอตัโนมตัจิะทำงาน (น.103) และไมสา
มารถปรบัเปลีย่นได
เมือ่เลอืกตวัเลอืก 1 สญัญาณรบกวนซึง่เกดิขึน้ในทีม่ดืของภาพจะมากกวาปกตเิลก็นอย

เมือ่เลอืกตวัเลอืก 1 ความไวแสง(ISO) ทีป่รบัตัง้ไดจะอยใูนชวงระหวาง 200-6400  และมสีญัลกัษณ
<D+> ปรากฏขึน้ทีจ่อ LCD และในชองเลง็ภาพเมือ่ปรับตัง้ใหระบบนีท้ำงาน

  
⌫

ไฟชวยหาโฟกัสจะไมทำงาน
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ปองกนัความสัน่สะเทอืนอนัเกดิจากการยกขึน้ลงของกระจกสะทอนภาพในขณะลัน่ชตัเตอร
ซึง่มผีลตอภาพถายทีถ่ายดวยเลนสซเูปอรเทเลโฟโตและเลนสมาโคร ดหูนา 106 สำหรบัราย
ละเอียดของการล็อคกระจกสะทอนภาพ

Operation/Others 

  

สะดวกสำหรับผูใชที่ตองการปุมสำหรับโฟกัสและวัดแสงที่แยกจากกัน กดปุม
เพื่อใหระบบออโตโฟกัสทำงาน และแตะปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งคางไว เพื่อล็อคคาแสง

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

ระบบนีเ้หมาะสำหรบัใชถายภาพวตัถทุีม่กีารเคลือ่นทีแ่ละหยดุสลบักนั เมือ่ใชระบบ AI
Servo AF ผใูชสามารถกดปมุ                  เพือ่หยดุการจบัภาพของ AI Servo AF ได คาแสง
ทีใ่ชถายภาพจะเปนคาแสงทีว่ดัไดในขณะทีก่ดชตัเตอร ดงันัน้ ผใูชจงึสามารถรอจงัหวะ
จนภาพคมชัดที่สุด และคาแสงก็จะเปนคาแสงในขณะที่ถายจริงๆ

  

เมือ่ตัง้เปน 1 หรอื 3 การแตะสวติซของรโีมท (น.205) เพยีงเบาๆ ลงครึง่หนึง่จะไมมผีลเกดิขึน้
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⌫  
  


⌫⌦

กดปุม              เพื่อแสดงระดับคุณภาพในการบันทึกภาพที่จอ LCD
กดปุม               เพื่อเลือกระดับคุณภาพที่ตองการปรับตั้ง
จากนั้นกดปุม


เมื่อกดปุม                หนาจอสำหรับปรับชดเชยแสงแฟลชจะปรากฏขึ้นเพื่อให
ผใูชปรบัไดทนัที

มีลักษณะการทำงานที่เหมือนกับปุม

 
มีลักษณะการทำงานที่เหมือนกับปุม




มีลักษณะการทำงานที่เหมือนกับปุม

  
    

เมื่อเปดสวิตซกลอง จอ LCD จะแสดงขอมูลการถายภาพทันที (น.44)

เมื่อผูใชกดปุม                  เพื่อปดการแสดงผลของจอภาพและปดสวิตซ
ของกลองหลังจากนั้นเมื่อเปดกลองอีกครั้ง จอภาพก็จะยังคงดับอยู(ไม
แสดงผล) เพื่อชวยใหประหยัดพลังงาน สวนการแสดงเมนูและการเลน
ดภูาพกจ็ะยงัคงแสดงผลไดเมือ่ตองการ และถาผใูชกดปมุ                         เพือ่
เปดการแสดงผลของจอภาพ และปดสวิตซของกลองหลังจากนั้น เมื่อ
เปดกลองอีกครั้ง ขอมูลการถายภาพก็จะแสดงผลอยูบนจอ LCD

ผใูชสามารถจะตัง้ใหปมุ                  ทำหนาทีเ่ปนปมุสัง่การทำงานของฟงกชัน่ทีใ่ชงานบอยๆ ได  เพือ่
ใหเรยีกใชงานไดเรว็ และทนัททีีก่ลองพรอมสำหรบัถายภาพ กเ็พยีงกดปมุ
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⌫

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

ขอมูลสำหรับตรวจพิสูจนการเปนภาพตนฉบับหรือไม จะถูกแนบไปกับภาพโดยอัตโนมัติ และ
เมื่อมีการแสดงขอมูลการถายภาพของภาพที่มีขอมูลสำหรับพิสูจนการเปนภาพตนฉบับ
(น.173) ก็จะมีสัญลักษณ               ปรากฏขึ้น
สำหรับการพิสูจนการเปนภาพตนฉบับนั้น ตองใช Original Data Security Kit(OSK-E3) ซึ่ง
เปนอุปกรณเสริมพิเศษ

   



เพือ่การเขาถงึการปรบัตัง้ทีร่วดเรว็ ผใูชสามารถเลอืกเมนแูละ Custom Functions ทีม่กัจะปรบั
เปลีย่นบอยๆ เพือ่แยกออกมาอยางชดัเจน คนหาไดรวดเรว็ โดยบนัทกึได 6 เมนู

ในแถบรายการของ   [     ]  เลอืก
[My Menu settings] จากนั้นกดปุม

เลือก [My Menu settings]

เลือก [Register to My Menu]
 จากนัน้กดปมุ

เลือก [Register to My Menu]

เลอืกเมนทูีต่องการ จากนัน้กดปมุ
บันทึกเมนูที่ตองการ

ทำตามขั้นตอนเดิมสำหรับเมนูอื่นๆ ซึ่งจะบันทึก
รายการไดไมเกนิ 6 เมนู
หากตองการกลับไปยังหนาจอของขั้นตอนที่ 2
ใหกดปมุ

µÑéงคาทีป่รบัตัง้บอยใน My Menu

เมื่อขอความเพื่อยืนยันการเลือกปรากฏขึ้น และผู
ใชเลอืก [OK] และกดปมุ                  เมนนูัน้จะถกู
บนัทกึไวใน My Menu

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

เกีย่วกบัการปรบัตัง้ My Menu

ใชสำหรบัลบรายการทีน่ำมาบนัทกึไวใน My Menu โดย [Delete item/items] จะเปน
การลบทลีะรายการ และ [Delete all items] จะลบรายการทั้งหมดพรอมกัน

เมือ่เลอืก [Enable] แถบ   [      ]  จะแสดงอยเูปนลำดบัแรกของหนาจอทีแ่สดงเมนู



รับตั้งขอมูลลิขสิทธิ์
เมื่อผูใชตั้งขอมูลลิขสิทธิ์ภาพ กลองจะบันทึกขอมูลไปกับภาพในรูปแบบของขอมูล
Exif

เลอืก [Copyright information]
ในแถบ [     ] เลือก [Copyright information]
จากนั้นกดปุม

เลือกรูปแบบที่ตองการ

เลือก [Display copyright info.] เพื่อตรวจ
สอบขอมูลลิขสิทธิ์ภาพที่ตั้งไวในปจจุบัน
เลือก [Delete copyright information]
เพื่อลบขอมูลลิขสิทธิ์ภาพที่ตั้งไวในปจจุบัน

กดปุม            เพือ่เลอืก  [Enter author’s
name] หรือ [Enter copyright details]
จากนัน้กด

หลังจากปอนตัวอักษรจบครบตามตองการ
กดปมุ                เพื่อออกจากการปรับตั้ง

ปอนตัวอักษร

มีตัวอักษรและตัวเลข รวมทั้งสัญลักษณ 63
ตวั

อางอิงจาก “วิธีปอนตัวอักษร” ในหนาถัดไป
เพื่อปอนขอมูลลิขสิทธิ์ภาพ

ออกจากการปรับตั้ง

หนาจอสำหรับปอนตัวอักษรจะปรากฏขึ้น



เมื่อตองการยกเลิกการปอนตัวอักษร กดปุม          เพือ่กลบัไปทีห่นาจอ
ทีป่รากฏในขัน้ตอนที ่2

วิธีปอนตัวอักษร
เลือกพื้นที่ซึ่งตองการวางตัวอักษร
กดปุม   เพือ่เลือ่นบรเิวณทีต่องการ
ปอนตัวอักษรระหวางดานบนและลาง

เลื่อนแถบกระพริบ
กดปุม      เพือ่เลือ่นจดุทีส่ามารถพมิพ

ปอนตัวอักษร

ลบตัวอักษร
กดปุม  เพื่อลบตัวอักษร

ออกจากการบันทึก
หลังจากบันทึกตัวอักษรจนครบถวนแลว กดปุม                 เพือ่กลบัไปทีห่นาจอ
ทีป่รากฏในขัน้ตอนที ่2

ยกเลิกการบันทึกตัวอักษร

ผูใชยังสามารถปอนตัวอักษรของขอมูลลิขสิทธิ์ภาพไดโดยใชซอฟทแวร EOS Utility
(ไดมาพรอมกับกลอง)

»รับตั้งขอมูลลิขสิทธิ์

ในพืน้ทีส่วนลาง กด    ปรับเลือกขึ้น/ลง ซาย/ขวา เพื่อเลือกตัวอักษร
และกดปุม           เพือ่บนัทกึตวัอกัษร



ÍŒÒ§ÍÔ§
บทนีจ้ะแสดงรายละเอยีดและขอมลูในดานคณุสมบตัขิองกลอง
ระบบอปุกรณเสรมิพเิศษ ฯลฯ ทายบทจะมดีชันเีรยีงตามอกัษร
เพื่อใหสะดวกในการคนหาไดอยางรวดเร็วจากเนื้อหาในคูมือ
ฉบบันี้



วตัถทุีม่คีวามเปรยีบตางต่ำ
(ตวัอยางเชน: ทองฟาสนี้ำเงนิเรยีบ, กำแพงซึง่เปนสเีรยีบ ฯลฯ)

ระบบออโตโฟกสัอาจทำงานไมไดผล (ไฟสญัญาณยนืยนัความชดั           กระพรบิเตอืน)
เมือ่โฟกสัไปยงัวตัถทุีม่ลีกัษณะนี:้

ใชระบบ One-Shot AF โฟกสัไปยงัวตัถอุืน่ทีอ่ยใูนระยะหางจากกลองเทาๆ กบัวตัถทุีต่องการหาความชดั
และล็อคโฟกัสกอนที่จะจัดองคประกอบภาพตามที่ตองการ (น.48)
ปรบัสวติซเลอืกระบบโฟกสัทีเ่ลนสไปที ่<MF> และใชมอืหมนุปรบัภาพใหชดัเอง

เมือ่พบสถานการณเชนนี ้ใหแกไขโดยทำตามคำแนะนำขอใดขอหนึง่:

วัตถุที่อยูในภาพแสงนอย
มุมกลองที่ยอนแสง และวัตถุที่สะทอนแสงไดมากๆ
(ตวัอยางเชน: รถยนตทีม่ผีวิมนัวาว ฯลฯ)

วตัถทุีม่พีืน้ผวิเปนลวดลายแบบซ้ำซอน
(ตัวอยางเชน: กระจกที่มีรอยครูด, แปนพิมพของคอมพิวเตอร ฯลฯ)

จุดโฟกัสที่ทาบอยูกับวัตถุที่อยูใกลและวัตถุที่อยูไกลในจุดเดียวกัน
(ตวัอยางเชน: ภาพสตัวทีอ่ยใูกลๆ  ลกูกรง ฯลฯ)

เมือ่ใส Extender(อปุกรณเสรมิพเิศษเพือ่เพิม่ความยาวโฟกสั) และทำใหชองรบัแสงกวางสดุ
ของเลนสแคบถงึ f/5.6 หรอืแคบกวา กลองจะไมสามารถหาความชดัดวยระบบออโตโฟกสัได
(ยกเวนแตจะใชระบบ Live mode /         Live mode AF) ดูรายละเอียดของคูมือ
การใช  Extender
หากกลองไมสามารถหาความชดัดวยระบบออโตโฟกสัแบบ Live mode /         Live mode AF ได
อานหนา 117

àมือ่ออโตโฟกสัทำงานไมไดผล

วัตถุที่ยากตอการโฟกัสดวยระบบอัตโนมัติ



เมื่อใช AC Adapter Kit ACK-E8 (อุปกรณเสริมพิเศษ) ผูใชสามารถจะใชพลังงาน
จากปลั๊กไฟเพื่อใชกับกลองได โดยไมตองกังวลวาแบตเตอรีในตัวกลองจะหมด

ตอสายไฟเขากบัเครือ่งแปลงไฟ(ACK-E8) มขีัน้ตอน
ตามดงัภาพทีแ่สดง
เมือ่เลกิใชกลองแลว ใหถอดสายไฟออกจากปลัก๊ไฟ

ตอสายไฟ

ãชพลงังานจากปลัก๊ไฟผนงั

ตอสายจากเครือ่งแปลงไฟเขากบัแบตเตอรเีทยีม
ตอสายไฟเขากบั DC Coupler

เปดฝาปดชองใสแบตเตอร ีและสอดแบตเตอรเีทยีม
เขาในชองใส ดนัจนสดุทางจนแบตเตอรถีกูลอ็ค

สอดแบตเตอรีเทียมเขาไปในชองใส

เปดฝาปดรางสายไฟกระแสตรง ดนัสายไฟลงในราง
ดงัภาพทีแ่สดง
ปดฝาปดชองใสแบตเตอรี

ดนัสายไฟกระแสงตรงลงในราง

หามเสยีบหรอืถอดสายไฟใดๆ ในขณะทีส่วติซของกลองเปดอย ู<ON>



¡ารถายภาพดวยรีโมท
รโีมทคอนโทรล RC-6 (อปุกรณเสรมิพเิศษ)
ผูใชสามารถใชรีโมทคอนโทรลในการควบคุมการถายภาพแบบไรสาย โดยสามารถควบคุม
ไดหางจากตัวกลองไดถึง 5 เมตร/16.4 ฟุต ผูใชสามารถลั่นชัตเตอรเพื่อถายภาพไดทันที หรือ
เลือกหนวงเวลาถายภาพ 2 วินาที

ตวัรบัสญัญาณจากรโีมท

ตั้งระบบหนวงเวลาถายภาพเปน             (น.71)
เล็งรีโมทไปยังตัวรับสัญญาณที่อยูทางดานหนาของกลอง
แลวกดปุมสงสัญญาณ
กลองจะหาโฟกัสแบบอัตโนมัติ
เมื่อหาโฟกัสไดแลว สัญญาณไฟของระบบหนวงเวลาถายภาพจะติดสวางขึ้น
และกลองจะถายภาพ

สามารถใชรีโมทคอนโทรลรุน RC-1/RC-5 (อุปกรณเสริมพิเศษ) กับกลองรุนนี้ได

ในขณะถายภาพดวยรีโมท กลองอาจจะทำงานผิดพลาด เมื่อใชกลองในบริเวณที่มีแสง
ฟลูออเรสเซนตบางชนิด ดังนั้นควรตั้งกลองใหหางจากแหลงกำเนิดแสงประเภทนี้



สายลัน่ชตัเตอรทีม่คีวามยาว 60 ซม.(2 ฟตุ) ซึง่มสีวติซ 2 จงัหวะ ทัง้แตะเบาๆ ลงครึง่หนึง่ พือ่กระตนุการ
โฟกัสและวัดแสงของกลอง และกดลงจนสุดเพื่อถายภาพ และล็อคได โดยมีชองเสียบทางดานขางของ
ตัวกลอง

สายลัน่ชตัเตอร RS-60E3 (อปุกรณเสรมิพเิศษ)

เมือ่ถายภาพโดยไมไดมองผานชองเลง็ภาพ อาจมแีสงลอดเขาสภูายในตวักลองผานทางชองเลง็ภาพได ซึง่
แสงที่ลอดผานไปนี้อาจทำใหการวัดแสงผิดพลาด หรือเกิดผลเสียตอภาพในดานอื่นๆ เพื่อปองกันปญหา
นี ้ใหใชฝาปดชองเลง็ภาพ (น.23) ทีต่ดิมากบัสายคลองคอ
ในขณะถายภาพดวยระบบ Live View และถายภาพยนตร ไมจำเปนตองใสฝาปดชอง
เลง็ภาพ

ฝาปดชองเล็งภาพ(Eyepiece Cover)

ถอดยางรองชองเลง็ภาพดวยการดนัขึน้ไปทาง
ดานบน ดงัภาพ

ถอดยางรองชองเลง็ภาพ

เลือ่นฝาปดชองเลง็ภาพลงไปตามรอง โดยเลือ่นลง
ทางดานลาง

ตดิตัง้ฝาปดชองเลง็ภาพ

¡ารถายภาพดวยรโีมท



ควบคุมงายๆ เพื่อใหแฟลชภายนอกทำงานเหมือนแฟลชในตัว
เมื่อติดตั้งแฟลชในอนุกรม EX(อุปกรณเสริม) เขากับกลองแลว กลองจะควบคุมแฟลชให
ทำงานแบบอัตโนมัติ เหมือนกับการนำเอาแฟลชที่มีพลังไฟมากขึ้นมาใชแทนที่แฟลชที่ติดตั้ง
มาในตัว
สำหรับรายละเอียดของการใชแฟลช อานไดจากคูมือแฟลช และกลองรุนนี้เปนกลอง
Type-A ที่สามารถใชฟงกชั่นของแฟลชในอนุกรม EX ไดทุกๆ ระบบ

แฟลชชนดิตดิตัง้กบัฐานเสยีบ(Hotshoe) แฟลชสำหรับการถายภาพมาโคร(ติดตั้งที่เลนส)

แฟลชสำหรับกลอง EOS โดยเฉพาะ, EX-series

สำหรับแฟลช EX-series รุนที่มีระบบการทำงานไมเขากับกลอง (น.147) เฉพาะฟงกชั่น
[Flash exp. comp] และ [E-TTL II meter.] เทานั้นที่ปรับตั้งไดใน [External flash
func. settings] และแฟลช EX-series บางรนุ สามารถปรบัตัง้ [Shutter sync.] ได

áฟลชภายนอก

เมื่อมีการปรับตั้งชดเชยแสงแฟลชที่แฟลชภายนอก สัญลักษณของระบบชดเชยแสง
แฟลชซึ่งปรากฏที่กลอง จะเปลี่ยนจาก          ไปเปน

หากตั้งระบบแฟลชเปน TTL autoflash โดยตั้งใน Custom Function ของตัวแฟลช เมื่อ
ใชกับกลอง แฟลชจะยิงแสงที่ระดับเต็มกำลังไฟทุกๆ ครั้ง



áฟลชภายนอก

เมือ่ใชแฟลชรนุทีม่รีะบบควบคมุแฟลชแบบแมนนวล ใหปรบัตัง้ระบบแฟลชเปนแมนนวล(M)

ความไวชตัเตอรสมัพนัธแฟลช
กลองรนุนีส้ามารถทำงานไดกบัแฟลชภายนอกยีห่ออืน่ โดยมรีะดบัความไวชตัเตอร 1/200 วนิาทหีรอืต่ำ
กวา แตกอนทีจ่ะใชงานจรงิ ควรทดสอบการทำงานของแฟลชรวมกบักลองเสยีกอนวามนัสามารถทำงาน
สมัพนัธกบักลองไดอยางเหมาะสม

คำเตอืนเมือ่ถายภาพดวยระบบ Live View
แฟลชยีห่ออืน่จะไมทำงานเมือ่ถายภาพดวยระบบ Live View

เมื่อใชกลองกับแฟลช หรืออุปกรณเสริมของแฟลชที่เปนของยี่หออื่น กลองอาจจะทำงานผิด
ปกต ิหรอือาจเกดิความเสยีหายตอตวัอปุกรณได

เมื่อใชแฟลชของ Canon ที่ไมใชแฟลช EX-series
เมือ่ใชแฟลชในอนกุรม EZ/E/EG/ML/TL และปรบัตัง้เปน TTL หรอื A-TTL
แฟลชจะยงิแสงเตม็กำลงัไฟเสมอ(โดยไมคำนวณกำลงัไฟอตัโนมตั)ิ
ควรใชระบบบนัทกึภาพ <M>(Manual) หรือ <Av>(Aperture-priority AE) เมื่อใชกลองกับ
แฟลชเหลานี้

เมื่อใชแฟลชที่ไมใชของแคนนอน

หามใชแฟลชที่มีแรงดันไฟฟาสูงมากติดบน hot shoe กลอง และแฟลชอาจจะทำงานไมได



¡ารใชการด Eye-Fi
เมือ่นำการด Eye-Fi ซึง่มจีำหนายทัว่ไปมาตดิตัง้กบักลอง ผใูชสามารถถายโอนภาพทีถ่ายจาก
การดในตวักลองไปสคูอมพวิเตอรไดโดยอตัโนมตั ิหรอือพัโหลดไปยงัผใูหบรกิารออนไลนผาน
ระบบ wireless LAN ซึง่การถายโอนภาพเปนฟงกชัน่หนึง่ของการด Eye-Fi ซึง่การตดิตัง้ การใช
การด และการแกปญหาในการใชงาน ตลอดจนปญหาในการถายโอนภาพ อานรายละเอยีดได
จากคมูอืการใชของผผูลิตการด

กลองรนุนีไ้มรบัประกนัวาจะสนบัสนนุฟงกชัน่ของการด Eye-Fi (รวมทัง้การถาย
โอนขอมูลแบบไรสาย) กรณีที่เกิดขอสงสัยในการใชการดชนิดนี้ กรุณาตรวจ
สอบกบัผผูลติการด
และผูใชควรทราบดวยวา การใชการด Eye-Fi ในหลายๆ ประเทศและภูมิภาค
นัน้ จำเปนตองไดรบัการรบัรอง หากไมผานการรบัรอง จะไมไดรบัอนญุาตใหใช
การด ซึง่หากไมแนใจวาสามารถใชการดในพืน้ทีน่ัน้ๆ ได กรณุาตรวจสอบลวง
หนาเพือ่รบัทราบขอมลูจากผผูลติ

ติดต้ังการด Eye-Fi (น.31)

เลือก [Eye-Fi settings]

ปรับตั้งใหการสงสัญญาณทำงาน

เลอืก [Connection info.] จากนัน้กดปมุ

แสดงขอมลูของการตอเชือ่ม

กดปมุ                    เลอืก [Eye-Fi trans.] เปน [Enable]
จากนัน้กด
ถาตั้งเปน [Disable] การสงสัญญาณขอมูลโดย
อัตโนมัติจะไมเกิดขึ้น แมวาจะใสการดเขาไปแลว
กต็าม (สญัลกัษณของระบบจะแสดงเปน         )

ในแถบ            เลอืก [Eye-Fi settings]
จากนัน้กดปมุ
เมนูนี้จะปรากฏใหเห็นก็ตอเมื่อนำการด
Eye-Fi ใสเขาไปในตวักลอง



หาก  “         “   ปรากฏขึน้ หมายความวาเกดิความผดิพลาดในการรบัขอมลูจากการด ใหปดกลอง
และเปดใหมอกีครัง้
แมวา [Eye-Fi trans.] ไดตัง้ไวเปน [Disable] การดกจ็ะยงัคงสงสญัญาณออกมา ซึง่ใน
โรงพยาบาล ทาอากาศยาน และในสถานทีห่ลายๆ แหงซึง่ไมอนญุาตใหใชเครือ่งสงสญัญาณ
แบบไรสาย ควรถอดการด Eye-Fi ออกจากตวักลอง
ถาไมสามารถถายโอนภาพได ใหตรวจสอบการดและการตั้งคาของคอมพิวเตอร อานราย
ละเอียดไดจากคูมือการใชของการด
ขึ้นอยูกับสภาพการตอเชื่อมของระบบ wireless LAN การถายโอนขอมูลภาพอาจจะนานขึ้น
หรืออาจถูกรบกวน
ตัวการดอาจมีความรอน ซึ่งเกิดจากการถายโอนขอมูล
กลองจะใชพลังงานจากแบตเตอรีมากขึ้น
ในระหวางการถายโอนขอมูลภาพ ระบบปดพลังงานของกลองโดยอัตโนมัติจะไมทำงาน

คำเตอืน เมือ่ใชการด Eye-Fi

¡ารใชการด Eye-Fi

ตรวจสอบหาจดุเชือ่มตอ ทีแ่สดงผลอยภูายใน
[Access point SSID:]

ตรวจสอบ [Access point SSID:]

ผใูชสามารถตรวจสอบ MAC address และเวอรชัน่
firmware ของการด
กดปมุ                            สามครัง้เพือ่ออกจากเมนู

ขอมลู(ไฟล)ของภาพจะถกูถายโอนไป และ
สญัลกัษณ                   จะเปลีย่นจากสเีทา(ไมมกีาร
เชือ่มตอ) ไปเปนสญัลกัษณทางดานลาง

ถายภาพ

เมือ่มกีารถายโอนขอมลูภาพ สญัลกัษณ
จะปรากฏขึน้รวมกบัการแสดงขอมลูรายละเอยีด
(น.58)

ไมมกีารเชือ่มตอกบัจดุเชือ่มตอสญัญาณ
กำลงัเชือ่มตอกบัจดุเชือ่มตอสญัญาณ
เชือ่มตอกบัจดุเชือ่มตอสญัญาณไดแลว
กำลงัถายโอนขอมลูไปยงัจดุเชือ่มตอสญัญาณ

(สเีทา) ไมมกีารเชือ่มตอ
(กระพรบิ) กำลงัเชือ่มตอ
(แสดงอย)ู เชือ่มตอไดแลว

กำลงัถายโอน



µารางแสดงฟงกชั่นที่ใชงานไดเมื่อใชระบบบันทึกภาพแบบตางๆ
ปรบัตัง้โดยอตัโนมตัิ ผใูชปรบัตัง้เอง ปรบัตัง้ไมได

ระบบบันทึกภาพ

ระดบัคณุภาพ
ความ
ไวแสง

Picture Style
ระบบสมดลุสขีาว

Auto Lighting Optimizer
ปรบัแกความสลวัทีข่อบภาพ
โดยอัตโนมัติ
ลดสญัญาณรบกวนเมือ่
เปดรบัแสงนาน

ภาพนิ่ง

ภาพยนตร



µารางแสดงฟงกชัน่ทีใ่ชงานไดเมือ่ใชระบบบนัทกึภาพแบบตางๆ

ระบบบันทึกภาพ

ระบบวัดแสง

ภาพยนตร

ภาพนิ่ง

การเปดรับแสง
ระบบขบัเคลือ่น

แฟลชในตัว
ระบบสี

ถายภาพดวย Live View
สำหรบัการถายภาพดวยระบบแมนนวลเทานัน้
อางองิจากฟงกชัน่ “(2) ฉากหลงัเบลอ/ชดั” หนา 56
อางองิจากฟงกชัน่ “(3) ปรบัตัง้ความเขมสวางของภาพ” หนา 56
สำหรบัการถายภาพดวยระบบเปดรบัแสงอตัโนมตัเิทานัน้
ในเมนขูองระบบถายภาพยนตร สามารถปรบัตัง้ [Remote control] ได



¡ารปรับตั้งเมนู

ทำงาน / ไมทำงาน
ทำงาน / ไมทำงาน

ทำงาน / ไมทำงาน
ไมทำงาน / ทำงาน

หนา

ปรบัตัง้สมดลุสขีาวเอง

หนา
ปรับไดละเอียด 1/3 stop

รายการของเมนทูีจ่างลง จะไมปรากฏเมือ่ถายภาพดวยระบบบนัทกึภาพขัน้พืน้ฐาน

และ

(สแีดง)

(สแีดง)

ปรบัแกสมดลุสีขาว
ถายภาพครอมสมดลุสขีาว

ไมแสดง, 2 วนิาท,ี 4 วนิาท,ี 8  วนิาท,ี แสดงคางไว

การยิงแสงแฟลช / ปรับตั้งฟงกชั่นของแฟลชในตัว /
ปรับตั้งฟงกชั่นของแฟลชภายนอก / ปรับ C.Fn ของแฟลช
ภายนอก / ยกเลิก C.Fn ของแฟลชภายนอก

แถบ
จะไมปรากฏเมือ่ถายภาพดวยระบบบนัทกึภาพขัน้พืน้ฐาน

สัญญาณเสียงเตือน

การควบคุมแฟลช

คุณภาพ

ลด
ตาแดง

ลั่นชัตเตอร
โดยไมมกีารด
ระยะเวลา
แสดงภาพ

ปรบัแกความสลวั
ของขอบภาพ

ชดเชยแสง/
ถายภาพครอม

ปรบัความ
เขมสวางอตัโนมตัิ

ระบบวดัแสง

ระบบสี

ปรบัตัง้สมดลุสขีาว



¡ารปรบัตัง้เมนู

หนา

หนา

หนา

หนา

* แสดงรายการกต็อเมือ่มกีารตดิตัง้ Eye-Fi Card

(สแีดง)

(สีน้ำเงิน)

(สีน้ำเงิน)

(สเีหลอืง)

ขอมลูของ
เมด็ฝนุ แนบขอมูลตำแหนงของเม็ดฝุนเพื่อลบออกจากภาพ

ปองกันภาพ
ถกูลบ

หมนุภาพ

คำสัง่การพมิพภาพ

ลบภาพที่ถูกปองกัน
หมนุภาพแนวตัง้
ลบภาพ
ระบุและกำหนดคาของภาพที่ตองการพิมพ(DPOF)

ความไวแสง

กระโดดขาม ดวย 1 ภาพ / 10 ภาพ / 100 ภาพ / วนัที/่ ภาพยนตร / ภาพนิง่

ไมทำงาน / ทำงาน

ตัดพลังงานอัตโนมัติ
หมนุภาพอตัโนมตัิ

ฟอรแมท
เลขลำดบัไฟล

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

จดัการเริม่ตนใชการด และลบขอมลูตางๆ ในการด
ตอเนือ่ง / เริม่นบัใหมอตัโนมตั ิ/ ปรบัใหเริม่นบัใหมเอง

เลือกภาพและตั้งเวลาเแสดงภาพและสั่งเลนดูภาพโดย
อัตโนมัติแบบสไลดโชวได

ทำงาน / ไมทำงานปดจอ LCD
โดยอัตโนมัติ

เลือกสีพื้นหลังของจอภาพสขีองจอภาพ
ถายโอนขอมลู Eye-Fi : ไมทำงาน / ทำงาน
การเชื่อมตอกับขอมูล

ปรบัตัง้
Eye-Fi



¡ารปรบัตัง้เมนู

(สเีหลอืง)

(สเีหลอืง)

(สีเขียว)

ปรบัตัง้วนัที ่(ป / เดอืน / วนั) และเวลา (ชัว่โมง / นาท ี/ วนิาท)ี
ปรบัตัง้ได 7 ระดบั

เลอืกภาษา

ทำความสะอาดอตัโนมตั:ิ ทำงาน / ไมทำงาน
ทำความสะอาดทันที
ทำความสะอาดดวยตนเอง
ถายภาพดวยระบบ Live View / แสดงเสนกรดิ / ระยะเวลา
ในการลอ็คคาแสง / ระบบออโตโฟกสั

ปรบัตัง้กลองใหทำงานในลกัษณะทีต่องการ

แสดงขอมลูลขิสทิธิ ์/ บนัทกึชือ่เจาของภาพ / รายละเอยีด
ของลขิสทิธิ ์/ ลบขอมลูเกีย่วกบัลขิสทิธิ์
ยกเลกิการปรบัตัง้ทัง้หมด / ยกเลกิการปรบัตัง้ Custom
Functions ทั้งหมด
เพือ่อางองิในการใชปรบัปรงุ Firmware

บันทึกเมนู ฟงกชั่นตางๆ และ Custom Finctions ที่ใชบอยๆ
เพื่อเรียกใชไดทันที

หนา

หนา

หนา

ขอมลูลขิสทิธิ์

ยกเลิกการปรับตั้ง

การปรบัตัง้  My Menu

ความสวาง
ของจอ LCD

วนัที ่/ เวลา

ภาษา
ระบบวดิโีอ

ทำความสะอาดเซนเซอร

ปรับตั้งฟงกชั่น



¡ารปรบัตัง้เมนู

หนา

หนา

เมนูของระบบถายภาพยนตร
(สแีดง)

(สแีดง)
ไมทำงาน / ทำงาน

ไมทำงาน / ทำงาน

อตัโนมตั ิ/ แมนนวล

4 วนิาท ี/ 16 วนิาท ี/ 30 วนิาท ี/ 1 นาท ี/ 10 นาท ี/
30 นาที
เปด / ปด
ไมทำงาน / ทำงาน

ปด

แสดงกต็อเมือ่ตัง้ [Movie exposure] เปน [Manual]

แถบรายการ             Movie 1  และ              Movie 2 จะแสดงก็ตอเมื่อปรับตั้งกลองใหทำงานใน
ระบบถายภาพยนตร
จะไมแสดงรายการในแถบรายการ               Shooting 3   และ             Ser-up 3 และ               My
Menu จะไมปรากฏขึน้เมือ่ใชกลองในระบบถายภาพยนตร
ในแถบรายการ              Shooting 3  ตัวเลือก [Expo. comp. / AEB] จะแสดงเปน
[Exposure comp.]
รายการตางๆ เหลานีจ้ะไมปรากฏขึน้

Red-eye Reduction; Flash control
Metering mode, WB Shift/BKT, Color space
LCD auto off, Screen color
Sensor cleaning, Live View function settings

ระยะเวลาในการล็อคคาแสง

ความละเอียดในการถายภาพยนตร

บันทึกเสียง

ระบบออโตโฟกัส

การแสดงเสนกริด

ระบบออโตโฟกัส
ขณะถายภาพยนตร

ออโตโฟกัส/ล็อคคาแสง / ล็อคคาแสง/ออโตโฟกัส /

วัดแสง/ออโตโฟกัส ไมล็อคคาแสงชตัเตอร / ลอ็คคาแสง ออโตโฟกัส/ล็อคโฟกัส ไมล็อคคาแสง /

การเปด
รับแสง

รายละเอียดในสวนสวาง

รโีมท
คอนโทร
ล



áผนผงัของระบบอปุกรณ



áผนผงัของระบบอปุกรณ



àมื่อประสบปญหาในการใชกลอง
เมือ่ประสบปญหาในการใชกลอง ใหคนหาขอมลูเพือ่แกไขปญหาจากเนือ้หาใน
สวนนีก้อน แตถาไมพบวธิแีกปญหา ใหตดิตอผขูาย หรอืศนูยบรกิารของ
แคนนอนทีอ่ยใูกลทีส่ดุ
⌫⌫

กลองไมทำงาน แมวาสวิตซจะถูกปรับไปที่ <ON> แลว

ใสแบตเตอรไีมถกูตอง (น.26)
แบตเตอรหีมด ประจไุฟแบตเตอรใีหม (น.24)
ตรวจสอบฝาปดชองใสแบตเตอรวีาปดแนนสนทิดแีลว (น.26)
ตรวจสอบฝาปดชองใสการดวาปดแนนสนทิดแีลว (น.31)
ลองกดปมุ                     (น.44)

ไฟสัญญาณของเครื่องประจุไฟกระพริบ

เมือ่ปดสวติซของกลองในขณะทีก่ลองกำลงับนัทกึขอมลูของไฟลภาพลงในการด  ไฟบอก
สถานะของการดจะตดิหรอืกระพรบิอยสูกัครหูนึง่ หลงัจากภาพนัน้ถกูบนัทกึลงในการด
เรยีบรอยแลว ไฟจะดบัลง และกลองจะหยดุการทำงานเอง

ไฟสัญญาณบอกสถานะของการดกระพริบตลอดเวลาแมจะปดสวิตซ
ของกลองแลว <OFF>

เมือ่เกดิปญหากบัเครือ่งประจไุฟแบตเตอร ีวงจรปองกนัจะหยดุการประจไุฟ และไฟของ
เครือ่งประจไุฟจะกระพรบิเปนแสงสสีม ในกรณนีี ้ใหถอดสายไฟของเครือ่งประจไุฟออกจาก
ปลัก๊ไฟ และนำแบตเตอรอีอกจากเครือ่งประจไุฟ จากนัน้ลองตดิตัง้แบตเตอรเีขากบัเครือ่ง
ประจไุฟอกีครัง้ รอสกัครหูนึง่ แลวจงึเสยีบสายไฟของเครือ่งประจไุฟเขากบัปลัก๊ไฟอกีครัง้

ไมสามารถประจุไฟดวยเครื่องประจุไฟที่ไดมาพรอมกับตัวกลองได
หามใชเครือ่งประจไุฟนี ้ประจไุฟแบตเตอรอีืน่ๆ นอกเสยีจากแบตเตอรแีพค็รนุ LP-E8 ของ
แคนนอนเทานั้น



àมือ่ประสบปญหาในการใชกลอง

แบตเตอรีหมดเร็วมาก

ประสทิธภิาพในการเกบ็พลงังานของแบตเตอรชีนดิประจไุฟใหมไดจะเสือ่มลงตามลำดบั
หลงัจากผานการใชงานมานาน ควรซือ้แบตเตอรกีอนใหม

ใชแบตเตอรทีีเ่พิง่ประจไุฟใหม  (น.24)

หากใชกลองถายภาพดวยระบบ Live View หรือถายภาพยนตรมาเปนเวลานาน
(น.107, 123) จำนานภาพทีถ่ายไดจะลดลง

กลองหยุดการทำงานไปเอง
ระบบหยดุการทำงานของกลองจะทำงานเมือ่ไมไดใชกลองครบตามเวลาทีถ่กูกำหนด ให
ปรบั [       Auto power off] เปน [Off]  หากไมตองการใหกลองปดเอง
ถงึแมวา [       Auto power off]  จะถกูตัง้ใหเปน [Off] จอภาพของกลองจะดบัลงเมือ่
ไมไดใชกลองเปนเวลานานตดิตอกนั 30 นาท ีกดปมุ                     เมือ่ตองการใหจอภาพ
LCD กลบัมาทำงานอกีครัง้

ถายภาพหรือบันทึกภาพลงในการดไมได
ใสการดไมถกูตอง (น.31)
ถาการดเตม็ ใหเปลีย่นการดใหม หรอืลบภาพทีไ่มจำเปนทิง้ไปเพือ่ใหการดมทีีว่างมาก
ขึน้ (น. 31, 171)
เมือ่ใชระบบ One-Shot AF และสญัญาณยนืยนัความชดัในชองเลง็ภาพกระพรบิเตอืน
<      > จะไมสามารถถายภาพได ใหแตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่เพือ่โฟกสัอกีครัง้ หรอื
เปลีย่นไปใชวธิปีรบัภาพใหชดัดวยตนเอง(Manual) (น.37, 69)
เลือ่นสวติซปองกนัการบนัทกึและลบขอมลูของการดใหอยใูนตำแหนงทีบ่นัทกึได (น.31)

⌫⌫

ภาพไมชัด

เพือ่ปองกนัภาพสัน่ พยายามกดชตัเตอรอยางนมุนวล (น.36, 37)
หากเลนสทีใ่ชมรีะบบ Image Stabilizer ใหปรบัสวติซ IS ทีเ่ลนสไปที่

ปรบัสวติซทีก่ระบอกเลนสไปที ่<AF> (น.33)



àมือ่ประสบปญหาในการใชกลอง

การดใชไมได
ถามขีอความเตอืนเกีย่วกบัความผดิพลาดของการด ดหูนา 42 และ 224

ขณะถายภาพตอเนื่อง จำนวนภาพสูงสุดที่ถายไดมีปริมาณลดลง

ตัง้ ISO 100 ไมได
ในแถบ  [      Custom Functions(C.Fn)] ในเมนู [Highlight tone priority] ซึ่งถา
ไดตั้งเปน [Enable] จะตั้ง ISO 100 ไมได และถาตั้งเปน [Disable] จะสามารถตั้ง
ISO 100 ได (น.194) และเชนเดียวกันเมื่อใชกลองในระบบถายภาพยนตร (น.134)

ตัง้ระบบ Auto Lighting Optimizer ไมได
ในแถบ  [      Custom Functions(C.Fn)] ในเมนู [Highlight tone priority] ซึ่งถา
ไดตั้งเปน [Enable] จะไมสามารถปรับตั้งใหระบบ Auto Lighting Optimizer
ทำงานได แตถา [Highlight tone priority] ไดถูกตั้งเปน [Disable] จะสามารถปรับ
ตั้งใหระบบ Auto Lighting Optimizer ทำงานได (น.194) และเชนเดียวกันเมื่อใช
กลองในระบบถายภาพยนตร (น.134)

เมื่อใชระบบบันทึกภาพ <Av> และใชแฟลช พบวา ความไวชัตเตอร
มีระดับต่ำลง

เมื่อถายภาพตอนกลางคืน เมื่อฉากหลังมืดเขม ความไวชัตเตอรจะลดต่ำลงโดย
อัตโนมัติ(ถายภาพดวยระบบแฟลชสัมพันธความไวชัตเตอรต่ำ) เพื่อใหจุดเดนและ
ฉากหลังไดรับแสงอยางพอเหมาะ หากไมตองการใชแฟลชสัมพันธความไวชัตเตอร
ต่ำ ใหปรับตั้งในแถบ  [      Custom Functions(C.Fn)]   [Flash sync. speed in
Av mode] เปน 1 หรือ 2 (น.192)

เมื่อถายภาพวัตถุที่มีรายละเอียดสูงมาก (เชน ทุงหญา ฯลฯ) ขนาดของไฟลจะใหญ
ขึ้น และจำนวนภาพถายตอเนื่องจะนอยกวาปริมาณที่แสดงไวในหนา 72

เมนูใน [      Custom Functions(C.Fn)] [High ISO speed noise reduction] โดย
ปรับตั้งตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งดังนี้  [Standard], [Low] หรือ [Disable] ซึ่งถาตั้งเปน
[Strong] จำนวนภาพที่ถายตอเนื่องสูงสุดจะลดลง  (น.193)



àมือ่ประสบปญหาในการใชกลอง

แฟลชในตัวไมทำงาน
ถาใชแฟลชในตวัถายภาพตอเนือ่งอยางรวดเรว็เกนิไปและไมพกั แฟลชจะหยดุทำงาน
เพือ่ปองกนัความเสยีหายของตวัเอง

กลองมีเสียงดังเมื่อสั่นหรือถูกเขยา
กลไกของแฟลชในตวักลองมกีารขยบัเลก็นอย ซึง่ไมถอืเปนความผดิปกติ

ไดยนิเสยีงชตัเตอรดงัสองครัง้เมือ่ใชระบบ Live View
ถาใชแฟลช กลองจะมีเสียงชัตเตอรดังสองครั้งเมื่อถายภาพดวย Live View (น.109)

ระบบถายภาพยนตรหยุดทำงานเอง

หากไฟลภาพยนตรที่ถายมีขนาดถึง 4GB หรือครบ 29 นาที 59 วินาที ตอเนื่องกัน
ระบบถายภาพยนตรจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

ถาความเร็วในการบันทึกขอมูลลงในการดต่ำเกินไป ระบบถายภาพยนตรจะหยุด
ทำงานโดยอัตโนมัติ ควรนำการด SD ที่มีความเร็วในมาตรฐาน
หรือเร็วกวา  หากตองการตรวจสอบขอมูลเรื่องความเร็วของการด ใหตรวจสอบจาก
เวบไซตของผูผลิตการด

เมื่อผูใชหมุนวงแหวนหรือปรับควบคุมเลนสในขณะถายภาพยนตร เสียงที่เกิดขึ้น
จากการปรับควบคุมจะถูกบันทึกลงไปในภาพยนตรดวย หากไมตองการเสียงนี้ ให
ใชไมโครโฟนภายนอก (มีจำหนายทั่วไป) (น.135)

เมื่อเลนดภูาพยนตร แลวไดยนิเสียงการทำงานของกลอง



⌫⌫

ภาพบนจอ LCD ดไูมสดใสเทาทีค่วร
อาจมฝีนุตดิทีจ่อ LCD ใหเชด็ออกดวยผาเชด็เลนสหรอืผานมุ
ทีอ่ณุหภมูสิงูมากหรอืต่ำมาก การแสดงผลของจอ LCD จะชาลงหรอือาจจะดมูดืคล้ำ
การแสดงผลจะกลบัเปนปกตเิมือ่ใชงานในอณุหภมูหิอง

ลบภาพไมได

เมื่อใชระบบบันทึกภาพอัตโนมัติสมบูรณแบบ บางแถบรายการและตัวเลือกจะถูก
ตัดไป ใหเปลี่ยนไปเปนระบบบันทึกภาพสรางสรรค (น.40)

หนาจอของเมนแูสดงแถบและตวัเลอืกนอยลง

ชื่อของไฟลมีตัวอักษรตัวแรกสุด เปน “_”(“_MG_”)
ถาปรับระบบสีเปน Adobe RGB ตัวอักษรตัวแรกของชื่อไฟลจะนำหนาดวย “_” ถา
ไมตองการ ใหปรับระบบสีเปน sRGB (น.96)

เลขลำดับไฟลไมไดเริ่มจาก “0001”
เมื่อนำเอาการดที่มีภาพอยูแลวมาใสเขาในตัวกลอง การลำดับไฟลจะเริ่มจาก
หมายเลขภาพหลังสุดที่อยูในการดแผนนั้น (น.140)

àมือ่ประสบปญหาในการใชกลอง

ถาภาพไดถกูปองกนัการลบ จะลบภาพนัน้ไมได (น.170)
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กลองแสดงวันที่และเวลาที่บันทึกภาพไมถูกตอง
เกิดจากการไมไดตั้งวันที่และเวลาใหถูกตอง (น.29)

ตรวจสอบการเชื่อมตอสาย AV หรือ HDMI วาไดใสอยางดีแลวหรือไม (น.167,169)
ไมมีภาพปรากฏบนจอโทรทัศน

ปรับตั้งรูปแบบของวิดีโอใหถูกตอง (NTSC/PAL)  ใหตรงกับรูปแบบของโทรทัศน
(น.214)
ใชสาย AV ที่ไดมาพรอมกับตัวกลอง (น.169)

ขึ้นอยูกับเครื่องอานการดและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรที่ใช ซึ่งการดชนิด
SDXC นั้น เครื่องอานหรือระบบปฏิบัติการบางรุนอาจตรวจไมพบก็ได ในกรณีนี้
ใหใชสายเชื่อมตอจากกลองเพื่อถายโอนภาพจากกลองไปสูคอมพิวเตอรดวย
ซอฟทแวร EOS Utility ซึ่งไดมาพรอมกับกลอง

เครื่องอานการดตรวจไมพบแผนการด

เมนู [Eye-Fi Settings] ไมปรากฏขึ้น

มีตัวเลือกผลพิเศษสำหรับการพิมพนอยกวาที่ระบุไวในคูมือ
การแสดงตัวเลือกในการพิมพที่จอของกลองอาจจะแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับรุนของ
เครื่องพิมพ โดยจัดแสดงไวในรายการผลพิเศษในการพิมพ (น.180)

⌫

เมนู [Eye-Fi Settings] จะปรากฏก็ตอเมื่อนำการด Eye-Fi ติดตั้งในตัวกลอง และ
หากการดมีแถบปองกันการบันทึก ผูใชจะไมสามารถตรวจสอบขอมูลการตอเชื่อม
ของการดได หรือส่ังยุติการถายโอนขอมูลของการดเมื่อแถบล็อคการบันทึกอยูใน
ตำแหนงล็อค



Ãหสัแสดงความผดิพลาด

เมื่อเกิดปญหากับการทำงานของกลอง จะมีขอความ
แสดงความผิดพลาดเตือนที่ หน าจอ  ใหทำตาม
คำแนะนำที่หนาจอ

รายละเอยีด

รหสัความผดิพลาด

หมายเลข ขอความเตอืน และการแกไขปญหา
การเชื่อมตอสัญญาณระหวางกันของกลองกับเลนสเกิดความผิดพลาด
ใหทำความสะอาดจุดสัมผัสของเลนส
   ทำความสะอาดจุดสัมผัสอีเลคทรอนิคสที่กลองและเลนส และควรใชเลนส
ของ Canon เทานั้น (น.13, 16)
กลองไมสามารถตรวจพบการด หรือขอมูลในการด ใหสอดการดอีกครั้ง
เปลี่ยน หรือฟอรแมทการดนั้นดวยกลอง
   ถอดการดออกแลวใสใหม หรือนำการดแผนอื่นมาใช หรือฟอรแมทการด
(น.31, 42)
ไมสามารถบันทึกภาพไดเพราะการดเต็ม เปลี่ยนการดแผนใหม
   เปลี่ยนการดใหม ลบภาพที่ไมจำเปน หรือฟอรแมทการด
(น.31, 171, 42)
แฟลชในตัวกลองไมยกตัวขึ้นทำงาน ใหปดสวิตซของกลองแลวเปดใหม

   ปรับสวิตซปดและเปดกลอง  (น.27)
ไมสามารถสั่งทำความสะอาดเซนเซอรได ปดสวิตซกลองและเปดใหม

ปรับสวิตซปดและเปดกลอง  (น.27)
ไมสามารถถายภาพไดเพราะเกิดความผิดพลาด ใหปดสวิตซกลองและ
เปดใหม หรือถอดแลวใสแบตเตอรีใหม

ปรับสวิตซปดและเปดกลอง หรือลองถอดแบตเตอรีออกจากกลองแลวใสเขาใหม
หรือนำเลนสของ Canon มาใช (กรณีที่ไมไดใชเลนส Canon) (น.27, 26)

หากกลองยังแสดงรหัสบอกความผิดพลาดอยู ใหจดหมายเลขบอกความผิดพลาดที่กลอง
แสดง และติดตอสอบถามที่ศูนยบริการของ Canon ที่ใกลที่สุด



Ãายละเอยีดของกลอง
• ชนดิ
ชนดิของกลอง: Digital, single-lens reflex, มรีะบบวดัแสงและ

โฟกัสอัตโนมัติ และมีแฟลชในตัว
สือ่บนัทกึภาพ: SD Card, SDHC Card, SDXC Card
ขนาดเซนเซอร: 22.3 มม. x 14.9 มม.
เลนสที่ใชได: Canon EF และ EF-S lenses

(ความยาวโฟกสัเทยีบเทากบัระบบ 35mm โดยประมาณ
คณูดวย 1.6 เทาของความยาวโฟกสัทีร่ะบ)ุ

เมาท: Canon EF

• เซนเซอรรับแสง
ชนิด: CMOS sensor
พกิเซลทีใ่ชงานจรงิ: ประมาณ 18.00 ลานพกิเซล
อตัราสวนของดาน: 3:2
ระบบกำจดัฝนุ: กำจดัฝนุอตัโนมตั,ิ สัง่ทำความสะอาดเอง,

แนบขอมูลตำแหนงของเม็ดฝุนไปกับภาพที่ถาย

• ระบบบนัทกึขอมลูภาพ
รปูแบบของการบนัทกึ: Design rule for Camera File System 2.0
ชนดิของไฟลภาพ: JPEG, RAW (14-bit Canon original),

RAW+JPEG บนัทกึไฟลทัง้สองชนดิไดในเวลาเดยีวกนั
ความละเอยีดในการบนัทกึ: Large : ประมาณ 17.90 ลานพกิเซล (5184 x 3456)

Medium : ประมาณ 8.00 ลานพกิเซล (3456 x 2304)
Small : ประมาณ 4.50 ลานพกิเซล (2592 x 1728)
RAW : ประมาณ 17.90 ลานพกิเซล (5184 x 3456))

• ระบบประมวลผลภาพ
Picture Style: Standard, Portrait, Landscape, Neutral, Faithful,

Monochrome, User Def. 1 - 3
สมดลุสขีาว(WB): Auto, Preset (Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light,

White fluorescent light, Flash), Custom,
ปรบัตัง้อณุหภมูสิไีด (2500-10000K), ปรบัแกสมดลุสขีาว,
มีระบบถายภาพครอมสมดุลสีขาว
* สามารถถายโอนขอมูลของอุณหภูมิสีไปพรอมกับ
ไฟลโดยอัตโนมัติ

การลดสญัญาณรบกวน(noise): เมือ่ถายภาพดวยการเปดรบัแสงนานมาก และเมือ่ใช
ความไวแสงสูง

ปรบัแกความเขมสวางอตัโนมตั:ิ มรีะบบ Auto Lighting Optimizer
ระบบเนนรายละเอยีดในสวนสวาง(Highlight tone priority):    มรีะบบนี้
ระบบปรบัแกความสลวัของขอบภาพ: มรีะบบนี้
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• ชองเลง็ภาพ
ชนิด: Eye-level pentamirror
การครอบคลมุ: 95% จากพื้นที่ของภาพจริง ทั้งทางแนวตั้งและแนวนอน
อตัราขยาย: ประมาณ 0.87x (-1 m    เมือ่ใชเลนส 50mm โฟกสัที ่infinity)
ระยะมอง: ประมาณ 19 มม. (จากศนูยกลางของเลนสตา)
ปรบัแกสายตาในตวั: -3.0 - +1.0 m (dpt)
โฟกสัสกรนี: ติดตั้งตายตัว
กระจกสะทอนภาพ: แบบ Quick-return
ตรวจสอบความชดัลกึ: มีปุมตรวจสอบความชัดลึก

• ออโตโฟกัส
ชนิด: TTL secondary image-registration, phase detection
จดุโฟกสั: 9 จดุ  (ใชเซนเซอรแบบกากบาททัง้หมด)
ชวงการวดัแสง: EV -0.5 - 18 (ที ่23 ํC/73 ํF, ISO 100)
ระบบโฟกสั: One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF, แมนนวลโฟกสั(MF)
ไฟชวยหาโฟกสัอตัโนมตั:ิ แฟลชในตัวจะยิงแสงกระพริบแบบตอเนื่อง

• ควบคุมการเปดรับแสง
ระบบวดัแสง: TTL วดัแสงผานเลนสทีเ่ปดชองรบัแสงกวางสดุ

แบงพืน้ทีใ่นภาพเปน 63-สวน
• ระบบวัดแสงเฉลี่ยหลายสวน (เชื่อมโยงกับจุดโฟกัสทุกจุด)
• ระบบวดัแสงเฉพาะสวน (พืน้ทีป่ระมาณ 9% )
• ระบบวดัแสงเฉพาะจดุ (พืน้ทีป่ระมาณ 4%)
• ระบบวดัแสงเฉลีย่เนนกลางภาพ

ชวงการวดัแสง: EV 1 – 20  (ที ่23 ํC/73 ํF  ใชเลนส EF50mmF/1.4 USM ที ่ ISO 100)
ระบบบนัทกึภาพ: Program AE (Full Auto, Portrait, Landscape, Close-up,

Sports, Night Portrait, Flash Off,  Creative Auto,
Program), shutter-priority AE, aperture-priority AE,
depth-of-field AE,  manual exposure

ความไวแสง(ISO): Basic Zone modes: ปรบัความไวแสงใหอตัโนมตัใินชวง
ISO 100 – 3200
Creative Zone modes: ISO 100 - 6400 (ปรบัไดขัน้ละ
1 stop) หรอืกลองเลอืกใหโดยอตัโนมตัใินชวง
ISO 100 - 6400 หรอืขยายความไวแสงเปน  ISO 12800

ชดเชยแสง: แบบปรับตั้งเอง และถายภาพครอม(สามารถใชงานรวม
กับการปรับชดเชยแสงได)

ระดบัการชดเชยแสง: +/- 5 stops ปรบัไดขัน้ละ1/3- หรอื 1/2-stop
ลอ็คคาแสงอตัโนมตั:ิ อตัโนมตั:ิใชระบบ One-shot AF และหาโฟกสัไดแลว

                รวมกบัระบบวดัแสงเฉลีย่หลายสวน
ลอ็คคาแสงแบบแมนนวล: โดยกดปมุ AE Lock

-1
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• ชตัเตอร
ชนิด: Electronically-controlled, focal-plane shutter
ความไวชตัเตอร: 1/4000 วนิาท ีถงึ 1/60 วนิาท ี(ในระบบ Full Auto),

ความไวชตัเตอรสมัพนัธแฟลช 1/200 วนิาที
1/4000 วนิาท ีถงึ 30 วนิาท,ี และชตัเตอร bulb
(ความไวชตัเตอรทีป่รบัไดทัง้หมด)
(ความไวชตัเตอรทีป่รบัได จะขึน้อยกูบัระบบบนัทกึภาพทีใ่ช)

• แฟลช
แฟลชในตวั: ซอนตวั และยกตวัขึน้ทำงานเอง

Guide No.: 13/43 (ISO 100, หนวยเมตร/ฟตุ)
การครอบคลุมของแฟลช: มุมรับภาพของเลนสความยาว
โฟกสั 17mm
ระยะเวลาประจไุฟ ประมาณ 3 วนิาที

แฟลชภายนอก: EX-series Speedlite (Functions settable with the camera)
ระบบวดัแสงแฟลช: E-TTL II autoflash
ชดเชยแสงแฟลช: +/- 2 stops ปรบัไดขัน้ละ 1/3 หรอื1/2 stop
ลอ็คคาแสงแฟลช: ทำได
ชองเสยีบสายพวงแฟลชภายนอก: ไมมี

• ระบบขบัเคลือ่น
ระบบขบัเคลือ่น: แบบครัง้ละภาพ แบบตอเนือ่ง,

หนวงเวลาถายภาพ 10 วนิาท ีหรอื 2 วนิาท ีและหนวงเวลา
10 วนิาทแีลวถายแบบตอเนือ่ง

ความเรว็สงูสดุ: 3.7 เฟรมตอวนิาที
จำนวนภาพตอเนือ่งสงูสดุ: JPEG Large/Fine: ประมาณ 34 shots

RAW: ประมาณ 6 shots
RAW+JPEG Large/Fine: ประมาณ 3 shots
* ไดจากการทดสอบตามมาตรฐานของ Canon (ที่ ISO 100
ใช PictureStyle แบบ Standard) ใชการดขนาด 4 GB

• Live View Shooting
ระบบโฟกสั: Live mode, Face detection Live mode

วเิคราะหดวยการจบัความเปรยีบตาง(Contrast detection)
Quick mode (วเิคราะหดวย Phase-difference detection)
แมนนวลโฟกัส (ขยายภาพในขนาด 5x/10x ได)

ระบบวดัแสง: วัดแสงเฉลี่ย ดวยเซนเซอรรับแสง
ชวงการวดัแสง: EV 0 - 20 (ที ่23 ํC/73 ํF เลนส EF50mm f/1.4 USM ที ่ISO 100)
ระบบบนัทกึภาพแบบเกบ็เสยีง: ทำได (Mode 1 และ 2)
การแสดงเสนตาราง: แสดงไดสองแบบ
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• การถายภาพยนตร
ระบบบบีอดัภาพยนตร: MPEG-4 AVC/H.264  Variable (average) bit rate
รปูแบบการบนัทกึเสยีง: Linear PCM
ชนดิของไฟล: MOV
ขนาดการบนัทกึและอตัราเรว็: 1920x1080 (Full HD) : 30p/25p/24p

1280x720 (HD) : 60p/50p
640x480 (SD) : 60p/50p
Crop 640x480 (SD)  : 60p/50p
* 30p: 29.97 fps, 25p: 25.00 fps, 24p: 23.976 fps, 60p:
 59.94 fps, 50p: 50.00 fps

ขนาดไฟล: 1920x1080 (30p/25p/24p) : ขนาดประมาณ 330 MB/min.
1280x720 (60p/50p) : ขนาดประมาณ 330 MB/min.
640x480 (60p/50p) : ขนาดประมาณ 165 MB/min.
Crop 640x480 (60p/50p) : ขนาดประมาณ 165 MB/min.

การโฟกสัภาพ: รปูแบบเดยีวกบัการโฟกสัดวยระบบ Live View
ระบบวดัแสง: วัดแสงดวยระบบเฉลี่ยหลายสวนและเฉลี่ยเนนกลางภาพ

ดวยเซนเซอรรับแสง
* กลองจะปรบัตัง้เอง โดยพจิารณาจากระบบออโตโฟกสัทีเ่ลอืกใช

ชวงการวดัแสง: EV 0 - 20 (ที ่23 ํC/73 ํF เมือ่ใชเลนส EF50mm f/1.4 USM ที ่ISO 100)
การควบคมุการเปดรบัแสง: Program AE(ชดเชยแสงได) สำหรบัถายภาพยนตร

หรือเปดรับแสงเอง(แมนนวล)
ความไวแสง: ปรบัตัง้อตัโนมตั:ิ ในชวง ISO 100 - 6400

เมือ่ถายภาพดวยระบบแมนนวล:  ปรบัตัง้อตัโนมตัิ
ในชวง  ISO 100 – 6400 (ขัน้ละ 1 stop)

การบนัทกึเสยีง: มไีมโครโฟนแบบโมโน ตดิตัง้ในตวักลอง
มีชองเสียบตอพวงกับลำโพงภายนอกแบบสเตอริโอ

การแสดงเสนตาราง: แสดงไดสองแบบ

• จอภาพ LCD
ชนิด: TFT color liquid-crystal monitor
ขนาดและความละเอยีด: 3 นิว้ ความละเอยีดประมาณ 1.04 ลานจดุ
ครอบคลมุ: พื้นที่ 100% ของภาพ
การปรบัความสวาง: ปรบัตัง้ได 7 ระดบั
ภาษาทีเ่ลอืกได: 25 ภาษา (รวมภาษาไทย)

• เลนดภูาพ
รปูแบบการแสดงภาพ: ภาพเดีย่ว, ภาพเดีย่วพรอมขอมลูการถายภาพ (ภาพ,

คณุภาพในการบนัทกึ,  ขอมลูการถายภาพ, histogram),
ภาพดชัน ี4 หรอื 9 ภาพ, หมนุภาพได
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ซมูขยายดภูาพในตวักลอง: ประมาณ 1.5x-10x
การคนหาภาพ: เลือ่นดภูาพตามลำดบัครัง้ละภาพ

เลือ่นดภูาพแบบขามครัง้ละ 10 หรอื 100 ภาพ
เลือ่นดภูาพตามลำดบัวนัที,่ ลำดบัภาพยนตร, ภาพนิง่

เตอืนพืน้ทีส่วนสวาง: พื้นที่สวนสวางในภาพจะกระพริบ
การเลนดภูาพยนตร: เลนดไูดทีจ่อ LCD ของกลอง หรอืตอพวงไปเลนดภูายนอก

ดวยสาย AV  หรอืผานจดุตอพวง HDMI และมลีำโพงในตวั

• Direct Printing สัง่พมิพภาพโดยตรงจากตวักลอง
เครือ่งพมิพทีส่นบัสนนุ: เครือ่งพมิพทีม่รีะบบ PictBridge
ภาพที่พิมพได: ไฟลภาพแบบJPEG และ RAW
ระบบสัง่งานพมิพ: สนบัสนนุระบบพมิพแบบ DPOF 1.1

• ปรับกลองใหทำงานตามผูใช
Custom Functions: 12 แบบ
การปรบัตัง้ My Menu: มี
ขอมลูลขิสทิธิ:์ บันทึกขอมูลลิขสิทธิ์ของภาพได

• การเชือ่มตอ
ชองตอพวง AV out แบบดจิติอล: Analog video (สนบัสนนุ NTSC/PAL) / stereo audio output
ชองตอพวง USB: สำหรับตอเชื่อมกับคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ

(Hi-Speed USB)
ชองตอพวงแบบ HDMI: ชนดิ C (ปรบัความละเอยีดอตัโนมตั)ิ, CEC-compatible
ชองเสยีบสำหรบัไมโครโฟนภายนอก: แจคสเตอริโอ 3.5 มม.
ชองเสยีบสายลัน่ชตัเตอร: ใชสายลัน่ชตัเตอรรนุ R-60E3
สายลัน่ชตัเตอรแบบไรสาย: ใชไดกบัรโีมทรนุ  RC-6

• แหลงพลงังาน
แบตเตอร:ี Battery Pack LP-E8 (1 กอน)

* สามารถใชไฟฟากระแสสลบัได เมือ่ใชอปุกรณเสรมิพเิศษ
    AC Adapter Kit ACK-E8
* เมือ่ใช Battery Grip BG-E8 ใชถานขนาด AA 6 กอนได

อายกุารใชงานแบตเตอร:ี เมื่อมองภาพผานชองเล็งภาพ:
(ทดสอบตามมาตรฐาน CIPA) ถายไดจำนวน 440 ภาพ ที ่23 ํC/73 ํF

และ 400 ภาพ ที ่0 ํC/32 ํF
เมือ่เลง็ภาพดวยระบบ Live View :
ถายไดจำนวน 180 ภาพ ที ่23 ํC/73 ํF
และ 150 ภาพ ที ่0 ํC/32 ํF
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• ขนาดและน้ำหนัก
ขนาด (กวางXสงูXหนา): 128.8 x 97.5 x 75.3  มม. / 5.1 x 3.8 x 3.0 นิว้
น้ำหนกั: ประมาณ 530 กรมั / 18.7 oz. พรอมเลนส

และ 475 กรัม / 16.8 oz. (เฉพาะตัวกลอง)

• สภาพแวดลอมในการทำงาน
ชวงอณุหภมูใินการทำงาน: 0 ํC - 40 ํC / 32 ํF - 104 ํF
ความชืน้ในการทำงาน: 85% หรอืต่ำกวา

• แบตเตอร ีLP-E8
ชนิด: ลเิธีย่มไอออน ประจไุฟใหมได
แรงดนัไฟฟา: 7.2 V DC
ความจกุระแสไฟ: 1120 mAh
ชวงอณุหภมูใินการทำงาน: ระหวางประจุไฟ : 6 ํC - 40 ํC / 43 ํF - 104 ํF

ระหวางถายภาพ : 0 ํC - 40 ํC / 32 ํF - 104 ํF
ความชืน้ในการทำงาน: 85% หรอืต่ำกวา
ขนาด (กวาง x สงู x หนา): 37.1 x 15.4 x 55.2 มม. / 1.5 x 0.6 x 2.2 นิว้
น้ำหนกั: ประมาณ 52 กรมั /1.8  oz.

• เครือ่งชารจแบตเตอร ีLC-E8
แบตเตอรีที่ใชได: Battery Pack LP-E8
ระยะเวลาประจไุฟ: ประมาณ 2 ชั่วโมง (ที่ 23 ํC / 73 ํF)
กระแสไฟเขา: 100 - 240 V AC (50/60 Hz)
กระแสไฟออก: 8.4 V DC/720 mA
ชวงอณุหภมูใินการทำงาน: 6 ํC - 40 ํC / 43 ํF - 104 ํF
ความชืน้ในการทำงาน: 85% หรอืต่ำกวา
ขนาด (กวาง x สงู x หนา): 69 x 28 x 87.5  มม. / 2.7 x 1.1 x 3.4 นิว้
น้ำหนกั: ประมาณ 82 กรมั / 2.9 oz.

• เครือ่งชารจแบตเตอร ีLC-E8E
แบตเตอรีที่ใชได: Battery Pack LP-E8
ระยะเวลาประจไุฟ: ประมาณ 2 ชั่วโมง (ที่ 23 ํC / 73 ํF)
กระแสไฟเขา: 100 - 240 V AC (50/60 Hz)
กระแสไฟออก: 8.4 V DC/720 mA
ชวงอณุหภมูใินการทำงาน: 6 ํC - 40 ํC / 43 ํF - 104 ํF
ความชืน้ในการทำงาน: 85% หรอืต่ำกวา
ขนาด (กวาง x สงู x หนา): 69 x 28 x 87.5  มม. 2.7 x 1.1 x 3.4  นิว้
น้ำหนกั: ประมาณ 82 กรมั  / 2.9 oz.
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องศาการรบัภาพ: ตามแนวทแยง: 74 ํ20’ - 27 ํ 50’
ตามแนวนอน: 64 ํ30’ - 23 ํ20’
ตามแนวตัง้: 45 ํ30’ - 15 ํ40’

โครงสรางของเลนส: 11 ชิ้น 9 กลุม
ชองรบัแสงแคบสดุ: f/22 - 36
ระยะโฟกสัใกลสดุ: 0.25 เมตร / 0.82 ฟุต (จากเซนเซอรถึงวัตถุ)
อตัราขยายสงูสดุ: 0.34x (ที ่85 mm)
พืน้ทีค่รอบคลมุ: 207x 134 - 67 x 45 มม. / 8.1 x 5.3 - 2.6 x 1.8 นิว้
ระบบ Image Stabilizer: แบบ Lens shift type
ขนาดฟลเตอร: 58 mm
ฝาปดเลนส: E-58
เสนผา ศก. และความยาว: 68.5 x 70 มม / 2.7 x 2.8 นิว้
น้ำหนกั: โดยประมาณ 200 กรมั / 7.1 oz.
ฮูด: EW-60C (แยกจำหนาย)
กลองบรรจ:ุ LP814 (แยกจำหนาย)

องศาการรบัภาพ: ตามแนวทแยง: 74 ํ20’ - 11 ํ30’
ตามแนวนอน: 64 ํ30’ - 9 ํ30’
ตามแนวตัง้: 45 ํ30’ - 6 ํ20’

โครงสรางของเลนส: 16 ชิ้น 12 กลุม
ชองรบัแสงแคบสดุ: f/22 - 36
ระยะโฟกสัใกลสดุ: ความยาวโฟกสัที ่18mm : 0.49 เมตร  /1.61 ฟตุ

(องศาการรบัภาพ 327 x 503 มม. / 12.9 x 19.8 นิว้)
ความยาวโฟกสัที ่135mm : 0.45 เมตร  /1.48 ฟตุ
(องศาการรับภาพ 75 x 112 มม. / 3.0 x 4.4 นิ้ว)
*ระยะโฟกัสใกลสุดขึ้นอยูกับชวงความยาวโฟกัสที่ใช

อตัราขยายสงูสดุ: 0.21x (ที ่135 mm)
ระบบ Image Stabilizer: แบบ Lens shift type
ขนาดฟลเตอร: 67 mm
ฝาปดเลนส: E-67U
เสนผา ศก. และความยาว: 75.4 x 101 มม. / 3.0 x 4.0 นิว้
น้ำหนกั: โดยประมาณ 455 กรมั /16.0 oz.
ฮูด: EW-73B (แยกจำหนาย)
กลองบรรจ:ุ LP1116 (แยกจำหนาย)

คณุสมบตัทิีแ่สดงไวในรายการขางตน ไดมาจากการทดสอบตามมาตรฐานของ Canon
คุณสมบัติและการตกแตงภายนอกของกลองอาจเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบ
เมือ่ใชเลนสยีห่ออืน่ และเกดิปญหากบัการทำงานของกลอง ใหสอบถามทีผ่ผูลติเลนสนัน้ๆ



เกีย่วกบัการอนญุาตของ  MPEG-4
“การใชผลิตภัณฑตามมาตรฐานของ MPEG-4 นี้ ไดรับอนุญาตภายใตสิทธิบัตรของ
AT&T สำหรบัการใชรหสัและถอดรหสัไฟลวดิโีอชนดิ MPEG-4 ซึง่เปนการใชรหสัวดิโีอ
สำหรบัการใชงานสวนบคุคล(1) และไมเปนเชงิพาณชิย(2) โดยไดรบัอนญุาตจากผใูห
การอนุญาตใหใชผลิตภัณ MPEG-4 ซึ่งอยูภายใตลิขสิทธิ์ของ AT&T
ไมอนุญาตหรือสนับสนุนใหนำ MPEG-4 ไปใชสำหรับงานประเภทอื่น”
* เอกสารนี้จะใชภาษาอังกฤษในการอธิบายหากจำเปน
แนะนำใหใชอปุกรณเสรมิพเิศษของ Canon แท เทานัน้
ผลิตภัณฑนี้ ไดถูกออกแบบใหมีคุณสมบัติอันโดดเดน และมีประสิทธิภาพในการใชงานที่ยอด
เยีย่ม เมือ่ใชรวมกบัอปุกรณเสรมิพเิศษของ Canon โดยเฉพาะ ซึง่ Canon ไมรบัผิดชอบตอความ
เสียหายของผลิคภัณฑเมื่อใชอุปกรณเสริมที่ไมใช Canon และ/หรือ ความเสียหายจาก
อุบัติเหตุ เชน อัคคีภัย ฯลฯ (เชน การรั่วซึมของแบตเตอรี และ/หรือ การระเบิดของแบตเตอรี
แพค็)  โปรดระลกึวา การรบัประกนัจะไมครอบคลมุถงึการซอม เมือ่เกดิความเสยีหายตออปุกรณ
เสริมที่ไมใชผลิตภัณฑของ Canon แมผูใชตองการใหซอมหรือเปลี่ยนอุปกรณชิ้นดังกลาว

Adobe เปนเครือ่งหมายการคาของบรษิทั Adobe Systems Incorporated
Windows เปนเครือ่งหมายการคาของบรษิทั Microsoft Corporation ในสหรฐัอเมรกิา
และประเทศอื่นๆ
Macintosh และ Mac OS เปนเครือ่งหมายการคาของบรษิทั Apple Inc. ในสหรฐัอเมรกิา
และประเทศอื่นๆ
เครือ่งหมาย  SDXC เปนเครือ่งหมายการคาของ SD-3C, LLC.
HDMI, สญัลกัษณ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เปนเครือ่งหมายการคา
หรอืเครือ่งหมายการคาทีม่กีารลงทะเบยีนไวกบั HDMI Lincensing LLC.
ชือ่สนิคาและเครือ่งหมายการคาอืน่ๆ ทีป่รากฏอยใูนคมูอืฉบบันี ้เปนสมบตัขิองเจาของ
สินคาเหลานั้น

เครือ่งหมายการคา

กลองดจิติอลรนุนี ้สนบัสนนุ Design rule for Camera File System 2.0 และ Exif
2.21 (เรยีกอกีชือ่หนึง่วา “Exif Print”) Exif Print เปนมาตรฐานแบบหนึง่ทีส่นบัสนนุ
การทำงานรวมกนัระหวางกลองดจิติอลกบัเครือ่งพมิพ เมือ่ตอเชือ่มกลองกบัเครือ่ง
พมิพ กลองจะใชขอมลูการถายภาพเพือ่ปรบัคณุภาพของภาพใหดขีึน้ดวย



 



ปฏบิตัติามคำแนะนำตอไปนีอ้ยางเครงครดั และใชอปุกรณอยางระมดัระวงัและถกูวธิ ีเพือ่ปองกนัการเกดิ
อุบัติเหตุรายแรง และความเสียหายของอุปกรณ

เพือ่ปองกนัการเกดิอคัคภียั ความรอน การรัว่ไหลของสารเคม ีและการระเบดิ ใหปฏบิตัติามคำแนะ
นำเพื่อความปลอดภัยอยางเครงครัด:
• หามใชแบตเตอร ีแหลงพลงังาน และอปุกรณเสรมิทีไ่มไดระบไุวในคมูอืฉบบันี ้ไมควรทำแบตเตอรเีอง หรอื
ดดัแปลงกอนแบตเตอรเีดด็ขาด
• หามลดัวงจร ถอดชิน้สวน หรอืดดัแปลงกอนแบตเตอร ีหามใชความรอน และทำการบดักรกีอนแบตเตอร ีหาม
ทำแบตเตอรตีกลงในน้ำหรอืไฟ และหามทำการทบุหรอืกระแทกกอนแบตเตอรเีปนอนัขาด
• ระมดัระวงัอยาใสแบตเตอรกีลบัขัว้เปนอนัขาด และหามใชแบตเตอรเีกาและแบตเตอรใีหมคละกนั หรอืใช
แบตเตอรตีางชนดิคละกนั(กรณทีีใ่ช Battery Grip BG-E5)
•  หามทำการประจไุฟแบตเตอรนีอกชวงของอณุหภมูทิีก่ำหนดไว(0 ํC - 40 ํC / 32 ํF - 104 ํF) และหามประจไุฟ
นานเกนิเวลาทีก่ำหนด
•  หามสอดวสัดแุปลกปลอมทีเ่ปนโลหะกบัจดุสมัผสัอเีลคทรอนคิสตางๆ ของกลอง ชองเสยีบอปุกรณเสรมิ และ
ชองเสยีบสายเชือ่มตอ ฯลฯ
เก็บแบตเตอรีใหพนมือเด็ก ถาเด็กกลืนกอนแบตเตอรีเขาไป ใหนำไปพบแพทยทันที (สารเคมีใน
แบตเตอรีเปนอันตรายตอกระเพาะอาหารและอวัยวะภายใน)
เมื่อตองการทิ้งแบตเตอรี ใหปดขั้วสัมผัสดวยเทปเพื่อปองกันการสัมผัสกับวัสดุที่เปนโลหะหรือแบตเต
อรีกอนอื่นๆ เพื่อปองกันการลัดวงจรที่อาจทำใหเกิดการระเบิดได
ในขณะประจไุฟแบตเตอร ีหากมคีวามรอนสงู กลิน่และควนั ใหถอดสายไฟออกจากปลัก๊ไฟทนัทเีพือ่หยดุประจุ
ไฟ เพือ่ปองกนัการเกดิอคัคภียั
ถาแบตเตอรีเกิดการรั่วซึม มีการเปลี่ยนสี รูปทรง หรือมีกลิ่นและควัน ใหถอดออกทันที และระวังความรอนใน
ขณะสัมผัสกอนแบตเตอรีดวย

ในขณะประจุไฟ วางเครื่องประจุไฟและแบตเตอรีใหพนมือเด็ก สายไฟอาจชอตโดยอุบัติเหตุ หรือ
เกิดไฟฟาลัดวงจรได

ปองกนัอยาใหสิง่ทีร่ัว่ซมึจากกอนแบตเตอรสีมัผสัถกูดวงตา ผวิหนงั เสือ้ผา เพราะอาจทำให
ตาบอดหรอืเปนอนัตรายตอผวิหนงั หากเกดิการสมัผสัแลว ใหลางบรเิวณนัน้ดวยน้ำสะอาด
โดยไมขัดถู และรีบไปพบแพทยทันที

หามวางสายไฟหรือสายใดๆ ใกลแหลงกำเนิดความรอน เพราะอาจทำใหสายเกิดการละลายและ
เสียรูปไป ซึ่งอาจทำใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได
ไมควรใชแฟลชถายภาพผูที่กำลังขับขี่ยวดยาน เพราะอาจทำใหมองไมเห็นชั่วขณะและเกิดอุบัติเหตุ
ไมควรใชแฟลชถายภาพใกลกับคนมากเกินไป เพราะอาจจะทำใหเสียสุขภาพตาได และเมื่อใช
แฟลชถายภาพเด็กทารก ควรถายในระยะหางกวา 1 เมตรขึ้นไป
กอนนำกลองและอุปกรณเสริมอื่นๆ ไปเก็บ ควรถอดแบตเตอรีออกเสียกอน และถอดสายไฟทุกเสน
ออกจากปลั๊ก ทั้งนี้เพื่อปองกันการเกิดไฟฟาลัดวงจร หรือการสะสมของความรอนอันอาจทำใหเกิด
อัคคีภัยได
หามใชกลองหรอืประจไุฟแบตเตอรเีมือ่ไดกลิน่กาซ เพือ่ปองกนัการเกดิระเบดิและ
เกดิอคัคภียั



⌫

ถาทำอปุกรณตก และวสัดทุีห่อหมุแตกหรอืเปดออกจนเหน็ชิน้สวนดานใน หามสมัผสักบัชิน้สวนภาย
ในอุปกรณนั้นเด็ดขาด เพราะอาจจะถูกไฟชอตได
หามถอดชิ้นสวนหรือดัดแปลงอุปกรณ เพราะชิ้นสวนที่อยูดานในซึ่งมีแรงดันไฟฟาสูงมากอาจทำให
เกิดไฟชอตได
หามสองหรือเล็งกลองไปยังดวงอาทิตยและแหลงกำเนิดแสงที่สวางจา เพราะอาจทำใหเกิดอันตราย
ตอดวงตาได
เก็บกลองใหพนมือเด็กเล็กๆ สายคลองคออาจจะรัดคอเด็กจนหายใจไมออกได

อยาเก็บกลองและอุปกรณอื่นๆ ไวในที่ซึ่งมีฝุนมาก ที่ซึ่งมีความชื้นสูง เพ่ือปองกันไฟฟาลัดวงจร
และอัคคีภัย
กอนที่จะใชกลองในเครื่องบินและโรงพยาบาล ตรวจสอบกอนวาสามารถถายภาพได คลื่นแมเหล็ก
ไฟฟาที่สงออกจากกลองอาจจะรบกวนอุปกรณการบินและอุปกรณตรวจรักษาทางการแพทย

เพื่อปองกันอัคคีภัยและไฟชอต ใหปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยดานลางนี้:
- เมื่อเสียบปลั๊กไฟ ใหเสียบเขาจนสุด
- หามจับปลกไฟเมื่อมือเปยกชื้น
- เมื่อถอดหรือเสียบปลั๊กไฟ ใหจับที่หัวปลั๊ก ไมจับที่สาย
- ไมขูดขีด ตัด ดัดงอสายไฟ บิดหรือผูกสายไฟหรือทับดวยวัตถุที่มีน้ำหนักมาก
- ไมตอพวงสายไฟจำนวนมากเขากับชองเสียบเดียวกัน
- ไมเสียบสายไฟ เมื่อเครื่องปองกันไฟฟารั่วหรือลัดวงจรเสียหาย
เมื่อใชงานไปแลวระยะหนึ่ง ใหถอดสายไฟออก และเช็ดฝุนที่หัวเสียบและปลั๊กไฟดวยผาแหง ถาใน
บริเวณนั้นมีฝุนมาก หรือมีความชื้นสูงมาก หรือมีน้ำมัน ฝุนบริเวณปลั๊กไฟจะชื้นและอาจทำใหไฟฟา
ลัดวงจรและเกิดอัคคีภัยได

หามทิ้งกลองไวในรถที่จอดตากแดด หรือใกลกับแหลงความรอน กลองอาจจะรอนจัดและ
ทำอันตรายตอผิวหนัง
ไมควรยกยายกลองที่ติดอยูบนขาตั้งกลองในขณะเดินไปรอบๆ การทำเชนนี้อาจทำใหเกิออุบัติเหตุและไดรับ
บาดเจ็บ กลองอาจจะตกหลน ใหตรวจสอบวาขาตั้งกลองนั้นแข็งแรงพอที่จะรองรับกลองและเลนส
ไมควรทิ้งเลนส และเลนสที่ติดอยูกับกลองตากแดดโดยไมสวมฝาปดหนาเลนสเอาไว เลนสอาจ
จะรวมแสงจนเกิดการสะสมความรอนมาก จนทำใหกลองเสียหายหรือไหมได
ไมควรใชผาหอหรือหุมเครื่องชารจแบตเตอรีในขณะประจุไฟ เพราะทำใหเกิดการสะสมของความ
รอน ทำใหตัวเครื่องเสียรูป หรืออาจเกิดเพลิงไหม
ถาทำกลองตกน้ำ หรือมีน้ำและของเหลวอื่นเขาไปในกลอง ใหถอดแบตเตอรีและแบตเตอรีสำรอง
สำหรับของนาฬิกา เพื่อปองกันไฟฟาลัดวงจร

ไมควรเก็บ ใช หรือวางแบตเตอรีกลอง แบตเตอรีสำรองสำหรับนาฬิกา ภายในบริเวณที่มีความรอนสูง ซึ่ง
อาจทำใหแบตเตอรีรั่วซึมและมีอายุการใชงานสั้นลง ตัวแบตเตอรีอาจรอนจัดจนเปนทำใหผิวหนังไหมพอง

หามใชทินเนอรผสมสี เบนซิน หรือสารประกอบอินทรียในการทำความสะอาดอุปกรณ การทำแบบ
นี้อาจทำใหเกิดไฟไหมและยังเปนอันตรายตอสุขภาพ

หากอปุกรณแสดงการทำงานทีผ่ดิปกต ิหรอืตองการซอม ตดิตอทีต่วัแทนจำหนายของแคนนอน หรอืทีศ่นูย
บรกิารทีอ่ยใูกลทีส่ดุ



อปุกรณดจิติอล Class B ตามมาตรฐาน Canadian ICES-003.

เมื่อตอเชื่อมระบบพลังงานของกลองกับปลั๊กไฟ ใชไดเฉพาะ AC Adapter
Kit ACK-E8 (rated input: 100-240 V AC 50/60 Hz, rated output:7.4 V DC)
การใชอุปกรณอื่นๆ นอกเหนือจากนี้อาจทำใหไฟฟาลัดวงจรหรือเกิดอัคคีภัย

Digital Camera Model DS126271 Systems
อุปกรณนี้ ประกอบดวยชิ้นสวน Part 15 ตามกฏของ FCC ซึ่งมีเงื่อนไขการใช 2 ลักษณะ คือ (1) เครื่อง
ใชนีจ้ะไมทำใหเกดิสญัญาณหรอืคลืน่ทีเ่กดิอนัตรายตอผใูช และ (2) เครือ่งใชนีจ้ะไมสงสญัญาณรบกวน
ที่แทรกแทรงการทำงานของเครื่องมืออื่นๆ จนทำงานผิดพลาด
หมายเหตุ: อุปกรณชิ้นนี้ไดผานการทดสอบตามขอจำกัดของการทดสอบอุปกรณใน

class B digital  ที่กำหนดโดยกฏของ FCC Part 15  เพื่อปองกันการเกิด
อนัตรายของอปุกรณทีอ่อกแบบมาใหใชภายในครวัเรอืน อปุกรณชิน้นีจ้ะสรางคลืน่รงัสี
แบบความถีว่ทิย ุซึง่ถาไมใชงานอยางถกูวธิตีามคำแนะนำ กอ็าจจะรบกวนความถีว่ทิยุ
ได อยางไรกต็าม ไมมกีารรบัประกนัวาอปุกรณชิน้นีจ้ะไมรบกวนคลืน่ความถีว่ทิยแุละ
เครื่องรับโทรทัศน ซึ่งผูใชสามารถตรวจสอบเองไดจากการเปดและปดการทำงานของ
อปุกรณ และผใูชกส็ามารถแกปญหาการรบกวนคลืน่ความถีว่ทิยแุละโทรทศันได
โดยปฏบิตัดิงัตอไปนี:้
- ปรบัทศิทางของเสารบัสญัญาณใหม
- ขยับอุปกรณใหออกหางจากเครื่องรับวิทยุและโทรทัศนมากขึ้น
- เสียบสายไฟของอุปกรณนี้ในวงจรไฟฟาอื่นๆ ที่ไมใชวงจรเดียวกับเครื่องรับ
  วิทยุและโทรทัศน
- ปรกึษากบัผแูทนจำหนาย หรอืชางซอมวทิย-ุโทรทศันทีม่ปีระสบการณ

ตองใชสายทีม่แีกนกลางเปนโลหะซึง่ไดมาพรอมกบัตวักลองเทานัน้ เพราะสายเปนสวนประกอบชิน้หนึง่
ของอุปกรณ ตามกฏ Part 15 ของ FCC
หามเปลีย่นแปลง หรอืดดัแปลงสวนหนึง่สวนใดของอปุกรณ นอกจากทีไ่ดระบไุวในคมูอื
Canon U.S.A. Inc.
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A.
Tel No. (516)328-5600



เฉพาะในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา:
แบตเตอรชีนดิ Lithium ion/polymer ทีใ่หพลงังานกบัอปุกรณชิน้
นี้สามารถนำไปรีไซเคิลได โปรดแจงที่โทร. 1-800-8-BATTERY
เพื่อสอบถามวิธีนำแบตเตอรีไปรีเซเคิล

สำหรับรัฐคาลิฟอรเนีย, สหรัฐอเมริกา:
แบตเตอรีลิเธียมมีสารประกอบชนิด Perchlorate ซึ่งตองการการทำลายที่มี
ประสทิธภิาพดรูายละเอยีดที ่www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญมาก
1. เก็บคูมือฉบับนี้ไว — คูมือฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใชเครื่องประจุไฟรุน Battery Charger LC-E8 และ
LC-E8E
2. กอนใชเครือ่งประจไุฟ อานคมูอืการใชและคำเตอืนทัง้หมด รวมทัง้คำเตอืนเกีย่วกบัอปุกรณเหลานี ้:เสยีกอน
(1) เครือ่งประจไุฟ, (2) แบตเตอร,ี และ (3) อปุกรณทีใ่ชแบตเตอรี
3. คำเตอืน — เพือ่ลดความเสีย่งจากอบุตัเิหตแุละการบาดเจบ็ ใหใชแบตเตอรรีนุ LP-E8 ของแคนนอนเทานัน้
หากใชแบตเตอรีรุนอื่น อาจไหม ทำใหเกิดการบาดเจ็บและความเสียหายอื่นๆ
4. อยาวางเครือ่งประจไุฟตากฝนหรอืหมิะ
5. การใชอปุกรณอืน่ทีน่ำมาตอพวงซึง่แคนนอนไมไดขายและแนะนำใหใช อาจทำใหเกดิประกายไฟ ไฟชอต หรอื
เกดิการบาดเจบ็
6. เพือ่ลดความเสีย่งตอความเสยีหายของปลัก๊และสายไฟ จบัหวัปลัก๊เมือ่ตองการถอดเครือ่งประจไุฟออก
7. ตรวจสอบใหดวีาสายไฟจะไมขวางทางเดนิ หรอืถกูเหยยีบ หรอืทำใหขาดเสยีหาย หรอืเกดิความตงึมากเกนิ
ไป
8. ไมควรใชเครือ่งประจไุฟกบัสายไฟหรอืปลัก๊ไฟทีช่ำรดุ ใหเปลีย่นใหเรยีบรอยเสยีกอน
9. หามใชเครือ่งประจไุฟหากพบการพองตวัของเครือ่ง หลนกระแทกอยางแรง หรอืมคีวามเสยีหายทีพ่บเหน็ดวย
ตาในทุกๆ กรณี ใหนำไปตรวจสอบโดยชางที่ศูนยบริการเสียกอน
10. หามแกะ ดดัแปลง หรอืถอดแยกชิน้สวนของเครือ่งประจไุฟ ใชบรกิารจากชางทีศ่นูยบรกิารเทานัน้ การถอด
และประกอบเองอาจทำใหเกดิไฟชอตและประกายไฟ
11. เพือ่ลดความเสีย่งจากการเกดิประกายไฟ ควรถอดสายไฟของเครือ่งชารจจากปลัก๊กอนทำความสะอาด

คำแนะนำในการดูแลรักษา
ผใูชไมจำเปนตองทำการดแูลรกัษาใดๆ เวนแตทีไ่ดแนะนำไวในคมูอื  หากเกดิปญหา ใหตดิตอทีศ่นูย
บรกิารเทานัน้

คำเตือน
มีความเสี่ยงในการระเบิดหากนำแบตเตอรีผิดประเภทมาใช และการทิ้งแบตเตอรี
ที่ไมใชแลว ขึ้นอยูกับกฏหมายของพื้นที่นั้นๆ
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àขาใจวธิใีชกลองอยางรวดเรว็
การปรับตั้งเมนู

จอภาพ
ปุมควบคุม
แบบทิศทาง

การปรับตั้งเมนู

ระบบบนัทกึภาพขัน้พืน้ฐาน ระบบถายภาพยนตร

ระบบบนัทกึภาพสรางสรรค
แถบรายการ

รายการที่ปรับตั้งรายการของเมนู

ปมุ
ปมุ

1. กดปุม                   เพื่อแสดงรายการฟงกชั่นตางๆ ที่ปรับตั้งได
2. กดปมุ             เพือ่เลอืกแถบรายการของฟงกชัน่ จากนัน้กดปมุ
   เพื่อเลือกแบบที่ตองการ
3. กดปมุ            เพือ่แสดงผลการปรบัตัง้
4. หลังจากปรับตั้งรายการที่ตองการแลว กดปุม



àขาใจวธิใีชกลองอยางรวดเรว็

จอควบคุมแบบเร็ว
ในขณะที่จอภาพแสดงขอมูลการถายภาพ
ใหกดปุม
จอควบคุมแบบเร็วจะปรากฏขึ้น

ความไวชัตเตอร
ระดบัคาแสง /
ปรับตั้งการชดเชยแสง
ระบบบนัทกึภาพ

คุณภาพในการบันทึก

Picture Style
สมดลุสขีาว

ระบบวัดแสง
ระบบขบัเคลือ่น

ระบบ Auto Lighting
Optimizer

ชดเชยแสงแฟลช

เพิม่รายละเอยีด
ในสวนสวาง

ความไวแสง
ชองรบัแสง

กดปมุ                เพือ่เลอืกฟงกชัน่ จากนัน้หมนุวงแหวน
เพือ่ปรบัตัง้ตามทีต่องการ
ในระบบบนัทกึภาพขัน้พืน้ฐาน (ยกเวน        ) ผใูชสามารถจะเลอืก
ระบบขบัเคลือ่นและคณุภาพในการบนัทกึภาพเองได

ระบบออโตโฟกสั



àขาใจวธิใีชกลองอยางรวดเรว็

คุณภาพในการบันทึก
เลอืก [      Quality] จากนัน้กด
กดปมุ                      เพือ่เลอืกระดบัคณุภาพทีต่องการ จากนัน้กด

วงแหวนเลอืกระบบบนัทกึภาพ

ระดับคุณภาพ
พกิเซล
จำนวนภาพที่ถายได

กดปมุ

นิยาม
ใหสสีนัทีฉ่ดูฉาดสดใส และภาพถายทีค่มชดัสงู
ใหสผีวิทีส่วยงาม และใหภาพทีค่มชดัเลก็นอย
ทองฟาสฟีาฉดูฉาด สเีขยีวสดใส และใหภาพทีค่มชดัสงูมาก
ภาพสเีอกรงค (ภาพขาวดำ)

สำหรบั                     (Neutral) และ                    (Faithful)   ดจูากคมูอืการใชกลอง

กดปมุ                    เพือ่เลอืก Picture Style ที่
ตองการ จากนัน้กดปมุ



àขาใจวธิใีชกลองอยางรวดเรว็

สวนตางๆ ของกลอง
สวติซเปด/ปด กลอง

ปุมปรับตั้ง
ความไวแสง

วงแหวนควบคุมหลัก

ปุมชัตเตอร

สวติซปรบัเลอืกระบบโฟกสั

ปมุแฟลช

วงแหวนเลอืกระบบบนัทกึภาพ

ระบบ  Live View
ปุมถายภาพยนตร

เซนเซอรเปดและปด
การแสดงผล
ของจอภาพ

ปุม ปรับชองรับแสง /
ชดเชยแสง ปุมปรับตั้ง

ปมุตรวจสอบ
ชวงความชัด

ปุมควบคุม
แบบทิศทาง

ปมุเลอืกจดุโฟกสั
ปมุลอ็คคาแสง



àขาใจวธิใีชกลองอยางรวดเรว็

ความไวชัตเตอร
ระดับคาแสง

ระบบบนัทกึภาพ

คุณภาพในการบันทึก
Picture Style สมดลุสขีาว

ระบบวัดแสง

ระบบขบัเคลือ่น

ระบบ Auto Lighting
Optimizer

ความไวแสง
ชองรบัแสง

ระบบออโตโฟกสัจอควบคุมแบบเร็ว
จำนวนภาพที่ถายได

ระดับพลังงาน

แสดงขอมูลของระบบถายภาพนิ่ง

จดุโฟกสัอตัโนมตัิ

ลอ็คคาแสง
แฟลชพรอมทำงาน

ชดเชยแสงแฟลช
ความไวชัตเตอร

ชองรบัแสง ระดับคาแสง
ความไวแสง
ถายภาพเอกรงค
ความเร็วในการถายตอเนื่อง

สัญญาณยืนยันความชัด

พืน้ทีว่ดัแสงเฉพาะจดุ

สัญญาณแสดงการทำงานของจุดโฟกัส



àขาใจวธิใีชกลองอยางรวดเรว็

ระบบบันทึกภาพขั้นเบื้องตน

การใชแฟลชในตวักลอง

ระบบบันทึกภาพขั้นเบื้องตน

การปรบัตัง้ตางๆ ทีจ่ำเปนจะถกูปรบัตัง้ใหโดยอตัโนมตัิ
ผใูชเพยีงกดชตัเตอร และกลองจะทำหนาทีท่ัง้หมด

(แสดงกต็อเมือ่ตัง้เปนระบบ  <         > )

หมนุวงแหวน                    เพือ่ปรบัตัง้ฟงกชัน่

เมือ่จำเปน แฟลชในตวักลองจะยกตวัขึน้ทำงานโดยอตัโนมตัใินสภาพแสงนอย
หรือเมื่อถายภาพยอนแสง (ยกเวนในระบบ <    >                            )

ระบบบันทึกภาพขั้นพื้นฐาน

ระบบบันทึกภาพสรางสรรค

กดปมุ                   จากนัน้กดปมุ                     เพือ่เลอืกฟงกชัน่

กดปมุ                เพือ่ใหแฟลชยกตวัขึน้ทำงาน
จากนั้นจึงถายภาพ
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ระบบบันทึกภาพสรางสรรค

ผใูชสามารถปรบัควบคมุกลองไดอยางอสิระ
สำหรับการใชงานถายภาพในหลากหลาย
สถานการณ

กลองจะปรบัตัง้ความไวชตัเตอรและชองรบัแสงใหโดยอตัโนมตั ิในลกัษณะเดยีวกบัระบบ
บันทึกภาพ
หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่

หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่

กลองจะเลอืกชองรบัแสงใหโดยอตัโนมตัิ
ถาตวัเลขแสดงชองรบัแสงมกีารกระพรบิ เตอืน ให
หมนุ               จนกวาชองรบัแสงจะหยดุกระพรบิ

หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่

กลองจะเลอืกความไวชตัเตอรใหโดยอตัโนมตัิ

ถาตวัเลขแสดงความไวชตัเตอรมกีารกระพรบิ
เตอืน ใหหมนุ              จนกวาความไวชตัเตอร
จะหยดุกระพรบิ

ระบบบันทึกภาพ
สรางสรรค

หมนุวงแหวน              เพือ่เลอืกความไวชตัเตอรที่
ตองการ จากนัน้โฟกสัไปทีว่ตัถุ

หมนุวงแหวน               เพือ่เลอืกชองรบัแสงทีต่อง
การ จากนัน้โฟกสัไปทีว่ตัถุ
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ระบบออโตโฟกัส

เลือกจุดโฟกัส

ปรบัสวติซทีก่ระบอกเลนสไปที่

กดปมุ

สำหรบัถายภาพสิง่ทีอ่ยนูิง่

สลบัการทำงานของระบบออโตโฟกสั
โดยอตัโนมตัิ

สำหรบัถายภาพสิง่ทีเ่คลือ่นที่

กดปมุ

กดปมุ                  เพือ่เลอืกจดุโฟกสั

ขณะมองผานชองเลง็ภาพ ผใูชสามารถเลอืก
จดุโฟกสัไดโดยการหมนุ               จนจดุโฟกสัที่
พอใจกระพรบิเปนสแีดง

เมือ่กดปมุ                กลองจะสลบัเปลีย่น
การเลอืกจดุโฟกสั เปนการเลอืกจดุกึง่กลาง กบั
การเลอืกจดุโฟกสัแบบอตัโนมตัิ

¨̈

กดปมุ                      เพือ่เลอืกระบบออโตโฟกสั
จากนัน้กด
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ความไวแสง

ระบบขับเคลื่อน

กดปมุ                      เพือ่เลอืกระบบออโตโฟกสั
หมนุวงแหวน             หรอืกดปมุ
เพือ่ปรบัตัง้คาความไวแสงตามทีต่องการ

ถาเลอืกความไวแสง “AUTO” กลองจะเลอืก
ความไวแสงทีเ่หมาะสมใหโดยอตัโนมตั ิและ
เมือ่ผใูชแตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ กลอง
จะแสดงคาความไวแสงทีป่รบัตัง้ไวใหทราบ

กดปมุ

ถายภาพครัง้ละภาพ
ถายภาพตอเนือ่ง
ถายภาพดวยระบบหนวงเวลา / รโีมท
หนวงเวลาถายภาพ  2 วนิาที
หนวงเวลาถายภาพและถายภาพตอเนื่อง

สามารถเลอืกใช                  และ
เมือ่ใชระบบถายภาพทกุๆ ระบบ

กดปมุ                      เพือ่เลอืกระบบขบัเคลือ่น
เมือ่ไดระบบทีต่องการแลว กดปมุ
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ถายภาพดวย Live View
กดปมุ <      > เพือ่แสดงภาพในแบบ
Live View

แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ เพือ่โฟกสั

กดชตัเตอรจนสดุเพือ่ถายภาพ

เมือ่ตองการปรบัเปลีย่นการปรบัตัง้ของระบบ Live View ใหใชเมนู
[      Live View function settings]
อายุการใชงานของแบตเตอรีเมื่อถายภาพดวย Live View

อณุหภมูิ ไมใชแฟลช ใชแฟลช 50 %
ประมาณ 200 ภาพ ประมาณ 180 ภาพที ่23 ํC / 73 ํF
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ถายภาพยนตร

Custom Functions

หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่

แตะชตัเตอรเบาๆ เพือ่โฟกสั

กดปมุ < >  เพือ่เริม่ถายภาพยนตร และ
เมือ่ตองการหยดุ ใหกด <    > อีกครั้ง

เมือ่ตองการถายภาพนิง่ ใหกดปมุชตัเตอร

⌫
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เลนดูภาพ

ภาพดัชนี ขยายดภูาพ

เลอืกภาพ

ลบภาพ
เลนดภูาพ

แสดงขอมลูการถายภาพ
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แผนซดีนีี ้ประกอบดวยซอฟทแวรหลายแบบ สำหรบัใชกบักลอง EOS DIGITAL

ซอฟทแวรนีจ้ะชวยในการตอเชือ่มกลองกบัคอมพวิเตอร เพือ่ถายโอนภาพ
(ภาพนิง่/ภาพยนตร) ทีถ่ายไวในตวักลองไปยงัคอมพวิเตอร สามารถควบคมุกลอง
และควบคมุการถายภาพสำหรบักลองทีต่อเชือ่มอย ูผานการควบคมุจากคอมพวิเตอร

ซอฟทแวรทีแ่นะนำเปนพเิศษสำหรบัผใูชทีม่กัจะถายภาพในแบบ RAW ผใูช
สามารถดภูาพ ปรบัแตงภาพ และประมวลผลไฟลภาพแบบ RAW ดวยความเรว็สงู
พรอมทัง้สามารถปรบัแตงไฟลแบบ JPEG ในขณะทีร่กัษาลกัษณะของภาพตนฉบบั
เดมิไวดวย

เปนซอฟทแวรทีเ่หมาะสำหรบัผทูีม่กัจะถายภาพเปนไฟล JPEG ซึง่ผใูชสามารถ
จะ ด/ูปรบัแตง/จดัการ/คนหา/พมิพ ภาพทีเ่ปนไฟล JPEG ไดโดยงาย นอกจากนีย้งั
ใชเลนและปรบัแตงภาพยนตร รวมทัง้จบัภาพนิง่จากภาพยนตรทีถ่ายดวย

ซอฟทแวรนี้ออกแบบมาสำหรับผูใชในระดับกาวหนา ซึ่งมีประสบการณในการ
ตกแตงภาพมากอน ซอฟทแวรจะสามารถแกไข Picture Style ซึง่ผใูชสามารถ
จะสรางรวมทัง้บนัทกึ Picture Style ทีส่รางขึน้ไดดวย
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การติดตั้งซอฟทแวร
ไมควรเชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอรกอนจะทำการติดตั้งซอฟทแวร เพราะอาจทำใหเกิด
ปญหาในการติดตั้งซอฟทแวรในภายหลัง
หากมีซอฟทแวรรุนกอนติดตั้งอยูแลวในเครื่องคอมพิวเตอร ใหทำการติดตั้งซอฟทแวรใหม
โดยปฏบิตัติามคำแนะนำดานลางนี ้ (ซอฟทแวรรนุใหมจะทบัซอฟทแวรรนุเกาโดยอตัโนมตั)ิ

ติดตั้งแผนซีดี EOS DIGITAL Solution Disk
สำหรบัเครือ่งแมคอนิทอช ใหดบัเบลิคลกิทีไ่อคอนของแผนซดี-ีรอม ซึง่ปรากฏทีห่นา
จอเพือ่เปดแผนซดี-ีรอม จากนัน้ดบัเบลิคลกิที ่[Canon EOS Digital Installer]

คลิก [Easy Installation] และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนา
จอเพื่อทำการติดตั้ง

สำหรบัแมคอนิทอช คลกิ [Install]

คลิก [Restart] และนำแผนซีดีออกจากเครื่องหลังจากที่เปดเครื่อง
ใหมแลว

เมือ่คอมพวิเตอรถกูเปดใหมอกีครัง้ การตดิตัง้จะเสรจ็สมบรูณ
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คูมือการใชซอฟทแวร
คมูอืการใชซอฟทแวร จะเปนไฟลทีอ่ยภูายในแผน ซดี-ีรอม แผนนี้

การสำเนาและอานคูมือการใชในแบบ PDF

ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของซีดี-รอม
สำหรบัวนิโดวส จะเปนไอคอนทีแ่สดงใน [My Computer]
สำหรบัแมคอนิทอช จะแสดงไอคอนทีห่นาจอ

ใสแผนซีดี [Software INSTRUCTION MANUAL] เขาใน
คอมพิวเตอร

COPY โฟลเดอร [English] เขามาเก็บในคอมพิวเตอร
คมูอืการใชในแบบ PDF ทีถ่กู copy ไป จะเปนไฟลทีม่ชีือ่เหลานี้

ดับเบิลคลิกไฟล PDF ที่ copy มา
ตองตดิตัง้ซอฟทแวร Adobe Reader (เวอรชัน่ 6.0 ขึน้ไป) ในคอมพวิเตอรเพือ่อานไฟล

สามารถดาวนโหลด Adobe Reader ไดจากอนิเตอรเนต โดยไมเสยีคาใชจาย






