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áนะนำกลอง

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

EOS DIGITAL 600D เปนกลองดิจิตอลแบบ DSLR ที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยม ใชเซนเซอร
CMOS ความละเอียด 18.0 ลานพิกเซล ประมวลผลดวยชิปประมวลผลภาพอัจฉริยะ
‘DIGIC 4’ มจีดุโฟกสั 9 จดุ จบัภาพใหคมชดัไดอยางแมนยำและรวดเรว็ ถายภาพตอเนือ่ง
ไดเรว็ถงึ 3.7 เฟรมตอวนิาท ีมรีะบบ Live View และสามารถถายภาพยนตรคณุภาพสงู
ระดบั Full HD(Full High-Definition)
กลองรนุนีเ้พยีบพรอมดวยคณุสมบตัทิีม่ปีระโยชนตอการถายภาพมากมาย เหมาะสำหรบั
นกัถายภาพระดบักาวหนา และตอบสนองตอการใชงานถายภาพไดหลากหลายรปูแบบ

ทดลองใชเพื่อสรางความคุนเคย
จุดเดนประการหนึ่งของกลองดิจิตอลก็คือการเห็นภาพที่ถายแลวไดในทันที ดังนั้นเมื่อคุณกำลัง
ทำความเขาใจกับกลองดวยการอานคูมือฉบับนี้ คุณสามารถทดลองปรับตั้งควบคุม และ
ทดลองถายภาพตามทีค่มูอืนีแ้นะนำเพือ่ดผูลไดในทนัท ีซึง่จะชวยใหคณุเขาใจการใชกลองไดเรว็
ขึน้อกีมาก เพือ่ปองกนัความผดิพลาดในการนำกลองไปถายภาพจรงิและอบุตัเิหตอุืน่ๆ ควรอาน
“คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย” (น.297, 298) และ “ขอควรระมัดระวังในการใช” (น.14,15)
กอนนำกลองไปใช

ทดลองถายภาพกอนการใชจรงิ และขอบเขตของความรบัผดิชอบ
หลงัจากถายภาพ ดภูาพ และตรวจสอบแลววาภาพไดถกูบนัทกึลงในการดแลว หากหลงัจากนัน้
กลองหรอืการดบนัทกึขอมลูเกดิความบกพรอง และไมสามารถบนัทกึภาพลงในการดได หรอืไม
สามารถถายโอนภาพจากการดไปสคูอมพวิเตอรได แคนนอนไมอาจรบัผดิชอบตอความเสยีหาย
ใดๆ เกีย่วกบัภาพและความไมสะดวกทีเ่กดิขึน้

ลิขสิทธิ์
กฎหมายเกีย่วกบัลขิสทิธิใ์นบางประเทศอาจมขีอหามเกีย่วกบัการถายภาพคน ตลอดจนสิง่ตางๆ
ทีเ่ปนสทิธสิวนบคุคลหรอืลขิสทิธิท์างปญญา เชน การถายภาพผลงานสิง่ประดษิฐ การจดัตบแตง
สถานที ่ภาพ ฯลฯ ซึง่ขอหามนีอ้าจรวมไปถงึการถายภาพเพยีงเพือ่ความสขุสวนตวัเทานัน้



กอนนำกลองออกมาใช ควรตรวจสอบภายในกลองวามอีปุกรณครบถวนตามรายการตอ
ไปนีห้รอืไม และหากมกีารสญูหาย ใหตดิตอกบัตวัแทนจำหนายทีท่านซือ้กลองมา

ตัวกลอง
(พรอมยางครอบชอง
เล็งภาพและฝาปด)

Battery Pack
LP-E8

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

สายคลองคอ
EW-100DB III

EOS DIGITAL
Solution Disk

(ซอฟทแวร)
คูมือการใช
ซอฟทแวร
(CD-ROM)

ถาซือ้ชดุ KIT(กลองพรอมเลนส) เลนสจะถกูใสรวมอยใูนกลอง
โดยขึ้นอยูกับชนิดของเลนส KIT ที่แตกตางกัน คูมือการใชของเลนสอาจรวมอยูภายในกลอง
บรรจุดวย
โปรดตรวจสอบใหดีวาอุปกรณเหลานี้มีอยูครบถวน

คูมือการใชกลอง
(หนังสือ)

µรวจสอบอุปกรณ

*

คูมือการใชซอฟทแวร
คมูอืการใชซอฟทแวรของกลองซึง่มาในรปูของ CD-ROM จะเปนไฟลชนดิ PDF
สำหรับคำแนะนำเและรายละเอียดของคูมือ อานไดจากหนา 304

สายตอเชือ่ม สาย  Stereo AV
AVC-DC400ST

แทนชารจรนุ LC-E8 หรอืรนุ LC-E8E เปนอปุกรณทีจ่ดัมาให (ถาเปนรนุ LC-E8E จะมสีายไฟมาให)



สัญลักษณในคูมือฉบับนี้
ÊÑญลกัษณและเครือ่งหมายทีใ่ชในคมูอื

ในคูมือฉบับนี้ สัญลักษณและเครื่องหมายที่เปนตัวแทนของปุม วงแหวนควบคุม และการ
ปรับตั้งตางๆ จะมีความเกี่ยวของกับสัญลักษณและเครื่องหมายที่อยูบนตัวกลอง และที่ปรากฏ
ภายในจอ LCD

หมายถงึ ระยะเวลาในการตอบสนองของฟงกชัน่
ภายหลงัจากทีย่กนิว้ออกจากปมุปรบัฟงกชัน่นัน้ๆ
เปนเวลา 4, 6, 10 และ 16 วนิาที

หมายถงึ วงแหวนควบคมุหลกั
หมายถงึ              ปมุเลอืกแบบทศิทาง
หมายถงึ ปมุยนืยนัการปรบัตัง้

แสดงฟงกชั่นที่สามารถปรับตั้งไดดวยการกดปุม
แลวจึงปรับเปลี่ยนคาตามที่ตองการ
เมือ่เครือ่งหมายนีป้รากฎอยทูีม่มุขวาบนของหนา หมายความวา
จะปรับตั้งฟงกชั่นนั้นไดเมื่อถายภาพดวยโปรแกรมภายใน Creative Zone (น.22)
มขีอมลูเพิม่เตมิแสดงอยใูนหนาทีอ่างองิถงึ
คำแนะนำและเคลด็ลบัเพือ่ใหถายภาพไดดขีึน้
คำแนะนำในการแกไขปญหา
คำเตอืน เพือ่ชวยปองกนัปญหาในการถายภาพ
ขอมลูเพิม่เตมิ

สมมติฐาน
การอธิบายวิธีปรับตั้งควบคุมการทำงาน ตั้งอยูบนสมมติฐานวา กลองไดเปดสวิตซไวที่
ตำแหนง            แลว (น.32)

เพือ่ใชภาพเปนเพยีงตวัอยางในการอธบิาย รปูภาพของกลองทกุๆ ภาพทีแ่สดงอยใูน
คมูอืจะตดิเลนส EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

การปรบัตัง้ทกุๆ ระบบในเมนแูละ Custom Functions ไดถกูตัง้ไวทีค่ามาตรฐาน
(ไมมกีารเปลีย่นแปลงจากคาทีต่ัง้ไวเมือ่เปดกลองครัง้แรก)



ทในคมูอื
สำหรบัผใูชทีเ่ปนนกัถายภาพมอืใหม บทที ่1 และ 2 จะอธบิายวธิปีรบัตัง้
ควบคุมกลองตั้งแตขั้นพื้นฐาน และวิธีใชกลองอยางถูกวิธี

การถายภาพยนตร

บทนำ

เริ่มทำความรูจักกับกลอง

การถายภาพเบื้องตนและการเลนดูภาพที่ถายแลว

การถายภาพดวยระบบกาวหนา

การถายภาพดวยระบบ Live View (เลง็ภาพดวยจอ LCD)

คูมือการเริ่มตนใชซอฟทแวร

ปรับกลองใหทำงานในลักษณะที่ตองการ

การพิมพภาพ

การดูภาพที่ถายแลว

อางองิ

การถายภาพดวยระบบสรางสรรคภาพ

ใชกลองอยางคลองตัว

การถายภาพดวยแฟลชระบบไรสาย

คมูอืการเริม่ใชกลองอยางรวดเรว็ และดชันสีำหรบัการคนหา

การประมวลผลและจัดการภาพที่ถายแลว



Êารบาญอยางยอ
ถายภาพ

คณุภาพของภาพ

ถายภาพดวยระบบอัตโนมัติ
ถายภาพตอเนื่อง
ถายภาพตวัเองกบัเพือ่นๆ
ภาพถายทีห่ยดุการเคลือ่นไหว
ภาพแอค็ชนัทีแ่สดงการเคลือ่นไหว
ถายภาพใหฉากหลงัดูนมุนวล
ถายภาพใหฉากหลงัคมชดั
ปรบัความเขมสวางของภาพ
ถายภาพในสภาพแสงนอย

ถายภาพโดยไมใชแฟลช

ถายภาพพลุ
ถายภาพดวยการเลง็ดวยจอ LCD

เลอืกผลพเิศษใหเหมาะกบัลกัษณะของภาพ

น.49 - 63 (ระบบบันทึกภาพ Basic Zone)

น.89 (      ระบบหนวงเวลาถายภาพ)
น.94 (Tv Shutter-priority AE)

น.96 (Av Aperture-priority AE)

น.50, 90  (    ถายภาพดวยแฟลช)

น.58, 64  (     ถายภาพโดยปดแฟลช)

น.100 (ชัตเตอร B, Bulb)

น.124  (      การใชระบบ Live View)

น.81 (เลอืก Picture Style)

ถายภาพยนตร น.141  (      การใชระบบภาพยนตร)

น.55 (      ถายภาพโดยปดแฟลช)

พมิพภาพทีต่องการในขนาดใหญ น.76 (                  )

น.79  (ปรับความไวแสง ISO)

น.103 (ชดเชยแสง)

น.56 (     Creative Auto)

น.88 (      ระบบถายภาพตอเนื่อง)



น.76ตองการถายภาพเปนจำนวนมาก

น.85 (      เลอืกจดุโฟกสั)

น.62, 84 (AI Servo AF)

โฟกัสภาพ
การเลอืกจดุโฟกสั
การถายภาพสิง่ทีเ่คลือ่นที่

เลนดูภาพ
การเลนดภูาพทีถ่ายแลว
คนหาภาพทีต่องการอยางรวดเรว็

ปองกนัภาพทีส่ำคญัถกูลบไป
โดยไมไดตั้งใจ
ลบภาพทีไ่มตองการ

ดภูาพทีจ่อโทรทศัน
ปรบัความสวางของจอ LCD

ตั้งอันดับภาพ

เลนดภูาพและภาพยนตรโดยอตัโนมตัิ

พมิพภาพ
พมิพภาพดวยวธิงีายๆ

น.71 (     เลนดภูาพ)
น.202 (     แสดงภาพดชัน)ี
น.203 (     คนหาภาพ)
น.206 (ตัง้อนัดบัภาพ)
น.222 (     ปองกนัภาพถกูลบ)

น.224 (    ลบภาพ)
น.215 (เลนภาพแบบสไลดโชว)
น.218 (โทรทศันแบบ HD)
น.167 (ปรบัความสวาง
ของจอภาพ)

น.235 (Direct printing)



ชนแีสดงคณุสมบตัิ

พลังงาน
แบตเตอรี่

การใชพลังงานจากปลั๊กไฟ
ระบบตัดพลังงานอัตโนมัติ

การประจุไฟ
การตรวจสอบแบตเตอรี่
ตรวจสอบขอมูลแบตเตอรี่

น.26
น.28
น.33
น.260
น.32

เลนส
การติดตั้ง / การถอด
ซูม
ระบบปองกันภาพสั่น (IS)

น.36
น.37
น.38

การปรับตั้งเบื้องตน
ปรับแกสายตา
ภาษา
วันที่/เวลา
สัญญาณเสียงเตือน
การใชจอ LCD
การเปด/ปด จอ LCD
ปรับตั้งความสวาง
ของจอ LCD

น.39
น.35
น.34
น.166
น.31

น.167

การสรางและเลือกโฟลเดอร
ลำดับไฟล

คุณภาพของภาพ

น.168
น.170

คุณสมบัติในการปรับแตงภาพ
น.109
น.110

ปรับความเขมสวางอัตโนมัติ
ปรับแกความสลัวที่ขอบภาพ
ซึ่งเปนผลจากเลนส
ลดสัญญาณรบกวน
เมื่อเปดรับแสงนาน
ลดสญัญาณรบกวน
เมือ่ความไวแสงสงู
เพิ่มรายละเอียดใน
สวนสวาง

น.253

น.254
น.254

ระบบออโตโฟกัส
เลือกจุดโฟกัส
ปรับภาพดวยการหมุนปรับเอง

น.20
น.88
น.89

ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อน
การถายภาพตอเนื่อง
หนวงเวลาถายภาพ

ความไวแสง
แนะนำการใชฟงกชั่น
หนาจอควบคมุแบบเรว็
ระบบอัตโนมัติแบบสรางสรรค
Program AE

ถายภาพ

น.56
น.74
น.94
น.96

การด
การใส/การถอด
การฟอรแมท
ลัน่ชตัเตอรโดยไมมี
การด

น.29
น.45

น.166

คุณภาพของภาพที่บันทึก
Picture Style
สมดุลสีขาว
ระบบสี

น.76
น.81
น.117

การบันทึกไฟลภาพ

น.121

ออโตโฟกัส
น.81
น.85
น.87

น.77ความเร็วในการถาย
ภาพตอเนื่อง

น.99
น.100

Shutter-priority AE

น.179

Aperture-priority AE
แมนนวล(Manual)
ชัตเตอร B

น.41
น.48
น.79



ชนีแสดงคุณสมบัติ

น.122

น.101
น.102
น.261

ล็อคกระจกสะทอนภาพ
Automatic Depth-of-field
AE

ควบคุมคาการเปดรับแสง
ชดเชยแสง
ถายภาพครอมอัตโนมัติ
ล็อคคาแสง

ระบบวัดแสง

น.103
น.105

แฟลช
แฟลชในตัวกลอง
ชดเชยแสงแฟลช

แฟลชภายนอก
ควบคุมแสงแฟลช

ล็อคคาแสงแฟลช

น.90

น.104
น.108
น.263

น.189

น.107

ถายภาพแบบ Live View
ถายภาพดวย Live View
การโฟกัส
อัตราสวนของดาน
การแสดงเสนตาราง
จอควบคุมแบบเร็ว

น.123
น.131
น.129
น.129

ถายภาพยนตร
การถายภาพยนตร
จอควบคุมแบบเร็ว
การบันทึกเสียง
การแสดงเสนตาราง
ถายภาพยนตรแบบ snap shot
ซูมภาพยนตรแบบดิจิตอล
ถายภาพยนตรแบบแมนนวล

น.149
น.160
น.161
น.153

แสดงภาพที่ถายแลว
ระยะเวลาการแสดงภาพ
แสดงครั้งละภาพ
การแสดงขอมูล
การถายภาพ

ปองกันภาพถูกลบ
ลบภาพ
การควบคุมอยางรวดเร็ว

น.166
น.71

น.226
น.202

น.203

แสดงภาพแบบดัชนี
คนหาภาพ
(แบบกระโดดขาม)
ขยายดูภาพ
หมุนภาพ
ตั้งอันดับภาพ
ดูภาพยนตร
ตัดตอตอนตนและทาย
ของภาพยนตร

น.204

น.206
น.212

น.214
น.215
น.218

เลนภาพอัตโนมัติ
ดูภาพจากโทรทัศน

น.222
น.224
น.208

น.205

การพิมพ
PictBridge
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àรือ่งทีค่วรระมดัระวงั
กลองเปนอุปกรณที่ประกอบดวยชิ้นสวนที่ซับซอนและละเอียดออน การทำตกหรือเกิดการกระทบ
กระแทกอยางรนุแรงจะทำใหเกดิความเสยีหายตอชิน้สวนเหลานี้

การดแูลรกัษากลอง

เมือ่ไมไดใชกลองเปนเวลานานมาก กอนนำกลองไปใช ควรทดสอบฟงกชัน่การทำงานของระบบตางๆ
และเมือ่ตองถายภาพงานทีม่คีวามสำคญัมาก ควรนำกลองไปตรวจสอบทีศ่นูยบรกิารหรอืตรวจสอบ
ดวยตวัของทานเอง วาฟงกชัน่ทกุๆ อยางทำงานเปนปกติ

หลกีเลีย่งการเกบ็กลองไวในบรเิวณทีม่ไีอระเหยของสารเคม ี เชน ในหองมดืสำหรบัลางอดัรปู และ
ในหองแลบ็ทางเคมี

หากไมไดใชกลองเปนเวลานานๆ ควรถอดแบตเตอรีอ่อก และเกบ็กลองไวในทีแ่หง เยน็ และมอีากาศ
ถายเท และเมือ่เกบ็กลองไวในทีจ่ดัเกบ็แลว ใหนำกลองออกมากดชตัเตอรบางเปนระยะ เพือ่ตรวจ
สอบวากลองยงัทำงานไดตามปกติ

หากกลองมคีวามชืน้เกดิขึน้จากการควบแนน ไมควรรบีใชกลองในทนัท ีเพือ่ปองกนัความเสยีหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ใหถอดเลนส การด และแบตเตอรี่ออกจากตัวกลอง และใหรอจนกวาไอน้ำและหยด
น้ำจะระเหยไปหมด จงึใชงานไดตามปกติ

เมือ่นำกลองออกจากทีท่ีม่อีากาศเยน็ไปสทูีท่ีม่อีณุหภมูอินุขึน้โดยฉบัพลนั จะเกดิการควบแนนของ
หยดน้ำหยดเลก็ๆ ขึน้ทัง้ภายนอกและชิน้สวนภายในของตวักลอง เพือ่ปองกนัการควบแนน ควรจะนำ
กลองใสในถงุพลาสตกิทีม่รีะบบปดผนกึไดแนนกอนทีจ่ะนำกลองออกไป และทิง้ไวในอณุหภมูทิีส่งู
กวาสกัครหูนึง่กอนทีจ่ะนำกลองออกไปใชงาน

หามใชนิว้มอืสมัผสับรเิวณจดุสมัผสัอเีลคทรอนคิส เพือ่ปองกนัจดุสมัผสัเกดิการสกึกรอน ซึง่อาจทำให
กลองทำงานผดิปกติ

เมือ่มฝีนุเกาะอยบูรเิวณเลนส ชองเลง็ภาพ กระจกสะทอนภาพ โฟกสัสกรนี ทานสามารถใชลกูยาง
เปาลมเพือ่เปาฝนุใหหลดุออกไป ไมควรใชน้ำยาทีเ่จอืปนสารเคมเีปนตวัทำละลายหรอืสารทีท่านไม
แนใจในการเช็ดตัวกลองและเลนส สำหรับสิ่งสกปรกที่เปาไมออก ใหนำไปทำความสะอาดที่ศูนย
บรกิารของแคนนอน

กลองมีแผงวงจรอีเลคทรอนิคสที่มีความละเอียดออนมาก ไมควรถอดชิ้นสวนประกอบใดๆ ดวย
ตวัทานเอง

ไมควรทิง้กลองไวในทีซ่ึง่มอีณุหภมูสิงูมาก เชน ภายในรถทีจ่อดตากแดดไว ซึง่ทำใหกลองทำงานผดิ
ปกตหิรอืมชีิน้สวนทีเ่สยีหาย

ไมควรวางกลองทิง้ไวใกลๆ  กบัแหลงทีม่สีนามแมเหลก็ไฟฟาทีม่พีลงังานสงู เชน แมเหลก็และมอเตอร
ตลอดจนบรเิวณใกลกบัแหลงคลืน่วทิยคุวามถีส่งู เชน เสาสงวทิยขุนาดใหญ บรเิวณทีม่พีลงังานจาก
สนามแมเหลก็ไฟฟาจะทำใหกลองทำงานผดิปกตหิรอือาจทำลายขอมลูของไฟลภาพได

กลองรนุนีไ้มไดออกแบบใหกนัน้ำและไมสามารถใชงานใตน้ำได หากทานทำกลองตกน้ำโดยอบุตัเิหตุ
ใหรบีเชด็กลองดวยผาแหง และรบีสงกลองไปทีศ่นูยบรกิารของแคนนอนทีใ่กลทีส่ดุ และหากกลอง
ถกูไอเคม็ของทะเล ใหเชด็กลองดวยผาชบุน้ำบดิหมาดๆ



จอภาพ LCD

จดุสมัผสั

การดบันทึกขอมูลภาพเปนอุปกรณที่ละเอียดออนมาก ไมควรทำตกหลน ทำใหบิดงอ หรือ
เปยกน้ำ หรือวางไวบนพื้นที่มีความสั่นสะเทือน ซึ่งอาจทำใหขอมูลภาพเสียหาย
หามใชนิ้วมือหรือสิ่งอื่นไปโดนบริเวณจุดสัมผัสอีเลคทรอนิคสบนการด

ไมควรเก็บหรือวางการดไวใกลกับบริเวณที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาที่มีพลังงานสูง เชน เครื่อง
รับโทรทัศน ลำโพง หรืออุปกรณที่มีแมเหล็กขนาดใหญ และเลี่ยงการเก็บหรือวางไวใน
บริเวณที่มีไฟฟาสถิตย เพราะอาจทำใหขอมูลในการดเสียหาย
ไมควรวางการดตากแดด หรือวางไวใกลักับแหลงกำเนิดความรอน
เมื่อถอดการดออกจากกลอง ควรเก็บในที่บรรจุ
ไมควรเก็บการดไวในที่ซึ่งมีฝุนมาก รอน และมีความชื้นสูง

ในที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก จอ LCD อาจจะแสดงผลชากวาปกติ หรือเปลี่ยนเปนสีดำ
ซึ่งจะหายเปนปกติเมื่อใชงานในอุณหภูมิหอง

ถาจอ LCD ไมไดทำการแสดงผลเปนเวลานาน เมื่อเปดกลองและแสดงผล อาจจะเห็นความ
บกพรองในการแสดงผลในลักษณะของความพรา ความผิดปกตินี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อจอภาพไม
ไดแสดงผลใดๆ ติดตอกันหลายๆ วัน

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

àรื่องที่ควรระมัดระวัง

เลนส

ขอควรระวงัหลงัจากใชกลองตอเนือ่งมาเปนเวลานาน

เมื่อถอดเลนสออกจากกลอง ควรใสฝาปดดานทายของเลนสทันที
เพื่อปองกันการขูดขีดที่ผิวเลนสและจุดสัมผัสอีเลคทรอนิคส

เมื่อทานไดถายภาพดวยระบบตอเนื่องหรือใชระบบ Live View หรือถาย
ภาพยนตรมาเปนเวลานาน  ตัวกลองจะมีความรอนสะสมเกิดขึ้น แมวา
เรื่องนี้จะไมใชความผิดปกติ แตการจับถือตัวกลองที่รอนเปนเวลานานๆ
อาจจะทำใหผิวหนังเกิดความระคายเคือง

เกี่ยวกับรอยเปอนซึ่งติดอยูกับผิวหนาของเซนเซอร
นอกจากเม็ดฝุนจากภายนอกตัวกลองจะสามารถเล็ดลอดเขามาภายในแลว สารหลอลื่นของชิ้น
สวนภายในตัวกลองอาจจะสรางรอยเปอนบนผิวหนาเซนเซอรได แมจะเปนกรณีที่เกิดขึ้นไดยาก
ก็ตาม ซึ่งสามารถมองเห็นเปนจุดซึ่งยังปรากฏใหเห็นอยูหลังจากที่ระบบทำความสะอาดเซนเซอร
โดยอัตโนมัติไดทำความสะอาดไปแลว ขอแนะนำใหสงกลองไปทำความสะอาดที่ศูนยบริการ
ของแคนนอน

การด
เพื่อรักษาการดและขอมูลที่เก็บอยูในการด อานขอความตอไปนี้โดยละเอียด:



ใสแบตเตอรี่ (น.28)

ติดตั้งเลนส (น.36)
ใหทาบเครื่องหมายสีขาวหรือสีแดงที่เลนส
ใหตรงกบัดชันสีเีดยีวกนัทีต่วักลอง

ปรบัสวติซบนกระบอกเลนสไปที่
ตำแหนง          (น.36)

ใสการด (น.29)
หนัฉลากของการดไปทางดานหลงั
กลอง แลวเสยีบลงในชองจนสดุ

ปรบัสวติซไปทีต่ำแหนง
และหมุนวงแหวนเลือกระบบ
บันทึกภาพไปที่          (น.50)
กลองจะตัง้คาทีจ่ำเปนทัง้หมด
ใหโดยอตัโนมตัิ

เมือ่ตองการเปลีย่นแบตเตอรี่
ดทูีห่นา 26

àริม่ใชกลองอยางรวดเรว็



àริ่มใชกลองอยางรวดเร็ว

เปดจอภาพออกมา (น.31)
เมือ่จอภาพแสดงรายการของการปรบัตัง้
วนัทีแ่ละเวลา ดหูนา 34

ถายภาพ (น.40)
กดชตัเตอรลงจนสดุ กลองจะถายภาพนัน้ไว
อยางสมบรูณ

ดภูาพทีถ่ายแลว (น.166)
ภาพที่ถายแลวจะแสดงอยูที่จอภาพเปน
เวลาประมาณ 2 วนิาทแีละดบัไป

เมื่อตองการถายภาพโดยการเล็งภาพที่ตองการถายจากจอ LCD ดู “การถายภาพดวยระบบ
Live View” (น.123)
ถาตองการดูภาพใหนานขึ้น ดู “การเลนดูภาพ” (น.71)
หากตองการลบภาพที่ถายแลว อาน “การลบภาพ” (น.224)

เล็งภาพและโฟกัส (น.40)
เล็งภาพผานชองมองภาพ และใหชองมอง
ภาพอยูในตำแหนงกึ่งกลางของวัตถุที่ตอง
การถายภาพ
แตะชัตเตอรลงเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง กลองก็จะ
ทำการโฟกัสที่วัตถุ

ถามีความจำเปนแฟลชในตัวกลองจะเปด
การทำงานโดยอัตโนมัติ

ถาตองการดภูาพนัน้อกี ใหกดปมุ
(น.71)



Ê‹วนตางๆ ของตวักลอง

ไฟลดตาแดง/
ไฟระบบหนวงเวลา
(น.91/89)

กริป
กระจกสะทอนภาพ
(น.122,187) จุดสัมผัส (น.15)

เมาทใสเลนส
สลักล็อคเลนส

ปมุปลดลอ็คเลนส
(น.37)

แฟลชในตัว / ไฟชวยหาโฟกัส (น.90/86)

ดัชนีสำหรับเลนส EF (น.36)
ดัชนีสำหรับเลนส EF-S (น.36)

จุดสัมผัสแฟลช

สวิตซปด/เปด (น.32)

ปุมชัตเตอร (น.40)

ฝาปดชองเสียบ

ชือ่ทีเ่ปนตวัหนา หมายถงึชิน้สวนทีจ่ะอธบิายในเนือ้หาของบท “การถายภาพขัน้พืน้ฐาน และการ
เลนดูภาพ”

ชองเสียบไมโครโฟน
ภายนอก(น.160)

ชองเสียบสายลั่นชัตเตอร 
(น.262)

ชองตอพวงสัญญาณ
 HDMI mini OUT (น.218)

ฝาปดกลอง (น.36)

Hot shoe (น.263)วงแหวน
ควบคุมหลัก

ปุมตรวจสอบความชัดลึก
(น.98)

ปุมแสดงขอมูล
(น.47,152,167,179)

ปมุปรบัความ
ไวแสง (น.79)

ตัวรับสัญญาณ
จากรีโมท
(น.122/261)

ปุมแฟลช
(น.90)

เครือ่งหมาย
ระนาบความชัด (น.61)

วงแหวนเลือกระบบ (น.22)

ชองรอยสาย
คลองคอ (น.25)
ไมโครโฟน
(น.142)

ชองเสยีบ Audio/video OUT/
Digital (น.221,236)



Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง

ปุมล็อคคาแสง/คาแสงแฟลช/
ภาพดัชนี/ลดขนาดภาพ
(น.107/108/202/204,243)

เลอืกจดุโฟกสั/ ขยายภาพ
(น.85/204,243)

ชองเสียบไฟ
กระแสตรง
(น.260)

ฝาปดชองใสการด
(น.29)

ไฟแสดงสถานะของการด
(น.30)

สลักล็อคฝาปดชอง
ใสแบตเตอรี ่(น.28)

ปมุเลอืกสมดลุสขีาว (น.117)

ปมุเลอืกระบบขบัเคลือ่น (น.88,89)
ปุมเลือกระบบออโตโฟกัส (น.83)

ชองสกรูยึดขาตั้งกลอง

จอ LCD
(น.31,43,167)

เลนสของชองเล็งภาพ

ยางรองชองเล็งภาพ (น.262)

ลำโพง (น.212)

วงแหวนปรับแกสายตา (น.39)
ระบบ Live View/
ปมุระบบถายภาพยนตร
(น.124/142)

ปุมลบภาพ (น.224)ปมุปรบัตัง้ (น.42)

ชองเสยีบการด(น.29)

         ปุม Info
(น.47,71,126,146,175)

ปมุ MENU
(น.43)

ฝาปดชองใสแบตเตอรี ่(น.28)

ปุมเลือกแบบทิศทาง (น.43)

ปมุเลนดภูาพ (น.71)

ปุมปรับควบคุมแบบเร็ว/
ปุมพิมพภาพโดยตรง (น.41/241)

ปมุปรบัชองรบัแสง/
ชดเชยแสง (น.99/103)

ปุมเลือกPictureStyle (น.81)



Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง

การแสดงผลการปรบัตัง้ควบคมุ (ในระบบ Creative Zone น.22)
ความไวชตัเตอร

ระบบบันทึกภาพ

ขอมูลและสัญลักษณตางๆ จะปรากฏขึ้นก็ตอเมื่อมีการปรับตั้ง

ระบบวดัแสง (น.102)
ระบบวดัแสงเฉลีย่ทัง้ภาพ
ระบบวดัแสงเฉพาะสวน
ระบบวดัแสงเฉพาะจดุ
ระบบวดัแสงเฉลีย่เนนกลางภาพ

ชองรบัแสง

ความไวแสง(ISO) (น.79)

ปรับตั้งฟงกชั่นของแฟลชในตัว*1

(น.181)

ถายครัง้ละเฟรม
ถายภาพตอเนือ่ง
หนวงเวลาถายภาพ 10 วินาที
หนวงเวลา 2 วินาที

ระบบปรบัความเขมสวางอตัโนมตั ิ(น.109)

ชดเชยแสงแฟลชภายนอก

สญัลกัษณการปรบั
ควบคมุแบบเรว็ (น.41)

ชดเชยแสงแฟลช (น.104)

คุณภาพในการบันทึก (น.76)

จำนวนภาพที่จะถายได
จำนวนภาพที่จะถายได
เมื่อถายภาพครอมสมดุลสีขาว
นับถอยหลังเมื่อหนวงเวลา

สเกลแสดงระดับแสง

(แมนนวลโฟกัส)

ระบบสมดลุสขีาว (น.117)

ถายภาพตอเนือ่งหลงัจากหนวงเวลา
สถานะของการสงสญัญาณแบบ Eye-Fi*2(น.265)

ถายภาพครอมสมดุลสีขาว(น.120)
ปรบัแกสมดลุสีขาว (น.119)

ตวัชีท้ศิทางของวงแหวนควบคมุ (น.93)

เนนรายละเอยีดในสวนสวาง
(น.254)

ระบบออโตโฟกสั (น.83)

ระดบัพลงังานแบตเตอรี่ (น.33)

ระบบขับเคลื่อน (น.88,89)

*1 ปรากฏขึน้เมือ่แฟลชในตวักลองไดยกตวัขึน้
*2 ปรากฏขึน้เมือ่นำการด Eye-Fi มาตดิตัง้

ระดบัการถายภาพครอม (น.105)

Picture Style (น.81)

ปรมิาณการชดเชยแสง (น.103)



Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง

โฟกัสสกรีน จุดโฟกัส

ความไวแสง

ไฟยนืยนัความชดั

จำนวนภาพที่ถายตอเนื่อง
ไดมากที่สุด

ปรับแกสมดุลสีขาว

ถายภาพในระบบสเีอกรงค

สเกลบอกคาแสง
   ระดบัการชดเชยแสง ชวงการถายภาพครอม
 สถานะการทำงานของระบบลดตาแดง

ชองรบัแสง

การดเตม็ (FuLL)
การดผดิปกต ิ(Card)
ไมมกีารด (Card)

ความไวชัตเตอร
FE Lock (FEL)
กำลงัทำงาน (buSY)

ชดเชยแสงแฟลช

ล็อคคาแสงแฟลช /
กำลงัทำงานในระบบ
ถายภาพครอมดวยแฟลช

High Speed Sync

แฟลชพรอม /
เตอืนการทำงานของ FE
Lock ที่อาจผิดพลาด

ขอมูลและสัญลักษณตางๆ จะปรากฏขึ้นก็ตอเมื่อมีการปรับตั้ง

เนนรายละเอียดในสวนสวาง

ล็อคคาแสง /
กำลงัทำงานในระบบ
ถายภาพครอม

การแสดงผลภายในชองมองภาพ

ไฟแสดงจุดโฟกัสที่ทำงาน

อยใูนระหวางการประจไุฟแฟลช (    buSY)

ความไวแสง(ISO)

พื้นที่ของระบบวัดแสงเฉพาะจุด



Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง

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

โปรแกรมตางๆ ในกลมุนี ้จะชวยใหปรับตัง้และควบคมุ
การทำงานของกลองไดมากขึ้น

โปรแกรมอัตโนมัติที่กลองจะควบคุมการปรับตั้งใหทั้งหมด
ผูใชเพียงกดชัตเตอรเพื่อถายภาพเทานั้น

Scene Intelligent Auto(น.50)

Portrait ถายภาพบคุคล (น.59)
Landscape ถายภาพทิวทัศน (น.60)
Close-up ถายภาพระยะใกล (น.61)
Sport ถายภาพกฬีา ภาพเคลือ่นไหว (น.62)
Night portrait ถายภาพบคุคลกบัแสงไฟกลางคนื (น.63)

Flash Off (น.55)
Creative Auto (น.56)

ถายภาพยนตร (น.141)

ระบบ Program AE (น.74)
ระบบ Shutter-priority AE (น.94)
ระบบ Aperture-priority AE (น.96)
ระบบแมนนวล (น.99)
Automatic depth-of-field AE
(น.101)

ระบบบันทึกภาพสรางสรรค

ระบบบันทึกภาพพื้นฐาน

Image Zone  ระบบโปรแกรมรปูภาพ



Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง

เลนส
เลนสทีไ่มมสีเกลบอกระยะโฟกสั

รองสำหรับติดตั้งฮูด
(น.294)

เกลียวสำหรับติดตั้งฟลเตอร
ดานหนาของเลนส  (น.294)

วงแหวนซูม (น.37)
วงแหวนโฟกัส (น.87,138)

สวิตซของระบบปองกันภาพสั่น (น.38)
ดัชนีสำหรับติดต้ังเลนส (น.36)

จุดสัมผัส (น.15)

ความยาวโฟกัสของซูม (น.37)

สวิตซเลือกระบบโฟกัส (น.36)

รองสำหรับติดตั้งฮูด
(น.294)

เกลียวสำหรับติดตั้งฟลเตอร
ดานหนาของเลนส  (น.294)

วงแหวนซูม (น.37)
วงแหวนโฟกัส (น.87,138)

สวิตซของระบบปองกันภาพสั่น (น.38) ดัชนีสำหรับติดตั้งเลนส (น.36)
จุดสัมผัส (น.15)

ความยาวโฟกัสของซูม (น.37)

สวิตซเลือกระบบโฟกัส (น.36)

สเกลบอกระยะโฟกัส

เลนสทีม่สีเกลบอกระยะโฟกสั



Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง

เครื่องประจุไฟ LC-E8
สำหรบัประจไุฟ Battery Pack LP-E8 (น.26)

ปลั๊กเสียบไฟ
ชองใสแบตเตอรี่

ไฟแสดงสถานะการประจไุฟ

เครื่องประจุไฟ LC-E8E
สำหรบัประจไุฟ Battery Pack LP-E8 (น.26)

ชองใสแบตเตอรี่
ไฟแสดงสถานะการประจไุฟ

ไฟแสดงสถานะการ
ประจไุฟเตม็แลว

ไฟแสดงสถานะการประจไุฟเตม็แลว

ชองเสียบสายไฟ

สายไฟ

คำเตอืนเพือ่ความปลอดภยั :
เพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้จากการเกดิประกายไฟและไฟฟาลดัวงจร
ใหอานและปฏบิตัติามคมูอือยางละเอยีดและใชงานดวยความระมดัระวงั
สำหรบัการใชกบัปลัก๊ไฟทีม่ลีกัษณะตางจากประเทศสหรฐั สามารถจะใชตวัแปลงเพือ่เสยีบสายไฟของเครือ่งใหเขา
กบัรูปแบบของปลัก๊ในแตละประเทศได

อปุกรณประจไุฟนี ้ถกูออกแบบมาสำหรบัการใชประจไุฟแบตเตอรี ่โดยการวางเครือ่งประจไุฟ
ในแนวตัง้ หรอืวางราบกบัพืน้



เริ่มทำความรูจักกับกลอง

ในบทนี ้จะอธบิายการเตรยีมกลองสำหรบันำออกไปใชงาน และความรู
พืน้ฐานในการปรบัควบคมุกลองในขัน้เบือ้งตน

วิธีรอยสายคลองคอ
สอดปลายสายเขากบัชองรอยสายคลองคอ
โดยสอดผานทางดานลาง จากนัน้สอดผาน
แถบรัด ดังภาพ แลวจึงสอดสายผานหัว
เข็มขัด จากนั้นปรับสายที่อยูในบริเวณดัง
กลาวใหตึงและมีความยาวพอเหมาะ และ
ตรวจสอบดวูาสายไดยดึกบักลองดแีลว

ฝาครอบชองเล็งภาพจะติดตั้งมากับ
สายคลองคอ (น.262)

ฝาครอบชองเลง็ภาพ



ารประจุไฟแบตเตอรี่
ถอดฝาครอบปองกันแบตเตอรี่ออก

ใสแบตเตอรีเ่ขากบัแทนประจไุฟ
ใสแบตเตอรีต่ามขัน้ตอนโดยมทีศิทางตามศรชี ้และ
ตรวจดูวาแบตเตอรี่เขาที่อยางแนนหนา
เมื่อตองการถอดแบตเตอรี่ออก ใหทำตามขั้นตอน
โดยใชลำดับและทิศทางยอนกลับ

การประจไุฟแบตเตอรี่
สำหรบัรนุ LC-E8

ดงึขาของปลัก๊ออกมาตามทศิทางของลกูศร
และเสยีบเขากบัปลัก๊ไฟทีผ่นงั

เสียบตอสายไฟเขากับชองเสียบของเครื่อง
ประจไุฟ จากนัน้เสยีบปลายอกีดานหนึง่เขากบั
ปลัก๊ไฟทีผ่นงั

เครือ่งประจไุฟจะทำการประจไุฟทนัที
โดยไฟแสดงสถานะจะตดิสวางเปนสเีขยีว

สำหรบัรนุ LC-E8E

การประจไุฟจนเตม็ จะใชเวลาประมาณ 2 ชม. ทีอ่ณุหภมู ิ23 Cํ / 73 Fํ โดย
ระยะเวลาในการประจไุฟจะขึน้อยกูบัอณุหภมูใินเวลานัน้ และระดบัพลงังาน
ทีต่องการประจุ
ดวยเหตผุลในดานความปลอดภยั เมือ่ประจไุฟในอณุหภมูติ่ำ 6-10 ํC / 43-50 ํF
จะใชเวลานานกวาปกต ิ(อาจนานถงึ 4 ชัว่โมง)

การประจุไฟจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ และไฟ
แสดงสถานะจะตดิสวางเปนสสีม

ถอดฝาครอบปองกนัแบตเตอรีอ่อกตามทศิทางของ
ลกูศร ดงัภาพ



ารประจุไฟแบตเตอรี

เคลด็ลบัการใชแบตเตอรีแ่ละเครือ่งประจไุฟ

ประจุไฟแบตเตอรี่กอนนำกลองไปใช 1 วัน หรือประจุไฟในวันที่จะใช
ถงึแมวาจะไมไดใชกลอง หรอืเกบ็กลองไวในทีจ่ดัเกบ็  แบตเตอรีจ่ะมกีารคายประจอุอกไปอยางชาๆ
ทลีะนอย ทำใหพลงังานในแบตเตอรีค่อยๆ ลดระดบัลงไป

ภายหลังจากประจุไฟเต็มแลว ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องประจุไฟ และถอดสาย
ไฟของเครื่องประจุไฟออกจากปลั๊กไฟ
ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกลอง เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน

เครื่องประจุไฟนี้สามารถนำไปใชในประเทศตางๆ ได
เครื่องประจุไฟรุนนี้ออกแบบใหใชงานไดกับระบบไฟฟากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟาตั้งแต
100 V. จนถงึ 240 V. และมคีวามถีใ่นชวง 50-60 Hz. ซึง่ครอบคลมุระบบการจายไฟฟาของ
ทกุๆ ประเทศ หามดดัแปลง รือ้ถอดชิน้สวนใดๆ โดยเฉพาะหมอแปลงทีอ่ยใูนเครือ่งประจไุฟ
หรือนำเอาหมอแปลงอื่นมาตอเขากับเครื่องประจุไฟ เพราะจะทำใหเครื่องประจุไฟเกิด
ความเสียหาย
ถาแบตเตอรี่หมดเร็วมาก แมจะเพิ่งประจุไฟใหมๆ แบตเตอรี่นั้นเสื่อมประสิทธิภาพ
ในการเก็บไฟแลว
ควรซื้อแบตเตอรี่กอนใหม

ถาแบตเตอรีถ่กูใสไวในตวักลองทีเ่กบ็และไมไดใชงานเปนเวลานาน ประจไุฟฟาในแบตเตอรี่
จะคายออกทีละนอยๆ ทำใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง ควรถอดแบตเตอรี่ออก
จากกลองกอนจะนำไปเกบ็ และควรจะเกบ็แบตเตอรีโ่ดยใชฝาครอบไว การนำแบตเตอรีไ่ปเกบ็
ไวเปนเวลานานหลังจากการประจุไฟเต็มก็จะทำใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เสื่อมลง

หลังจากถอดเครื่องประจุไฟ หรือสายไฟของเครื่องประจุไฟออกจากปลั๊กไฟแลว ไมควรใชนิ้ว
สมัผสัสวนทีเ่ปนโลหะของเครือ่งประจไุฟทนัท ีควรพกัไว 3 วนิาที
เครือ่งประจไุฟนี ้จะไมสามารถประจไุฟแบตเตอรีร่นุอืน่ นอกจาก LP-E8
แบตเตอรี ่LP-E8 ออกแบบมาเพือ่ใชกบัอปุกรณของ Canon โดยเฉพาะ การนำเอาแบตเตอรีอ่ืน่
มาใช หรอืการนำเอาไปใชกบัอปุกรณอืน่อาจทำใหอปุกรณเสยีหายหรอืเกดิอบุตัเิหตไุด ซึง่ Canon
จะไมรับผิดชอบตอกรณีดังกลาว

แบตเตอรี่ที่มาพรอมกับกลองเมื่อซื้อมาใหม จะไมไดถูกประจุไฟไวจนเต็ม
ประจไุฟใหเตม็กอนนำไปใชงาน



ผลักสลักล็อคแบตเตอรี่ตามทิศทางของลูกศรและ
นำแบตเตอรี่ออก

การถอดแบตเตอรี่

เปดฝาปดและนำแบตเตอรี่ออก

เพือ่ปองกนัการลดัวงจร ควรใสฝาครอบแบตเตอรีไ่ว
เสมอหลงัจากทีน่ำออกจากกลอง (ใหมาพรอมกลอง
น.26)

ารใสและถอดแบตเตอรี่
การใสแบตเตอรี่

ใชนิว้ดนัเขาจนสดุ กระทัง่แบตเตอรีถ่กูลอ็ค
จนแนนภายในชอง

ใสแบตเตอรี ่LP-E8 ทีป่ระจไุฟเตม็แลวเขากบัชองใสของตวักลอง
เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่

ดนัสลกัของฝาปดไปตามทศิทางของลกูศร
ในภาพและเปดฝาออก

ใสแบตเตอรี่เขาสูชองใส

ปดฝากลบัเขาที่
ปดฝาเขาทีเ่ดมิ

หนัแบตเตอรีด่านทีเ่ปนจดุสมัผสัเขาดานใน

หลงัจากเปดฝาปดชองใสแบตเตอรีอ่อกแลว ควรใชความระมดัระวงั ไมดนัฝาปดแรง
มากจนพบัไปในดานตรงขาม เพราะจะทำใหบานพบัของฝาปดชำรดุ



ารใสและถอดการด
สำหรบัการดทีจ่ะใช สามารถใชไดทัง้ SD, SDHC และ SDXC เมือ่ถายภาพ ขอมลูภาพทีถ่าย
แลวจะถูกบันทึกไวในการดที่นำมาติดตั้ง

ตรวจสอบใหแนใจวา สวิตซปองกันการบันทึกของการดไดถูกปรับขึ้นไปทางดาน
บนแลว  เพื่อใหสามารถบันทึกและลบขอมูลภายในการดได

การใสการด
เปดฝาปดชองใสการด

ใสการด

ปดฝา

เลื่อนฝาปดชองใสการดตามทิศทางของลูกศร
เพือ่เปดฝาออก

ดงัทีแ่สดงไวในภาพ ใหหนัฉลากของการด
เขาหาตวัแลวเสยีบลงในชองจนมเีสยีงคลกิ

ปดฝาตามทศิทางของลกูศร และดนัใหปดจนมี
เสยีงเบาๆ

สวิตซปองกันการบันทึก

จำนวนภาพที่ถายได

จำนวนภาพทีถ่ายไดทัง้หมดขึน้อยกูบัความจทุีย่งัคงเหลอือยขูองการด, คณุภาพในการ
บนัทกึ, ความไวแสง ฯลฯ
เมือ่ตัง้เมน ู [     Release shutter without card]  เปน  [Disable]  จะชวยปองกันไมให
ผูใชถายภาพโดยลืมใสการด (น.166)

เมือ่ปรบัสวติซเปด/ปดกลองไปที ่             ตวั
เลขบอกจำนวนภาพที่สามารถถายไดทั้งหมด
(น.33) สำหรบัการดแผนนีจ้ะปรากฎขึน้บนจอ
LCD



ารใสและถอดการด

คอยๆ ดันที่ดานทายของการด การดจะเลื่อน
ออกมาเลก็นอย
ดงึการดออกจากชองใส จากนัน้ปดฝา

 เปดฝาปดชองใสการด

นำการดออกจากชองใส

ปรบัสวติซเปด/ปด การทำงานไปที่
ตรวจสอบดูวา ไฟแสดงสถานะของการด
ปด จากนัน้จงึเปดฝาปด
ตรวจดูวาตัวอักษร “Recording....” ไมได
ปรากฏอยทูีจ่อ LCD

การนำการดออกจากกลอง

ไฟแสดงสถานะของการด

ขณะทีไ่ฟบอกสถานะของการดตดิสวางหรอืกระพรบิ หมายถงึไฟลภาพกำลงัถกูบนัทกึ
หรอืการดกำลงัถกูอานขอมลู กำลงัลบไฟล หรอืไฟลภาพกำลงัถกูถายโอน ออกไป   ใน
ขณะทีไ่ฟบอกสถานะนีก้ำลงัตดิสวางหรอืกระพรบิ ไมควรทำสิง่ตางๆ ตามรายการดาน
ลาง เพราะอาจทำใหขอมลูภาพเสยีหาย และอาจทำใหเกดิความเสยีหายตอการดและ
ตัวกลองดวย
เปดฝาปดชองใสการด
เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่
เขยาหรอืกระแทกกลองอยางแรง

ถาการดแผนนัน้เคยถกูใชถายภาพแลว หมายเลขภาพจะไมเริม่ตนจาก 0001 (น.170)

ถามขีอความเตอืนเกีย่วกบัความบกพรองผดิปกตขิองการดปรากฎบนจอ LCD ใหลองถอดการด
ออกและเสียบการดเขาไปใหม ถายังมีขอความเตือนปรากฎอยู ใหใชการดแผนอื่นๆ และถา
สามารถถายโอนขอมลูภาพของการดแผนทีม่ปีญหาลงในคอมพวิเตอรได ใหถายโอนไฟลทัง้หมด
ใหเรยีบรอย จากนัน้ทำการฟอรแมทการดใหม (น.45) การดทีม่ปีญหากอ็าจจะกลบัมาทำงาน
ไดตามปกติ

หามใชนิว้สมัผสัทีจ่ดุสมัผสัของการด และระมดัระวงัการขดูขวนจากโลหะ



เมือ่เปดจอ LCD ออกมาแลว ผใูชสามารถปรบัตัง้ฟงกชัน่ตางๆ จากเมน,ู เลง็ภาพดวยระบบ Live
View, ใชดภูาพยนตรทีก่ำลงัถาย และเลนดภูาพและภาพยนตรทีถ่ายมาแลว จอ LCD ของกลอง
รุนนี้ถูกออกแบบใหปรับทิศทางและมุมมองไดตามที่ตองการ

เมือ่ไมไดใชกลอง ใหพบัจอ LCD เขาดานใน โดยใหหนาจอ LCD กลบัเขาหาตวักลอง เพือ่ปองกนั
จอภาพ
เมือ่เลง็ภาพโดยใชระบบ Live View หรอืถายภาพยนตร การหนัหนาจอ LCD ไปทางดานหนา
จะทำใหตวัแบบมองเหน็ภาพของตวัเองได
กลองจะปดการแสดงเมนกูอนทีจ่ะพบัเกบ็จอภาพในตำแหนงเกบ็ โดยขึน้อยกูบัการปรบัมมุของ
จอ LCD ในขณะนั้น

ระมดัระวงั อยาฝนบดิหรอืใชแรงบดิขอตอมากเกนิไป อาจทำใหขอตอของจอเสยีหาย

เปดจอ LCD ออกในทิศทางตามภาพ

หมุนจอ LCD

หันจอ LCD เขาหาตัว

เมือ่เปดจอ LCD ออกมาแลว ผใูชสามารถจะหมนุ
พลกิขึน้-ลง หรอืหมนุไปทางดานหนาของกลองกไ็ด

สำหรบัการถายภาพปกต ิจะหนัจอ LCD เขาหา
ตัว (ดังภาพ)

ารใชจอภาพ LCD

มมุทีร่ะบนุัน้ เปนคาโดยประมาณ



ารเปดสวติซกลอง

กลองถกูเปดการทำงาน
กลองถกูปด และไมสามารถปรบัควบ
คุมใดๆ ใหปรับมาที่ตำแหนงนี้เสมอ
เมือ่ไมไดใชกลอง

เพือ่ความประหยดัพลงังาน กลองจะปดการแสดงผลและการทำงานโดยอตัโนมตัหิลงัจากไม
มกีารปรบัควบคมุใดๆ ตดิตอกนัเปนเวลา  30 วนิาท ีเมือ่ตองการใชกลองอกี ผใูชเพยีงแตแตะ
ชตัเตอรลงครึง่หนึง่ จอภาพจะแสดงผลและกลองจะกลบัสกูารทำงานตามปกต ิ(น.40)
ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการปดการทำงานของกลองไดจากการปรับตั้งในเมนู
[     Auto power off] (น.167)

เมือ่สวติซถกูปรบัไปทีต่ำแหนง          ในขณะทีก่ลองกำลงับนัทกึขอมลูลงในการด สญัลกัษณ
[Recording.....] จะปรากฎขึน้บนจอภาพ และกลองจะปดการทำงานภายหลงัจากทีไ่ดบนัทกึไฟล
ของภาพนัน้ลงในการดจนเสรจ็สมบรูณ

เมื่อเปดสวิตซ และกลองแสดงระบบปรับตั้งวันที่และเวลาปรากฏขึ้น ดูหนา 34
เพือ่ปรบัตัง้วนัที/่เวลา ใหเรยีบรอยเสยีกอน

เกีย่วกบัระบบทำความสะอาดเซนเซอรโดยอตัโนมตัิ

เกีย่วกบัระบบปดการทำงานอตัโนมตัิ

ทกุๆ ครัง้ทีส่วติซเปด/ปด ถกูปรบัไปที ่              หรอื                  ระบบทำความสะอาดพืน้
ผวิของเซนเซอรจะเริม่ทำงานโดยอตัโนมตั(ิอาจไดยนิเสยีงเบาๆ) และขณะทีก่ำลงัทำความ
สะอาด สญัลกัษณ                  จะปรากฎบนจอ LCD ขณะทีร่ะบบทำความสะอาด
เซนเซอรกำลังทำงาน ก็สามารถถายภาพไดทันทีเมื่อใชนิ้วแตะชัตเตอรเบาๆ (น.40)
เพื่อหยุดการทำงานของระบบ
ถาสวิตซเปด/ปด /              ถกูปรบัสลบัไปมาอยางรวดเรว็ สญัลกัษณ
จะไมปรากฎบนจอ LCD ซึ่งเปนเรื่องปกติและไมมีปญหาใดๆ



ารเปดสวิตซกลอง

อายุการใชพลังงานของแบตเตอรี่

ตวัเลขในตารางขางตนไดมาจากการทดสอบดวยแบตเตอรี ่LP-E8 ทีป่ระจไุฟเตม็โดยไมไดใชระบบ
Live View และทดสอบตามการทดสอบมาตรฐานของสมาคมกลองและการถายภาพ(CIPA)

จำนวนภาพทีถ่ายไดเมือ่ใช Battery Grip BG-E8 จะไดจำนวนภาพเพิม่ขึน้ 2 เทา เมือ่นำเอา
แบตเตอรี ่LP-E8 มาบรรจใุน Battery Grip จำนวน 2 กอน และเมือ่ใชแบตเตอรีช่นดิอลัคาไลน
AA/LR6 ที ่23 ํC / 73 ํF : ประมาณ 470 ภาพเมือ่ไมไดใชแฟลช และประมาณ 270 ภาพ เมือ่
ใชแฟลช 50% ของภาพทีถ่าย

อุณหภูมิ
ไมใชแฟลช
ใชแฟลช 50%

ประมาณ 550 ภาพ
ประมาณ 440 ภาพ

ประมาณ 470 ภาพ
ประมาณ 400 ภาพ

แตะปมุชตัเตอรลงครึง่หนึง่บอยๆ หรอืเปนเวลานาน
มักจะใชระบบ AF จับภาพบอยๆ โดยไมไดถายภาพ
เปดดภูาพบอยๆ หรอืใชจอ LCD ปรบัตัง้บอยๆ
เมือ่ใชกบัเลนสทีม่รีะบบลดภาพสัน่ (IS)

จำนวนภาพทีถ่ายไดจรงิอาจนอยกวาทีแ่สดงไวในตาราง โดยขึน้อยกูบั
สภาพแวดลอมและลกัษณะการใชงาน  ดงัตอไปนี:้

การทำงานของเลนสนัน้อาศยัแบตเตอรีข่องกลอง ซึง่เลนสบางตวัอาจจะใชพลงังานมาก และทำให
จำนวนภาพทีถ่ายไดมปีรมิาณลดลง
อายกุารใชงานของแบตเตอรีเ่มือ่ใชระบบ Live View อานรายละเอยีดหนา 125

เมือ่ปรบัสวติซไปทีต่ำแหนง                 จอ LCD จะแสดงระดบัพลงังานหนึง่ใน 4 ระดบั ดงันี ้:

พลงังานเตม็
พลงังานลดลงเลก็นอย แตยงัมเีหลอื
อยพูอสมควร
พลงังานใกลจะหมดในไมชา
(ไฟกระพริบ)
พลงังานหมด ควรประจไุฟใหม

การตรวจสอบระดับพลังงานของแบตเตอรี่

ที่ ที่



¡ารตัง้วนัทีแ่ละเวลา
เมือ่เริม่เปดกลองใชครัง้แรก หรอืเมือ่มกีารปรบัตัง้วนัทีแ่ละเวลาใหม(reset) หนาจอ LCD จะแสดง
รูปแบบของการปรับตั้งวันที่และเวลาในระบบนาฬิกาและปฏิทินของกลอง ใหปฏิบัติตามคำ
แนะนำในขัน้ตอนที ่ 3 และ 4 เพือ่ตัง้วนัทีแ่ละเวลาใหถกูตอง โปรดทราบวา ขอมูลเกี่ยวกับ
วนัทีแ่ละเวลาจะแนบไปกบัไฟลภาพทกุๆ ภาพ สำหรบัการตรวจสอบในภายหลงั จงึควร
ปรับตั้งวันที่และเวลาใหถูกตอง

ใชปมุ              เพือ่เลอืกรายการ
 [Date/Time] จากนัน้กดปมุ

แสดงรายการของเมนู
กดปมุ                    เพือ่ใหกลองแสดง
รายการปรบัตัง้ในเมนทูีจ่อ LCD

ใชแถบ [     ] และเลือก [Date/Time]

ใชปมุ              เพือ่เลอืกแถบ

ตั้งวันที่และเวลา
ใชปมุ                เพือ่ปรบัตัง้ตวัเลขวนัทีแ่ละ
เวลาใหตรง
กดปมุ            ซึง่กรอบ  <   > จะปรากฏขึน้
ใชปมุ               เพือ่ปรบัตวัเลข จากนัน้
กดปมุ       (กลบัสกูรอบปกต ิ      )

ออกจากเมนู
ใชปมุ                  เพือ่เลือ่นแถบสวางไปที ่[OK]
จากนั้นกดปุม
กลองจะจำวันที่และเวลาที่ตั้งไวแลว

เมื่อเก็บกลองไวในที่เก็บโดยถอดแบตเตอรี่ออกเปนเวลานาน หรือเมื่อแบตเตอรี่หมด
พลงังานลง วนัทีแ่ละเวลาจะถกูปรบัตัง้ใหม(reset) ถาเกดิเหตกุารณนีข้ึน้ ใหปรบัตัง้วนัที่
และเวลาใหม

นาฬกิาและปฏทินิจะเริม่ทำงานทนัท ีภายหลงัจากทีก่ดปมุ              ในขัน้ตอนที ่4

(วนัที/่เวลา)



ลอืกภาษา
แสดงเมนู
กดปมุ                          เพือ่แสดงรายการตวัเลอืก
ตางๆ

ในแถบ        เลือก [Language    ]
กดปมุ                  เพือ่เลอืกแถบรายการ

เลือกภาษาที่ตองการ
กดปมุ                เพือ่เลอืกภาษาจากนัน้กดปมุ

ภาษาจะถกูเปลีย่นเปนภาษาทีต่ัง้ไวใหม

[   ]

[   ]
กดปมุ                เพือ่เลอืก[Language      ]
(บรรทดัที ่4 นบัจากขางบน)
จากนัน้กดปมุ

(ภาษา)



ÇÔธใีสและถอดเลนส
การใสเลนส

ถอดฝาปดของกลองและเลนส
ถอดฝาปดดานทายเลนส และฝาปดเมาท
ของกลองออกโดยหมนุตามทศิทางของลกูศร

ใสเลนส
สอดทายเลนสเขาหาเมาทของกลอง โดยให
ดชันบีนกระบอกเลนสตรงกบัสขีองดชันบีนตวั
กลอง แลวจึงหมุนตามทิศทางของลูกศร
จนกระทัง่เขาที่

ปรบัสวติซทีก่ระบอกเลนสไปที่
(ออโตโฟกัส)

ถาสวติซนีถ้กูปรบัไวที ่           (แมนนวล
โฟกสั) ระบบออโตโฟกสัจะไมทำงาน

ถอดฝาปดหนาเลนสออก

ควรถอดเปลีย่นเลนสในบรเิวณทีม่ฝีนุละอองนอย
เมือ่เกบ็กลองโดยไมไดสวมเลนสไวกบักลอง ตรวจสอบใหแนใจวา ไดใชฝาปดเมาทของกลอง
แลว
เปาหรอืปดฝนุทีฝ่าปดตวักลองกอนปดเสมอ

การปองกันฝุนเขาสูภายในตัวกลอง

ดชันสีขีาว

ดัชนีสีแดง



ธีใสและถอดเลนส

เกีย่วกบัการซมู
เมื่อตองการซูม ใชนิ้วมือหมุนวงแหวนซูมของเลนส
หากตองการซูมเพื่อจัดภาพใหเหมาะสม ใหซูมกอน
ที่จะโฟกัส เพราะการซูมหลังจากที่โฟกัสไดแลวอาจ
จะทำใหความชัดคลาดเคลื่อนไปเล็กนอย

การถอดเลนส
ขณะที่กดปุมปลดล็อคเลนสคางอยู ใหหมุน
กระบอกเลนสตามทศิทางของลกูศร

หมนุเลนสไปจนสดุทาง แลวจงึดงึออกตรงๆ

เมื่อถอดเลนสออกจากกลองแลว ใหใชฝาปด
ทายเลนสปดไวเพือ่ปองกนัฝนุ

การเทยีบคาความยาวโฟกสั
เพราะเซนเซอรมีขนาดเล็กกวาฟลม
35mm ดงันัน้ภาพทีเ่หน็และถายไดจงึมี
ขนาดใหญขึน้ เหมอืนเลนสทีใ่ชมคีวาม
ยาวโฟกัสสูงขึ้นอีก 1.6 เทา(1.6x)

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

หามใชเลนสสองดดูวงอาทติยโดยตรง เพราะจะเกดิอนัตรายอยางมากตอดวงตา

ในขณะที่วงแหวนโฟกัสมีการหมุนในขณะเลนสกำลังคนหาความชัด หามใชนิ้ว
สัมผัสวงแหวน



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

เมือ่ภาพทีเ่หน็จากชองเลง็ภาพดนูิง่แลว
จงึกดชตัเตอรลงจนสดุเพือ่ถายภาพ

ปรับสวิตซ IS ไปที่
ปรบัสวติซเปด/ปด การทำงานของกลองไปที่

ใชนิ้วแตะปุมชัตเตอรเบาๆ ลงไปครึ่งหนึ่ง
ระบบชวยลดภาพสัน่หรอื IS จะเริม่ทำงาน

ถายภาพ

ระบบ Image Stabilizer จะมปีระสทิธภิาพในการทำงานลดลง เมือ่ใชถายภาพสิง่ทีเ่คลือ่นที่

ระบบ Image Stabilizer อาจใชไมไดผล เมือ่ใชถายภาพในขณะทีก่ำลงัยนือยบูนพืน้ทีซ่ึง่มคีวาม
สัน่มาก หรอืพืน้ทีท่ีม่กีารเคลือ่นไหวมาก เชน ในขณะลองอยใูนเรอืลำเลก็ๆ

ระบบ Image Stabilizer จะทำงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ แมวาจะตัง้กลองไวบนขาตัง้กลองแบบ
ขาเดีย่ว(monopod) กต็าม
เลนส IS บางรุนออกแบบใหผูใชเลือกปรับระบบการทำงานของ IS ไดหลายแบบ  อยางไร
ก็ดี เลนส รุนตางๆ ดังตอไปนี้ จะปรับการทำงานของระบบ IS ใหโดยอัตโนมัติ

ระบบ Image Stabilizer จะทำงานแมวาจะปรับสวิตซเลือกระบบโฟกัสไปที่
หรือ
เมือ่ตัง้กลองไวบนขาตัง้กลอง ซึง่ไมมคีวามจำเปนตองใชระบบ Image Stabilizer
ควรปรบัสวติซของระบบ IS ไวที ่          เพือ่ใหประหยดัพลงังาน



ปรบัภาพในชองเลง็ภาพใหคมชดั

หมนุปรบัลกูบดิปรบัแกสายตา
หมุนปรับลูกบิดไปทางซายหรือขวา เพื่อให
กรอบเลง็ของจดุโฟกสัทัง้ 9 จดุมคีวามคมชดัที่
สดุ

ถายงัไมสามารถปรบัแกสายตาไดจนเหน็ภาพในชองเลง็ภาพทีค่มชดัได แนะนำให
ใช Dioptric Adjustment Lens E ซึ่งมีใหเลือก 10 ระยะ(เปนอุปกรณเสริมพิเศษ)

การจบัถอืกลอง
เพื่อใหภาพคมชัด พยายามถือกลองใหมั่นคงและนิ่งที่สุดเพื่อไมใหภาพสั่น

1. ใชมอืขวาจบักรปิของกลองใหมัน่คง ถนดัมอื
2. ใชมือซายประคองใตเลนส
3. แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ดวยนิว้ชีข้องมอืขวา
4. แนบแขนและขอศอกเขากับลำตัวโดยไมเกร็ง
5. เพือ่ใหยนืไดมัน่คง แยกเทาขางหนึง่ออกไปดานหนา ปลายเทาเปด
6. แนบกลองกบัใบหนาและมองผานชองเลง็ภาพ
สำหรบัการเลง็ภาพดวยจอ LCD ของกลองแทนการใชชองเลง็ภาพ ดหูนา 123

การถือกลองถายภาพแนวนอน การถือกลองถายภาพแนวตั้ง

¾×éนฐานการปรับควบคุมกลอง



¾×éนฐานการปรับควบคุมกลอง

การใชปมุชตัเตอร
การทำงานของปมุชตัเตอรแบงเปนสองจงัหวะ คอืเมือ่แตะลงไปเบาๆ ครึง่หนึง่ กลองจะโฟกสั
วดัแสง และแสดงผล เมือ่กดลงจนสดุ ชตัเตอรจะลัน่เพือ่ถายภาพนัน้

เมือ่แตะปมุชตัเตอรเบาๆ (กดลงครึง่หนึง่)
ระบบออโตโฟกสัจะเริม่ทำงาน มกีารแสดงผลของคา
แสง(ชตัเตอร/ชองรบัแสง) จากระบบวดัแสงทีเ่ลอืก คา
แสงจะแสดงอยูทางดานลางสุดของจอ LCD ภายใน
ชองเลง็ภาพ
เมือ่ใชนิว้แตะชตัเตอรลงครึง่หนึง่คางไว จอภาพ LCD
จะดบัลง(น.179)

เมือ่กดชตัเตอรลงจนสดุ
ชตัเตอรจะลัน่ และกลองจะบนัทกึภาพนัน้ไว

ปองกนัภาพสัน่
ความสัน่ของมอืทีจ่บักลอง ตลอดจนความสัน่ของพืน้ทีซ่ึง่ยนืถายภาพอยมูกัจะมผีลทำให
ภาพทีถ่ายมคีวามสัน่และพรามวั และทำใหภาพลดความคมชดัลงไป โดยขึน้อยกูบัความ
สัน่ทีเ่กดิขึน้มากหรอืนอย เพือ่ปองกนัภาพสัน่ ใหปฏบิตัดงันี้

หากผใูชกดปมุชตัเตอรลงจนสดุทนัท ีโดยไมแตะปมุชตัเตอรลงครึง่หนึง่ เพือ่ใหกลองหาโฟกสัเสยี
กอน หรอืแตะปมุชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ แลวกดลงจนสดุทนัทแีทบจะพรอมๆ กนั กลองจะหยดุ
ชะงกัไปครหูนึง่กอนทีช่ตัเตอรจะลัน่เพือ่ถายภาพนัน้
ในขณะทีก่ลองแสดงรายการตางๆ ของเมน ูเลนดภูาพ หรอืกำลงัประมวลผลและบนัทกึไฟลขอมลู
ลงในการด ผใูชสามารถสัง่ใหกลองกลบัไปพรอมถายภาพตอไปไดทนัทเีมือ่ใชนิว้แตะปมุชตัเตอร
เบาๆ ลงครึง่หนึง่

ถอืกลองใหกระชบัมอื ดวยทาทางทีม่ัน่คง ดงัทีแ่นะนำกอนหนานี้
แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ เพือ่ใหระบบออโตโฟกสัทำงาน แลวจงึกดชตัเตอรลงจนสดุ



ผใูชสามารถจะเลอืกสิง่ทีต่องการปรบัตัง้และปรบัเปลีย่นฟงกชัน่ใหทำงานในแบบที่
ตองการจากจอ LCD เรยีกการปรบัตัง้แบบนีว้า “Quick Control Screen”

กดปมุ
จอภาพจะแสดงฟงกชัน่ตางๆ

เลือกฟงกชั่นที่ตองการปรับตั้ง

ถายภาพ
กดชตัเตอรจนสดุเพือ่ถายภาพ

กด  เพือ่เลอืกฟงกชัน่ทีต่องการปรบัตัง้

หนาจอของระบบบนัทกึภาพ Basic Zone หนาจอของระบบบนัทกึภาพ Creative Zone

ารใชจอภาพในการปรับตั้งอยางรวดเร็ว

ฟงกชัน่ทีถ่กูเลอืก และคำแนะนำเกีย่วกบั
คณุสมบตั(ิน.48) จะปรากฎบนจอ
หมนุวงแหวน                เพือ่ปรบัตัง้ตามทีต่องการ

หลงัจากนัน้จอภาพจะแสดงภาพทีถ่ายแลว

สำหรบัฟงกชัน่ทีส่ามารถปรบัตัง้ไดเมือ่เลอืกระบบ Basic Zone และวธิกีารปรบัตัง้
ดจูากหนา 64



ารใชจอภาพในการปรับตั้งอยางรวดเร็ว

ชองรับแสง (น.96)
ความไวชตัเตอร (น.94)

ชดเชยแสง / ถายภาพครอม
(น.103, 105)

ระบบบันทึกภาพ * (น.22)

Picture Style (น.81)

คุณภาพในการบันทึกภาพ (น.76)

ความไวแสง (น.79)

เพิม่รายละเอยีดในสวนสวาง* (น.254)

ระบบออโตโฟกสั (น.83)
สมดุลสีขาว (น.117)

ระบบวัดแสง (น.102)

ชดเชยแสงแฟลช (น.104)

ปรบัความเขมสวางอตัโนมตั ิ(น.109)
ระบบขับเคลื่อน (น.88, 89)

รายละเอียดในสวนตางๆ ของจอปรับตั้งอยางรวดเร็ว

ฟงกชั่นของแฟลชในตัวกลอง

ถายภาพครอมสมดลุสขีาว* (น.120)

ปรบัแกสมดลุสขีาว* (น.119)

การแสดงฟงกชั่นที่ถูกปรับตั้ง

ฟงกชั่นที่มีเครื่องหมายดอกจันจะไมสามารถปรับตั้งไดดวยจอปรับตั้งอยางรวดเร็ว

เลอืกฟงกชัน่ทีต่องการปรบัตัง้ และกดปมุ
จอภาพจะเปลีย่นไปแสดงรายการของฟงกชัน่ทีเ่ลอืก

กดปมุ                เพือ่ยนืยนัการปรบัตัง้ และยอน
กลบัสหูนาจอของการปรบัตัง้อยางรวดเรว็

กดปมุ                 หรอืหมนุ               เพือ่เลอืก
คาหรือรูปแบบที่ตองการ บางฟงกชั่นสามารถ
ใชปมุ <INFO.>  เพื่อปรับตั้งคาได



ผใูชสามารถปรบัฟงกชัน่ตางๆ ไดจากรายการของเมน ูเชน คณุภาพของภาพ ตัง้วนัทีแ่ละ
เวลา ฯลฯ โดยสามารถดกูารปรบัตัง้ไดจากจอ LCD โดยใชปมุ                         หรอืปมุ
ควบคมุแบบทศิทาง             ในการเลอืกรายการ และปมุ              ดานหลงัของกลอง

ารปรบัตัง้ควบคมุเมน ูMENU

จอภาพ LCD
ปุมยืนยันการปรับตั้ง

ปมุควบคมุแบบทศิทาง

ปมุเมนู

รายการในเมนู
 * ในระบบบันทึกภาพ  Basic Zone (พื้นฐาน) ระบบบันทึกภาพสรางสรรค(Creative
Zone) และระบบถายภาพยนตร แถบรายการและเมนูเหลานี้จะแสดงแตกตางกัน

ระบบบนัทกึภาพ Basic Zone (พืน้ฐาน) ระบบถายภาพยนตร

ระบบบันทึกภาพ Creative Zone (สรางสรรค)
เลนดภูาพ

ถายภาพ

ปรบัตัง้

My Menu

แถบรายการ

เมนรูายการ
ปรบัตัง้เมนู



ารปรับตั้งควบคุมเมนู

แสดงรายการตางๆ ในเมนู
กดปมุ                   เพือ่แสดงรายการตางๆ

เลื่อนแถบเพื่อเลือกรายการ

เลือกรายการที่ตองการ
กดปมุ         เพือ่เลอืกรายการ
จากนัน้กดปมุ

เลอืกคาทีต่องการปรบัตัง้

กดปมุ                     เพือ่ออกจากการปรบัตัง้ใน
เมน ูและกลบัสกูารถายภาพตามปกติ

ยืนยันการปรับตั้ง
กดปมุ    เพือ่ยนืยนั

ออกจากการปรบัตัง้

วธิปีรบัต้ังเมนู

รายการทีเ่ลอืกในปจจบุนัจะเปนสนี้ำเงนิ

กดปมุ          เพือ่เลอืกรายการ

กดปมุ                หรอื                เพือ่เลอืกคาที่
ตองการ (คาการปรับตั้งที่ตองการอาจตองใช
ทัง้   หรอื                ในการปรบัตัง้)

ในขัน้ตอนที ่2 ผใูชสามารถหมนุวงแหวน            เพือ่เลอืกแถบรายการทีต่องการได
การอธบิายเกีย่วกบัฟงกชัน่ของเมนตูางๆ ในทีน่ี ้ตัง้อยบูนสมมตฐิานวา ผใูชไดกดปมุ
        เพือ่แสดงรายการของเมนบูนจอภาพแลว
รายละเอยีดของฟงกชัน่ของเมนตูางๆ ไดแสดงรายการรวมไวทีห่นา 270



ถาการดที่นำมาใชเปนการดแผนใหมที่ไมเคยใชมากอนหรือเคยใชกับกลองตัวอื่น หรือใชเก็บขอมูลจาก
เครื่องคอมพิวเตอร ควรฟอรแมทดวยฟงกชั่นฟอรแมทของกลองเสียกอนที่จะนำมาใชเก็บขอมูลภาพ

การฟอรแมทการด จะลบขอมลูทกุๆ อยางทีเ่กบ็อยใูนการด ซึง่แมแตไฟลภาพ
ทีถ่กูปองกนัการลบภาพไวกจ็ะถกูลบไปดวย ควรตรวจสอบใหดวีาไมมไีฟลหรอื
ขอมลูทีส่ำคญัทีต่องการเกบ็ไว หากไมแนใจ ใหถายโอนขอมลูทีอ่ยใูนการดไป
เก็บไวในคอมพิวเตอร ฯลฯ กอนทำการฟอรแมทการด

¡ารฟอรแมทการด

เลอืก [Format]
ภายในรายการของแถบ       เลือก
[Format]  แลวกดปมุ

ฟอรแมทการด
เลอืก [OK]  จากนัน้กดปมุ
การดจะถกูฟอรแมท
เมือ่ฟอรแมทการดเสรจ็แลว จอภาพจะ
กลบัมาแสดงเมนอูกีครัง้หนึง่

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

(ฟอรแมท)



เกี่ยวกับการฟอรแมทในระดับละเอียด (Low-level Format)
ใชคำสัง่นีเ้มือ่พบวาการบนัทกึ หรอืการอานขอมลูของการดใชเวลานานมากกวาปกติ
หรือตองการลบขอมูลทั้งหมดในการด
การฟอรแมทแบบนี้ กลองจะฟอรแมททุกสวนที่สามารถเก็บขอมูลไดทั้งหมดของการด
ซึ่งจะใชเวลาฟอรแมทนานกวาแบบปกติอีกเล็กนอย
ในขณะที่ระบบฟอรแมทนี้กำลังทำงานอยู ผูใชสามารถยกเลิกการทำงานกลางคันได
โดยเลอืก [Cancel] ซึง่ระบบฟอรแมทแบบปกตจิะทำงานตอไปจนการฟอรแมทเสรจ็สิน้
สมบรูณ และสามารถใชการดเกบ็ขอมลูของไฟลภาพไดตอไปตามปกติ

เมื่อมีการฟอรแมทการดหรือลบขอมูล เฉพาะขอมูลของระบบการจัดการไฟลเทานั้นที่จะถูก
เปลีย่นแปลงไป ขอมลูทีเ่กบ็ไวในการดจะยงัไมถกูลบออกไปอยางสมบรูณและอาจกกูลบัคนืมา
ไดอกี(ดวยซอฟทแวรบางชนดิ) ใหระมดัระวงัเรือ่งนีเ้มือ่ขาย มอบการดใหกบับคุคลอืน่ หรอืทิง้แผน
การด ดงันัน้ เมือ่ไมตองการใชการดอกีหรอืตองการจะทิง้ไป ควรจะฟอรแมทในระดบัละเอยีด หรอื
ตดัทำลายแผนการดใหเสยีรปูไปเพือ่ไมใหขอมลูในการดรัว่ไหล

ความจขุองการดทีแ่สดงอยบูนจอภาพในขณะทีฟ่อรแมทอาจจะต่ำกวาความจทุีร่ะบไุวบนฉลาก
ของการด

จดัการ [Format] ในกรณดีงัตอไปนี้
เมื่อนำการดใหมมาใช
เมื่อนำการดที่ถูกฟอรแมทจากกลองตัวอื่นหรือจากคอมพิวเตอรมาใช
เมื่อการดนั้นเก็บภาพหรือขอมูลไวจนเต็มความจุ
เมื่อกลองแสดงผลวาการดมีความผิดปกติ (น.287)

¡ารฟอรแมทการด

กอนทีจ่ะใชการด Eye-Fi  แผนใหม ตองตดิตัง้ซอฟทแวรภายในการดลงในคอมพวิเตอร
เสยีกอน จากนัน้จงึใชกลองฟอรแมทการดนี้

อปุกรณนีส้นบัสนนุเทคโนโลย ี exFAT โดยไดรบัการอนญุาตจากไมโครซอฟท



»รบัเปลีย่นการแสดงผลของจอ LCD
จอ LCD ของกลองสามารถแสดงผลของขอมลูและคาทีป่รบัตัง้ไวสำหรบัถายภาพ รายการของ
เมน ู ภาพทีถ่าย ฯลฯ

ขอมลูการถายภาพ
ขอมลูการถายภาพจะปรากฏทนัททีีเ่ปดสวติซกลอง

เมือ่ผใูชกดปมุชตัเตอรลงครึง่หนึง่ จอ LCD จะปด
การแสดงผล และจะกลับมาแสดงผลตามปกติ
เมือ่ผใูชยกนิว้ออกจากปมุชตัเตอร

ผใูชสามารถปดการแสดงผลโดยกดปมุ
และกดซ้ำเมื่อตองการใหกลองแสดงผลอีก

เมนขูองฟงกชัน่ตางๆ ภาพทีถ่ายแลว

หนาจอนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อกดปุม
              และเมือ่กดปมุซ้ำ กจ็ะ
กลับไปสูการแสดงผลในหนาจอเดิม

แสดงภาพที่ถายไวแลวเมื่อกดปุม
         และเมือ่กดปมุซ้ำ กจ็ะกลบั
ไปสูการแสดงผลในหนาจอเดิม

ผใูชสามารถตัง้ [      LCD off/on btn] เมือ่ตองการใหจอ LCD ปดหรอืเปดการแสดงภาพ
(น.179)
ขณะทีจ่อ LCD แสดงขอมลูหรอืภาพทีถ่ายไวแลว ผใูชสามารถกดปมุชตัเตอรเพือ่ถายภาพไดทนัที

การกดปุม                    จะสลับการแสดงผล ระหวาง
หนาจอที่แสดงการปรับตั้ง(น.20) และการปรับตั้งของ
ตัวกลอง (น.175)



คำแนะนำคุณสมบัติของฟงกชั่น คือการแสดงรายละเอียดหรือใหคำนิยามของ
ฟงกชัน่นัน้อยางงายๆ โดยแสดงเมือ่มกีารเปลีย่นระบบบนัทกึภาพ และเมือ่ใชจอควบ
คมุแบบเรว็ในการเลอืกฟงกชัน่ ใชระบบ Live View ใชระบบถายภาพยนตร และเมือ่
เลนดูภาพ เมื่อเลือกฟงกชั่นหรือตัวเลือกจากจอควบคุมแบบเร็ว จอภาพจะอธิบาย
รายละเอยีดของฟงกชัน่ใหเหน็เสมอ และการแสดงรายละเอยีดนีจ้ะหายไป เมือ่มกีาร
ปรับควบคุมอื่นๆ ตอไป

ระบบบนัทกึภาพ (ตวัอยาง)

จอควบคมุแบบเรว็ (ตัวอยาง)

ยกเลกิการแนะนำคณุสมบตัขิองฟงกชัน่

เลอืก [Feature guide]

ฟงกชั่นการถายภาพ ถายภาพดวย Live View เลนดูภาพ

áนะนำคณุสมบตัขิองฟงกชัน่ตางๆ

ในแถบรายการ [     ]  เลอืก [Feature guide]
จากนัน้กด             และเลอืก [Disable] แลวกด
             อกีครัง้



การถายภาพเบื้องตน
และการเลนดูภาพที่ถายแลว

ในบทนี ้จะอธบิายการเกีย่วกบัการถายภาพดวยระบบถายภาพเบือ้งตน
(Basic Zone) เพื่อผลของภาพถายที่ดี และวิธีการเลนดูภาพที่ถายมาแลว
เมื่อใชระบบถายภาพเบื้องตน สิ่งที่ผูใชตองทำก็เพียงแตเล็งไปยังสิ่งที่ตองการ
ถาย ซึ่งกลองจะทำการปรับคาตางๆ ใหโดยอัตโนมัติ (น.64, 268) และเพื่อ
ปองกนัภาพเสยีจากการปรบัตัง้ทีผ่ดิพลาดของผใูช ผใูชจะไมสามารถเปลีย่นคา
ของฟงกชัน่ในระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบได

เกีย่วกบัระบบปรบัความเขมสวางอตัโนมตั ิ(Auto Lighting Optimizer)
ในระบบถายภาพ Basic Zone ระบบ Auto Lighting Optimizer(น.109) ซึง่เปนฟงกชัน่พเิศษ
จะปรบัความเขมสวางและความเปรยีบตางของแสงในภาพใหโดยอตัโนมตั ิและสามารถตัง้
ระบบนีเ้ปนระบบมาตรฐานในระบบถายภาพขัน้กาวหนาดวยเชนกนั



ปรับวงแหวนเลือกระบบไปที่

เล็งจุดโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งไปที่วัตถุ

จุดโฟกัสทุกๆ จุดมีหนาที่คนหาความชัด ซึ่งจุดที่มี
วตัถอุยใูกลกวาจดุอืน่ๆ จะเปนจดุทีจ่บัภาพวตัถไุด

แตะปุมชัตเตอรเบาๆ ครึ่งหนึ่ง เลนสจะหมุนเพื่อ
ปรบัภาพใหชดั

หากจำเปน แฟลชที่ติดตั้งในตัวกลองจะยกตัวขึ้น
และทำงานโดยอัตโนมัติ

กรอบพื้นที่จุดโฟกัส

ไฟสัญญาณยืนยันความชัด

ายภาพในแบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ
กลองจะวิเคราะหภาพที่กำลังจะถาย และปรับตั้งคาการเปดรับแสงใหโดย
อัตโนมัติ  เปนการทำงานแบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ และแมจะใชถายภาพสิ่งที่
กำลังเคลื่อนที่ กลองก็จะโฟกัสไปยังวัตถุเพื่อใหภาพคมชัดตลอดเวลา (น.53)

(Scene Intelligent Auto)

จุดที่อยูภายในกรอบสี่เหลี่ยมของจุดที่หาโฟกัสได
จะติดสวางเปนสีแดงในชวงสั้นๆ พรอมกับเสียง
สญัญาณเตอืน “บีบ๊” ไฟยนืยนัความชดั
ที่มุมลางดานขวาของชองเล็งภาพจะสวางขึ้นดวย

โฟกัสไปยังวัตถุ

การใชจุดโฟกัสที่กึ่งกลางของเฟรมจะชวยใหโฟกัส
ไดงายขึ้น



เมื่อแฟลชในตัวกลองยกตัวขึ้นเองและทำงาน
แลว ผใูชสามารถใชนิว้กดใหแฟลชลงสตูำแหนง
เดมิหลงัจากทีถ่ายภาพเสรจ็

ถายภาพ
กดปมุชตัเตอรลงจนสดุเพือ่ถายภาพ

ภาพที่ถายแลวจะแสดงบนจอ LCD เปนเวลา
นานประมาณ 2 วนิาที

ายภาพในแบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ

ระบบบนัทกึภาพ               จะชวยปรบัสสีนัของภาพใหแลดสูวยงาม ดงึดดูตา และเปนธรรมชาติ
ตลอดจนภาพพระอาทติยตก และหากไมไดสสีนัของภาพตามทีต่องการ ใหเปลีย่นไปใชระบบบนัทกึ
ภาพ Creative Zone และเลือก Picture Style ที่เหมาะสม (น.81)

ไฟสัญญาณยืนยันความชัด          กระพริบ และกลองโฟกัสไมได
เลง็จดุโฟกสัไปยงับรเิวณทีม่คีวามแตกตางของแสงและเงามากๆ และแตะปมุชตัเตอร
เบาๆ  ลงครึง่หนึง่ (น.40) และถาอยใูกลกบัวตัถมุากเกนิไป ใหถอยออกหางมากขึน้ และ
ทดลองโฟกัสใหมอีกครั้ง

บางครั้งจุดโฟกัสหลายจุดติดสวางพรอมๆ กัน
หมายความวา จดุโฟกสัทกุจดุทีต่ดิสวางนัน้สามารถจบัความชดัไดพรอมกนั โดยจดุ
โฟกสัเหลานีค้รอบคลมุวตัถทุีอ่ยใูนระยะเดยีวกนั ผใูชจงึถายภาพไดทนัที

เสียง “บี๊บ” ดังขึ้นเบาๆ และเปนจังหวะถี่ๆ (ไฟสัญญาณยืนยันความชัด
          ก็ไมติดสวางขึ้น)
แสดงวากลองกำลังจับภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ดวยระบบโฟกัสแบบตอเนื่อง(ซึ่งไฟ
สญัญาณยนืยนัความชดั                จะไมตดิขึน้) ผใูชสามารถกดชตัเตอรเพือ่ถายภาพได
ทนัทเีมือ่พอใจ และไดภาพวตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นทีอ่ยางชดัเจน
เมื่อแตะปุมชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง แตกลองก็ไมโฟกัสให
เมือ่สวติซทีก่ระบอกเลนสถกูปรบัไวที ่             (แมนนวลโฟกสั) กลองจะไมหาความชดั
ใหโดยอตัโนมตั ิใหตรวจสอบสวติซของเลนส และปรบัมาที่



แมจะถายภาพในตอนกลางวัน แตแฟลชในตัวกลองก็ยกตัวขึ้นมาทำงาน
เมือ่ถายภาพยอนแสง แฟลชจะยกตวัขึน้ทำงานเพือ่ลบเงาเขมบรเิวณดานหนาของวตัถุ
และชวยใหวัตถุมีรายละเอียดที่ดีขึ้น
ในสภาพแสงนอยๆ แฟลชในตัวกลองยกตัวขึ้นและยิงแสงกระพริบถี่ๆ ออกไป
เมือ่แตะปมุชตัเตอร แฟลชจะยกตวัขึน้และยงิแสงกระพรบิถี่ๆ  ออกไปเพือ่ชวยระบบโฟกสั
ในการคนหาโฟกัส เรียกวา “ไฟชวยหาโฟกัส” (AF-assist beam) ซึ่งไฟแฟลชนี้จะทำงาน
ไดดใีนระยะหางไมเกนิ 4 เมตร / 13.1 ฟตุ
ถึงแมแฟลชจะทำงานแลว แตภาพก็ยังดูมืด
วตัถทุีถ่ายภาพนัน้อยไูกลกวาระยะการทำงานของแฟลช สิง่ทีจ่ะถายภาพนัน้ควรจะอยู
ภายในระยะหางไมเกนิ 5 เมตร / 16.4 ฟตุ จากกลอง
เมื่อใชแฟลช พื้นที่ของภาพทางดานลางดูมืดอยางผิดปกติ
วตัถทุีถ่ายภาพนัน้อยใูกลกบักลองมากจนเกนิไป จนกระบอกเลนสทีย่ืน่ออกไปจากตวั
กลองบดบังแสงของแฟลชที่ฉายออกไป วัตถุที่จะถายภาพโดยใชแฟลชนั้นไมควรอยูใกล
กวา 1 เมตร / 3.3 ฟตุ  และถาใชฮดูเลนส ใหถอดออกเสยีกอนทีจ่ะใชแฟลชถายภาพใกลๆ

ายภาพในแบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ



ทคนิคการถายภาพดวยระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ

เมือ่ใชระบบถายภาพอตัโนมตัสิมบรูณแบบ         (Scene Intelligent Auto) เมือ่วตัถมุกีาร
เคลื่อนที่(ระยะระหวางกลองกับวัตถุเปลี่ยนแปลงไป) ในขณะที่โฟกัสหรือโฟกัสไดแลว ระบบ
AI Servo AF ซึง่เปนระบบทีส่ามารถจบัความชดัอยางตอเนือ่งไปยงัวตัถทุีเ่คลือ่นทีจ่ะเริม่ทำงาน
โดยอตัโนมตั ิและชวยจบัภาพใหชดัตราบเทาทีผ่ใูชยงัคงเลง็ภาพวตัถใุหอยภูายในเฟรมและใช
นิ้วแตะชัตเตอรคางไวครึ่งหนึ่ง การโฟกัสจะยังคงทำงานอยางตอเนื่องตลอดเวลา และเมื่อถึง
จงัหวะทีต่องการถายภาพ กเ็พยีงกดปมุชตัเตอรลงจนสดุ

การถายภาพสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่

ในฉากของสถานที่บางแหง การจัดใหจุดเดนอยูทางดานซายหรือขวาของภาพจะทำใหภาพเกิด
ความสมดลุ และมอีงคประกอบภาพทีส่วยงามมากขึน้
เมือ่ใชระบบ              (Scene Intelligent Auto) ซึ่งกลองจะปรับตั้งคาใหทั้งหมดโดยอัตโนมัตินั้น
เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง ใหกลองจับความชัดและยังคงแตะคางไว โฟกัสจะล็อค ผูใช
สามารถเบนกลองไปทางซายหรอืขวาเพือ่จดัใหตวัแบบอยคูอนไปทางดานใดดานหนึง่ของเฟรม จาก
นั้นจึงกดชัตเตอรจนสุดเพื่อถายภาพ เทคนิคนี้เรียกวา “การลอ็คโฟกสั” (Focus Lock) ซึง่ทำงาน
ไดในระบบถายภาพขัน้พืน้ฐานทกุๆ ระบบ ยกเวนระบบถายภาพสิง่ทีเ่คลือ่นไหว                   (Sports)

การจัดองคประกอบภาพใหม

(Scene Intelligent Auto)



ทคนิคการถายภาพดวยระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ

การถายภาพดวยระบบ Live View
เมื่อกดปุม                 ผูใชสามารถถายภาพโดยการเล็งภาพจากจอ LCD ของกลองได ระบบนี้เรียกวา
Live View ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดทีห่นา 123

ปรับตั้งใหระบบ Live View แสดงภาพที่
จอ LCD ของกลอง

กดปมุ
จอภาพ LCD ของกลองจะปรากฏภาพแบบ
Live View

โฟกัสไปยังวัตถุ

ถายภาพ

เลง็จดุโฟกสั            ใหทาบไปยงัสวนใดสวนหนึง่
ของวัตถุที่ตองการถายภาพ
เมือ่ผใูชแตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ เพือ่โฟกสั

กดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ
กลองจะถายภาพ และภาพที่ไดถายไวแลวจะ
ปรากฏบนจอ LCD

หลังจากที่กลองจบสิ้นการแสดงภาพที่ถายไวแลว
กลองจะกลับสูระบบถายภาพแบบ Live View
โดยอัตโนมัติ
กดปมุ                 เมือ่ตองการยกเลกิระบบถายภาพ
แบบ Live View

เมือ่โฟกสัไดแลว จดุโฟกสัจะเปลีย่นเปนสเีขยีว และ
มีสัญญาณเสียงดังขึ้น

ผูใชสามารถปรับมุมมองของจอภาพใหเหมาะสมกับลักษณะการถือกลองได (น.31)

มุมมองปกติ มุมต่ำ มมุสงู



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

การปองกันภาพสั่นเมื่อตัวเลขที่แสดงในชองเล็งภาพกระพริบเตือน
ในสภาพแสงนอยๆ โอกาสทีก่ลองจะสัน่(ภาพสัน่) จะมโีอกาสปรากฏไดมาก ตวัเลขทีป่รากฏ
ในชองเลง็ภาพจะกระพรบิ ใหพยายามถอืกลองใหนิง่หรอืใชขาตัง้กลอง และหากใชเลนสซมู
ใหซูมไปที่ชวงมุมกวางที่สุดเพื่อลดความพรามัวของภาพอันเกิดจากกลองสั่น

ถายภาพบุคคลโดยไมใชแฟลช
ในสภาพแสงนอย ควรแนะนำตวัแบบใหยนืนิง่ทีส่ดุจนกวาจะบนัทกึภาพเสรจ็ ถาหากบคุคล
ทีถ่ายภาพมกีารขยบัในระหวางการเปดรบัแสง ตวัแบบอาจดพูรามวั(ไมคมชดั)

กลเมด็เคลด็ลบั

Âกเลกิการทำงานของแฟลชอตัโนมตัิ



ระบบถายภาพอตัโนมตัแิบบอจัฉรยิะ          กลองจะจัดการปรับตั้งทุกๆ อยางใหทั้ง
หมด ขณะทีร่ะบบบนัทกึภาพอตัโนมตัแิบบสรางสรรค               จะเปดโอกาสใหผูใชปรับ
ชวงความชดั ระบบขบัเคลือ่น และการยงิแฟลช  นอกจากนี ้สามารถจะปรบัสสีนัของภาพได
สวนคามาตรฐานของระบบนีจ้ะเหมอืนกบัระบบอตัโนมตัแิบบอจัฉรยิะ
*CA เปนตวัยอของ Creative Auto (ระบบอตัโนมตัแิบบสรางสรรค)

ถายภาพดวยระบบอัตโนมัติแบบสรางสรรค

หมุนวงแหวนเลือกระบบไปที่

กดปมุ
จอปรบัควบคมุแบบเรว็จะปรากฏขึน้

ปรบัคาตามทีต่องการ

คำอธิบายยอๆ เกี่ยวกับฟงกชั่นนั้นจะแสดง
อยูทางดานลางของจอภาพ (น.48)

ใช            เพือ่เลอืกฟงกชัน่

รายละเอียดของการปรับตั้งฟงกชั่นแตละ
ฟงกชั่น ดูหนา 57-58

ถายภาพ

เมื่อเปลี่ยนระบบบันทึกภาพ หรือเมื่อปรับสวิตซเปดปดกลองไปที่           การปรับตั้งคาใน
ระบบบันทึกภาพอัตโนมัติแบบสรางสรรคจะกลับไปเปนคามาตรฐาน อยางไรก็ตาม ระบบ
หนวงเวลาถายภาพจะไมเปลี่ยนแปลง

กดชตัเตอรลงจนสดุเพือ่ถายภาพ



ายภาพดวยระบบอัตโนมัติแบบสรางสรรค

ตรวจสอบระดบัพลงังาน จำนวนภาพที่ถายได

ความไวชตัเตอร
ชองรบัแสง
ความไวแสง

ระดบัคณุภาพของภาพ

เมื่อกดปุม            ผูใชสามารถปรับตั้งสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
(1) ถายภาพโดยเลือกลักษณะของภาพ

(2) ปรบัฉากหลงัของภาพใหชดัหรอืเบลอ

เมือ่เลือ่นขดีดชันไีปทางดานซาย ฉากหลงัของภาพจะเบลอมากขึน้ และถาเลือ่นขดี
ดชันไีปทางขวา ฉากหลงัของภาพจะดชูดัมากขึน้ ถาตองการใหฉากหลงัเบลอ ด ู“การ
ถายภาพบคุคล” หนา 59 กดปมุ              หรอืหมนุวงแหวน               เพือ่ปรบัให
ผลเปนไปตามทีต่องการ
ความชดัและเบลอของฉากหลงัขึน้อยกูบัเลนสทีใ่ชและวธิถีายภาพในขณะนัน้ ดงันัน้
ฉากหลงัของภาพอาจไมเบลอมากนกั และเมือ่ถายภาพโดยใชแฟลช            หรอื
         จะไมสามารถปรบัตัง้การทำงานนีไ้ด(ตวัเลอืกจะจางลง)  และเมือ่ใชแฟลชจะ
ไมสามารถใชการปรบันีไ้ด

ผใูชสามารถปรบัลกัษณะของภาพตามทีต่องการได โดยกดปมุ                หรอื
หมนุวงแหวน                 เพือ่เลอืกลกัษณะของแสงสตีามทีต่องการ โดยสามารถเลอืก
ไดจากรายการตวัเลอืกโดยกดปมุ              ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหนา 65



ายภาพดวยระบบอัตโนมัติแบบสรางสรรค

(3) ระบบขับเคลื่อน/ระบบแฟลช

ระบบขบัเคลือ่น : กดปมุ                  หรอื หมนุวงแหวน                 เพือ่เลอืกลกัษณะทีต่องการ
ถายภาพครัง้ละภาพ :  ถายภาพครัง้ละหนึง่ภาพ
ถายภาพตอเนือ่ง :

หนวงเวลา 10 วนิาท ี: กลองจะลัน่ชตัเตอรหลงัจากทีก่ดชตัเตอรไปแลว 10 วนิาที
              และสามารถใชรีโมทควบคุมได

หนวงเวลา 10 วนิาท/ีถายภาพตอเนือ่ง):

เมื่อกดชัตเตอรคางไว กลองจะถายภาพตอเนื่องไปตลอดเวลา
และสามารถถายตอเนือ่งดวยความเรว็ 3.7 ภาพตอวนิาที

ใชปมุ                 เพือ่เลอืกจำนวนภาพทีต่องการ (ตัง้ไดระหวาง
2 ถงึ 10 ภาพ) หลงัจากกดชตัเตอร 10 วนิาท ีกลองจะถายภาพ
ชดุตามจำนวนทีต่ัง้ไวอยางตอเนือ่ง

เมือ่กดปมุ              จอภาพจะแสดงรายการปรบัตัง้ของ
ระบบขับเคลื่อนและระบบแฟลช ผูใชสามารถเลือกปรับได
ตามทีต่องการ จากนัน้กดปมุ                เพือ่ยนืยนัการปรบั
ตัง้ และกลบัไปยงัหนาจอทีแ่สดงการปรบัตัง้แบบเรว็

การยงิแสงแฟลช : กดปมุ                หรอืหมนุวงแหวน              เพือ่เลอืกตามทีต่องการ
Auto Flash : แฟลชจะยงิแสงออกไปโดยอตัโนมตัเิมือ่จำเปน
Flash On   : แฟลชจะยงิแสงออกไปทกุๆ ครัง้ทีถ่ายภาพ
Flash Off   : แฟลชจะไมยิงแสงออกไป

เมื่อตั้งเปน             หรือ               ดูบันทึก          ที่หนา 89
เมื่อตั้งเปน              ดู “ยกเลิกการทำงานของแฟลชอัตโนมัติ” หนา 55



Ãะบบถายภาพบุคคล

กลเมด็เคลด็ลบั
ยิ่งตัวแบบอยูไกลจากฉากหลัง ฉากหลังก็จะยิ่งมีความนุมเบลอมากขึ้น
ถาจดัใหตำแหนงของตวัแบบอยไูมไกลจากฉากหลงัมากนกั ฉากหลงัในภาพกจ็ะมคีวามชดั
และเห็นรายละเอียดจนแยงความนาสนใจไปจากจุดเดน ควรจะจัดใหวัตถุอยูหางไกลจาก
ฉากหลงัมากๆ ฉากหลงักจ็ะยิง่ดนูมุเบลอ และตวัแบบดโูดดเดน นอกจากนี ้ควรจะถายภาพ
บคุคลกบัฉากหลงัทีม่สีพีืน้เรยีบๆ ทีเ่ปนสเีดยีวกนั หรอืบรเิวณทีม่สีเีขม
เมื่อใชเลนสซูม ใหซูมไปที่ชวงเทเลโฟโต
ถามีเลนสซูม ใหซูมไปที่ชวงความยาวโฟกัสปลายสุดของเลนสเพื่อใหภาพบุคคลดูแนนพอดีกับ
ขนาดเฟรม โดยมฉีากหลงัพอประมาณ(ดงัภาพตวัอยางดานบน) และถาเหน็วาตวัแบบยงัมขีนาด
เล็กจนเกินไป ก็อาจจะตองเขาใกลมากขึ้นเพื่อใหไดขนาดที่พองาม
โฟกสัทีใ่บหนา
ตรวจสอบจุดโฟกัสที่ทาบกับบริเวณใบหนาของแบบ วากระพริบเปนสีแดงหรือไม

ถากดชตัเตอรจนสดุและคางไว กลองจะถายภาพดวยระบบถายภาพตอเนือ่ง เพือ่เลอืกภาพทีต่วั
แบบมทีาทางและอารมณทีแ่สดงออกทางใบหนาทีส่มบรูณทีส่ดุ (ประมาณ 3.7 เฟรมตอวนิาท)ี
หากมคีวามจำเปน แฟลชในตวักลองจะยกตวัขึน้และทำงานโดยอตัโนมตัิ

ระบบถายภาพบคุคล             (Portrait) เปนระบบทีอ่อกแบบมาเพือ่ใหฉากหลงัของภาพนมุ
เบลอมากทีส่ดุ นอกจากนีย้งัชวยปรบัโทนสผีวิและผมใหแลดนูมุนวลขึน้



Ãะบบถายภาพทวิทศัน

กลเมด็เคลด็ลบั

เมื่อใชเลนสซูม ใหซูมไปที่ชวงมุมกวาง
เมือ่ใชเลนสซมู ควรจะซมูทีช่วงมมุกวาง เพราะชวงมมุกวางจะชวยใหความชดัลกึเพิม่มาก
ขึน้ ชวยใหวตัถทุีอ่ยใูนระยะใกลจนถงึระยะไกลมคีวามชดัมากกวาการใชเลนสในชวงอืน่ๆ
และเลนสชวงมุมกวางยังชวยทำใหภาพทิวทัศนดูมีความกวางมากขึ้นดวย
เมื่อถายภาพทิวทัศนรวมกับแสงไฟตอนกลางคืน
เมือ่เลอืกใชระบบถายภาพทวิทศัน                   แฟลชในตวั
กลองจะไมทำงาน ซึ่งจะเหมาะสำหรับการถายภาพเพื่อ
เกบ็แสงสขีองทวิทศันในเวลากลางคนื ในสภาพแสงทีน่อย
ควรจะใชขาตัง้กลองเสมอเพือ่ปองกนัภาพสัน่ และเมือ่ตอง
การถายภาพบคุคลรวมดวย ใหเปลีย่นไปใชระบบถายภาพ
บคุคลกบัแสงกลางคนื(Night Portrait)             และใชขา
ตัง้กลองดวยเชนกนั (น.63)

ควรใชระบบถายภาพทวิทศัน(Landscape)                เมือ่ตองการถายภาพในทีก่วางหรอืตอน
กลางคนื โดยตองการใหทกุสวนของภาพ ตัง้แตระยะใกลจนถงึไกลมคีวามคมชดัทัง้หมด สเีขยีว
และสนี้ำเงนิทีป่รากฏในภาพจะสดขึน้ และปรบัความคมชดัของภาพใหแลดคูมกรบิ



Ãะบบถายภาพระยะใกล

กลเมด็เคลด็ลบั

เลือกฉากหลังที่เปนสีเรียบๆ
ฉากหลงัทีเ่ปนสเีรยีบๆ จะชวยใหสิง่ของเลก็ๆ อยางเชนดอกไม ดโูดดเดนขึน้

เมื่อใชเลนสซูม ใหซูมไปที่ชวงเทเลโฟโตมากที่สุด
การซูมไปที่ชวงเทเลโฟโตมากที่สุดจะชวยใหวัตถุขนาดเล็กๆ มีขนาดใหญที่สุดเทาที่
จะเปนไปได

ขยับกลองเขาใกลวัตถุมากที่สุดเทาที่จะทำได
ตรวจสอบระยะโฟกสัใกลทีส่ดุของเลนสทีใ่ช ซึง่เลนสบางรนุจะแสดงระยะโฟกสัใกลสดุ
ของมนัไวบนกระบอกเลนสดวย เชน <       0.25m/0.8ft >  ระยะโฟกัสใกลสุดของ
เลนสกค็อืระยะทีว่ดัจากระนาบความชดั              ซึง่แสดงอยบูนตวักลอง ไปถงึวตัถุ
และถาเคลือ่นกลองเขาไปใกลวตัถมุากเกนิไป กลองจะโฟกสัไมได สญัลกัษณ
จะกระพริบเตือน
ในสภาพแสงนอยหรอืสลวั แฟลชในตวักลองจะยกตวัขึน้และทำงานโดยอตัโนมตั ิและ
ถาถายภาพในระยะใกลมาก บริเวณดานลางของภาพจะสลวักวาบรเิวณอืน่ ใหเคลือ่น
กลองออกหางอีกเล็กนอย

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



Ãะบบถายภาพสิง่ทีเ่คลือ่นที่
เมื่อตองถายภาพสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่หรือกำลังเคลื่อนไหว เชน เด็กๆ ที่กำลังวิ่งเลน หรือยาน
พาหนะที่กำลังวิ่ง ใชระบบถายภาพสิ่งที่เคลื่อนที่(Sports)

กลเมด็เคลด็ลบั

ใชเลนสเทเลโฟโต
แนะนำใหใชเลนสเทเลโฟโต เพือ่ใหถายภาพไดขนาดทีด่ชูดัเจน พอดเีฟรม
เลือกใชจุดโฟกัสจุดกึ่งกลาง
เล็งจุดโฟกัสจุดกึ่งกลางของเฟรมไปยังวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ จากนั้นแตะชัตเตอรเบาๆ
ลงครึง่หนึง่ เพือ่ใหกลองโฟกสั ในขณะทีร่ะบบออโตโฟกสักำลงัทำงานอยนูัน้ เสยีง “บีบ๊”
จะดงัขึน้เปนจงัหวะสัน้ๆ และเบา และถากลองไมสามารถจบัความชดัได สญัญาณไฟ
ยนืยนัความชดั              จะกระพรบิเตอืน
เมือ่ตองการถายภาพในจงัหวะทีต่องการ ใหกดชตัเตอรลงจนสดุ และถากดชตัเตอรคาง
ไว กลองจะบนัทกึภาพอยางตอเนือ่ง(ความเรว็สงูสดุประมาณ 3.7 ภาพตอวนิาท)ี ซึง่
ระบบออโตโฟกัสก็จะยังทำงานอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา

ในสภาพแสงนอย ซึง่อาจทำใหภาพสัน่ได ตวัเลขแสดงความไวชตัเตอรทีป่รากฏตรงมมุลาง
ดานซายของชองเล็งภาพจะกระพริบเตือน ใหพยายามถือกลองใหนิ่งที่สุด



เมือ่ตองการถายภาพบคุคลในเวลากลางคนื โดยตองการเกบ็แสงของฉากหลงัใหแลดเูปน
ธรรมชาต ิเลอืกใช ระบบถายภาพบคุคลกบัแสงกลางคนื(Night Portrait)

กลเมด็เคลด็ลบั

ใชเลนสชวงมุมกวาง และขาตั้งกลอง
เมือ่ใชเลนสซมู ควรเลอืกใชชวงมมุกวางเพือ่ใหเกบ็บรรยากาศกวางๆ ของแสงสใีนฉาก
หลังได และควรใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันไมใหภาพสั่น
จัดใหตัวแบบยืนอยูหางจากกลองในระยะไมเกิน 5 เมตร/16.4 ฟุต
ในสภาพแสงนอยๆ แฟลชในตวักลองจะยกตวัขึน้เองและใหแสงกบัตวัแบบโดยอตัโนมตัิ
เพื่อใหตัวแบบแลดูสดใส ระยะการทำงานที่มีประสิทธิภาพของแฟลชในตัวกลองจะอยู
ในระยะไมเกนิ 5 เมตร/16.4 ฟตุจากกลอง
ถายซ้ำอีกครั้งดวยระบบ             (Scene Intelligent Auto)
ภาพสั่น... มักจะเกิดขึ้นเพราะการเปดรับแสงเปนเวลานานเมื่อถายภาพรวมกับแสงสี
กลางคนื แนะนำใหใชระบบ               (Scene Intelligent Auto) ถายซ้ำอกีครัง้หากไม
แนใจวาภาพที่ถายมีความคมชัดหรือไม

แนะนำใหตวัแบบยนืใหนิง่อยเูปนเวลานานกวาปกต ิแมแฟลชจะยงิแสงออกไปแลว
ถาใชระบบหนวงเวลาถายภาพ(Self Timer) ไฟสญัญาณเตอืนของระบบหนวงเวลาถายภาพ
จะสองสวางภายหลงัจากทีไ่ดถายภาพอยางสมบรูณแลว

Ãะบบถายภาพบุคคลกับแสงกลางคืน



¨อภาพสำหรับการปรับตั้งแบบเร็ว
เมื่อใชระบบบนัทกึภาพภายใน Basic Zone หนา
จอจะแสดงการตัง้คา ผใูชสามารถกดปมุ
เพื่อเขาสูการใชจอภาพสำหรับการปรับตั้งแบบ
เรว็ ซึง่จะแสดงรายละเอยีดของรายการทีป่รบัตัง้
ไดไวในตารางขางลางนี้ เมื่อใชระบบบันทึก
ภาพแบบตางๆ

ตวัอยาง: ระบบถายภาพบบคุคล

ฟงกชัน่ทีส่ามารถปรบัตัง้ไดจากการปรบัตัง้แบบเรว็เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพ Basic Zone

หมุนวงแหวนเลือกระบบไปที่ Basic Zone

จอภาพจะแสดงจอปรบัควบคมุแบบเรว็
กดปมุ

เลือกฟงกชั่น

จอภาพจะแสดงฟงกชัน่และแนะนำรายละเอยีดของคณุสมบตั ิ(น.48)
กดปมุ              หรอืหมนุวงแหวน              เพือ่ตัง้คาทีต่องการ

ปรับตั้งโดยอัตโนมัติ ปรับตั้งโดยผูใช ปรับตั้งไมได

ฟงกชั่น
ถายภาพแบบครั้งละภาพ
ถายภาพตอเนื่อง

หนวงเวลา 10 วินาที
ระบบ

ขับเคลื่อน

การยงิแฟลช

ถายดวยการปรับแตงลักษณะภาพ (น.65)
ถายดวยการปรับแสง / รูปแบบ (น.68)
ปรับฉากหลังใหชัดหรือเบลอ (น.57)

ยงิแสงแฟลชอตัโนมตัิ
Flash On(ยิงแสงแฟลชบันทึกภาพ)
Flash Off (ไมใชแฟลช)

(น.50) (น.55) (น.56) (น.59) (น.60) (น.61) (น.62) (น.63)

หนวงเวลา 10 วินาที
ถายตอเนือ่ง*

หนวง
เวลา

ถายภาพ

* กดปุม                 เพื่อเลือกจำนวนภาพที่ตองการถายตอเนื่อง

กดปมุ             เพือ่เลอืกฟงกชัน่ (ไมจำเปนตองเรยีงตามลำดบั เมือ่ใชระบบ
           และ            )



เมือ่ถายภาพดวยระบบบนัทกึภาพใน Basix Zone (ยกเวน             และ            )
ผใูชสามารถจะเลอืกปรบัเปลีย่นลกัษณะของภาพไดมากมายหลายแบบ

¡ารเลือกปรับเปลี่ยนลักษณะของภาพ

รูปแบบ ผลที่เกิดขึ้น
ไมมกีารปรบัตัง้

หมนุวงแหวนเลอืกระบบบนัทกึภาพไปยงั
ระบบใดระบบหนึ่ง :

กดปมุ <    >  เพือ่แสดงภาพในระบบ Live
View

แสดงภาพดวยระบบ Live View

จากหนาจอภาพของการปรับตั้งแบบเร็ว
เลือกลักษณะที่ตองการ

กดปมุ
กดปมุ                 เพือ่เลอืก
จอภาพจะแสดง [Standard setting]
[Shoot by ambience selection]
ทีด่านลางของจอภาพ
กดปมุ                 หรอืหมนุ
เพือ่เลอืกรปูแบบทีต่องการ
จอ LCD จะแสดงภาพที่กำลังจะถาย โดยมี
ลกัษณะทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามลกัษณะทีป่รบั
ตั้งใหม

เมื่อสั่งใหแสดงภาพในแบบ Live View ผูใช
สามารถดูผลการปรับตั้งไดจากจอ LCD

,
, , ,



ารเลือกปรับเปลี่ยนลักษณะของภาพ

เลือกลักษณะของภาพ

ถายภาพ
ถายภาพในขณะที่ระบบ Live View กำลัง
ทำงาน โดยกดชตัเตอรลงจนสดุ
เมื่อตองการเล็งภาพผานชองเล็งภาพตาม
ปกต ิใหกดปมุ   <    >  เพือ่ออกจากระบบ
Live View  แลวจงึกดชตัเตอรเพือ่ถายภาพ

เมื่อปรับสวิตซเปดปดการทำงานไปที่
หรือเปลี่ยนระบบบันทึกภาพไปเปนแบบอื่น
การปรับตั้งจะกลับสูคามาตรฐานโดยอัตโนมัติ
[Standard setting]

กดปมุ                เพือ่เลอืกรายการลกัษณะ
ของภาพจากแถบรายการ  ซึ่ง [Effect]
จะปรากฏขึน้ทีด่านลางของจอภาพ
กดปมุ                 หรอืหมนุ
เพือ่เลอืกลกัษณะของภาพตามทีต่องการ

ภาพทีแ่สดงดวยระบบ Live View ทีม่กีารปรบัแตงลกัษณะของภาพ อาจมคีวามแตกตางจาก
ภาพทีถ่ายไดจรงิบาง
ผลทีเ่กดิขึน้จากการปรบัลกัษณะของภาพจะลดนอยลงเมือ่ถายภาพดวยแฟลช
เมือ่ถายภาพกลางแจงในบรเิวณทีม่แีสงสวางจา ภาพทีเ่หน็จากจอภาพเมือ่ใชระบบ Live View
อาจมคีวามสวางแตกตางจากภาพทีถ่ายไดจรงิ ควรจะปรบั [     LCD brightness] เปน 4
เพือ่ลดผลกระทบจากแสงภายนอก แลวจงึมองภาพจากจอ LCD

หากไมตองการใหกลองแสดงภาพแบบ Live View ในขณะทีก่ำลงัปรบัตัง้ฟงกชัน่อยู
ใหกดปุม             หลังขั้นตอนที่ 1 เมื่อกดปุม             แลวกลองจะแสดงหนาจอปรับตั้ง
แบบเรว็ และผใูชสามารถเลง็ภาพจากชองเลง็ภาพตามปกตไิดหลงัจากทีป่รบัตัง้
[Shoot by ambience selection] และ [Shoot by lighting or scene]



ารเลือกปรับเปลี่ยนลักษณะของภาพ

ลกัษณะของภาพ

ลกัษณะนีเ้หมาะสำหรบัใชรวมกนักบัระบบบนัทกึภาพแทบทกุแบบ และควรทราบวา ระบบ
           กจ็ะออกแบบใหมลีกัษณะภาพทีเ่หมาะกบัภาพถายบคุคล ระบบ
ก็จะมีลักษณะภาพที่เหมาะสำหรับภาพทิวทัศน ลักษณะภาพที่ออกแบบมาสำหรับระบบ
บันทึกภาพแบบตางๆ ก็จะมีรูปแบบแตกตางกันตามความเหมาะสมของภาพแบบนั้นๆ

ภาพจะดคูมกรบิและมสีสีนัฉดูฉาด และทำใหภาพดนูาสนใจมากกวา [Standard setting]

วัตถุจะแลดูนุมนวลและแลดูสวยงามมากขึ้น เหมาะสำหรับถายภาพบุคคล สัตวเลี้ยง
ดอกไม ฯลฯ

ภาพจะดนูมุนวลและอบอนุมากขึน้ เหมาะสำหรบัถายภาพบคุคล สตัวเลีย้ง ฯลฯ
ทีต่องการใหแลดอูบอนุ

ความสวางของภาพโดยรวมจะดสูลวัลง แตจดุเดนจะถกูเนนใหเหน็ไดชดัขึน้
ทำใหคนหรอืสิง่อืน่ทีต่องการเนนหนกัดโูดดเดนออกมา

ความสวางของภาพโดยรวมจะดสูลวัลง สขีองภาพจะอมดวยวรรณะสเียน็
วตัถทุีอ่ยภูายในรมเงาจะแลดสูงบ และนาสนใจ

ภาพจะแลดสูวางขึน้

ภาพจะแลดเูขมขึน้

ภาพจะเปนสเีอกรงค และสามารถเลอืกโทนสทีีต่องการได เชน ขาวดำ ซเีปย หรอืสนี้ำเงนิ
เมือ่เลอืกเปน [Monochrome] จอ LCD จะแสดง <B/W> ในชองมองภาพ

(มาตรฐาน)

(สดใส)

(นมุนวล)

(อบอนุ)

(หนักแนน)

(เยอืกเยน็)

(ขาวดำ)

(มดืลง)

(สวางขึ้น)



¡ารเลือกปรับเปลี่ยนชนิดของแหลงกำเนิดแสง
เมือ่ถายภาพดวยระบบบนัทกึภาพ           (บคุคล),             (ทวิทศัน),
            (โคลสอพั) และ            (กฬีา) ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นชนดิของแหลงกำเนดิแสง
รวมกบัการถายภาพดวยระบบเหลานีไ้ด ซึง่ตามปกต ิคามาตรฐาน [Default setting]
ไดถกูออกแบบใหใชไดเหมาะสมอยแูลว แตหากไดเลอืกชนดิของแหลงกำเนดิแสงอยาง
เจาะจง สสีนัของภาพกจ็ะยิง่ดเูหมอืนกบัทีต่าเหน็มากขึน้
เมือ่ใชระบบ Live View และตองการปรบัตัง้ทัง้ [Shoot by lighting or scene type]
และ [Shoot by ambience selection] (น.65) ควรจะปรบัตัง้ [Shoot by lighting
or scene type] กอน เพือ่ใหดภูาพจากจอ LCD ไดสะดวก

สภาพ/แหลงกำเนิดแสง

หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่
ระดับใดระบบหนึ่ง :

กดปมุ <     > เพือ่เขาสกูารทำงานของระบบ
Live View

ปรับกลองใหทำงานแบบ Live View
ระบบ Live View จะชวยใหเหน็ผลของการปรบัตัง้
ไดอยางสะดวก



ารเลือกปรับเปลี่ยนชนิดของแหลงกำเนิดแสง

ที่หนาจอของการปรับตั้งแบบรวดเร็ว
เลือกชนิดของแหลงกำเนิดแสง

ถายภาพ

กดปมุ                หรอืหมนุ
เพือ่เลอืกชนดิของแหลงกำเนดิแสง
หรอืสภาพแสง
จอภาพ LCD จะแสดงลักษณะของภาพหลัง
จากที่ไดเลือกแหลงกำเนิดแสงหรือสภาพ
แสงแลว

กดชัตเตอรจนสุด ขณะที่กลองแสดงภาพใน
แบบ Live View
หากตองการเล็งภาพโดยใชชองเล็งภาพ ให
กดปมุ  <     >   เพือ่ออกจากระบบ Live View
จากนัน้เลง็ภาพแบบปกต ิแลวกดชตัเตอรเพือ่
ถายภาพ
เมือ่ปรบัสวติซเปดปดการทำงานไปที่
หรือเปลี่ยนระบบบันทึกภาพไปเปนแบบอื่น
การปรบัตัง้จะกลบัสคูามาตรฐานโดยอตัโนมตัิ
[Default setting]

กดปมุ
กดปมุ                  เพือ่เลอืก [Default setting]
[Shoot by lighting orscene type]
ซึง่จะปรากฎทีด่านลางของจอภาพ

(ตั้งคาเริ่มตน)

(ถายภาพตามการเลอืกบรรยากาศ)

ถาใชแฟลชถายภาพ [Default setting] จะถกูนำมาใชแทนตวัเลอืกทีเ่ลอืกไว (อยางไรกต็าม
สภาพแสงหรอืลกัษณะภาพทีป่รบัตัง้ไวแลว จะปรากฏอยใูนการแสดงขอมลูการถายภาพ)
หากตองการปรบัตัง้ทัง้ระบบนีร้วมกนักบั [Shoot by ambience selection] ใหปรบัตัง้
[Shoot by lighting or scene type] ทีใ่หภาพทีเ่หมาะสมทีส่ดุ และในกรณทีีต่ัง้เปน
[Sunset] สขีองภาพจะดอูนุขึน้มากจนการปรบัตัง้แหลงกำเนดิแสงมผีลตอภาพนอยมากๆ

หากไมตองการใหกลองแสดงภาพของระบบ Live View ในขณะทีก่ำลงัปรบัตัง้ฟงกชัน่ ใหกดปมุ
             หลังจากขั้นตอนที่ 1 เมื่อกดปุม               กลองจะแสดงจอภาพสำหรับปรับตั้งแบบเร็ว ซึ่ง
ผูใชสามารถจะตั้ง [Shoot by lighting or scene type] และถายภาพโดยมองผานชองมองภาพ
ตามแบบปกติ



ารเลือกปรับเปลี่ยนชนิดของแหลงกำเนิดแสง

ลกัษณะของภาพ

คามาตรฐานของกลอง

เมือ่ถายภาพวตัถดุวยแสงแดด ใหภาพทีม่ทีองฟาเปนสวนประกอบมสีฟีาสดใสอยางเปน
ธรรมชาต ิพรอมกบัสเีขยีวในภาพทีส่ดมากขึน้ และใหสขีองดอกไมทีม่สีอีอนๆ ไดดี

สำหรบัถายภาพวตัถทุีอ่ยใูนรมเงาในทีก่ลางแจง เพือ่ชวยแกสผีวิของคนซึง่มกัจะอม
สนี้ำเงนิในสภาพแสงแบบนี ้และเหมาะสำหรบัการถายภาพดอกไมทีม่สีอีอนดวย

สำหรับถายภาพวัตถุในขณะที่ทองฟาเต็มไปดวยเมฆหมอก เพื่อชวยปรับแกไมใหสีผิว
ของคนและทวิทศันดทูมึเทาและชวยใหสขีองภาพอนุขึน้ดวย และเหมาะสำหรบัการถาย
ภาพดอกไมทีม่สีอีอนเชนกนั

ใชสำหรบัถายภาพวตัถดุวยแสงจากหลอดไฟทงัสเตน เพือ่แกไมใหภาพอมสสีมแดง ซึง่
เกดิจากสขีองแสงไฟชนดินี้

ใชสำหรบัถายภาพวตัถดุวยแสงจากหลอดฟลอูอเรสเซนต และสามารถใชไดกบัหลอดไฟ
ฟลอูอเรสเซนตทกุชนดิ

เหมาะสำหรบัใชถายภาพเพือ่แสดงบรรยากาศทีน่าประทบัใจขณะพระอาทติยตก

(ตั้งคาเริ่มตน)

(แสงแดด)

(แสงในรม)

(อาทิตยตก)

(ไฟฟลูออเรสเซนต)

(ไฟทงัสเตน)

(เมฆครืม้)



วธิเีลนดภูาพทีถ่ายแลวมขีัน้ตอนงายมากดงัทีไ่ดอธบิายไวตอไปนี ้สำหรบัรายละเอยีดมากขึน้อาน
ไดจากหนา 201

เมือ่กดปมุ             ภาพลาสดุทีถ่กูถายไวจะ
 ปรากฏบนจอ LCD

เลนดูภาพ

เมือ่ตองการดภูาพ เริม่จากภาพหลงัสดุทีถ่าย
ใชปมุ               ในการเปลีย่นภาพ
เมือ่ตองการดภูาพ เริม่จากภาพแรกสดุทีถ่าย
ใชปมุ               ในการเปลีย่นภาพ

เลือกภาพ

ใชปมุ                       เพือ่เปลีย่นรปูแบบการแสดงภาพ

แสดงภาพเดีย่ว

แสดงภาพพรอม histogram แสดงภาพพรอมขอมลูการถายภาพ

กดปมุ             เพือ่ออกจากระบบเลนดภูาพ
และกลบัสกูารแสดงขอมลูการถายภาพ

ออกจากระบบเลนดภูาพ

¡ารเลนดภูาพทีถ่ายแลว

แสดงภาพพรอมขอมลู





เมือ่ใช            (Program AE) กลองจะตัง้คาความไวชตัเตอรและชองรบัแสง
ที่เหมาะสมใหโดยอัตโนมัติ
ความแตกตางระหวางระบบถายภาพเบือ้งตน กบั       ไดอธบิายไวใน
หนา 268

*              หมายถึง โปรแกรม(Program)
*           หมายถึง ระบบถายภาพอัตโนมัติ (Auto Exposure)

การถายภาพดวย
ระบบสรางสรรคภาพ

ฟงกชัน่ทีอ่ธบิายในบทนี ้สามารถใชกบัระบบบนัทกึภาพ               ,
               และ                ซึง่จะอธบิายในบทที ่4

สญัลกัษณ         ซึง่ปรากฏอยทูางดานขวาของหวัเรือ่ง จะเหน็เครือ่งหมายที่
ระบวุาฟงกชัน่นัน้สามารถใชไดกต็อเมือ่ถายภาพดวยระบบ Creative Zone
เทานัน้ (น.22)

เพือ่ปองกนัภาพเสยีหรอืไมสมบรูณ ในระบบถายภาพเบือ้งตน ผใูชจงึไมสามารถปรบั
ควบคุมและปรับตั้งฟงกชั่นบางอยางได และเมื่อเลือกใชโปรแกรม
ผูใชสามารถปรับตั้งฟงกชั่นสำหรับสรางสรรคภาพในรูปแบบตางๆ ไดมากขึ้น

AE



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

หมุนวงแหวนเลือกระบบไปที่

มองผานชองเล็งภาพ และเล็งจุดโฟกัสที่เลือกไว
ไปยังวัตถุ แลวแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง

โฟกัสไปยังวัตถุ

ถายภาพ

คาการเปดรับแสงที่กลองเลือกไวให(ความไว
ชัตเตอรและชองรับแสง) จะแสดงโดย
ไมกระพริบ

จัดองคประกอบภาพและกดชัตเตอรลงจนสุด

กลองจะตั้งความไวชัตเตอรและชองรับแสงที่
พอเหมาะพอดีกับคาแสงขณะนั้นใหโดยอัตโนมัติ
และแสดงคาไวในชองเล็งภาพและจอ LCD

จดุทีอ่ยภูายในกรอบสีเ่หลีย่มของจดุทีห่าโฟกสัไดจะตดิ
สวางเปนสีแดงในชวงสั้นๆ พรอมกับเสียงสัญญาณ
เตือน “บี๊บ” ไฟยืนยันความชัด            ที่มุมลางดาน
ขวาของชองเล็งภาพจะสวางขึ้นดวย(เมื่อใชระบบ
One Shot AF + ระบบเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ)

ตรวจสอบการแสดงผล



กลเมด็เคลด็ลบั
การปรับเปลี่ยนความไวแสง และใชแฟลชในตัว
เพือ่ความเหมาะสมกบัวตัถแุละสภาพแสงบรเิวณทีถ่าย ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นความไวแสง
(น.79) หรอืใชแฟลชในตวักลอง(น.90) เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพ                   แฟลชในตวักลอง
จะไมทำงานโดยอตัโนมตั ิเมือ่แสงนอย ใหกดปมุ             เพือ่ใหแฟลชยกตวัขึน้ทำงาน

ปรับเปลี่ยนคาแสงที่กลองตั้งมาใหได (Program Shift)
หลงัจากใชนิว้แตะปมุชตัเตอรลงครึง่หนึง่ ผใูชสามารถปรบัคาแสง(ชตัเตอร/ชองรบัแสง) ให
เปนคาทีต่องการได โดยหมนุวงแหวน               เรยีกวา “การปรบัเปลีย่นคาแสง” และหลงั
จากทีถ่ายภาพแลว การปรบัเปลีย่นคาแสงทีท่ำขึน้กจ็ะถกูยกเลกิไปเอง การปรบัเปลีย่นคา
แสงดวยวิธีนี้จะไมทำงานเมื่อถายภาพดวยแฟลช

หากตวัเลขแสดงความไวชตัเตอร “ 30” ” และขนาดชองรบัแสงกวางสดุ
ทีแ่สดงในชองเลง็ภาพกระพรบิเตอืน หมายถงึภาพทีถ่ายอาจจะมดืเกนิไป
ใหปรบัคาความไวแสงใหสงูขึน้ หรอืใชแฟลช
หากตวัเลขแสดงความไวชตัเตอร “ 4000 ” และขนาดชองรบัแสงแคบสดุ
ทีแ่สดงในชองเลง็ภาพกระพรบิเตอืน  หมายถงึภาพทีถ่ายอาจจะสวางเกนิ
ไป ใหปรบัคาความไวแสงใหต่ำลง

ความแตกตางของ            กับ            (ระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ)
เมื่อใช          ฟงกชั่นตางๆ จะถูกปรับตั้งใหโดยอัตโนมัติ เชน ระบบออโตโฟกัส
ระบบขับเคลื่อน และแฟลชในตัว เพื่อปองกันภาพเสีย จำนวนฟงกชั่นที่ผูใชปรับ
ตั้งไดเองจะถูกจำกัด แตเมื่อใชระบบ        เฉพาะชัตเตอรและชองรับแสงเทานั้น
ที่กลองจะตั้งใหโดยอัตโนมัติ ผูใชสามารถปรับเลือกระบบออโตโฟกัส ระบบขับ
เคลื่อน และแฟลชในตัว และฟงกชั่นอื่นๆ (น.268)



ผใูชสามารถปรบัตัง้ความละเอยีดของภาพ(จำนวนพกิเซล)ได โดยตัง้ความละเอยีดของภาพ
และตั้งระดับการบีบอัดไฟลได 10 แบบ ดังนี้:

เลือก [Quality]

แถบรายการ [Quality] จะปรากฏขึน้บนจอ
เลือกคุณภาพในการบันทึกภาพ

เพื่ออางอิง ในรายการปรับตั้งนี้จะมีตัวเลข
จำนวนพกิเซล และจำนวนภาพทีถ่ายได
เลือกระดับคุณภาพที่ตองการ แลวกด

ภายในแถบ         เลอืก [Quality]
จากนั้นกดปุม

จำนวนพกิเซล
จำนวนภาพทีถ่ายได

(คุณภาพ)

¡ารปรบัตัง้คณุภาพและความละเอยีดของภาพ

คำแนะนำในการปรบัตัง้คณุภาพของภาพ (โดยประมาณ)

คณุภาพสงู

คณุภาพ
ปานกลาง

คุณภาพต่ำ

คณุภาพสงู

ประมาณ

* ตารางแสดงขนาดไฟล จำนวนภาพทีถ่ายได และปรมิาณภาพทีถ่ายไดมากทีส่ดุ ทดสอบดวยมาตรฐาน
การทดสอบของแคนนอน โดยใชการดความจ ุ4GB (อตัราสวนของดาน 3:2  ที ่ISO 100 และ Picture Style
แบบ Standard) ตวัเลขในตารางจะแตกตางกนัไปขึน้อยกูบัลกัษณะของวตัถ ุยีห่อการด ความไว
แสง Picture Stye, Custom Functions และการปรับตั้งอื่นๆ

คุณภาพ พกิเซลทีถ่กูบนัทกึ
(ลานพิกเซล)

ขนาดไฟล จำนวนภาพ
ทีถ่ายได

ปริมาณภาพที่
ถายตอเนื่องได

ประมาณ

ประมาณ

ประมาณ

ประมาณ

ประมาณ

JPEG



ปญหาทีผ่ใูชมกัจะเกดิขอสงสยักนับอยๆ
ตองการเลือกคุณภาพของไฟลใหเหมาะสมกับขนาดกระดาษที่ตองการพิมพ

ความแตกตางระหวางสัญลักษณ     และ    ?
สญัลกัษณทัง้สองแบบนีแ้สดงความแตกตางของระดบัการบบีอดัไฟลทีแ่ตกตางกนั ซึง่จะมผีลตอ
ขนาดของไฟลภาพ โดยถึงแมวาจะถายดวยพิกเซลเทาๆ กัน แตภาพที่ถายดวย        ซึ่งมี
คุณภาพสูงกวา(บีบอัดต่ำกวา) ก็จะมีขนาดไฟลใหญกวาภาพที่ถายดวย        ซึ่งจะมีคุณภาพต่ำ
ลงเล็กนอย แตจำนวนภาพที่เก็บลงในการดก็จะเก็บภาพไดจำนวนมากขึ้น และทั้ง       และ
จะมคีณุภาพระดบั
ถายไดจำนวนมากกวาจำนวนที่ตารางนี้แสดงไว
เพราะขนาดของไฟลนัน้แปรเปลีย่นไปได โดยขึน้อยกูบัสภาพการถายภาพและการปรบัตัง้
ดงันัน้จงึอาจเปนไปไดวาจะถายภาพไดจำนวนมากกวาทีต่ารางไดแสดงไว หรอือาจจะถายได
นอยกวาก็เปนเรื่องที่เปนไปไดเชนกัน คาที่แสดงในตารางนี้ เปนเพียงคาเฉลี่ยหรือคา
โดยประมาณ
กลองจะแสดงปริมาณภาพที่ถายตอเนื่องไดมากที่สุดหรือไม?
ปรมิาณภาพทีถ่ายตอเนือ่งไดมากทีส่ดุจะถกูแสดงอยทูีม่มุลางดานขวาของชองเลง็ภาพ แตคา
ทีแ่สดงนัน้เปนตวัเลขหลกัเดยีว ซึง่แสดงหมายเลข 0-9 ดงันัน้ ปรมิาณทีม่ากกวา 9 กจ็ะแสดง
เปน “9” เทานัน้ และตองไมลมืวา กลองจะแสดงตวัเลขนีแ้มจะไมมกีารดอยใูนตวักลอง จงึควร
ระมัดระวังอยาลืมใสการดในตัวกลองเมื่อใชกลองถายภาพเสมอ

เมื่อไร จึงควรตั้งคุณภาพเปน          ?

¡ารปรับเลือกคุณภาพและความละเอียดของภาพ

ขนาดกระดาษ

A4 (29.7x21 ซม./11.7x8.3 นิ้ว)

อางองิจากภาพดานซาย ซึง่เปนภาพทีแ่สดงรายละเอยีด
เกี่ยวกับระดับคุณภาพที่สัมพันธกับขนาดของกระดาษที่
ใชพมิพ อยางไรกต็าม ถาตองการตดัสวนภาพ ควรจะตัง้
ระดบัคณุภาพเปนแบบคณุภาพสงู เชน         ,         ,
         หรอื
    จะเหมาะสำหรับนำภาพไปเลนดวยจอภาพดิจิตอล
สวน        เหมาะสำหรบัสงอเีมล หรอืใชประกอบในหนาเวบ

ไฟลแบบ               ตองนำออกไปประมวลผลดวยคอมพวิเตอรสวนตวั สำหรบัรายละเอยีด
ในเรื่องนี้ อาน “เกี่ยวกับ         ” และ “เกี่ยวกับ                ” ในหนาถัดไป

A2 (42x59.4 ซม./16.5x23.4 นิ้ว)

A3 (42x29.7 ซม./
16.5x11.7 นิ้ว)

12.7x8.9 ซม./5.0x3.5 นิ้ว



¡ารปรับเลือกคุณภาพและความละเอียดของภาพ

เกีย่วกบั

เกีย่วกบั

เลขลำดบัไฟล สกุล

ซอฟทแวรอืน่ๆ ของผผูลติซอฟทแวรในเชงิพาณชิยอาจไมสามารถเปดภาพแบบ RAW ได แนะนำให
ใชซอฟทแวรทีใ่หมาพรอมกบัตวักลอง

            เปนขอมลูดจิติอลของภาพถายทีย่งัไมถกูดดัแปลง เปลีย่นแปลง และปรงุแตง เปนขอมลู
กอนทีจ่ะถกูประมวลผลและแปลงไปเปนไฟลชนดิอืน่ๆ เชน              แมวาไฟลแบบ            จะตอง
อาศัยซอฟทแวรจัดการภาพ เชน Digital Photo Pro (น.302) เพื่อเปดดูภาพจากหนา
จอคอมพวิเตอร แตไฟลแบบนีก้ม็คีวามยดืหยนุมากในการจดัการปรบัแตง ตลอดจนแกไขความ
ผดิพลาดในขัน้ตอนการถายภาพไดดกีวา จงึเหมาะทีจ่ะตัง้คณุภาพของไฟลเปนแบบ               เมือ่
ตองถายภาพสำคญั หรอืเมือ่ตองการนำภาพไปสรางสรรคดวยการปรบัแตงทีล่ะเอยีดออน

                    จะบนัทกึทัง้ไฟลแบบ             และ           ในเวลาเดยีวกนั และไฟลทัง้สองชนดิกจ็ะ
ถูกบันทึกลงในการด กลองจะบันทึกไฟลทั้งสองชนิดลงในการดดวยเลขลำดับไฟลเดียวกัน และ
อยภูายในโฟลเดอรเดยีวกนั (ซึง่ผใูชจะจำแนกชนดิของไฟลทัง้สองชนดินีไ้ดโดยสงัเกตจาก “สกลุ”
ซึง่ไฟลแบบ JPEG จะมสีกลุ “.JPG”  และไฟลแบบ RAW จะมสีกลุ “.CR2”) โดยไฟลแบบ
เปนไฟลที่ผานการประมวลผลเรียบรอยแลว ซึ่งสามารถจะเปดและดูภาพจากคอมพิวเตอรได
ทันที(แมจะใชซอฟทแวรดูภาพทั่วๆ ไป) และสามารถพิมพไดทันทีเชนกัน



กดปุมปรับความไวแสง

ารปรับความไวแสง
การปรบัความไวแสง หรอื ISO หมายถงึการปรบัการตอบสนองตอแสงของเซนเซอรเพือ่
ใหเหมาะกบัสภาพแสงในขณะทีถ่ายภาพ ซึง่ในระบบถายภาพอตัโนมตัสิมบรูณแบบนัน้
กลองจะตัง้ความไวแสงใหโดยอตัโนมตั(ิปรบัตัง้เองไมได) (น.80)

ปรับคาความไวแสง

เมือ่เลอืก [AUTO] กลองจะตั้งความไวแสงให
โดยอัตโนมัติ (น.80)

คำแนะนำในการปรับความไวแสง

ใชปุม                  หรือหมุนวงแหวน
เพือ่เลอืกความไวแสงทีต่องการ
จากนัน้กดปมุ

ความไวแสง ลักษณะการถายภาพ(ไมใชแฟลช) ระยะการทำงานของแฟลช
ยิ่งปรับความไวแสงสูงขึ้นเทาใด
ระยะการทำงานของแฟลชก็จะ
ไกลขึ้นเทานั้น (น.90)

ทองฟาหลัว หรือบรรยากาศในตอนเย็น
ภายในที่มืดในรม หรือตอนกลางคืน

ภายใตแสงแดดนอกรมเงา

* การตัง้ความไวแสงใหสงูขึน้ จะทำใหภาพปรากฏความหยาบมากขึน้

[ISO speed] จะปรากฏขึน้บนจอภาพ

ผูใชสามารถปรับตั้งความไวแสงไดโดยหมุน
และมองดูผลการปรับตั้งจากชองมองภาพ

ใน [      Custom Functions(C.Fn)] ถา [6: Highlight tone priority] ไดถกูตัง้เปน
[1: Enable] จะไมสามารถปรับความไวแสงเปน ISO 100 และ “H” (เทียบเทากับ ISO 12800)
ไมได (น.254)

เมือ่ถายภาพดวยความไวแสงสงูๆ สญัญาณรบกวน (ปรากฎเปนเสนสญัญาณรบกวนทางแนว
นอน จุดสี ฯลฯ) อาจเกิดขึ้นในภาพได

เมือ่ใชความไวแสงสงู หรอืถายภาพในอณุหภมูสิงู ภาพอาจจะดหูยาบมากขึน้ และการเปดรบัแสง
เปนเวลานานมาก กอ็าจทำใหภาพปรากฎเมด็สทีีม่คีวามหยาบได

ใน [      Custom Functions(C.Fn)] ถา [2: ISO expansion] ไดถกูตัง้เปน [1: On]
จะสามารถปรบัความไวแสงเปน “H” (เทียบเทากับ ISO 12800) ได (น.252)



(ตั้งความไวแสงอัตโนมัติ)
เมื่อเลือกปรับตั้งความไวแสงที่ [AUTO]  กลองจะแสดง
ความไวแสงที่เลือกใหทราบเมื่อใชนิ้วแตะปุมชัตเตอร
เบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง ดังรายละเอียดดานลาง ซึ่งความไว
แสงที่กลองเลือกใหนั้น จะเปนระดับที่ เหมาะสมกับ
สภาพแสงที่ถายภาพในเวลานั้น

ความไวแสงที่ปรับตั้งได

ตายตวัที่
ตายตวัที่

ระบบบันทึกภาพ

ถายภาพดวยแฟลช

¡ารปรับความไวแสง

อตัโนมตั ิภายในชวงระหวาง
อตัโนมตั ิภายในชวงระหวาง

*1: ตั้งไวตายตัวที่ ISO 400 เมื่อถายภาพดวยชัตเตอร B
*2: ขึน้อยกูบัความไวแสงสงูสดุทีไ่ดปรบัตัง้ไว
*3: หากแสงแฟลชจะทำใหภาพสวางมากเกนิไป ความไวแสงจะถกูตัง้เปน ISO 100 หรอืสงูกวา
*4: ถานำแฟลชภายนอกมาใชและปรบัหนาแฟลชเปนแบบสะทอน (bounce flash) และบนัทกึภาพดวย
ระบบ Basic Zone (ยกเวน             ) ,             หรือ      กลองจะเลอืกความไวแสงใหซึง่อยภูาย
ในชวง ISO 400-1600(หรอืเทากบัความไวแสงสงูสดุทีไ่ดปรบัตัง้ไว)

เมื่อตั้งเปน [AUTO] กลองจะแสดงคาความไวแสงในระดับเต็มสต็อป อยางไรก็ตาม
ความไวแสงทีใ่ชจรงิจะละเอยีดกวาคาทีแ่สดงไว ซึง่ผใูชจะพบคาความไวแสงทีล่ะเอยีด
ไดในขอมลูการถายภาพของภาพทีถ่ายแลว(น.226) เชน ISO 125 หรอื 640 เปนตน
เมือ่ถายภาพดวยระบบ                ความไวแสงทีใ่ชจรงิ จะเปนความไวแสงตามทีร่ะบไุว
ในตารางนี ้แมจะไมไดแสดงวา ใช ISO 100 กต็าม

การปรับตั้งความไวแสงสูงสุดสำหรับ Auto ISO
ผูใชสามารถปรับตั้งความไวแสงสูงสุดไดภายในชวง 400-6400

ในแถบ           เมื่อเลือก [ISO Auto]
แลวกดปุม        เพื่อเลือกความไวแสงที่ตองการ
แลวกดปุม

(ISO อัตโนมัติ)



¡ารเลอืก Picture Style
ดวย Picture Style ผูใชสามารถปรับตั้งผลพิเศษใหกับภาพตามที่ตองการ เพื่อใหเหมาะกับลักษณะ
ของภาพที่ถาย หรือในแบบที่ตองการสื่อออกมาในภาพนั้นๆ
เมื่อถายภาพดวย Basic Zone จะไมสามารถปรับเปลี่ยน Picture Style ได

เลือก Picture Style ที่ตองการ
กดปมุ                 หรอืหมนุวงแหวน
เพื่อเลือก Picture Style ที่ตองการ
จากนั้นกด

ผลพเิศษจาก Picture Style

ปรบัสขีองภาพใหสด ใหภาพคมชดัสงู เปนรปูแบบทีเ่หมาะกบัการถายภาพทัว่ๆ ไป

ปรับสีผิวของบุคคลในภาพใหนุมนวลและมีโทนที่เปนธรรมชาติ มีความคมชัดเล็กนอย
เหมาะสำหรับใชถายภาพผูหญิงและเด็กในระยะใกลๆ
และโดยการปรบั [Color Tone] ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นโทนของสผีวิได (น.113)

กดปมุ
จอภาพจะแสดงรายการของ [Picture Style]

(รปูแบบภาพ)

(ปกติ)

(ภาพบุคคล)

(อัตโนมัติ)
ปรบัสขีองภาพโดยอตัโนมตัใิหเขากบัลกัษณะของภาพ ภาพจะมสีสีนัสดใส โดยเฉพาะสฟีา
ของทองฟา สีเขียว และสีสันยามพระอาทิตยตกดิน ภาพถายนอกสถานที่ และภาพ
บรรยากาศยามพระอาทติยตก ทีส่สีนัและบรรยากาศจะแลดเูปนธรรมชาติ

หากสสีนัของภาพไมตรงตามทีต่องการ ใหเลอืกใช Picture Style แบบอืน่



เหมาะสำหรบัการถายภาพทวิทศันทีต่องการใหสนี้ำเงนิและสเีขยีวดเูขมและสดขึน้ มคีวาม
คมชดัสงูมาก เหมาะสำหรบัใชถายภาพทวิทศันทีม่บีรรยากาศนาประทบัใจ

(ภาพวิว)

¡ารเลอืก Picture Style

เหมาะสำหรบัผทูีต่องการปรบัแตงและประมวลผลของภาพเองโดยใชคอมพวิเตอรเทานัน้
ลักษณะสีของภาพจะเปนสีสันที่ไมสดใสนัก และใหสีที่เที่ยงตรง

เปน Picture Style อกีชนดิหนึง่ทีเ่หมาะสำหรบัผทูีต่องการปรบัแตงและประมวลผลของ
ภาพเองโดยใชคอมพิวเตอร ใชสำหรับการถายภาพที่มีการควบคุมอุณหภูมิสีของแหลง
กำเนดิแสงใหตรงกบั 5200 K ซึง่ผใูชตองปรบัสีอยางละเอยีดใหตรงกนักบัสีของวตัถตุน
ฉบบัเอง ซึง่สขีองไฟลตนฉบบักอนปรบัแตงจะดหูมองและซดีจางกวาจรงิ

ใชสำหรับถายภาพขาวดำ

(ภาพเปนกลาง)

(ภาพตามจริง)

(ภาพขาวดำ)

ผใูชสามารถจะบนัทกึ Picture Style พืน้ฐาน เชน [Portrait], [Landscape] แลวปรบั
แตงใหตรงตามลักษณะที่ตองการ (น.115) และบันทึกไวในหนวยความจำของกลอง โดย
สามารถบนัทกึได 3 ชดุ(User Def. 1-3) สำหรบัคา User Def. ทีไ่มไดปรบัตัง้ไว จะมลีกัษณะ
เดยีวกบั Picture Style แบบอตัโนมตั ิ[Auto]

นอกเหนือจากไฟลสกุล             ไฟลที่ถายดวย Picture Style แบบ Monochrome จะไม
สามารถเปลี่ยนกลับเปนภาพสีได ถาหากไมแนใจวาจะตองการไดภาพสีหรือขาวดำ
ตรวจสอบเสยีกอนวา Picture Style ไมไดถกูตัง้ไวเปน Monochrome และเมือ่ตัง้เปน
[Monochrome] สัญลักษณ < B/W > จะปรากฏขึ้นในชองเล็งภาพ



กดปมุ
รายการ [AF mode] จะปรากฏบนจอ LCD

เลือกรูปแบบของระบบออโตโฟกัส
ใชปมุ                 หรอืหมนุวงแหวน
เลื่อนแถบแสงไปยังระบบที่ตองการเลือก
แลวกดปุม

โฟกัสไปที่วัตถุ
เล็งจุดโฟกัสใหทาบไปที่วัตถุ แตะชัตเตอรเบาๆ
ลงครึ่งหนึ่ง เพื่อใหกลองหาความชัด ซึ่งกลอง
จะใชระบบโฟกัสที่เลือกไวในการคนหา

¡ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส

ปรบัสวสิตบนเลนสไปทีร่ะบบ

ผูใชสามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของระบบออโตโฟกัสเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณใน
การถายภาพแบบตางๆ ทีแ่ตกตางกนั และเมือ่ใชระบบโปรแกรมพืน้ฐาน กลองจะเลอืกระบบ
ออโตโฟกัสที่เหมาะสมใหโดยอัตโนมัติ

ระบบนี้เหมาะที่จะใชกับวัตถุที่อยูนิ่งกับที่ เมื่อแตะปุมชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง กลอง
จะหาความชดัเพยีงครัง้เดยีวและหยดุเมือ่จบัภาพไดชดั

เมือ่ใชระบบวดัแสงแบบเฉลีย่หลายสวน (น.102) กลองจะปรบัตัง้คาการเปดรบัแสงใหในเวลา
เดียวกับที่หาความชัดได
เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่งคางไว กลองจะล็อคโฟกัสไวที่จุดเดิม ชวยใหผูใชจัดองค
ประกอบภาพใหมไดตามที่ตองการ

เมื่อโฟกัสไดแลว จุดซึ่งอยูภายในกรอบโฟกัสที่สามารถจับความชัดไดจะสวางเปนสีแดงใน
ชวงสัน้ๆ และไฟสญัญาณยนืยนัความชดั              จะตดิสวางขึน้ภายในชองเลง็ภาพ

เลอืก One-Shot AF เมือ่ถายภาพวตัถทุีอ่ยนูิง่



¡ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส

หากกลองไมสามารถหาโฟกสัโดยอตัโนมตัไิด ไฟสญัญาณยนืยนัความชดั  <     >  ในชองเลง็
ภาพจะกระพรบิ เมือ่เปนเชนนี ้จะไมสามารถถายภาพไดแมจะกดชตัเตอรลงจนสดุ ใหลองจดัองค
ประกอบภาพใหมแลวโฟกสัอกีครัง้ หรอือาน “เมือ่ระบบออโตโฟกสัทำงานไมไดผล” (น.87)

หากเมน ู [ Beep]  ไดถกูตัง้เปน [Disable]  สญัญาณเสยีงเตอืนจะไมดงัแมจะโฟกสั
ภาพไดแลว

ระบบนีเ้หมาะทีจ่ะใชกบักรณทีีว่ตัถมุกีารเคลือ่นทีต่ลอดเวลา เมือ่แตะปมุชตัเตอร
และเลง็ไปยงัวตัถ ุระบบโฟกสัอตัโนมตัจิะจบัภาพวตัถทุีเ่คลือ่นทีน่ัน้อยตูลอดเวลา

เมือ่ใชระบบ AI Focus AF และกลองหาความชดัไดดวยระบบ Servo จะมเีสยีงบีบ๊เตอืน
เบาๆ อยางไรกต็ามไฟสญัญาณยนืยนัความชดั <     >  กจ็ะไมตดิสวางขึน้

เมือ่ใชระบบ AI Servo AF สญัญาณเสยีงเตอืนจะไมดงั และไฟสญัญาณยนืยนัความชดั
<      >  กจ็ะไมตดิสวางขึน้ แมวากลองจะจบัภาพไดชดัแลว

คาการเปดรับแสงจะถูกปรับตั้งในจังหวะเวลาที่ถายภาพ
เมื่อใชระบบเลือกจุดโฟกัสแบบอัตโนมัติ (น.85) กลองจะเลือกใชจุดโฟกัสกึ่งกลางของเฟรม
ในการจับภาพกอน และในขณะที่กำลังจับภาพ หากวัตถุเคลื่อนที่ออกไปจากจุดโฟกัสกึ่ง
กลาง กลองจะใชจดุโฟกสัอืน่ๆ ในการจบัภาพตามการเคลือ่นทีข่องวตัถ ุตราบเทาทีจ่ดุโฟกสั
ทั้งหมดยังคงครอบคลุมวัตถุชิ้นนั้นอยู

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

เลอืก AI Focus AF เมือ่ตองการปรบัเปลีย่นระบบ AF โดยอตัโนมตัิ

เลอืก AI Servo AF เมือ่ถายภาพวตัถทุีเ่คลือ่นที่

ระบบนี้จะสลับการทำงานของ One-shot AF และ AI Servo AF ใหโดยอัตโนมัติ
เมื่อวัตถุที่หยุดนิ่งเริ่มเคลื่อนที่



¡ารเลือกจุดโฟกัส
ในระบบบันทึกภาพ Basic Zone จุดโฟกัสทุกๆ จุดจะทำงานรวมกันทั้งหมด ซึ่งจุดที่คนหาวัตถุที่
อยูใกลกลองที่สุดไดจะเปนจุดที่กลองเลือกใหทำงาน ซึ่งบางที วัตถุที่จุดโฟกัสจับภาพและปรับ
ความชัดใหนั้นอาจจะไมใชเปาหมายที่ตองการถายภาพก็ได เมื่อใชระบบ          Program AE,
             ,             และ          ผูใชสามารถเลือกจุดโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งที่ตองการไดเอง

กดปมุ

ถาจดุโฟกสัทัง้หมด ตดิสวางขึน้พรอมๆ กนั หมาย
ถึงการปรับตั้งเปนระบบเลือกอัตโนมัติ กลอง
จะเลอืกจดุโฟกสัทีท่ำหนาทีจ่บัภาพใหโดยอตัโนมตัิ

เลือกจุดโฟกัส
ใชปมุควบคมุแบบทศิทาง             ในการเลอืก
จุดที่ตองการ
ขณะทีม่องในชองเลง็ภาพ ผใูชสามารถจะเลอืกจดุ
โฟกัสที่ตองการโดยใชวงแหวนควบคุมหลัก
จุดที่เลือกจะเปนจุดเดียวที่ติดสวางเปนสีแดง

โฟกัสไปยังวัตถุ
เล็งจุดโฟกัสไปยังวัตถุที่เปนเปาหมาย แตะปุม
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อใหกลองหาความชัด

ปมุ              จะทำหนาทีส่ลบัการทำงานระหวาง
จุดโฟกัสที่เลือกเฉพาะจุดกึ่งกลาง กับระบบ
เลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ(9 จุด)

จดุโฟกสัจะปรากฏขึน้บนจอ LCD ของกลองและ
ภายในชองเล็งภาพ



¡ารเลือกจุดโฟกัส

กลเมด็เคลด็ลบั

หากพบวัตถุที่ระบบออโตโฟกัสจับความชัดไดยาก ใหเลือกใชจุดโฟกัสกึ่งกลาง
จุดโฟกัสกึ่งกลางมีประสิทธิภาพในการจับความชัดเหนือกวาจุดใดๆ
เพือ่ใหงายขึน้ในการจบัภาพวตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นที ่ใหปรบัระบบเลอืกจดุโฟกสัไปเปน
แบบเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ และตั้งระบบโฟกัสเปนแบบ AI Servo AF (น.84)
ในชวงเริม่ตน ใหทาบจดุโฟกสักึง่กลางไปยงัวตัถเุสยีกอน เมือ่วตัถมุกีารเคลือ่นทีอ่อกไปจดุกึง่
กลาง โฟกสัจดุอืน่ๆ กจ็ะทำหนาทีจ่บัความชดัตอไปโดยอตัโนมตัิ

เมือ่ใชทอตอเลนส (อปุกรณเสรมิพเิศษ) ซึง่มผีลทำใหชองรบัแสงกวางสดุของเลนสแคบลงกวา
f/5.6  ทำใหระบบ AF ไมสามารถทำงานได (ยกเวนใน [Live mode] และ [    Live mode]
ในขณะถายภาพดวยระบบ Live View ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากคูมือของทอตอเลนส

ใชแฟลชในตวักลองชวยหาโฟกสัแบบออโตโฟกสั
ในสภาพแสงนอย เมือ่แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ จะมแีสงแฟลชถกูยงิออกไปถี่ๆ  ครหูนึง่
เพือ่ใหความสวางแกวตัถ ุและทำใหระบบออโตโัฟกสัจบัความชดัของวตัถไุดงายขึน้

ไฟแฟลชชวยหาโฟกสัจะไมทำงาน เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพตอไปนี ้:
        ,                 และ
ไฟแฟลชชวยหาโฟกัสจะไมทำงานเมื่อใชระบบโฟกัสแบบ AI Servo AF
ระยะทำงานทีไ่ดผลของไฟชวยหาโฟกสัจากแฟลชในตวักลอง จะอยใูนระยะไมเกนิประมาณ 4
เมตร / 13.1 ฟุต
เมือ่ถายภาพดวย Creative Zone และยกแฟลชในตวักลองขึน้ทำงานดวยการกดปมุ
(น.90) ไฟชวยหาโฟกสัจะยงิแสงออกไปเมือ่จำเปน

เมื่อถายภาพบุคคลในระยะใกลๆ ควรใชระบบ One-shot AF และโฟกัสไปที่ดวงตา
เมือ่โฟกสัทีด่วงตาของตวัแบบแลว สามารถใชนิว้แตะชตัเตอรคางไวเพือ่ลอ็คโฟกสั แลวจดัองค
ประกอบภาพใหม ใบหนาของตวัแบบกจ็ะยงัคงมคีวามคมชดั



วัตถุที่มีความเปรียบตางต่ำมาก
(ตัวอยางเชน : ทองฟาสีฟาเรียบ, ผนังหรือกำแพงที่ทาสีเรียบสีเดียว ฯลฯ)
วตัถซุึง่อยใูนทีแ่สงนอย
เล็งวัตถุในสภาพยอนแสงมาก หรือวัตถุที่มีพื้นผิวสะทอนแสง
(ตัวอยางเชน : รถยนตที่มีพื้นผิวสะทอนแสงมาก ฯลฯ)
เมือ่จดุโฟกสัจดุเดยีวกนัทาบครอมวตัถทุีอ่ยใูกลและไกล
(ตัวอยางเชน : เมื่อเล็งภาพสัตวที่อยูในกรง ฯลฯ)
พื้นผิวที่มีลวดลายซ้ำซอน
(ตวัอยางเชน : พืน้ผวิของมลูี ่คยีบอรดคอมพวิเตอร ฯลฯ)

ระบบออโตโฟกัสอาจไมสามารถจับภาพไดในบางสถานการณ  เชน สถานการณ
บางอยางดงัตอไปนี ้(ไฟสญัญาณยนืยนัความชดั          กระพรบิ)

เมื่อระบบออโตโฟกัสทำงานไมไดผล ใหทำอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ใชระบบ One-Shot AF โฟกัสไปที่วัตถุที่อยูในระยะหางออกไปใกลเคียงกัน ล็อคโฟกัส แลวจัด
     องคประกอบภาพใหม (น.53)
(2) ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่          แลวใชมือหมุนปรับภาพใหชัด

สำหรับสภาพที่อาจโฟกัสโดยอัตโนมัติ(AF) ทำไดยากเมื่อใชระบบ [Live mode] และ
[     Live mode] เมื่อใชระบบ Live View ดูหนา 134

เมือ่วตัถนุัน้โฟกสัไดยาก

แมนนวลโฟกสั
ปรับสวิตซเลือกระบบโฟกัสที่เลนสไปที่

โฟกัสไปยังวัตถุ

หากใชนิว้แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ ระหวางทีใ่ชมอืหมนุปรบัภาพใหชดั จดุโฟกสั
ทีค่นพบความชดัจะตดิสวางขึน้ และไฟสญัญาณยนืยนัความชดั  <      >    กจ็ะตดิขึน้ใน
ชองเล็งภาพดวย

ใชมอืหมนุวงแหวนโฟกสั และดภูาพทีช่องเลง็
ภาพ จนกระทัง่เหน็ภาพวตัถนุัน้ชดัเจน

วงแหวนโฟกัส

MF:



ผูใชสามารถถายภาพตอเนื่องไดดวยความเร็ว 3.7 เฟรมตอวินาที เหมาะสำหรับการถายภาพสิ่งที่
เคลือ่นที ่เชน เดก็ๆ ทีก่ำลงัวิง่มาหาคณุ เพือ่เลอืกเกบ็ภาพทีไ่ดจงัหวะและอารมณสนกุสนานมากทีส่ดุ

เลือก
ใชปมุ                 หรอืหมนุ
เพือ่เลอืก           จากนัน้กดปมุ

กดปมุ

ถายภาพ
ชัตเตอรจะลั่นเพื่อถายภาพตอเนื่องเมื่อกดปุม
ชัตเตอรคางอยู

¡ารถายภาพแบบตอเนื่อง

กลเมด็เคลด็ลบั

สำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่
เมือ่เลอืกแบบ AI Servo AF กลองจะโฟกสัอยางตอเนือ่งขณะทีร่ะบบบนัทกึภาพตอเนือ่งทำงานอยู

สำหรับวัตถุที่อยูนิ่ง
เมื่อเลือกระบบโฟกัสเปนแบบ One-Shot AF กลองจะโฟกัสครั้งเดียว เมื่อภาพชัดแลว
ระบบถายภาพตอเนื่องก็จะถายภาพโดยกลองจะไมหาความชัดอีก

เลือกระบบโฟกัสอัตโนมัติ (น.83) ใหเหมาะกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

สามารถใชแฟลชได

เมือ่ใชระบบ AI Servo AF ความเรว็ในการถายภาพตอเนือ่งอาจลดต่ำลงเลก็นอย โดยขึน้อยู
กบัลกัษณะการเคลือ่นทีข่องวตัถแุละเลนสทีใ่ช
ความเรว็ในการถายภาพตอเนือ่งอาจจะลดลงเมือ่ถายภาพในทีร่ม และในสภาพแสงนอย

แฟลชจะใชเวลาประจไุฟชัว่ขณะหนึง่ ซึง่มผีลใหความเรว็ในการถายภาพตอเนือ่งลดลง

ในแถบ [     Custom Functions(C.Fn)] เมื่อ  [5: High ISO speed noise reduction]
(น.254) ไดถูกตั้งไวเปน [2: Strong] จะทำใหความเร็วในการถายภาพตอเนื่องลดลง
มากอยางเห็นไดชัด



ใชปมุ                หรอืหมนุ
เพือ่เลอืกแบบทีต่องการ  แลวกดปมุ
เพือ่ยนืยนัการปรบัตัง้

เลือกระบบหนวงเวลา

กดปมุ

หนวงเวลา 10 วนิาที

หนวงเวลา 2 วนิาท ี  (น.122)
หนวงเวลา 10 วนิาท ีและถายภาพ
ชดุตอเนือ่งภายหลงัจากนัน้

ใชปุม                เพื่อเลือกจำนวนภาพ
ที่ตองการถายตอเนื่องหลังจากหนวง
เวลาแลว(เลือกไดตั้งแต 2-10 ภาพ)

มองในชองเล็งภาพ โฟกัส และกดชัตเตอร
ลงจนสุด

ถายภาพ

ผูใชสามารถตรวจสอบการทำงานของระบบ
หนวงเวลาไดจากไฟเตือนดานหนาของกลอง
และการนับถอยหลัง(เปนวินาที) ที่จอ LCD

กอนชตัเตอรจะลัน่ 2 วนิาท ีไฟสญัญาณเตอืนจะตดิสวางคางอย ูและเสยีง “บีบ๊” จะดงัถี่ๆ

หลงัจากทีถ่ายภาพดวยระบบหนวงเวลาแลว ตรวจสอบดภูาพจากจอภาพ LCD วามคีวามคมชดั
และมีคาแสงที่เหมาะสมหรือไม (น.71)
เมือ่ใชระบบหนวงเวลา และไมไดมองภาพในชองเลง็ภาพในขณะทีก่ดชตัเตอร ควรตดิตัง้ฝาครอบชองเลง็
ภาพ (น.262) เพือ่ชวยปองกนัแสงลอดจากชองเลง็ภาพของกลองเขาสเูซนเซอรรบัแสงและทำใหภาพเสยี
เมือ่ใชระบบหนวงเวลาสำหรบัถายภาพตนเองเพยีงผเูดยีว ใหใชระบบลอ็คโฟกสั (น.53) โดยเลง็
ไปยงัวตัถทุีอ่ยใูนระยะใกลเคยีงกบัทีจ่ะยนือยู
เมือ่ตองการยกเลกิระบบหนวงเวลาขณะทีร่ะบบกำลงัทำงานอย ูใหกดปมุ
และหากตองการยกเลกิหนวงเวลาในขณะถายภาพดวย Live View ใหกดปมุ

เมือ่เลอืกใช              ชวงเวลาระหวางภาพตอภาพของภาพตอเนือ่งนัน้อาจจะใชเวลา
นานกวาปกตเิลก็นอย โดยขึน้อยกูบัคณุภาพของไฟลทีป่รบัตัง้ไว และการใชแฟลช

¡ารใชะบบหนวงเวลาถายภาพ

สามารถใชรโีมทคอนโทรลในการ
ควบคมุได (น.261)



¡ารใชแฟลชในตวักลอง

กดปมุ
เมือ่ใชระบบถายภาพสรางสรรค ผใูชสามารถ
กดปมุ          เพือ่ใหแฟลชยกขึน้ทำงานได
ตลอดเวลา
ในขณะที่แฟลชในตัวกลองกำลังประจุไฟให
พรอมทำงาน สญัลกัษณ “            ”
จะปรากฏขึ้นในชองเล็งภาพ และสัญลักษณ
                   จะปรากฏขึน้บนจอ LCD

แตะปมุชตัเตอรเบาๆ
ที่มุมลางดานซายภายในชองเล็งภาพ ตรวจ
สอบวามสีญัลกัษณ            ตดิสวางอยู

เมื่อโฟกัสไดแลว กดชัตเตอรลงจนสุด แฟลช
จะยิงออกไป และชัตเตอรทำงานเพื่อถาย
ภาพนัน้

ถายภาพ

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

ระยะการทำงานของแฟลชที่มีประสิทธิภาพ [ระยะโดยประมาณ เมตร/ฟตุ]

มุมกวาง เทเลโฟโต
ความไวแสง

(น.79)

* สำหรบัการใชแฟลชเปนแสงเสรมิ(Fill Flash)  ควรตัง้ความไวแสงใหต่ำกวา ISO 400



¡ารใชแฟลชในตัวกลอง

กลเมด็เคลด็ลบั
เมื่อวัตถุอยูไกลมาก ปรับความไวแสง(ISO) ใหสูงขึ้น (น.79)
เมือ่ปรบัความไวแสงใหสงูขึน้ ผใูชสามารถใชแฟลชถายภาพในระยะไกลขึน้ได
เมื่อถายภาพดวยแฟลชและมีแสงแดดจามาก ปรับความไวแสง(ISO) ใหต่ำลง
หากคาความไวแสงในชองเลง็ภาพกระพรบิเตอืน ใหปรบัความไวแสงใหต่ำลง

ถอดฮดูออก แลวถอยหางจากวตัถทุีจ่ะถายภาพดวยแฟลชในระยะ 1 เมตร/3.3 ฟตุ
ขึน้ไป
ถาเลนสมฮีดูตดิตัง้อย ูและเมือ่ถายภาพดวยแฟลชในระยะใกลกบัวตัถมุากจนเกนิไป สวน
ลางของภาพอาจจะดูมืดหรือสลัวกวาบริเวณอื่นๆ ดังนั้น สำหรับภาพที่มีความสำคัญ ให
ตรวจสอบภาพทีถ่ายแลวดวยจอ LCD เพือ่ดวูาภาพทีถ่ายดวยแฟลชนัน้มคีวามเขมสวางที่
สวยงามในทุกๆ บริเวณ(ไมมืดหรือสลัวลงที่สวนลางของภาพ)

การใชระบบลดตาแดง

เมื่อใชแฟลชถายภาพ หลังจากที่แตะปุมชัตเตอร
เบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง ไฟของระบบลดตาแดงจะทำงาน
เมือ่กดชตัเตอรลงจนสดุ แฟลชจะยงิแสงออกไปเพือ่
ถายภาพนั้น

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

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

(เปด)

(เปด/ปด ลดตาแดง)

ไฟที่ออกแบบมาเพื่อลดจุดแดงที่เกิดขึ้นในดวงตาของคนที่ถูกถายภาพดวยแฟลชชวยใหภาพ
บคุคลทีถ่ายดสูวยงามขึน้ได ระบบนีจ้ะทำงานกบัระบบบนัทกึภาพไดทกุแบบ
ยกเวน            ,            ,              และ





การถายภาพดวย
ระบบกาวหนา

ในบทนี ้จะอธบิายการปรบัตัง้อยางละเอยีด เพิม่เตมิจากเนือ้หาของบทที ่3 เพือ่
แนะนำวิธีการสรางสรรคภาพใหกวางขวางขึ้น

สวนแรกของบทนีจ้ะอธบิายวธิใีชระบบ         ,          ,            และ
          บนวงแหวนเลอืกระบบ
ผใูชสามารถใชฟงกชัน่ทีอ่ธบิายในบทที ่3 กบัระบบบนัทกึภาพ                ,
              และ

สญัลกัษณ              ซึง่แสดงอยรูวมกบัคาความไว
ชตัเตอร ชองรบัแสง และระดบัการชดเชยแสง เปน
เครือ่งบอกใหทราบวา ผใูชสามารถปรบัคาดงักลาว
ไดโดยใชวงแหวนควบคมุหลกั             เพือ่ปรบั
เปลีย่นคาตามทีต่องการ

เกีย่วกบัการทำงานของวงแหวนควบคมุหลกั

สามารถตรวจสอบรายการของฟงกชัน่ทีใ่ชไดกบัระบบบนัทกึภาพแบบตางๆ ได
จากรายการในหนา 268
เครือ่งหมาย       ซึง่ปรากฏอยทูีม่มุดานขวาของหวัเรือ่ง หมายถงึ ฟงกชัน่นัน้
จะทำงานเมื่อถายภาพดวยระบบบันทึกภาพ Creative Zone เทานั้น (น.22)



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

หยุดการเคลื่อนที่
(ดวยความไวชตัเตอรสงู : 1/2000 วนิาท)ี

แสดงการเคลือ่นที่
(ดวยความไวชตัเตอรต่ำ : 1/30 วนิาท)ี

¡ารถายภาพแอ็คชั่น

อาน “กลเม็ดเคล็ดลับ” สำหรับคำแนะนำใน
การปรบัความไวชตัเตอร

ปรับความไวชัตเตอรที่ตองการ

ปรบัระบบบนัทกึภาพไปที่

เมือ่แตะชตัเตอรเบาๆ และกดลงจนสดุเพือ่ถาย
ภาพ ภาพนัน้จะถกูถายไวดวยความไวชตัเตอร
ทีป่รบัตัง้ไว

ถายภาพ

การแสดงคาของความไวชตัเตอร
จอ LCD จะแสดงคาความไวชตัเตอรในแบบเศษสวน แตการแสดงความไวชตัเตอรภายในชอง
เลง็ภาพจะแสดงเฉพาะสวนหรอืตวัหาร และการแสดงผล “0” “5” จะหมายถึง 0.5 วินาที “15”
จะหมายถึง 15 วินาที

หมนุวงแหวนควบคมุหลกั           ไปทางขวา
เมือ่ตองการปรบัความไวชตัเตอรใหสงูขึน้
และหมนุไปทางซายเมือ่ตองการปรบัใหต่ำลง



กลเมด็เคลด็ลบั
ตองการภาพที่หยุดนิ่งของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่
ปรบัตัง้ความไวชตัเตอรใหสงู เชน 1/4000 วนิาท ีจนถงึ 1/500 วนิาที
ตองการภาพของเด็กหรือสัตวเลี้ยงที่กำลังวิ่งซึ่งแสดงความเคลื่อนไหว
ตัง้ความไวชตัเตอรในระดบักลางๆ เชน 1/250 วนิาท ีจนถงึ 1/30 วนิาท ีมองจากชองเลง็ภาพ
แลวแพนกลองตามการเคลือ่นทีไ่ปดวย และกดชตัเตอรเพือ่ถายภาพในจงัหวะทีต่องการ ถา
ใชเลนสเทเลโฟโต พยายามประคองกลองใหนิ่งมากที่สุดเพื่อปองกันภาพสั่น

ใช Tv รวมกบัแฟลชในตวั

ขณะที่ปรับความไวชัตเตอร ปรากฏวาตัวเลขแสดงชองรับแสงกระพริบ
เมือ่แตะปมุชตัเตอรลงครึง่หนึง่ กลองจะแสดงคาแสง(ชตัเตอร/ชองรบัแสง)
ในชองเลง็ภาพ ซึง่เมือ่ผใูชปรบัเปลีย่นคาความไวชตัเตอร คาของชอง
รบัแสงกจ็ะเปลีย่นไปดวยเพือ่รกัษาคาแสง(ปรมิาณแสงทีจ่ะผานเขาสู
เซนเซอร)ใหอยูในระดับพอดีเชนเดิม และเมื่อปรับความไวชัตเตอร
จนกระทัง่เกนิกวาทีข่นาดชองรบัแสงของเลนสทีใ่ชจะรกัษาคาแสงเดมิ
ไวได ตวัเลขแสดงชองรบัแสงจะกระพรบิเตอืนเพือ่บอกวา คาความไว
ชตัเตอรทีป่รับนี ้ไมสามารถจะทำใหคาแสงของภาพพอดไีด
ถาการปรบัตัง้จะทำใหภาพมดืเกนิไป คาของชองรบัแสงขนาดกวางสดุจะกระพรบิ ใหหมนุ
วงแหวนควบคมุ              เพือ่ปรบัใหชตัเตอรต่ำลง หรอืปรบัความไวแสง(ISO) ใหสงูขึน้
จนตัวเลขนั้นหยุดกระพริบ
และถาผลของการปรบัตัง้จะทำใหภาพสวางเกนิไป คาของชองรบัแสงขนาดแคบสดุจะ
กระพรบิ ใหหมนุวงแหวนควบคมุ                เพือ่ปรบัตัง้ชตัเตอรใหสงูขึน้ หรอืลดความไวแสง
(ISO) ใหต่ำลงจนตวัเลขนัน้หยดุกระพรบิ

ควรตั้งความไวชัตเตอรเทาใด เพื่อถายภาพสายน้ำและสายน้ำตกใหดูนุมนวล
ใชความไวชัตเตอรต่ำๆ เชน 1/30 วินาทีหรือต่ำกวานั้น และควรใชขาตั้งกลองเสมอเพื่อ
ปองกันภาพสั่น

เมื่อใชแฟลชในตัวรวมกับระบบนี้ กำลังไฟของแฟลชจะถูกตั้งใหเหมาะกับชองรับแสงที่
กลองเลอืกใหโดยอตัโนมตั ิและผใูชสามารถปรบัตัง้ความไวชตัเตอรไดในชวงระหวาง 1/200
วนิาทจีนถงึ 30 วนิาที

Tv : ¡ารถายภาพแอค็ชัน่



¡ารควบคมุความชดัลกึ
เมื่อตองการภาพที่มีฉากหลังเบลอ หรือตองการภาพที่คมชัดตั้งแตวัตถุใกลกลองไปจนถึงฉาก
หลงั ใหหมนุปรบัเลอืกระบบบนัทกึภาพเปนระบบ           (Aperture-priority AE) เพื่อปรับ
ควบคุมความชัดลึกของภาพ(ระยะความชัดที่เกิดในภาพ)
*             หมายถงึ Aperture value ซึง่เปนขนาดของชองรบัแสงทีอ่ยภูายในกระบอกเลนส

ฉากหลงัเบลอ
(ดวยการเปดชองรบัแสงกวาง f/5.6)

คมชดัตัง้แตฉากหนาจนถงึฉากหลงั
(ดวยการเปดชองรบัแสงแคบ f/32)

ยิง่ปรบัชองรบัแสงแคบ(ตวัเลขมาก)
ความชดัลกึในภาพกจ็ะยิง่มากขึน้
ทัง้ฉากหนาและฉากหลงั

ปรับชองรับแสงขนาดที่ตองการ

ถายภาพ

ปรบัระบบบนัทกึภาพไปที่

หมนุวงแหวนควบคมุหลกั              ไปทาง
ขวา เมื่อตองการปรับชองรับแสงใหแคบ
ลง และหมุนไปทางซายเมื่อตองการปรับ
ใหกวางขึน้

เมือ่โฟกสัและกดชตัเตอรลงจนสดุ
ภาพนัน้จะถกูถายไวดวยชองรบัแสง
ขนาดทีป่รบัตัง้ไว

การแสดงขนาดชองรบัแสง
ยิง่ตวัเลขแสดงชองรบัแสงมากขึน้ หมายถงึชองรบัแสงทีแ่คบลงมากขึน้ และตวัเลขแสดงขนาด
ชองรบัแสงนีจ้ะขึน้อยกูบัคณุสมบตัขิองเลนสทีน่ำมาใชกบักลองดวย และถากลองไมมเีลนสตดิ
ตัง้อย ูตวัเลข “00” ก็จะปรากฏขึ้นในชองบอกคาของชองรับแสง



 ¡ารควบคุมความชัดลึก

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

ความชดัลกึมากๆ ไมไดเกดิจากชองรบัแสงแคบๆ เทานัน้ แตยงัขึน้อยกูบัความยาว
โฟกัสของเลนส และระยะหางจากกลองจนถึงวัตถุ
เลนสมมุกวางมคีณุสมบตัใินการใหความชดัลกึมาก(ความชดัลกึ - ชวงทีอ่ยหูนาและหลงั
ของจุดโฟกัสซึ่งยังคงมีความชัด) ไมจำเปนตองใชชองรับแสงแคบมากๆ เพื่อใหความชัด
ครอบคลุมทุกๆ ระยะของภาพ ตั้งแตฉากหนา(ใกลๆ กับกลอง) ไปจนถึงฉากหลัง ใน
ทางกลบักนั เลนสเทเลโฟโตจะมคีณุสมบตัใินการใหความชดัตืน้
ยิ่งถายภาพในระยะใกลวัตถุมากเทาใดก็จะยิ่งชัดตื้น เมื่อถอยออกหางจากวัตถุมากขึ้น
ความชัดลึกก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น

ขณะที่ปรับชองรับแสง ปรากฏวาตัวเลขแสดงความไวชัตเตอรกระพริบ
เมือ่แตะปมุชตัเตอร กลองจะแสดงคาแสง(ชตัเตอร/ชองรบัแสง) ในชอง
เลง็ภาพ ซึง่เมือ่ผใูชปรบัเปลีย่นขนาดชองรบัแสง คาของความไวชตัเตอร
ก็จะเปลี่ยนไปดวยเพื่อรักษาคาแสง(ปริมาณแสงที่จะผานเขาสูเซน
เซอร)ใหอยใูนระดบัพอดเีชนเดมิ และเมือ่ปรบัชองรบัแสงจนแคบกวาที่
ความไวชัตเตอรที่มีจะรักษาคาแสงเดิมไวได ตัวเลขแสดงความไว
ชัตเตอรจะกระพริบเตือนเพื่อบอกวา ขนาดชองรับแสงที่ปรับนี้ ไม
สามารถจะทำใหคาแสงของภาพใหพอดีได
ถาการปรบัตัง้จะทำใหภาพมดืเกนิไป คาของความไวชตัเตอรต่ำทีส่ดุ “ 30” ” (30 วินาที)
จะกระพรบิ ใหหมนุวงแหวนควบคมุ                ไปทางซาย เพือ่ปรบัใหชองรบัแสงกวางขึน้
หรอืปรบัความไวแสง(ISO) ใหสงูขึน้จนตวัเลขนัน้หยดุกระพรบิ
และถาผลของการปรบัตัง้จะทำใหภาพสวางเกนิไป คาของความไวชตัเตอรสงูทีส่ดุ
“ 4000 ” (1/4000 วนิาท)ี จะกระพรบิ ใหหมนุวงแหวนควบคมุ                ไปทางขวา เพือ่ปรบั
ใหชองรบัแสงแคบลง หรอืปรบัความไวแสง(ISO) ใหต่ำลงจนตวัเลขนัน้หยดุกระพรบิ



 ¡ารควบคุมความชัดลึก

ใช Av รวมกบัแฟลชในตวั
เมือ่ใชแฟลชในตวัรวมกบัระบบนี ้กำลงัไฟของแฟลชจะถกูตัง้ใหเหมาะกบัชองรบัแสงทีผ่ใูชปรบั
ตัง้ไวโดยอตัโนมตั ิสวนชตัเตอรทีก่ลองเลอืกใหจะถกูตัง้อยใูนชวงระหวาง 1/200 วนิาทถีงึ 30
วินาที ตามความเหมาะสมกับสภาพแสงในขณะนั้น
ในสภาพแสงนอย ตวัแบบจะถกูบนัทกึภาพดวยแสงแฟลช สวนฉากหลงันัน้จะถกูบนัทกึดวย
คาแสงตามทีเ่ปนอยจูรงิ ซึง่ตวัแบบและฉากหลงัจะมคีวามเขมสวางทีแ่ลดเูปนธรรมชาต ิโดย
ระบบสมัพนัธแฟลชกบัความไวชตัเตอรต่ำแบบอตัโนมตั(ิautomatic slow-speed flash sync)
ซึ่งกรณีที่ใชมือถือกลอง ใหพยายามถือกลองใหนิ่งเพื่อปองกันภาพสั่น หรือใชขาตั้งกลอง
หากไมตองการใหระบบสมัพนัธแฟลชกบัความไวชตัเตอรต่ำแบบอตัโนมตัทิำงาน ใหเลอืก
[       Custom Functions(C.Fn)] เลอืกเมนรูายการ [3: Flash sync. speed in Av mode]
เลอืก [1: 1/200-1/60 sec. auto] หรอืเลอืก [2: 1/200 sec. (fixed)] เพือ่ตัง้ชตัเตอรไวที่
1/200 วนิาทเีมือ่ใชแฟลช (น.252)

การตรวจสอบความชดัลกึ
กลองจะหรีช่องรบัแสงลงเปนขนาดจรงิตามทีป่รบัตัง้ไวเฉพาะเมือ่กำลงัจะถายภาพจรงิๆ โดย
ตามปกต ิชองรบัแสงของเลนสจะเปดกวางทีส่ดุอยตูลอด  เมือ่ผใูชมองภาพจากชองมองภาพ
หรอืจากจอ LCD กจ็ะไมเหน็ผลความชดัลกึทีจ่ะเกดิขึน้จรงิๆ ของภาพทีจ่ะถาย โดยใชวธิตีอ
ไปนี ้ผใูชสามารถมองเหน็ผลความชดัลกึของชองรบัแสงทีป่รบัตัง้ไวกอนจะถายภาพจรงิได

เมื่อกดปุมตรวจสอบความชัดลึก ผูใชสามารถเห็น
ผลความชัดลึกที่เกิดขึ้นในภาพกอนจะถายภาพจริงได

ในขณะดภูาพทีจ่ะถายดวยระบบ Live View (น.124) และกดปมุตรวจสอบความชดัลกึ
คางไว ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นขนาดชองรบัแสง และดคูวามชดัลกึทีเ่ปลีย่นแปลงไปได



ในระบบนี ้ผใูชสามารถปรบัชองรบัแสงและความไวชตัเตอรดวยตนเอง และดผูลการปรบัตัง้ได
จากสเกลแสดงระดับแสงในชองเล็งภาพ และผูใชสามารถปรับคาแสงในระดับที่พอใจไดตามที่
ตองการ การปรบัตัง้แบบนีเ้รยีกวา การบนัทกึภาพแบบแมนนวล(Manual exposure)
*               หมายถงึ แมนนวล(Manual)

¶‹ายภาพดวยการปรบัตัง้เอง(Manual)

ปรบัระบบบนัทกึภาพไปที่

เมือ่ตองการปรบัความไวชตัเตอร ใชวงแหวน
               เพือ่หมนุปรบั

ปรับชองรับแสงและความไวชัตเตอร

เมือ่ตองการปรบัชองรบัแสง กดปมุ
แลวใชวงแหวน               เพือ่หมนุปรบั

ปรบัตัง้คาแสง และถายภาพ

โฟกัสไปที่วัตถุ
แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่
คาแสงจากการปรบัตัง้เอง จะปรากฏขึน้
ในชองเล็งภาพ
ขดีแสดงระดบัแสง           จะเปนเครือ่งบอกวาคา
แสงทีป่รบัตัง้ไว ใกลเคยีงกบัคามาตรฐาน(คาพอด)ี
มากหรอืนอยเพยีงใด

ปรับความไวชัตเตอรและชองรับแสง
ตามที่ตองการ

ถา [     Auto Lighting Optimizer] (น.109) ไดตั้งไวที่ตำแหนงอื่นที่ไมใช
[Disable] ภาพจะยังคงดูสวาง แมจะตั้งคาการเปดรับแสงใหภาพดูเขมหรือมืด

คาแสงพอดี

ขีดแสดงระดับแสง

หากคาแสงเกนิกวา +/-2 สตอปจากคาแสงพอด ีที่
ดานซายหรือขวาสุดของขีดแสดงระดับแสงจะ
ปรากฏสญัลกัษณ            หรอื            ปรากฏขึน้
ในชองเลง็ภาพ  (สำหรบัทีจ่อ LCD ถาหากคาแสง
ทีป่รบัตัง้ไวตางจากระดบัพอดเีกนิกวา +/-3 สตอป
สญัลกัษณ          จะกระพรบิ และม ี <-3> หรือ
<+3> ปรากฏขึน้)



¶‹ายภาพดวยการปรับตั้งเอง

ชตัเตอร B(Bulb)
ชัตเตอร B(bulb) ออกแบบมาใหชัตเตอรเปดคางอยู
ตลอดเวลาที่กดชัตเตอรคางเอาไว เหมาะสำหรับการใช
ถายภาพพล ุและภาพกลางคนือืน่ๆ
ในขั้นตอนที่ 2 ของหนากอนนี้ เมื่อหมุนวงแหวน
เพื่อปรับความไวชัตเตอรเปน <BULB> หรือเรียกวา
ชัตเตอร B  เวลาที่เปดชัตเตอรคางอยูนั้นจะแสดงที่จอ
ภาพ LCD

ใชแฟลชในตวักลอง
เพื่อใหถายภาพดวยแฟลชไดแสงพอดีๆ กลองจะปรับการยิงแสงแฟลชใหพอเหมาะพอดีโดย
อตัโนมตั(ิautoflash exposure) เพือ่ใหเหมาะสมกบัขนาดชองรบัแสงทีป่รบัตัง้ไว และผใูชสามารถ
ปรบัความไวชตัเตอรใหอยใูนชวงระหวาง 1/200 วนิาท ี- 30 วนิาท ีและชตัเตอร B

การเปดรบัแสงนานๆ ดวยชตัเตอร B ทำใหภาพมสีญัญาณรบกวนมากกวาภาพปกต ิภาพจะดู
หยาบ หรอืมจีดุหยาบๆ กระจายอยทูัว่ภาพ
ผใูชสามารถลดความบกพรองนีโ้ดยตัง้ [    Custom Functions (C.Fn)] โดยเลอืกรายการ
[4: Long exp. noise reduction] และตัง้คาเปน [1: Auto] หรอื [2: On] (น.253)

สามารถเลอืกใชขาตัง้กลอง และสายลัน่ชตัเตอร(อปุกรณเสรมิพเิศษ น.262) เพือ่ถายภาพ
ดวยชัตเตอร B

ในขณะเปดรบัแสง ไมควรเลง็กลองไปทีด่วงอาทติย เพราะพลงังานความรอนของดวงอาทติย
จะทำใหชิน้สวนภายในของกลองเกดิความเสยีหายได

สามารถเลือกใชรีโมทคอนโทรลแบบไรสาย(อุปกรณเสริมพิเศษ น.261) เพื่อถายภาพดวย
ชตัเตอร B โดยเมือ่ผใูชกดปมุสงสญัญาณทีร่โีมท กลองจะเริม่ถายภาพดวยชตัเตอร B ทนัที
หรือ 2 วินาทีหลังจากนั้น และเมื่อตองการสิ้นสุดการทำงาน ใหกดปุมที่รีโมทอีกครั้ง



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

เล็งจุดโฟกัสใหทาบไปยังวัตถุ แตะชัตเตอรเบาๆ
ลงครึ่งหนึ่ง

โฟกัสไปที่วัตถุ

ปรบัระบบบนัทกึภาพไปที่

จุดโฟกัสที่จับความชัดของวัตถุจะมีไฟสีแดง
กระพรบิขึน้

ถายภาพ

ถากลองยังจับภาพใหชัดไมได จะไมสามารถ
กดชัตเตอรเพื่อถายภาพได

ปญหาทีผ่ใูชมกัจะเกดิขอสงสยักนับอยๆ
คาของชองรับแสงที่ปรากฏในชองเล็งภาพกระพริบ
แสดงวาคาแสงนัน้มคีวามถกูตอง แตความชดัลกึอาจจะไมเพยีงพอ ใหเปลีย่นมาใชเลนส
ในชวงมมุกวางมากขึน้ หรอืลองถอยออกหางจากวตัถมุากขึน้ แลวทำตามขัน้ตอนที ่2-3 ซ้ำ
อกีครัง้
คาความไวชัตเตอรที่ปรากฏในชองเล็งภาพกระพริบ
ถาปรากฏวาตวัเลข “30” กระพรบิ หมายถงึภาพทีถ่ายไดอาจจะมดืเกนิไป ใหปรบัความไว
แสง(ISO) ใหสูงขึ้น และถา “4000” กระพรบิ หมายถงึภาพทีถ่ายไดอาจจะสวางเกนิไป ให
ปรบัความไวแสง(ISO) ใหต่ำลง
ความไวชัตเตอรถูกตั้งมาใหต่ำเกินไป
ใชขาตั้งกลองเพื่อใหกลองนิ่งมากขึ้น
เมือ่ตองการใชแฟลชดวย
สามารถใชแฟลชได แตอยางไรก็ตาม ผลของภาพที่ไดอาจจะเหมือนหรือคลายกับการใช
ระบบบันทึกภาพ          และอาจจะไมไดผลของความชดัลกึตามทีต่องการ



¡ารเลอืกระบบวดัแสง
ระบบวดัแสงตางๆ นัน้ เปนลกัษณะของการวดัคาความสวางของวตัถใุนภาพ โดยทัว่ไป
แลว แนะนำใหใชระบบวดัแสงแบบเฉลีย่(Evaluative)
เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพภายใน Basic Zone ระบบวดัแสงแบบเฉลีย่จะทำงานโดยอตัโนมตัิ

ในแถบ         เลอืก [Metering mode] จากนัน้
กดปมุ

เลอืก [Metering mode]

เลือกระบบวัดแสงที่ตองการ
จากนัน้กดปมุ                  เพือ่ยนืยนั

เลือกระบบวัดแสง

ระบบวดัแสงเฉลีย่(Evaluative metering)
เปนระบบวัดแสงที่เหมาะสำหรับการถายภาพแทบทุกแบบ
ตั้งแตการถายภาพบุคคล และการถายภาพยอนแสง กลอง
จะตั้งคาการเปดรับแสงที่เหมาะสมใหโดยอัตโนมัติ
ระบบวดัแสงเฉพาะสวน(Partial metering)
ระบบที่เหมาะสำหรับการถายภาพซึ่งฉากหลังสวางกวา
วัตถุมากๆ และมีลักษณะเหมือนการถายภาพยอนแสง
ฯลฯ โดยพื้นที่ซึ่งเปนสีเทาจะเปนพื้นที่ซึ่งเครื่องวัดแสงใช
ในการอานคาแสง

ระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยเนนกลางภาพ
(Center-weighted average metering)
เครื่องวัดแสงจะวัดแสงโดยเนนหนักพื้นที่กลางภาพ และ
เฉลี่ยรวมกับพื้นที่อื่นๆ เหมาะสำหรับผูที่มีประสบการณใน
การถายภาพพอสมควรแลว

ระบบวดัแสงเฉพาะจดุ(Spot metering)
ระบบนี้เหมาะสำหรับวัดแสงพื้นที่เล็กๆ หรือจุดใดจุดหนึ่ง โดย
วัดแสงเฉพาะในพื้นที่เล็กๆ ซึ่งเปนสีเทาในภาพเพื่อเปนคาแสง
มาตรฐานของการถายภาพนั้นๆ ระบบวัดแสงแบบนี้ เหมาะ
สำหรับผูที่มีประสบการณในการถายภาพพอสมควรแลว

เมือ่ใช           และโฟกสัไดแลว คาแสงจะถกูลอ็คเมือ่ใชนิว้แตะปมุชตัเตอรคางไว และ
เมือ่ใช       ,          และ          คาแสงทีใ่ชถายภาพจะเปนคาแสงในขณะทีก่ดชตัเตอรเพือ่
ถายภาพจริงๆ(คาแสงจะไมถูกล็อคแมจะใชนิ้วแตะชัตเตอรคางอยู)



ปรบัตัง้คาการชดเชยแสง

ารปรบัชดเชยแสง

การปรบัชดเชยแสง เมือ่ภาพทีถ่ายไดนัน้(โดยไมใชแฟลช) มคีวามเขมสวางทีไ่มนาพอใจ ระบบ
ชดเชยแสงใชไดกบัระบบบนัทกึภาพทกุๆ แบบในระบบบนัทกึภาพแบบสรางสรรค ยกเวนระบบ
         ผูใชสามารถชดเชยแสงไดในชวง +/- 5 stop โดยปรับไดขั้นละ 1/3 stop

ปรับภาพใหสวางขึ้น

ปรับภาพใหมืดลง

ดงัภาพตวัอยาง คาแสง และระดบัการชดเชยแสง
จะถูกแสดงที่จอ LCD และภายในชองเล็งภาพ

หลังจากถายภาพแลว ตองการยกเลิกการ
ชดเชยแสง ใหปรับกลับมาที่จุดกึ่งกลาง(0)

กดปมุ                    คางไว และหมนุวงแหวน
             ไปทางซาย เมือ่ตองการเปดรบัแสงให
นอยลง(ลดคาแสง)

กดปมุ                     คางไว และหมนุวงแหวน
            ไปทางขวา เมือ่ตองการเปดรบัแสงให
มากขึ้น(เพิ่มคาแสง)

เปดรบัแสงมากขึน้เมือ่ตองการใหภาพสวางขึน้

เปดรับแสงนอยลงเมื่อตองการใหภาพมืดเขมขึ้น

ภาพดมูดืเขมเกนิไป เปดรบัแสงมากขึน้เพือ่ใหภาพสวางขึน้

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

สามารถปรับตั้งระดับการชดเชยแสงได จากการปรับตั้งดวย [     Expo.
 comp./AEB] (น.105) หากตองการชดเชยแสงมากกวา +/-2 สตอป ใหปรับ
ตั้งดวย [    Expo. comp./AEB]



¡ารปรับชดเชยแสง

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

กดปมุ
จอภาพจะแสดงจอสำหรับการปรับตั้งแบบเร็ว
จะปรากฏขึน้ (น.41)

เลอืก [       ]
กดปมุ               เพือ่เลอืก   [      *]
[Flash exposure comp.] จะปรากฏขึน้ทางดาน
ลางของจอภาพ

ปรบัตัง้คาระดบัการชดเชยแสงแฟลช

เมือ่แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ สญัลกัษณ
              จะปรากฏขึน้ในชองเลง็ภาพ

หลังจากถายภาพเสร็จสิ้นแลว ยกเลิกระบบ
ชดเชยแสงแฟลช โดยปรับระดับการชดเชย
แสงแฟลชใหกลับเปน 0

ถา [     Auto Lighting Optimizer] (น.109) ไดถกูตัง้เปนแบบอืน่ๆ ทีไ่มใช
[Disable] ภาพอาจจะยังคงสวางแมจะมีการชดเชยแสงใหรับแสงนอยลง หรือชดเชย
แสงแฟลชใหมีคาต่ำลงแลวก็ตาม

หากตองการใหวตัถไุดรบัแสงแฟลชมากขึน้ ให
หมนุวงแหวน            ไปทางขวา และหากตองการ
ใหวัตถุไดรับแสงแฟลชนอยลง ใหหมุนวงแหวน
            ไปทางซาย(ลดระดบัคาแสงแฟลช)

ผใูชสามารถปรบัตัง้และยกเลกิการชดเชยแสงแฟลชไดดวยเมน ู[      Flash control]
 โดยเลอืก [Built-in flash func. setting] (น.181)



Ãะบบถายภาพครอมอตัโนมตัิ
ระบบถายภาพครอมอัตโนมัติจะมีคุณสมบัติที่กาวหนาขึ้นจากระบบชดเชยแสง โดยกลอง
จะปรับคาแสงของแตละเฟรมเพื่อใหถายภาพที่มีคาแสงแตกตางกันได 3 เฟรมใหโดย
อตัโนมตั(ิ+/- 2  สตอ็ป โดยปรบัไดขัน้ละ 1/3 สตอ็ป) เพือ่ใหผใูชเลอืกใชภาพทีถ่ายดวยคาแสง
ทีด่ทีีส่ดุ ระบบนีเ้รยีกวา ระบบถายภาพครอมอตัโนมตั ิใชสญัลกัษณ AEB

ถายดวยคาแสงพอดี ถายดวยคาแสงนอยกวาพอดี ถายดวยคาแสงมากกวาพอดี

ในแถบ          เลอืกรายการ [Expo. comp./
AEB] จากนัน้กดปมุ

เลอืก [Expo. comp./AEB]

ตั้งระดับการถายภาพครอม

ถายภาพ

กดปมุ                 เพือ่ออกจาการปรบัตัง้ในเมนู
กลองจะแสดงระดับการถายภาพครอมไวที่จอ
LCD

ใชปมุ                     ในการปรบัระดบัคาแสงของการ
ถายภาพครอมที่ตองการ และหากมีการปรับตั้ง
ชดเชยแสงไว ระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ
จะเลือกใช ระดับแสงที่มีการชดเชยแสงไว
เปนคากลาง

กดปมุ        เพือ่ปรบัตัง้

หมุนวงแหวน เพื่อเลือกระดับการ
ถายภาพครอมอัตโนมัติ

โฟกัส และกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะบันทึก
ภาพถาย 3 ภาพอยางตอเนื่องกันตามลำดับนี้
: มาตรฐาน, คาแสงลดลง และคาแสงเพิ่มขึ้น

(ชดเชยแสง/AEB)

ระดับการถายภาพครอม



 Ãะบบถายภาพครอมอัตโนมัติ

ระบบถายภาพครอมอัตโนมัติจะไมทำงานรวมกับแฟลช และชัตเตอร B
ถา [       Auto Lighting Optimizer](น.109) ไมไดถกูปรบัไวที ่[Disable]
การถายภาพครอมจะไมไดผล

กลเมด็เคลด็ลบั

เมื่อใชระบบถายภาพครอมอัตโนมัติรวมกับระบบหนวงเวลา
เมือ่ใชระบบหนวงเวลาถายภาพ                หรอื                ผใูชจะไดภาพครบทัง้ 3 เฟรมจาก
การกดชตัเตอรครัง้เดยีวเมือ่เวลาผานไป 10 วนิาท ีหรอื  2 วนิาทตีามลำดบั และถาเลอืก
              (น.89) กจ็ะไดภาพเปนจำนวน 3 เทาของจำนวนภาพทีป่รบัตัง้ไว

ระบบถายภาพครอมอัตโนมัติจะถูกยกเลิกเมื่อปรับสวิตซเปดปดกลองไปที่ <OFF>
หรือเมื่อแฟลชพรอมจะถายภาพ

เมือ่ใชระบบถายภาพครอมอตัโนมตั(ิAEB) กบัระบบถายภาพตอเนือ่ง
เมือ่ตัง้ระบบขบัเคลือ่นเปนแบบถายภาพตอเนือ่ง                   (น.88) และกดชตัเตอรลงจนสดุ
ภาพ ทัง้ 3 ภาพจะถกูถายอยางตอเนือ่งตามลำดบัคาแสงทีต่ัง้ไวในการถายภาพครอม เริม่จาก
ภาพทีม่คีาแสงพอด ีนอยกวาพอด ีและมากกวาพอดี

ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อปดการแสดงผลของระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ

เมื่อใชระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ(AEB) กับระบบถายภาพ            ครั้งละเฟรม
ผใูชตองกดปมุชตัเตอรทลีะครัง้เพือ่ถายภาพใหครบทัง้ 3 เฟรม โดยภาพทัง้ 3 จะมคีาแสงเรยีง
ไปตามลำดบั เริม่จากภาพทีม่คีาแสงพอด ีนอยกวาพอด ีและมากกวาพอดี

ยกเลกิระบบถายภาพครอมอตัโนมตัิ



โฟกัสไปที่วัตถุ

คาแสงจะถูกแสดงในชองเล็งภาพและที่จอ LCD
แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่เพือ่โฟกสั

กดปมุ
สญัลกัษณ             จะตดิขึน้ในชองเลง็ภาพ
เพื่อแสดงใหทราบวาคาแสงไดถูกล็อคไวแลว
(AE Lock)
แตละครัง้ทีม่กีารกดปมุ                  กลองจะลอ็คคา
แสงในขณะที่กดปุมเอาไว

จดัองคประกอบภาพใหม และถายภาพ
หากตองการล็อคคาแสงไวตลอดเวลาเพื่อถาย
ภาพจำนวนหลายๆ ภาพ ใหกดปมุ             คาง
เอาไวตลอดเวลา และกดชัตเตอรเพื่อถายภาพที่
ตองการตอไป

ระบบลอ็คคาแสง(AE Lock) เปนระบบทีถ่กูออกแบบมาเพือ่ใชในกรณทีีบ่รเิวณทีโ่ฟกสัมคีาแสง
ที่แตกตางจากบริเวณที่พื้นที่วัดแสงของกลองวัดแสงอยู หรือเมื่อผูใชตองการถายภาพหลายๆ
เฟรมดวยคาแสงเทากนั เมือ่กดปมุ                   คาแสงทีว่ดัไดจะถกูลอ็คไว ผใูชสามารถเบนกลอง
เพือ่จดัองคประกอบภาพใหมและถายภาพ(ดวยคาแสงทีถ่กูลอ็คไว) ระบบนีย้งัเหมาะสำหรบัการ
ถายภาพยอนแสง

Ãะบบลอ็คคาแสง

ระบบวดัแสง
(น.102)

รูปแบบของการเลือกจุดโฟกัส
เลือกแบบอัตโนมัติ เลอืกแบบปรบัตัง้เอง

ใชคาแสงที่จุดโฟกัสที่ทำงานอยู
เปนคาในการล็อค

ใชคาแสงที่จุดโฟกัสที่ถูกเลือกไว
เปนคาในการล็อค

ใชคาแสงที่จุดโฟกัสกึ่งกลางเฟรม เปนคาในการล็อค
* ถาสวิตซเลือกระบบโฟกัสที่เลนสถูกปรับไวเปน                 คาแสงที่จุดโฟกัสจุดกึ่งกลางจะถูกใชเปน
คาในการล็อค

ผลของการลอ็คคาแสง



เล็งจุดโฟกัสไปที่วัตถุที่ตองการล็อคคาแสงแฟลช
ดวยจดุโฟกสักึง่กลาง จากนัน้ กดปมุ

เมื่อถายภาพวัตถุที่อยูทางใดขางของเฟรมและใชแฟลชถายภาพ วัตถุหรือตัวแบบนั้น
อาจจะสวางหรอืเขมเกนิไป โดยขึน้อยกูบัฉากหลงั ในกรณนีี ้ควรใชระบบลอ็คคาแสง
แฟลช ซึง่หลงัจากทีป่รบัตัง้คาแสงแฟลชใหเหมาะสมแลว ผใูชสามารถจดัองคประกอบ
ภาพใหมตามทีต่องการ (เชน วางวตัถไุวทางดานขางของเฟรม) แลวจงึถายภาพ และ
ฟงกชัน่นีส้ามารถใชไดกบัแฟลชภายนอกของ Canon ในอนกุรม EX ทีน่ำมาตดิตัง้
* FE หมายถงึ Flash Exposure(คาแสงของแฟลช)

กดปมุ

แตะปุมชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง และมองผาน
ชองเลง็ภาพ สงัเกตวามสีญัลกัษณ               ตดิขึน้

โฟกัสไปที่วัตถุ

กดปมุ

ในชองเลง็ภาพ จะมสีญัลกัษณ “FEL” ปรากฏอยู
ครหูนึง่ และมสีญัลกัษณ                 ปรากฏขึน้
ทกุครัง้ทีก่ดปมุ                 กจ็ะมแีสงแฟลชกระพรบิ
ออกไปทุกครั้ง และคาแสงแฟลชที่ตองใชในการ
ถายภาพจริงก็จะถูกบันทึกไวในหนวยความจำ

ถายภาพ
จัดองคประกอบภาพตามที่ตองการ จากนั้นกด
ชัตเตอรเพื่อถายภาพ

Ãะบบลอ็คคาแสงแฟลช

แฟลชจะยิงแสงออกไปเพื่อถายภาพ

แฟลชในตัวกลองจะยกขึ้นทำงาน

แฟลชจะยิงแสงกระพริบถี่ๆ ภายในชวงเวลาสั้นๆ
(Preflash) เพื่อคำนวณคาแสงแฟลชที่พอเหมาะ
กบัตำแหนงนัน้ และจดจำไวในหนวยความจำ

หากวตัถทุีจ่ะถายภาพดวยแฟลชอยไูกล และเกนิกวาระยะการทำงานของแฟลช สญัลกัษณ
          จะกระพริบเตือน ใหเขาใกลวัตถุใหมากขึ้น และทำตามขั้นตอนที่ 2 - 4 อีกครั้ง

พืน้ทีว่ดัแสงเฉพาะจดุ



หากภาพทีถ่ายมดืเขมเกนิไป หรอืมคีวามเปรยีบตางต่ำเกนิไป กลองสามารถปรบัความเขมสวาง
และความเปรียบตางใหดีขึ้นไดโดยอัตโนมัติ ระบบนี้เรียกวา Auto Lighting Optimizer คา
มาตรฐานทีต่ัง้ไวกค็อื [Standard] เมื่อเลือกบันทึกเปนไฟลแบบ JPEG กลองจะปรับแกใหทันที
หลังจากกดชัตเตอร ถาเลือกบันทึกภาพเปนไฟลแบบ RAW ก็อาจจะเลือกปรับแสงที่ขอบภาพ
ดวยซอฟทแวร Digital Photo Professional ที่ไดมาพรอมกับกลองก็ได (น.302)

รับแกความเขมสวางและความเปรียบตางโดยอัตโนมัติ

ภาพจะถูกบันทึกไวดวยความเขมสวางและ
ความเปรยีบตางทีถ่กูปรบัแกถาหากจำเปน

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

ปรบัตัง้ระบบ
เลอืกระบบทีต่องการ จากนัน้กดปมุ

ถายภาพ

(ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ)

อาจมสีญัญาณรบกวนปรากฎในภาพมากขึน้ โดยขึน้อยกูบัสภาพแสงในขณะถายภาพ
หากมกีารปรบัตัง้อืน่ๆ ทีไ่มใช [Disable] และมีการตั้งชดเชยแสง ชดเชยแสงแฟลช หรือถาย
ภาพดวยระบบแมนนวลโดยตองการใหภาพมคีวามเขมมากขึน้ ภาพกจ็ะยงัแลดสูวาง หากตอง
การใหภาพดเูขม ใหตัง้ [Auto Lighting Optimizer] เปน [Disable] เสยีกอน

เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพ Basic Zone ระบบนีจ้ะถกูปรบัตัง้เปน [Standard] โดยอัตโนมัติ

ภาพทีไ่มมกีารปรบัแก ภาพทีม่กีารปรบัแกแลว

ใน [      Custom Functions. (C.Fn)] ถาหาก [6: Highlight tone priority] ไดถกูตัง้เปน
[1: Enable] กลองจะยกเลกิการทำงานของระบบ Auto Lighting Optimizer [Disable]  โดย
ผใูชจะไมสามารถปรบัเปลีย่นเปนอยางอืน่ได



ะบบปรับแสงที่ขอบภาพอัตโนมัติ
เลนสแตละตัวมีคุณภาพแตกตางกัน ขอดอยของเลนสบางตัวอาจทำใหขอบภาพทั้ง 4
ดานอาจจะสลวักวาบรเิวณอืน่กไ็ด ซึง่เรยีกวา การสลวัลงทีข่อบภาพ เมือ่ถายภาพโดย
เลอืกบนัทกึไฟลแบบ JPEG ระบบปรบัแสงทีข่อบภาพจะทำงานทนัทหีลงัจากทีบ่นัทกึ
ภาพ และถาเลอืกบนัทกึภาพเปนไฟลแบบ RAW กอ็าจจะเลอืกปรบัแสงทีข่อบภาพดวย
ซอฟทแวร Digital Photo Professional ทีไ่ดมาพรอมกบักลองกไ็ด (น.302)
คามาตรฐานทีต่ัง้ไวกค็อื  [Enable]

เลอืก [Peripheral illumin. correct.]

ในแถบ         เลือก [Peripheral illumin.
correct.]  จากนัน้กดปมุ

ปรับตั้งการปรับแก

เลอืก [Enable] (ใชงาน) จากนัน้กด

ตรวจสอบดวูา มตีวัอกัษร [Correction data
available] ปรากฎขึน้ทีจ่อภาพ
หากตัวอักษร [Correction data not available]
ปรากฎขึน้แทน ใหด ู“เกีย่วกบัขอมลูการปรบัแก
ของเลนส” ในหนาถัดไป

ถายภาพ
ภาพจะถูกบันทึกโดยมีการปรับความสวางที่
ขอบภาพแลว

(แกไขระดบัแสงบรเิวณขอบภาพ)

(ไมมขีอมลูแกไข)

ภาพที่มีการปรับแกภาพทีไ่มมกีารปรบัแก

(มขีอมลูแกไข)



ะบบปรับแสงที่ขอบภาพอัตโนมัติ

เกี่ยวกับขอมูลการปรับแกของเลนส
กลองจะมขีอมลูเกีย่วกบัการสลวัลงทีข่อบภาพของเลนสแตละรนุ โดยมขีอมลูถงึ 25 รนุ
ในขัน้ตอนที ่2 ถาผใูชเลอืก [Enable] กลองจะปรบัแสงทีข่อบภาพใหโดยอตัโนมตั ิถา
หากกลองมขีอมลูของเลนสทีใ่ชอยใูนตวักลองแลว
ผูใชจะสามารถตรวจสอบไดวามีเลนสรุนใดบางที่มีขอมูลอยูภายในตัวกลอง ดวย
ซอฟทแวร EOS Utility (ทีไ่ดมาพรอมตวักลอง น.302) นอกจากนี ้ผใูชกส็ามารถใหขอมลู
ของเลนสทีก่ลองไมมขีอมลู เพือ่ใหกลองรบัทราบเพิม่เตมิไดดวย สำหรบัรายละเอยีด ให
อานไดจากคมูอืการใชซอฟทแวร EOS Utility (CD-ROM) (น.304)

ระบบปรับแสงที่ขอบภาพจะทำงาน แมวาจะใช Extender กับเลนสดวย

หากกลองไมมีขอมูลของเลนสที่นำมาใช ผลที่ไดก็จะเหมือนกับการตั้งระบบเปน
[Disable]

การปรับแกแสงสลัวที่ขอบภาพจากตัวกลองจะนอยกวาการปรับแกดวยซอฟทแวร
Digital Photo Professional (ไดมาพรอมกบักลอง) เลก็นอย

ถาใชเลนสที่ไมมีการสงขอมูลเกี่ยวกับระยะถายภาพ การปรับแกแสงสลัวที่ขอบภาพอาจ
จะต่ำกวาปกติ
ยิง่ถายดวยความไวแสงสงูเทาใด การปรบัแกแสงสลวัทีข่อบภาพกจ็ะยิง่นอยลง

สำหรบัภาพทีเ่ปนไฟล JPEG ทีถ่ายไวแลว จะไมสามารถปรบัแกความสลวัของขอบภาพได
ในภายหลัง
อาจเกิดสัญญาณรบกวนบริเวณขอบภาพก็ได โดยขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพนั้นๆ

เมือ่ใชเลนสของผผูลติรายอืน่(เลนสอสิระ) ควรปรบัตัง้เปน [Disable] แมวา กลองจะแสดง
วามีขอมูลสำหรับปรับแก [Correction data available]



»รบัตัง้คาของ Picture Style
ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนคาตัวแปรใน Picture Style เชน [Sharpness] และ [Contrast] ที่ถูก
ตั้งคามาตรฐานมาโดยผูผลิตได และสามารถทดลองถายภาพทดสอบเพื่อดูผลความเปลี่ยนแปลง
ของการปรับตั้งที่ไดปรับไว สำหรับการปรับตั้ง [Monochrome] อานรายละเอียดหนา 114

เลือก [Picture Style] (รปูแบบภาพ)

รายละเอียดของ Picture Style นั้นก็จะปรากฏ
บนหนาจอ

เลอืกตวัแปรทีต่องการเปลีย่นแปลงคา เชน
[Sharpness] แลวกดปมุ

เลือกตัวแปรที่ตองการปรับตั้ง

ตั้งคาตัวแปร

กดปมุ         เพือ่บนัทกึคาตวัแปรทีป่รบั
ตั้งไว  และยอนกลับไปสูหนาจอสำหรับเลือก
Picture Style
ตัวแปรที่มีการปรับเปลี่ยนคาไปจากคามาตรฐาน
จะถูกแสดงเปนสีน้ำเงิน

เลอืกรายการ [Picture Style]
จากนั้นกดปุม

ใชปมุ                      ในการปรบัเปลีย่นคาตามทีต่อง
การ จากนัน้กดปมุ

กดปมุ



ปรบัความคมชดัของภาพ
เมือ่ตองการปรบัภาพใหมคีวามคมชดัลดลง ใหปรบัคาของตวัแปรนีไ้ปทาง
ยิง่ใกล      ภาพกจ็ะนมุนวลมากขึน้ และเมือ่ตองการปรบัภาพใหมคีวามคมชดัมาก
ขึน้ ใหปรบัคาของตวัแปรนีไ้ปทาง      ยิง่ใกล     ภาพกจ็ะคมชดัมากขึน้

ปรบัแตงสผีวิ
เมือ่ตองการใหสผีวิอมชมพมูากขึน้ ใหปรบัไปทางดานลบ เมือ่ยิง่ใกลดาน
สผีวิกจ็ะยิง่อมชมพ-ูแดง มากขึน้ เมือ่ตองการใหสผีวิอมชมพ-ูแดงในระดบัทีจ่างลง
ใหปรบัไปทางดานบวก เมือ่ยิง่ใกลดาน     สผีวิกจ็ะอมเหลอืงมากขึน้

-
+

ปรบัความอิม่ตวัของสี
เมือ่ตองการลดความอิม่ตวัของส ีใหปรบัไปทางดานลบ เมือ่ยิง่ใกลดาน
สขีองภาพจะออนลง เมือ่ตองการเพิม่ความอิม่ตวัของส ีใหปรบัไปทางดานบวก
และเมือ่ยิง่ใกลดาน      มากขึน้เทาใด สจีะเขมและสดมากขึน้

-
+

ปรบัเพิม่หรอืลดความเปรยีบตาง และเพิม่หรอืลดความฉดูฉาดของสี
เมื่อตองการลดความเปรียบตาง ใหปรับไปทางดานลบ  เมื่อยิ่งใกลดาน
มากขึ้นเทาใด สีและความเปรียบตางของภาพก็จะดูออนนุมลง
เมื่อตองการเพิ่มความเปรียบตาง ใหปรับไปทางดานบวก เมื่อยิ่งใกลดาน
มากขึ้นเทาใด สีจะแลดูสดเขมมาก และความเปรียบตางก็จะจัดขึ้น

-
+

0
0

 ¡ารปรบัตัง้คาของ Picture Style

ตัวแปร - การปรับตั้งคาและผลที่เกิดขึ้น

(ความเปรียบตาง)

(ความอิ่มตัว)

(โทนสี)

(ความคมชัด)

7 7

เมือ่เลอืก [Default Set.] ในขัน้ตอนที ่3 ผใูชสามารถปรบัตวัแปรทัง้หมดของ Picture Style ให
กลบัสมูาตรฐานทีต่ัง้มาจากผผูลติ
เมือ่ตองการถายภาพโดยใช Picture Style ทีท่านปรบัเปลีย่นแลว ใหทำตามขัน้ตอนที ่2 ของหนา
81 เพื่อเลือก Picture Style ที่ตองการ แลวจึงถายภาพตอไป



 ¡ารปรบัตัง้คาของ Picture Style

การปรบัต้ังใน Monochrome
ใน Monochrome  ผใูชสามารถจะปรบั [Filter effect] และ [Toning effect] เพิม่
เตมิจาก [Sharpness] และ [Contrast] ทีไ่ดอธบิายในหนากอน

เมือ่ใช Filter Effect กบัภาพถายขาวดำ
(monochrome) ผใูชสามารถปรบัใหกอนเมฆเปน
สขีาวชดั หรอืปรบัใหใบไมสเีขยีวดโูดดเดนขึน้จาก
ผลพเิศษทีฟ่ลเตอรสรางขึน้กบัภาพ

(ผลพเิศษจากการใชฟลเตอร)

ฟลเตอร ผลพเิศษ
ภาพถายขาวดำปกตซิึง่ไมมผีลพเิศษใดๆ จากการใชฟลเตอร
ทองฟาสทีีเ่ปนสนี้ำเงนิจะแลดเูปนธรรมชาต ิกอนเมฆสขีาวดเูดนชดัมากขึน้

ทองฟาสนี้ำเงนิจะมโีทนเขมขึน้กวาจรงิเลก็นอย พระอาทติยทีก่ำลงัตกจะดสูวางขึน้

ทองฟาสนี้ำเงนิจะมโีทนเขมจนเกอืบดำ ใบไมรวงจะดเูดนและมโีทนสสีวางขึน้มาก

สผีวิและรมิฝปากจะดเูนยีนขึน้ ใบไมสเีขยีวจะดสูวางและคมชดัขึน้

การปรบั [Contrast] ไปทางดานบวก จะยิง่ทำใหเหน็ผลของการใชฟลเตอรไดชดัขึน้

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

(ผลพเิศษจากการปรบัโทนส)ี

(ภาพขาวดำ)

(N:ไมใช, S:ซีเปย, B:น้ำเงิน, P:มวง, G:เขียว)

None (ไมใช)
Yellow
(เหลอืง)
Orange
(สม)
Red
(แดง)
Green
(เขยีว)



¡ารบนัทกึลกัษณะของภาพ
ผูใชสามารถจะเลือกปรับเปลี่ยนคาตัวแปรตางๆ ภายใน Picture Style ที่มีใหเลือก เชน
[Portrait] หรอื [Landscape] ฯลฯ และบนัทกึแยกเปน Picture Style ของตนเองไดอกี 3
แบบ ในชือ่ [User Def. 1], [User Def. 2] หรอื [User Def. 3]
ผใูชยงัสามารถสราง Picture Style ทีม่กีารกำหนดคาตวัแปรชนดิตางๆ เชน Sharpness และ
Contrast ทีม่คีวามแตกตางกนั ตลอดจนปรบัเปลีย่น Picture Style ดวยซอฟทแวรทีไ่ดมาพรอม
กับกลอง (น.302) แลวนำมาบันทึกลงในกลองในภายหลัง

กดปมุ

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

กดปมุ
เมือ่เลอืก [Picture Style] แลว กดปมุ

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

(ผูใชกำหนด)

จอภาพจะแสดงรายละเอียด



ใชปมุ                  ในการปรบัตัง้คาตวัแปรตาม
ทีต่องการ แลวกดปมุ
สำหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ อานในเรือ่ง “ปรบัตัง้คา
ของ Picture Style” หนา 112-114

 ¡ารบันทึกลักษณะของภาพ

เลือกตัวแปร(Parameters)
เลอืกตวัแปรทีต่องการปรบัคา เชน [Sharpness]
แลวกดปุม

ตั้งคาตัวแปร

กดปมุ                  เพื่อบันทึกคาที่ตั้งไวใหม และ
จากนั้น หนาจอจะกลับไปยังหนาของการเลือก
Picture Style อกีครัง้

Picture Style ทีเ่ปนตนแบบ จะถกูแสดงไวทางดาน
ขวาของ [User Def. *] เพื่ออางอิง

เมื่อ Picture Style ซึ่งถูกใชอางอิงและไดถูกบันทึกคาไวใน [User Def. *] แลว หากมกีาร
เปลี่ยน Picture Style ที่ใชอางอิงใหม(ดวยขั้นตอนที่ 4) คาตัวแปรของ Picture Style ที่ถูกปรับ
เปลีย่นไวและบนัทกึเปน  [User Def. *] ก็จะถูกยกเลิก
หากผใูชไดใชคำสัง่ [Clear all camera settings] (น.176) คาทีไ่ดปรบัตัง้ไวใน [User
Def. *] จะเปลีย่นกลบัไปสคูามาตรฐาน โดย PictureStyle ทกุๆ ตวัทีบ่นัทกึผานซอฟทแวร EOS
Utility (ซอฟทแวรทีไ่ดมากบักลอง) จะเปลีย่นคาตวัแปรตางๆ ทีม่กีารปรบัเปลีย่นไป ใหกลบัมา
เปนคามาตรฐาน

เมือ่ตองการถายภาพดวย Picture Style ทีบ่นัทกึคาไว ใหทำตามขัน้ตอนที ่2 ในหนา 81 เพือ่เลอืก
[User Def. *] จากนัน้จงึถายภาพ



สมดลุสขีาว(White Balance, WB) กค็อืจดุอางองิของสขีาวซึง่จะปรากฏเปนสขีาวในภาพ ตามปกต ิระบบ
สมดุลสีขาวอัตโนมัติ                     จะเปนระบบที่ทำใหภาพสมดุลสีขาวไดโดยอัตโนมัติ  แตถาพบวาระบบ
สมดลุสขีาวอตัโนมตัไิมสามารถทำใหสขีองภาพเหมอืนจรงิได ผใูชกส็ามารถจะเลอืกกำหนดสมดลุสขีาวกบั
แหลงกำเนดิแสงแบบตางๆทีม่ใีหเลอืก หรอืเลอืกแบบแมนวลโดยถายภาพอางองิกบัวตัถทุีม่สีขีาว สำหรบั
การถายภาพดวยระบบบันทึกภาพ Basic Zone ระบบสมดุลสีขาวอัตโนมัติ                   จะถูกเลือกใหโดย
อัตโนมัติ

»รบัสขีองภาพตามแหลงกำเนดิแสง(สมดลุสขีาว)

กดปมุ
รายการ [White balance] (สมดลุแสงขาว)
จะปรากฏขึ้น

เลือกสมดุลสีขาว
ใชปมุ                    หรอืหมนุ
เพื่อเลือกแบบของแหลงกำเนิดแสงที่ตองการ
แลวกดปมุ                  เพือ่ยนืยนั
ตวัอกัษร “Approx. ****K” (K: Kelvin) ซึง่แสดงให
เห็นเมื่อเลือกสมดุลสีขาวกับแหลงกำเนิดแสง
           ,             ,             ,             หรอื
หมายถึงอุณหภูมิสีของแหลงกำเนิดแสงนั้นๆ

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

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

วงกลมแสดงพืน้ทีว่ดัแสงเฉพาะจดุ



 »รับสีของภาพตามแหลงกำเนิดแสง(สมดุลสีขาว)

เลือก [Custom White Balance]
ในแถบ           เลอืก [Custom White Balance]
จากนั้นกดปุม
หนาจอจะแสดงตัวเลือกสำหรับการปรับตั้ง

นำขอมูลสมดุลสีขาวจากภาพถายมาใช
เลอืกภาพทีถ่ายไวในขัน้ตอนที ่1 แลวกด

บนจอภาพ ใหเลอืก [OK] จากนัน้ขอมลูสมดลุสี
ขาวจากภาพนี้จะถูกนำไปใช

จอภาพจะยอนกลบัมาแสดงหนาจอเดมิ ใหกดปมุ
                 เพือ่กลบัออกจากรายการในหนานี้

กดปมุ
เลอืก               จากนัน้กดปมุ

เลือกใชสมดุลสีขาวที่ปรับตั้งเอง

(สมดลุแสงขาวกำหนดเอง)

หากคาแสงของภาพทีถ่ายในขัน้ตอนที ่1 มคีวามผดิพลาดมากเกนิไป จะไมสามารถหาคาสมดลุ
สขีาวไดอยางถกูตอง
ถาภาพในขัน้ตอนที ่1 ถกูถายโดยตัง้ Picture Style เปน [Monochrome] (น.82) ภาพนัน้จะไม
ถกูนำมาใหเลอืกในขัน้ตอนที ่3

สามารถใชกระดาษสเีทากลาง 18%(gray card, มจีำหนายเชงิพาณชิย) แทนกระดาษสขีาว ซึง่
จะชวยใหปรบัตัง้สมดลุสขีาวไดแมนยำขึน้
การบนัทกึคาสมดลุสขีาวทีป่รบัตัง้ไวดวยซอฟทแวรทีใ่หมากบักลอง(น.302) จะตองบนัทกึใน
            ถาทำตามขั้นตอนที่ 3 คาสมดุลสีขาวที่ถูกบันทึกไวเดิมจะหายไปและถูกแทนที่ดวย
คาใหม



ผใูชสามารถแกไขสมดลุสขีาวทีป่รบัตัง้ไวได ซึง่การปรบัแกนีจ้ะใหผลทีเ่หมอืนกนักบัการ
ใชฟลเตอรแกส(ีConversion Filter) ซึง่ใชในการถายภาพเชงิพาณชิย ในแตละสทีีแ่กไข
ไดนัน้ จะปรบัแกไดถงึ 9 ระดบั
ระบบนีเ้หมาะสำหรบันกัถายภาพระดบักาวหนาทีม่ปีระสบการณในการใชฟลเตอรแกสี
และฟลเตอรสำหรบัปรบัสมีากอน

»รบัแกโทนสสีำหรบัแหลงกำเนดิแสง

การปรบัแกสมดลุสขีาว
เลือก <WB Shift/BKT>

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

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

กดปมุ                เพือ่ออกจากการปรบัตัง้ และกลบั
สูหนาจอที่แสดงเมนูหลัก

(ปรบั/ครอมแสงขาว)

ตวัอยางการปรบัตัง้ : A2, G1

ในขณะที่กำลังทำการปรับแกสมดุลสีขาว สัญลักษณ                จะปรากฏที่จอ LCD และภายใน
ชองเลง็ภาพ
แตละขัน้ของการปรบัแกในส ีblue/amber จะมคีาเทากบั 5 หนวยไมเรด(mired) ของฟลเตอร
ปรบัแกอณุหภมูสิ ี(Mired: เปนหนวยทีใ่ชบอกความหนาแนนหรอืความเขมของส ีของฟลเตอร
ปรบัแกอณุหภมูสิ)ี



 »รบัแกโทนสสีำหรบัแหลงกำเนดิแสง

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

ปรับตั้งระดับการถายภาพครอมสมดุลสีขาว

ถากดปมุ                    คาสมดลุสขีาวทีม่กีารปรบั
แกทั้งหมด [WB Shift/BKT] จะถกูยกเลกิ

ลำดบัของการถายภาพครอม
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
ของการปรับแกสมดุลสีขาว

กดปมุ                  เพือ่ออกจากการปรบัตัง้ และกลบั
ไปสูการแสดงรายการของเมนู

ในขั้นตอนที่ 2 ของการปรับแกสมดุลสีขาว เมื่อ
หมนุวงแหวน              สญัลกัษณ “     ” ทีป่รากฏ
บนเสนตารางจะเปลีย่นเปน “             ” (3 จดุ) เมือ่
หมนุวงแหวน              ไปทางขวา จะเปนการถาย
ภาพครอมในแกนของ B/A และถาหมนุไปทางซาย
กจ็ะเปนการถายภาพครอมในแกนของ M/Gเบีย่งเบนไปทาง B/A +/- 3 ระดบั

ผใูชสามารถปรบัตัง้การปรบัแกสมดลุสขีาวและระบบถายภาพครอม(AEB) (น.105) รวมกนั โดย
ใชระบบถายภาพครอมสมดลุสขีาว โดยเมือ่ตัง้ระบบถายภาพครอมพรอมกบัระบบถายภาพครอม
สมดลุสขีาว กลองจะถายภาพทัง้หมด 9 ภาพในการกดชตัเตอรครัง้เดยีว



»รบัชวงความกวางของส(ีระบบส)ี
เพื่อใหเขาใจงายขึ้น Color Space หมายถึงปริมาณของสีที่กลองสามารถสรางขึ้นได ซึ่งกลอง
รนุนีอ้อกแบบใหปรบั Color Space ไดสองแบบ คอื sRGB และ Adobe RGB และสำหรบัการ
ถายภาพทัว่ๆ ไป แนะนำใหตัง้เปน sRGB และในระบบถายภาพขัน้พืน้ฐาน กลองจะตัง้ Color
Space เปน sRGB ใหโดยอตัโนมตัิ

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

เลือก [Color space] (พกิดัส)ี
ในแถบ            เลอืกรายการ [Color space]
จากนั้นกดปุม

เลือก Color space ที่ตองการ
เลอืก [sRGB] หรอื [Adobe RGB]
จากนั้นกดปุม

หากภาพที่ถายมานั้นถูกตั้ง color space เปน Adobe RGB ไฟลจะมีชื่อนำหนาเปน “_MG_”
กอนแสดงเลขลำดับไฟลตามปกติ
ขอมูล ICC profile(ขอมูลของระบบสีของภาพ) ซึ่งอธิบายอยูในแผน CD-ROM คูมือการใช
ซอฟทแวร (น.304) จะไมถกูแนบกำกบัไปกบัไฟลภาพดวย



ถึงแมการใชสายลั่นชัตเตอรและการใชระบบหนวงเวลาถายภาพจะชวยลดความสั่นสะเทือน
ของกลองจากการใชนิ้วกดชัตเตอรโดยตรงได ระบบล็อคกระจกสะทอนภาพก็จะชวยลดความ
สั่นอันเกิดจากการเคลื่อนตัวของกระจกสะทอนภาพ เหมาะที่จะใชเมื่อถายภาพดวยเลนส
ซูเปอรเทเลโฟโต และเลนสมาโคร
เมื่อ [8: Mirror lockup]  ใน [      Custom Functions(C.Fn)]ไดตั้งไวเปน [1: Enable]
(น.255) สามารถถายภาพโดยใชระบบล็อคกระจกสะทอนภาพได

กลองจะถายภาพ และกระจกสะทอนภาพจะกลับลงสูตำแหนงเดิม

โฟกัส กดชัตเตอรลงจนสุด แลวยกนิ้วออก
กระจกสะทอนภาพจะยกขึ้น

กดชัตเตอรลงจนสุดอีกครั้ง

อคกระจกสะทอนภาพ

หลังจากถายภาพแลว ใหตั้ง  [8: Mirror lockup] เปน [0: Disable]

ในที่ซึ่งมีแสงสวางจามาก เชน บนหาดทราย หรือเนินที่มีหิมะสำหรับเลนสกี ควรถายภาพ
ทันทีหลังจากกระจกสะทอนภาพยกขึ้นแลว
ไมควรเล็งกลองไปยังดวงอาทิตยโดยตรง ความรอนของแสงอาทิตยอาจเปนอันตรายตอ
มานชัตเตอรได
ถาใชชัตเตอร B ถายภาพ รวมกับการใชระบบหนวงเวลาถายภาพ และการล็อคกระจก
สะทอนภาพ ใหใชนิ้วกดปุมชัตเตอรคางไวตลอดเวลา(ระยะเวลาหนวงของชัตเตอร+เวลา
ถายภาพดวยชัตเตอร B) ถายกนิ้วออกในขณะที่ระบบหนวงเวลาถายภาพกำลังนับเวลา
ถอยหลัง จะมีเสียงลั่นชัตเตอรหนึ่งครั้ง อยางไรก็ตาม นั่นไมใชเสียงของชัตเตอรที่มีการ
ถายภาพจริง(ไมมีการถายภาพเกิดขึ้น)

แมจะตั้งเปนระบบบันทึกภาพตอเนื่อง             กลองจะบันทึกภาพแบบครั้งละภาพ
ถาเวลาผานไปนานจนถึง 30 วินาทีหลังจากล็อคกระจกสะทอนภาพแลว กระจกสะทอน
ภาพจะกลับคืนตำแหนงเดิมโดยอัตโนมัติ หากตองการล็อคกระจกสะทอนภาพอีก ให
กดชัตเตอรจนสุดอีกครั้ง

กลเมด็เคลด็ลบั

การถายภาพดวยรีโมทคอนโทรล
การใชรโีมทจะชวยใหผใูชไมตองสมัผสัปมุชตัเตอรโดยตรง และเมือ่รวมกบัระบบลอ็คกระจก
สะทอนภาพแลว จะชวยลดความสั่นที่เกิดขึ้นกับกลองได (น.261) โดยใช Remotre
Controller RC-6 (อุปกรณเสริมพิเศษ) และตั้งเปนระบบหนวงเวลา 2 วินาที แลวกดปุม
สญัญาณ กระจกสะทอนภาพกจ็ะยกตวัขึน้ และชตัเตอรกจ็ะลัน่หลงัจากนัน้ 2 วนิาที

การใชระบบหนวงเวลาถายภาพ            และ            รวมกับระบบล็อคกระจก
เมื่อกดชัตเตอรจนสุด กระจกสะทอนภาพจะยกตัวขึ้น หลังจากนั้นชัตเตอรจะลั่นในอีก 10
วนิาท ีหรอื 2 วนิาที



การถายภาพดวย
ระบบ Live View

ผใูชสามารถถายภาพไดในขณะเลง็ภาพจากจอ LCD ของกลอง ระบบนี้
มีชื่อเรียกวา “Live View shooting”

ระบบ Live View เหมาะสำหรับการถายภาพสิ่งที่อยูนิ่ง และไมมี
การเคลื่อนที่
ถาผูใชถือกลองและเล็งภาพจากจอ LCD ในลักษณะเดียวกับการ
ถายภาพดวยกลองคอมแพค็ กลองอาจจะสัน่ และทำใหภาพไมชดั
หรอืพรามวั แนะนำใหใชขาตัง้กลอง

เกีย่วกบัระบบ Remote Live View Shooting
ดวยซอฟทแวร EOS Utility ทีไ่ดมากบัตวักลอง(น.302) ผใูชสามารถเชือ่มตอกลองกบั
คอมพวิเตอรเพือ่ถายภาพโดยการควบคมุจากระยะไกล(Remote Live View Shooting)
และเลง็ดภูาพจากจอคอมพวิเตอร สำหรบัรายละเอยีดเรือ่งนี ้อานจาก “Software
Instruction Manual”(น.304) ในแผน CD-ROM



ารถายภาพดวยระบบ Live View
ปรบัตัง้ใหระบบ Live View เริม่ทำงาน

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

โฟกัสไปยังวัตถุ

ถายภาพ

เมือ่กดปมุชตัเตอรลงครึง่หนึง่  กลองจะโฟกสัภาพ
ใหชัดดวยระบบออโตโฟกัส (น.131-137)

กดชัตเตอรลงจนสุด
กลองจะถายภาพ และภาพที่ไดถายไวแลวจะ
ปรากฏบนจอ LCD

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

ระบบ Live View จะแสดงภาพในขนาด 99% ของพื้นทีภ่าพจรงิ (เมือ่ตัง้ระดบัคณุภาพเปน
JPEG        )
เมือ่ใชระบบ Live View กลองจะตัง้ระบบวดัแสงเปนระบบเฉลีย่โดยอตัโนมตั ิและปรบัเปลีย่น
ไมได
ในระบบ Creative Zone สามารถตรวจสอบความชัดลึกได โดยการกดปุมเช็คชัดลึก

เมือ่ตัง้ระบบขบัเคลือ่นเปนแบบบนัทกึภาพตอเนือ่ง คาแสงของภาพแรกสดุ จะใชเปนคาแสงใน
การบนัทกึภาพลำดบัถดัๆ ไป
เมื่อใช                   ผลที่ไดจะไมตางจากการใช
สามารถใช Remote Controller RC-6 (อปุกรณเสรมิพเิศษ น.261) สำหรบัถายภาพดวยระบบ
Live View



¡ารถายภาพดวยระบบ Live View

ปรับตั้งใหระบบ Live View ทำงาน
ปรบัตัง้  [Live View shoot] เปน [Enable]
เมื่อถายภาพดวยระบบ Basic Zone รายการ [Live
View shoot] จะปรากฏขึน้ในแถบ          สวนเมือ่ถาย
ภาพใน Creative Zone รายการนี้จะปรากฏในแถบ

อายุการใชงานของแบตเตอรี่เมื่อถายภาพดวยระบบ Live View
(จำนวนภาพทีถ่ายไดโดยประมาณ)

อุณหภูมิ ไมใชแฟลช ใชแฟลช 50%
ลักษณะการใชกลอง

คาทีแ่สดงในตารางอางองิจากการใชแบตเตอรี ่LP-E8 ทีป่ระจไุฟเตม็ และทดสอบตามมาตรฐาน CIPA
(Camera & Imaging Products Association)
สามารถใชระบบ Live View ถายภาพอยางตอเนื่องได 1 ชั่วโมง 30 นาที ที่อุณหภูมิ 23 ํC / 73 ํF  โดย
ใชแบตเตอรี่ LP-E8 ที่ประจุไฟเต็ม

(ถายภาพแบบ LIVE VIEW) (ใชงาน)

ขณะใชระบบ Live View หามเลง็กลองไปยงัดวงอาทติย เพราะความรอนจากแสงอาทติยจะทำ
ใหชิน้สวนภายในตวักลองเกดิชำรดุเสยีหาย
ขอควรระมดัระวงัในการถายภาพดวยระบบ Live View อานไดจากหนา 139-140

เมือ่ถายภาพดวยแฟลช จะไดยนิเสยีงชตัเตอรลัน่ 2 ครัง้ แตกลองจะถายภาพเพยีงภาพเดยีว

หากไมมีการใชกลองเปนเวลานาน กลองจะดับลงเองโดยอัตโนมัติ หากมีการปรับตั้งใน
[     Auto power off] (น.167) โดยเมื่อ [      Auto power off]  เปน [Off] และระบบ Live View
จะหยดุทำงานเองโดยอตัโนมตัเิมือ่ใชตอเนือ่งกนัเปนเวลานานถงึ 30 นาท ี(กลองยงัคงเปดอย)ู

เมื่อใชสาย AV หรือ HDMI(อุปกรณเสริมพิเศษ) สามารถดูภาพจากระบบ Live View ที่
จอโทรทัศนได (น.218, 221)



¡ารถายภาพดวยระบบ Live View

เกีย่วกบัการแสดงขอมลู

ระบบสมดลุสขีาว

Picture Style

ระดบัคาแสง / ระดบัการถายภาพครอม

ล็อคคาแสง

ความไวชัตเตอร

ชองรบัแสง

ชดเชยแสงแฟลช
ชดเชยแสงแฟลชภายนอก

ปรมิาณภาพทีถ่ายได
ความไวแสง(ISO)

ระดับพลังงานแบตเตอรี่

จุดโฟกัส (Quick mode)

Histogram (คาความสวาง /
           RGB)

แตละครัง้ทีก่ดปมุ                   การแสดงขอมลูบนจอภาพจะเปลีย่นไป

คณุภาพในการบนัทกึ

ระบบขบัเคลือ่น

ระบบ AF

Highlight tone priority

จำลองคาแสง

ถายภาพครอมดวยแฟลช

สถานะการถายโอน
ขอมูลของ Eye-Fi card

กรอบขยายภาพ

ถายภาพครอม

ระบบบนัทกึภาพ

ระบบ Auto
Lighting Optimizer

Live mode
Face Detection Live mode
Quick mode

แฟลชพรอมทำงาน
แฟลชหยดุทำงาน

ฟงกชัน่ของแฟลชในตวั

เมื่อสัญลักษณ                   แสดงเปนสีขาว หมายถึงการแสดงภาพในระบบ Live View มีความ
เขมสวางใกลเคยีงกบัภาพทีจ่ะถายได
เมื่อสัญลักษณ                   กระพริบ แสดงใหทราบวา การแสดงภาพในระบบ Live View นั้นไม
ตรงกบัสภาพแสงของภาพ ซึง่อาจเกดิจากแสงทีใ่ชถายภาพมคีวามสวางมากเกนิไปหรอืสลวัเกนิ
ไป อยางไรกต็าม ภาพทีถ่ายไดจะตรงกบัคาการเปดรบัแสงทีป่รบัตัง้ไว
เมื่อใชแฟลช หรือตั้งชัตเตอร B(bulb) สัญลักษณ                  และ histogram จะกลายเปนสี
เทาจาง(เพือ่ใหผใูชทราบ) และ histogram จะไมสามารถแสดงผลไดอยางปกตเิมือ่ถายภาพใน
สภาพแสงนอยมาก และในสภาพแสงทีจ่ดัจามากเกนิไป



¡ารถายภาพดวยระบบ Live View

การจำลองภาพในขั้นสุดทาย
ภาพที่ปรากฏใหเห็นจากระบบ Live View จะสะทอนใหเห็นผลของ Picture Style
สมดลุสขีาว ฯลฯ ทีผ่ใูชปรบัตัง้ไว ภาพจากระบบ Live View จงึแสดงใหผใูชทราบวา
ภาพทีก่ำลงัถายจะมลีกัษณะเชนใด ในระหวางทีใ่ชระบบ Live View ถายภาพนิง่ ภาพ
จะสะทอนใหเหน็ผลตางๆ ตามรายการตอไปนี้

การจำลองภาพในขั้นสุดทายของระบบ Live View
Picture Style
* สะทอนใหเหน็การปรบัตัง้ทัง้หมด เชน ความคมชดั ความเปรยีบตาง ความอิม่ตวัของส ีและโทนสี
จะปรากฏในภาพทัง้หมด
สมดลุสขีาว
ปรบัแกสมดลุสขีาว
ถายภาพโดยเลอืกปรบัสภาพแสง
ถายภาพโดยเลอืกปรบัแหลงกำเนดิแสง
คาแสง
ชวงความชดั (เมือ่ฟงกชัน่ของปมุตรวจสอบชวงความชดัเปน ON)
ระบบปรบัความเขมสวางอตัโนมตั ิ(Auto Lighting Optimizer)
ระบบปรบัแกความสลวัของขอบภาพโดยอตัโนมตัิ
ระบบเนนรายละเอยีดในสวนสวาง
อตัราสวนของดาน (ยนืยนัขนาดพืน้ทีข่องภาพ)



ในขณะถายภาพโดยใชระบบบันทึกภาพ Creative Zone และใชระบบ Live View ผูใชสามารถ
กดปมุ          เพือ่ปรบัตัง้ระบบตางๆ ได ผใูชสามารถปรบัเลอืกระบบออโตโฟกสั ระบบขบั
เคลือ่น สมดลุสขีาว  Picture Style ปรบัความเขมสวางอตัโนมตั(ิAuto Lighting Optimizer)
ปรบัตัง้คณุภาพของไฟลทีจ่ะบนัทกึ และตัง้คาแฟลชในตวั สวนใน Basic Zone สามารถปรบั
ตัง้ระบบ AF และฟงกชัน่ตางๆ ดงัรายละเอยีดในหนา 64

รบัตัง้ฟงกชัน่เพือ่ถายภาพ

กดปมุ
ฟงกชั่นที่สามารถปรับตั้งไดจะแสดงรายการทาง
ดานซายของจอ

ถาระบบ AF ถกูตัง้เปน  <         >
ระบบ Live View จะแสดงจดุโฟกสัใหเหน็ และผู
ใชสามารถเลือกจุดโฟกัสได

เลือกและปรับตั้งฟงกชั่นที่ตองการ
กดปมุ                เพือ่เลอืกฟงกชัน่

การปรับตั้งฟงกชั่นที่เลือกและคุณสมบัติ (น.48)
จะปรากฏขึ้น
กดปมุ                หรอืหมนุ            เพื่อเปลี่ยน
การปรบัตัง้
ถากดปมุ                จอภาพจะแสดงรายการปรบั
ตั้งของเมนูที่เลือก(ยกเวนจุดโฟกัส)

หวัขอนีจ้ะกลาวถงึฟงกชัน่ทีใ่ชไดเฉพาะขณะทีใ่ชระบบ Live View

การปรับตั้งอยางรวดเร็ว

เมือ่ถายภาพดวยระบบบนัทกึภาพใน Creative Zone สามารถปรบัตัง้ความไวแสงไดเมือ่กดปมุ



รบัตัง้ฟงกชัน่ของเมนู
เมนตูางๆ ในแถบ จะแสดงรายละเอยีดไวในรายการ
ดานลาง

ถายภาพดวย Live View
สามารถปรบัตัง้ระบบ Live View เปน [Enable] (ใชงาน) หรอื [Disable] (ไมใชงาน) ได

ผใูชสามารถปรบัตัง้  [Live mode] (น.131), [     Live mode] (น.132)
หรอื [Quick mode] (น.136)
แสดงเสนกริด

ระบบออโตโฟกัส

สามารถจะเลอืก [Grid 1       ] หรือ [Grid 2        ] เพือ่แสดงเสนกรดิสำหรบัอางองิได
ทั้งทางแนวตั้งและแนวนอน

เมื่อถายภาพดวยระบบ Basic Zone เมนูของระบบ
Live View ทีเ่ลอืกปรบัไดจะอยภูายใน             และ
เมื่อถายภาพดวย Creative Zone รายการตัวเลือก
จะอยภูายใน

การปรบัตัง้ภายในตวัเลอืกเหลานีจ้ะมผีลกต็อเมือ่ถายภาพดวยระบบ Live View เทานัน้
และไมมีผลกับการถายภาพดวยการเล็งภาพจากชองมองภาพปกติ

อัตราสวนของดาน (Aspect Ratio)
สามารถปรับตั้งอัตราสวนของดานเปน [3:2], [4:3], [16:9] หรอื [1:1]
ซึ่งระบบ Live View จะแสดงอัตราสวนของภาพดวยเสน: [4:3] [16:9] [1:1]
JPEG จะถูกบันทึกดวยอัตราสวนของดานที่ปรับตั้งไว
RAW จะถูกบันทึกดวยอัตราสวนของดาน [3:2] และเมือ่บนัทกึไฟล RAW ขอมลูการ
ปรับตั้งอัตราสวนของดานจะถูกบันทึกไวดวย เมื่อมีการประมวลผลไฟลแบบ RAW
โดยใชซอฟทแวรที่ไดมากับกลอง ก็จะสรางไฟลที่มีอัตราสวนของดานตามที่ถูกปรับ
ตัง้ไวแลว ในกรณทีีต่ัง้อตัราสวนของดานเปน [4:3], [16:9] และ [1:1] เสนแสดงอตัรา
สวนของดานจะปรากฏขึน้ในระหวางการเลนดภูาพ แตเสนนีจ้ะไมปรากฏบนภาพจรงิ



อัตราสวนของดานและจำนวนพิกเซลระดับ
คุณภาพ

สำหรบัจำนวนพกิเซลทีม่เีครือ่งหมายดอกจนั จำนวนพกิเซลอาจไมสอดคลองกบัอตัราสวนของ
ดาน
พืน้ทีข่องอตัราสวนของดานทีม่เีครือ่งหมายดอกจนั จะใหญกวาจำนวนพืน้ทีท่ีถ่กูบนัทกึไวจรงิเลก็
นอย ใหตรวจสอบดขูนาดพืน้ทีข่องภาพทีถ่ายจากจอ LCD ทกุครัง้

หากสัง่พมิพภาพทีถ่ายจากกลองรนุอืน่ดวยกลอง EOS 600D และตัง้อตัราสวนของดาน 1:1 โดย
ใชระบบ Direct Print การพมิพภาพอาจเกดิความผดิพลาด

ระยะเวลาการแสดงผลคาแสง
ผใูชสามารถเปลีย่นแปลงระยะเวลาการแสดงผลของคาการเปดรบัแสง(และลอ็คคา
แสงอตัโนมตั)ิ โดยฟงกชัน่นีจ้ะปรบัเปลีย่นไมไดเมือ่ถายภาพดวยระบบ Basic Zone
(ระยะเวลาการแสดงผลคาแสงและลอ็คคาแสงจะตายตวัที ่16 วนิาท)ี

หากเลอืก [      Dust delete data], [      Sensor cleaning], [      Clear settings] หรอื
[     Firmware Ver.] การถายภาพแบบ Live View จะยตุกิารทำงาน

»รับตั้งฟงกชั่นของเมนู



เลือกระบบออโตโฟกัส
ระบบออโตโฟกสัทีก่ลองมใีหเลอืกไดแก [Live mode], [      Live mode]
(face detection, น.132), และ [Quick mode] (น.136)
หากตองการโฟกสัโดยเนนความแมนยำสงู แนะนำใหปรบัสวติซทีก่ระบอกเลนสไปที่
             ขยายดภูาพ แลวปรบัภาพใหชดัดวยตนเอง (น.138)

เลือกระบบออโตโฟกัส

กลองจะใชเซนเซอรรบัแสงในการจบัความชดัของภาพ ระบบออโตโฟกสัทำงานไดเมือ่
ใชระบบ Live View แตจะใชเวลาในการหาโฟกสันานกวาระบบ Quick mode และ
อาจจะจบัความชดัไดยากกวาระบบ Quick mode ดวยเชนกนั

ดูภาพจากระบบ Live View
กดปมุ <     >
กลองจะแสดงภาพดวยระบบ Live View ทีจ่อ
LCD
จดุโฟกสั          จะปรากฏขึน้

เลื่อนจุดโฟกัส
ผใูชสามารถจะใช            ในการเลือ่นจดุโฟกสั
ไปยงัตำแหนงทีต่องการ (แตไมสามารถจะเลือ่นไป
ถึงบริเวณขอบภาพได)
เมือ่ตองการใหจดุโฟกสักลบัไปยงักึง่กลางภาพ ให
กดปมุ            หรอื

จุดโฟกัส

ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส

(โหมดโฟกสัอตัโนมตั)ิ

(โหมดโฟกัสอัตโนมัติ)ในแถบ [    ]  เลือก [AF mode]
(อยภูายใน           เมือ่ใช Basic Zone)
เลือกระบบ AF ที่ตองการ จากนั้นกดปุม

เมือ่กลองทำงานในระบบ Live View แลว ผใูชสามารถ
เลอืกระบบออโตโฟกสัไดดวยการกดปมุ
เพื่อเลือกระบบออโตโฟกัสโดยเลือกจากหนาจอ
ควบคมุแบบเรว็ (น.128)



ถากลองจบัภาพใบหนาของคนหลายๆ คนได
จะปรากฏ             ขึน้ ใหใช             ใน
การเลือ่นกรอบ                ไปยงัใบหนาของคน
ทีต่องการ

โฟกัสไปยังวัตถุ
เลง็จดุโฟกสัไปยงัวตัถ ุและแตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่
หนึง่
เมือ่โฟกสัไดแลว จดุโฟกสัจะเปลีย่นเปนสเีขยีว และ
มีสัญญาณเสียงดังขึ้น

หากไมสามารถหาโฟกัสได จุดโฟกัสจะเปลี่ยน
เปนสีสม

ถายภาพ
ตรวจสอบจดุโฟกสัและคาแสง จากนัน้กดชตัเตอร
ลงจนสุดเพื่อถายภาพ (น.124)

(จับภาพใบหนาบุคคล)
ระบบนีจ้ะใชวธิหีาโฟกสัเหมอืนกบัระบบ Live  mode เมือ่กลองตรวจพบและจบัโฟกสัทีใ่บหนา
ของบคุคลในภาพ เมือ่ตองการถายภาพบคุคล ใหบคุคลนัน้หนัหนาเขาหากลอง

แสดงภาพดวยระบบ Live View
กดปมุ <     >
กลองจะแสดงภาพแบบ Live View ทีจ่อ LCD

เมือ่จบัภาพใบหนาได เฟรม          จะปรากฏ
ขึน้บรเิวณใบหนาทีโ่ฟกสั

ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส



ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส

เมื่อโฟกัสไดแลว จุดโฟกัสจะเปลี่ยนสีเปนสีเขียว
และมีสัญญาณเสียงดังขึ้น

หากไมสามารถโฟกัสได จุดโฟกัสจะเปลี่ยนเปนสี
สม
ถากลองไมสามารถจบัใบหนาบคุคลได จดุโฟกสั
         จะแสดงขึน้แทน และกลองจะใชบรเิวณกึง่
กลางเฟรมในการโฟกัส

โฟกัสไปที่วัตถุ
แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ กลองจะโฟกสัไปยงั
ใบหนาของคนในภาพ โดยปรากฏเปนกรอบ
            ทาบอยู

ตรวจสอบจดุโฟกสัและคาแสง จากนัน้กดชตัเตอร
ลงจนสุดเพื่อถายภาพ (น.124)

ถายภาพ

หากคนอยไูกลมาก ระบบจบัภาพใบหนาบคุคล(face detection) จะไมสามารถทำงาน
ได และถาเลนสไมสามารถปรับภาพใหชัดได แมจะปรับสวิตซที่เลนสไปที่
ใหใชมือหมุนโฟกัสหยาบๆ จนชัดพอประมาณ กลองจะจับภาพใบหนาได และ
           จะปรากฏขึ้น
กลองอาจจะจับภาพสิ่งอื่นที่ไมใชใบหนาคน โดยคิดวาเปนหนาคนก็ได
ระบบนีจ้ะทำงานไมไดผลเมือ่ใบหนาคนในภาพมขีนาดเลก็หรอืใหญมากในภาพ ถายภาพ
ในที่มืดหรือสวางมาก เงยกลองมาก  ตะแคงกลอง หรือเมื่อใบหนานั้นถูกบังบางสวน

เฟรม             อาจจะครอบคลุมเฉพาะสวนของใบหนา

เมือ่กดปมุ            หรือ             ระบบโฟกัสจะกลับไปทำงานในแบบ Live Mode (น.131)
ผใูชสามารถกดปมุ            เพื่อเลื่อนจุดโฟกัส และถากดปุม           หรือ             อีกครั้ง
กลองจะกลับมาทำงานแบบจับภาพใบหนาบุคคล         Face Detection Live Mode

ถาระบบออโตโฟกสัทำงานไมไดผล เพราะหนาของคนอยใูกลกบัขอบภาพมากเกนิไป สญัลกัษณ
             จะจางลง เมือ่แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่อกีครัง้ กลองจะไปใชบรเิวณกลางภาพ
          ในการจับโฟกัส



ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส

การหาโฟกัสจะชากวาปกติเล็กนอย
แมระบบโฟกัสจะจับภาพไดแลว แตเมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่งอีกครั้ง กลอง
จะโฟกัสใหม
ความเขมสวางของภาพอาจจะเปลีย่นแปลงไปไดทัง้ในระหวางและหลงัจากออโตโฟกสั
ทำงานแลว
ถาแหลงกำเนดิแสงเกดิความเปลีย่นแปลงไปในระหวางทีร่ะบบ Live View ทำงาน ภาพ
ทีป่รากฏบนจอภาพอาจมกีารกระพรบิและทำใหโฟกสัไดยากขึน้ หากเกดิขึน้ ใหหยดุการ
ทำงานของระบบ Live View แลวจึงใหระบบออโตโฟกัสทำงานแบบปกติเสียกอนใน
แหลงกำเนิดแสงที่ใชอยูขณะนั้น
เมื่อโฟกัสดวยระบบ Live mode และกดปุม             ภาพบริเวณจุดโฟกัสจะถูกขยาย
ใหใหญขึ้น หากพบวาการขยายภาพทำใหโฟกัสไดยากขึ้น ใหกลับสูการดูภาพแบบ
ปกตแิละใชระบบออโตโฟกสัหาโฟกสัอกีครัง้ และเมือ่ขยายภาพบรเิวณจดุโฟกสั จะทำ
ใหการหาโฟกัสชาลงกวาเมื่อดูในขนาดปกติ
เมือ่ใชออโตโฟกสัแบบ Live mode ในภาพขนาดปกต ิแลวกดปมุขยายภาพ อาจจะเหน็
วาโฟกัสหลุด (ภาพไมชัด)
เมื่อใชระบบ      Live mode การกดปุม            จะไมทำใหภาพถกูขยายขึน้

เมื่อใชระบบ  Live mode หรือ        (จับภาพใบหนาบุคคล) และถายภาพที่มีบุคคลและ
วัตถุอื่นๆ อยูรอบ และพบวาการโฟกัสที่หนาของคนมีความคลาดเคลื่อนไป ใหใชจุด
โฟกัสกึ่งกลางเล็งไปที่หนาตาที่ตองการโฟกัส จากนั้นจึงถายภาพ
ไฟชวยหาโฟกัสในสภาพแสงนอยจะไมทำงาน อยางไรก็ตาม ถาใชแฟลชภายนอก
EX-series Speedlite (อปุกรณเสรมิพเิศษ) รนุทีม่ไีฟ LED ตดิตัง้อย ูเมือ่ใชระบบ Live
mode  และ       (face detection) Live mode  ไฟ LED จะติดสวางขึ้นเพื่อชวยในการ
โฟกสัแบบอตัโนมตั(ิAF)

เกีย่วกบัออโตโฟกสัใน  Live Mode และ      (Face Detection) Live Mode
การทำงานของออโตโฟกัส



ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส

วัตถุที่มีความเปรียบตางต่ำ เชน ทองฟาสีฟา และวัตถุที่มีผิวเรียบสีเดียว ฯลฯ

วัตถุที่อยูในสภาพแสงนอย
วัตถุที่เปนริ้ว แถบ หรือมีลวดลายที่มีความเปรียบตางเฉพาะในแนวนอน

ในแหลงกำเนิดแสงที่มีความสวาง สีสัน หรือลวดลาย ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

ภาพกลางคืน หรือจุดแสง
เมือ่ถายภาพดวยแสงฟลอูอเรสเซนต หรอืเมือ่วตัถนุัน้เองมกีารกระพรบิ
วัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆ
วัตถุอยูที่บริเวณขอบของภาพ
วัตถุที่มีแสงสะทอนมาก
เมือ่จดุโฟกสัจดุเดยีว ครอบคลมุวตัถทุีอ่ยใูกลและไกล เชน เมือ่ถายภาพสตัวทีอ่ยใูนกรง

วัตถุที่มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาในจุดโฟกัสจุดเดียวกัน เชน กลองสั่น หรือวัตถุมีความ
เบลอ
วัตถุที่เคลื่อนที่เขาหาหรือเคลื่อนออกจากกลอง
ใชระบบออโตโฟกัส ในขณะที่วัตถุอยูนอกพื้นที่หาโฟกัส
เมื่อเกิดผลแบบ soft focus จากการใชเลนส soft focus
เมื่อใชฟลเตอรที่ใหผลพิเศษ

สภาพการถายภาพที่อาจทำใหโฟกัสไดยาก:



กลองจะใชเซนเซอรออโตโฟกัสที่แยกตางหากในการโฟกัสดวยระบบ One-Shot AF (น.83)
กลองจะหาโฟกัสในลักษณะเดียวกันกับการโฟกัสดวยการมองผานชองเล็งภาพ
แมวธินีีจ้ะทำใหโฟกสัไดรวดเรว็ขึน้ แตการแสดงภาพแบบ Live View อาจมีการหยุดชะงัก
ชั่วคราวหรือกระตุก ในขณะที่ระบบออโตโฟกัสกำลังทำการจับภาพใหชัดอยู

แสดงภาพแบบ Live View
กดปุม <    >
กลองจะแสดงภาพแบบ Live View ที่จอ LCD

กรอบเล็กๆ ซึ่งปรากฏที่หนาจอก็คือจุดโฟกัส
สวนกรอบขนาดใหญก็คือกรอบขยายภาพ

เลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ

จุดโฟกัส

กรอบขยายภาพ

ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส

(โหมดโฟกสัแบบเรว็)

เมือ่กดปมุ                          หนาจอแสดงการ
ปรับตั้งแบบเร็วจะปรากฏขึ้น
ฟงกชัน่ทีส่ามารถเลอืกใชไดจะปรากฏขึน้ทางดาน
ซายของจอภาพ
ใช               เพือ่เลอืกจดุโฟกสั

หมนุวงแหวน                เพือ่เลอืกจดุโฟกสัที่
ตองการ



เล็งจุดโฟกัสไปยังวัตถุ และแตะชัตเตอรเบาๆ
 ลงครึ่งหนึ่ง
ภาพจากระบบ Live View จะดับไป กระจก
สะทอนภาพจะกลับสูตำแหนงปกติ และกลอง
จะหาโฟกัสดวยระบบออโตโฟกัส
เมื่อโฟกัสไดแลว จุดโฟกัสจะเปนสีเขียว และ
จอภาพจะกลับมาแสดงภาพแบบ Live View
อีกครั้ง

หากไมสามารถโฟกัสได จุดโฟกัสจะเปลี่ยน
เปนสีสม และกระพริบ

โฟกัสไปยังวัตถุ

ตรวจสอบความชัดและคาแสง จากนั้นกดปุม
ชัตเตอรจนสุดเพื่อถายภาพ (น.124)

ถายภาพ

ผใูชไมสามารถถายภาพไดในขณะทีร่ะบบออโตโฟกสักำลงัทำงานอย ูจะถายภาพ
ไดเมือ่ภาพจากระบบ Live View ไดปรากฏบนจอภาพแลว

ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส



ขณะดูภาพที่ถูกขยาย หมุนปรับเลนสเพื่อปรับ
ภาพใหคมชัด
หลงัจากปรบัภาพใหชดัแลว กดปมุ
เพื่อกลับสูการดูภาพขนาดปกติ

ตรวจสอบจดุโฟกสัและคาแสง จากนัน้กดชตัเตอร
ลงจนสุดเพื่อถายภาพ (น.124)

ผใูชสามารถขยายภาพและโฟกสัไดอยางละเอยีดดวยการปรบัตัง้เอง

ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่

ปรับภาพดวยการใชมือหมุนปรับที่เลนสแบบ
คราวๆ

เคลื่อนเฟรมขยายภาพ
ใช             เพื่อเลือกกรอบสำหรับขยายดูภาพ
ไปในตำแหนงที่ตองการโฟกัส

ขยายภาพ
กดปมุ
ภาพในกรอบขยายดูภาพจะถู กขยายขึ้ น
เปนภาพใหญ

ปรบัภาพใหชดัเอง (แมนนวล)

ถายภาพ

ลอ็คคาแสง
พื้นที่ขยายภาพ
อตัราสวนขยาย

ภาพขนาดปกติ

กรอบขยายภาพ

รบัภาพใหชดัดวยการหมนุปรบัเอง

แตละครัง้ทีก่ดปมุ               การแสดงการขยายจะ
เปลีย่นไปตามลำดบั ดงันี้

กดปุม            หรือ          กลองจะกลับไปใช
จุดโฟกัสที่กึ่งกลางเฟรม



เกีย่วกบัภาพทีแ่สดงในระบบ Live View
ในสภาพแสงนอยมาก หรอืสวางจามาก ภาพทีแ่สดงอาจไมสะทอนใหเหน็ความเขมสวาง
ของภาพที่ถายไดจริง
หากมกีารเปลีย่นแปลงแหลงกำเนดิแสงในระหวางแสดงภาพ ภาพอาจมกีารกระพรบิ เมือ่
เหตกุารณนีเ้กดิขึน้ ใหหยดุการทำงานของระบบ Live View แลวจงึเริม่ใชระบบนีอ้กีครัง้
กบัแหลงกำเนดิแสงใหม
หากผใูชเลง็กลองไปทางอืน่อยางฉบัพลนั อาจทำใหการแสดงผลความเขมสวางของภาพ
ในระบบ Live View เกดิความผดิปกตชิัว่คร ูใหรอจนกระทัง่ความเขมสวางของภาพไม
เปลีย่นแปลงไปอกีแลวจงึถายภาพ
หากมีแหลงกำเนิดแสงที่สวางจามากรวมอยูในภาพ เชน ดวงอาทิตย พื้นที่สวางจะดู
ดำเขมหรือเปนสีดำในจอ LCD อยางไรก็ตาม ในภาพถายจริง สวนสวางของภาพจะมี
ความเขมสวางทีถ่กูตอง
ในสภาพแสงนอย หากปรบัตัง้ [      LCD brightness] ใหสวาง อาจมีสัญญาณรบกวน
ปรากฏเปนเมด็สตีางๆ ขึน้ในภาพจากระบบ Live View อยางไรกต็าม สญัญาณรบกวน
เหลานีจ้ะไมปรากฏในภาพทีถ่าย
เมื่อขยายดูภาพ ความคมชัดที่ปรากฏขึ้นจะชัดกวาความเปนจริง

คำเตือนเกี่ยวกับการถายภาพดวยระบบ Live View
สญัลกัษณเตอืนอณุหภมูภิายในตวักลอง          สขีาว และ         สแีดง

ถาผูใชถายภาพดวยระบบ Live View อยางตอเนื่องเปนเวลานานๆ อุณหภูมิภายใน
ตัวกลองจะสูงขึ้น สัญลักษณ          สีขาว จะปรากฏขึ้น ถายังคงถายภาพนิ่งตอไป
ภาพอาจจะมคีวามผดิปกต ิดงันัน้ควรจะหยดุพกัการทำงานของระบบ Live View เพือ่
ใหอุณหภูมิภายในตัวกลองลดลง กอนที่จะใชกลองถายภาพตอไป

ถาสัญลักษณ         สีขาวปรากฏอยู และผูใชยังคงถายตอไปจนกระทั่งอุณหภูมิ
ภายในตัวกลองสูงขึ้น สัญลักษณ            สีแดงจะปรากฏขึ้นและกระพริบ การ
กระพริบเตือนของสัญลักษณนี้บงบอกวา อีกไมนานระบบ Live View จะหยุดการ
ทำงานลงโดยอัตโนมัติ จะถายภาพไมไดจนกวาอุณหภูมิภายในตัวกลองจะลดลง ให
ปดสวิตซของกลอง และพักการใชงานสักพักหนึ่ง

การใชระบบ Live View ในเวลาติดตอกันเปนเวลานาน จะทำใหสัญลักษณ
และ         ปรากฏไดเร็วขึ้น ดังนั้นเมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน ใหปดสวิตซ
ของกลองเสมอ



เกีย่วกบัผลของภาพทีถ่าย
เมือ่ใชระบบ Live View ถายภาพอยางตอเนือ่งเปนเวลานานมาก อณุหภมูภิายในตวักลองจะสงู
ขึน้ และทำใหคณุภาพของภาพดอยลง ควรจะปดการทำงานของระบบ Live View เมือ่ไมไดใช
ถายภาพเสมอ
กอนทีจ่ะถายภาพดวยการเปดรบัแสงเปนเวลานานมาก ควรหยดุใชระบบ Live View สกัพกัหนึง่
และคอยประมาณ 2-3 นาทกีอนจะใชงานตอไป เพือ่ปองกนัการลดทอนคณุภาพของภาพถาย

การใชระบบ Live View ถายภาพในที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูง และใชความไวแสงสูง อาจทำใหเกิด
สญัญาณรบกวน หรอืทำใหภาพมสีผีดิปกติ
เมือ่ถายภาพโดยใชความไวแสงสงู สญัญาณรบกวน (แถบแสงตามแนวนอน จดุ ฯลฯ) อาจเกดิ
ขึน้ในภาพได
ถาถายภาพในขณะทีใ่ชกรอบขยายดภูาพ คาแสงของภาพทีถ่ายอาจจะไมไดผลตามทีพ่อใจ ให
ปรับระบบแสดงภาพใหแสดงในขนาดปกติกอนที่จะถายภาพจริงๆ  และในขณะขยายดูภาพ
ความไวชัตเตอรและชองรับแสงจะแสดงดวยสีสม แมวาผูใชจะถายภาพในขณะที่ขยายดูภาพ
ภาพกจ็ะถกูถายไวในขนาดปกติ

ถาเมน ู[     Auto Lighting Optimizer] (น.109) ไดถูกตั้งเปนอยางอื่นที่ไมใช [Disable]
ภาพอาจจะยังคงดูสวาง แมวาจะชดเชยแสงใหนอยกวาพอดี หรือปรับชดเชยแสงแฟลชให
นอยลงกวาพอดี

เกี่ยวกับ Custom Function

เกี่ยวกับเลนสและแฟลช

ในขณะใชระบบ Live View ฟงกชัน่หลายอยางจะไมทำงานหรอืไมสามารถปรบัตัง้ได (น.251)

ไมสามารถใชฟงกชัน่ focus preset ซึง่มอียใูนเลนสซเูปอรเทเลได
ไมสามารถลอ็คคาแสงแฟลช(FE Lock) ได ไมวาจะใชแฟลชในตวัหรอืแฟลชภายนอก แฟลชจะไม
ยงิแสงออกไป เมือ่นำแฟลชภายนอกมาใช

คำเตือนเกี่ยวกับการถายภาพดวยระบบ Live View

ถาใชเลนสชนิด TS-E เมื่อขยับเคลื่อนชิ้นเลนสไปทางแนวตั้ง หรือเมื่อใชทอตอเลนส
(Extension Tube) คาแสงอตัโนมตัอิาจเกดิความคลาดเคลือ่นไปจากระดบัมาตรฐาน หรอื
เกดิความผดิปกติ



การถายภาพยนตร

เมือ่ปรบัวงแหวนเลอืกระบบบนัทกึภาพไปที่
           โดยไฟลภาพยนตรทีถ่ายจะเปนไฟล
ทีม่สีกลุ .MOV

การดทีส่ามารถถายภาพยนตรได
เมื่อถายภาพยนตร ควรใชการด SD ที่มีความจุสูง ในระดับ SD
Speed Class 6                 หรอืสงูกวา
หากใชการดทีม่คีวามเรว็ในการอาน/เขยีน ต่ำ การบนัทกึภาพยนตรอาจ
เกิดความผิดปกติ เชนเดียวกันกับการเลนดูภาพยนตรจากการดที่มี
ความเรว็ต่ำ การเลนภาพกอ็าจเกดิความผดิปกตไิดเชนกนั  สำหรบัการ
ตรวจสอบความเรว็ในการอาน/เขยีนของการด ตรวจสอบไดจากเวบไซต
ของผผูลติการด

เกีย่วกบั Full HD 1080
Full HD 1080 เปนการระบถุงึการเขากนักบัคณุสมบตัิ
High Definition ซึง่มคีวามละเอยีด 1080 พกิเซลทาง
แนวตั้ง(เสนของการสแกน)



กดปมุ           เพือ่เริม่ถายภาพยนตร และ
กดปุม            ซ้ำอกีครัง้เมือ่ตองการหยดุ

แนะนำใหตอกลองกับเครื่องรับโทรทัศน เมื่อตองการเลนดูภาพยนตรที่ถายไวแลว
(น.218, 221)

หมุนวงแหวนเลือกระบบไปที่
จะมเีสยีงเกดิขึน้จากกระจกสะทอนภาพทีย่กตวั
ขึน้ไป จากนัน้จะมภีาพปรากฏบนจอภาพ LCD

โฟกัสไปยังวัตถุ
กอนถายภาพยนตร เลอืกใชระบบออโตโฟกสั หรอื
แมนนวลโฟกัส (น.131-138)
เมือ่แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ กลองจะหา
โฟกัสดวยระบบออโตโฟกัสที่เลือกไวขณะนั้น

ถายภาพยนตร

เมือ่ถายภาพยนตรไปแลว สญัลกัษณ “     ”
จะปรากฏขึน้ทีม่มุขวาดานบนของจอ LCD

ายภาพยนตร

บนัทกึภาพยนตร

ไมโครโฟน

ถายภาพยนตรดวยระบบอัตโนมัติ
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ในระหวางการถายภาพยนตร ไมควรหันกลองไปหาดวงอาทิตย พลังงานความรอนจากดวง
อาทติยอาจทำใหชิน้สวนภายในตวักลองเสยีหายได
ไดแสดงรายละเอยีดของคำเตอืนสำหรบัการถายภาพยนตร ทีห่นา 163 และ 164
หากจำเปน ควรอานคำเตอืนของการใชระบบ Live View ซึง่ปรากฏอยใูนหนา 139 และ
140 ประกอบไปดวย

การใชรวมกบัแฟลช EX-series Speedlite (อปุกรณเสรมิพเิศษ) รนุทีม่ไีฟ LED
กลองรุนนี้ถูกออกแบบใหมีฟงกชั่นเปดแสงไฟ LED จากแฟลชภายนอกโดยอัตโนมัติเมื่อ
แสงนอย สำหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ อานไดจากคมูอืการใชของแฟลช EX-series
Speedlite

กลองจะตัง้ความไวแสง ความไวชตัเตอร และชองรบัแสง ใหโดยอตัโนมตัิ
สามารถลอ็คคาแสงได โดยกดปมุ            (น.107) หากตองการยกเลกิการลอ็คคาแสงใน
ระหวางการถายภาพยนตร ใหกดปมุ
สามารถปรับตั้งคาการชดเชยแสงได โดยการกดปุม                  คางไว
แลวหมนุวงแหวน
เมื่อแตะชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง กลองจะแสดงระดับความไวชัตเตอรและชองรับแสง (น.146)
ที่บริเวณดานลางของจอภาพ ซึ่งกลองจะใชคาการเปดรับแสงนี้เปนคาแสงที่จะใชถาหาก
มีการถายภาพนิ่ง
ในขณะที่กำลังดูขอมูลของการถายภาพ (น.227) หากสั่งเลนดูภาพยนตรที่ถายดวยระบบ
ถายภาพยนตรอัตโนมัติ จะไมมีการแสดงขอมูลของความไวชัตเตอรและชองรับแสง สวน
ในชวงเริ่มตนของการถายภาพยนตรจะถูกเก็บบันทึกไวในขอมูลของการถายภาพ (Exif)
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ผใูชสามารถปรบัชตัเตอร ชองรบัแสง และความไวแสง สำหรบัถายภาพยนตรได ดงั
แสดงดานลาง  การถายภาพยนตรดวยการปรบัตัง้เองนัน้ เหมาะสำหรบัผใูชทีม่ปีระสบ
การณเทานัน้

การถายภาพยนตรดวยระบบแมนนวล

หมุนวงแหวนเลือกระบบไปที่

เลอืก [Movie exposure]
กดปมุ                        ในแถบ               เลอืก
[Movie exposure] จากนัน้กด

เลอืก [Manual]
เลอืก [Manual] จากนัน้กด

ปรับความไวชัตเตอรและชองรับแสง

หมนุวงแหวน           เพือ่ปรบัตัง้ความไว
ชัตเตอร คาที่ปรับตั้งไดขึ้นอยูกับความเร็วใน
การถาย                (frame rate)

จะมเีสยีงกระจกสะทอนภาพทีย่กตวัขึน้ไป
จากนัน้จะมภีาพปรากฏบนจอภาพ LCD

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

(ตัง้เอง)

ปรับความไวแสง
กดปมุ               และกด                 หรอืหมนุ
            เพือ่เลอืกความไวแสง
ความไวแสงอตัโนมตัิ  : ISO 100 - 6400
ความไวแสงทีป่รบัตัง้ได   : ISO 100 - 6400

เมือ่ตองการปรบัชองรบัแสง กดปมุ
และหมนุวงแหวน
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โฟกัสและถายภาพยนตร
วธิกีารจะเหมอืนกนักบัขัน้ตอนที ่2 และ 3
ของ “ถายภาพยนตรดวยระบบเปดรับแสง
อตัโนมตั”ิ (น.142)

ไมแนะนำใหเปลีย่นขนาดชองรบัแสงในระหวางทีก่ำลงัถายภาพยนตรอย ู เพราะการเปลีย่นชอง
รบัแสงจะสงัเกตเหน็ในภาพยนตรทีถ่ายดวย

เมือ่ถายภาพยนตรดวยการปรบัตัง้เอง จะไมสามารถลอ็คคาแสงและชดเชยแสงได

ถาใชเลนสซมูทีม่ขีนาดชองรบัแสงเปลีย่นแปลงไปในขณะซมู ไมควรซมูเลนสในระหวางการถาย
ภาพยนตร เพราะการซูมจะทำใหคาแสงในภาพยนตรที่ถายเกิดความเปลี่ยนแปลงและสังเกต
เห็นได
เมือ่ถายภาพยนตรดวยแสงฟลอูอเรสเซนต แสงในภาพยนตรทีถ่ายอาจมกีารกระพรบิ

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

เมือ่เริม่ถายภาพยนตรแลว ตวัเลขแสดงเวลาทีถ่ายภาพยนตรได จะเปลีย่นไปเปนเวลาของ
ภาพยนตรที่กำลังถาย

เกี่ยวกับการแสดงขอมูล

สมดลุสขีาว

Picture Style

ปรบัความเขมสวางอตัโนมตัิ

ลอ็คคาแสง

ความละเอยีดของภาพยนตร

ความไวชตัเตอร

ชองรบัแสง

ระดับการชดเชยแสง

ระดบัพลงังาน
ของแบตเตอรี่

จุดโฟกัส [Quick mode]
กรอบขยายภาพ

บนัทกึภาพยนตร

ระยะเวลาทีถ่ายภาพยนตรตอไปได /
เวลาทีถ่ายไปแลว

แตละครัง้ทีก่ดปมุ              การแสดงขอมลูจะเปลีย่นแปลงไป

เปดรบัแสงอตัโนมตัิ

เพิม่รายละเอยีดในสวนสวาง

ความไวแสง

ระบบถายภาพยนตร

ระบบ AF

ไฟ LED

ความเรว็ในการบนัทกึ(frame rate)

ระบบวิดีโอ snapshot

คณุภาพของภาพยนตร
ระบบซมูแบบ
ดิจิตอล

จำนวนภาพที่ถายได

ระดบัเสยีง : แมนนวล

เปดรบัแสงแบบปรบัตัง้เอง

ชวงเวลาถาย
วิดีโอ snapshot

คาการเปดรบัแสง

* กลองจะแสดงสญัลกัษณ Eye-Fi เมือ่ใสการด Eye-Fi ไวในกลอง (น.265)
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ภาพทีป่รากฏใหเหน็ทีจ่อภาพ จะสะทอนใหเหน็ผลของ Picture Style สมดลุสขีาว
ฯลฯ ทีผ่ใูชปรบัตัง้ไว  ผใูชจงึสามารถตรวจสอบผลการปรบัตัง้ได
ภาพยนตรทีป่รากฏใหเหน็ในระหวางทีถ่ายภาพยนตร จะสะทอนใหเหน็ผลการปรบั
ตัง้ตางๆ ตามรายการตอไปนี้
การจำลองภาพในขั้นสุดทายของระบบ Live View

Picture Style
* สะทอนใหเห็นการปรับตั้งตัวแปรทั้งหมด เชน ความคมชัด ความเปรียบตาง ความอิ่มตัวของสี
และโทนสี
สมดลุสขีาว
คาแสง
ชวงความชดั
ระบบปรบัความเขมสวางอตัโนมตั ิ(Auto Lighting Optimizer)
ระบบปรบัแกความสลวัของขอบภาพโดยอตัโนมตัิ
ระบบเนนรายละเอยีดในสวนสวาง

การจำลองภาพในขั้นสุดทาย

ภาพยนตรทีถ่กูถายตอเนือ่ง 1 ชดุ จะถกูบนัทกึเปนไฟล 1 ไฟล
ผใูชจะมองเหน็ภาพในขนาด 99% ของพืน้ทีภ่าพจรงิ
สามารถบนัทกึเสยีงในแบบ monaural ไดดวยไมโครโฟนในตวักลอง (น.142)

สามารถบนัทกึเสยีงในแบบสเตรโิอ ไดดวยการใชไมโครโฟนภายนอก เสยีบเขากบัชองเสยีบ
ไมโครโฟนภายนอก(เสนผาศนูยกลาง 3.5 มม.) เขากบัชองเสยีบไมโครโฟนภายนอก (น.18)

การปรับตั้งฟงกชั่นตางๆ ของระบบถายภาพยนตรจะอยูในเมนู                           และ
(น.157)
เมื่อใช Battery Pack LP-E8 ที่ประจไุฟเต็ม ระยะเวลาทีส่ามาถถายภาพยนตรไดจะเปนดงัตอ
ไปนี้ : ที่ 23 ํC/73 ํF  ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที และที่ 0 ํC/32 ํF  ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

เรื่องที่ควรทราบสำหรับการถายภาพยนตรอัตโนมัติและปรับตั้งเอง
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ถายภาพนิง่
ผูใชสามารถถายภาพนิ่งไดตลอดเวลาโดยกดปุม
ชตัเตอรลงไปจนสดุ แมในขณะถายภาพยนตร

การถายภาพนิ่งในขณะถายภาพยนตร
ถาผูใชถายภาพนิ่ง ในระหวางที่กำลังถายภาพยนตร ภาพยนตรจะหยุดคางใน
ขณะนัน้ประมาณ 1 วนิาที
ภาพนิง่ทีถ่ายจะถกูบนัทกึลงในการด และการถายภาพยนตรจะกลบัมาทำงานตอไป
เองโดยอตัโนมตัเิมือ่จอภาพกลบัมาแสดงภาพแบบ Live View อกีครัง้หนึง่
ภาพนิง่และภาพยนตร จะถกูบนัทกึแยกเปนไฟลตางหากจากกนั
ภาพนิง่และภาพยนตรทีถ่าย จะถกูบนัทกึเปนไฟลแยกตางหากจากกนัในการด

ฟงกชัน่ตางๆ ทีป่รบัตัง้และทำงานไดในระบบถายภาพนิง่นัน้ไดแสดงไวดานลาง
สวนฟงกชัน่อืน่ๆ จะเหมอืนกบัฟงกชัน่สำหรบัการถายภาพยนตร

ฟงกชั่น การปรับตั้ง

คุณภาพในการบันทึก

การปรับตั้งคา
การเปดรับแสง

ถายภาพครอมอัตโนมัติ
ระบบขับเคลื่อน
ระบบแฟลช

ปรบัตัง้ไดจากเมนู [         Quality]
เมือ่ขนาดการถายภาพยนตรเปน [1920x1080] หรือ [1280x720]
อตัราสวนของดานจะเทากบั  16:9 และเมือ่ขนาดเปน [640x480]
อตัราสวนของดานจะเทากบั 4:3

ยกเลิก
ตัง้ไดทกุแบบ ยกเวนระบบหนวงเวลาถายภาพ*
แฟลชไมทำงาน

ถายดวยระบบอตัโนมตั ิ: กลองจะตัง้ความไวชตัเตอรและชองรบัแสง
ใหโดยอตัโนมตั(ิแสดงใหเหน็เมือ่ใชนิว้แตะชตัเตอรเบาๆ ลง
ครึ่งหนึ่ง)
ถายดวยระบบแมนนวล : ผใูชตองตัง้ความไวชตัเตอรและชอง
รบัแสงเอง



ขณะทีจ่อภาพ LCD กำลงัแสดงภาพของภาพยนตรทีก่ำลงัถาย ผใูชสามารถกดปมุ
              เพือ่เขาสกูารปรบัตัง้ฟงกชัน่ของ ระบบออโตโฟกสั, สมดลุสขีาว, Picture Style,
ปรับความเขมสวางอัตโนมัติ(Auto Lighting Optimizer), คุณภาพในการบันทึกภาพ
(ภาพนิ่ง), ความละเอียดในการบันทึกภาพยนตร, ซูมขณะถายภาพยนตร และวิดีโอ
snapshot

รับตั้งฟงกชั่นสำหรับถายภาพยนตร

กดปมุ
ฟงกชัน่ทีส่ามารถปรบัตัง้ได จะปรากฏขึน้ทาง
ดานซายของจอภาพ
ถาใชระบบออโตโฟกสั เมือ่กดปมุ <         >
จะแสดงจดุโฟกสัใหเหน็

เลือกและปรับตั้งฟงกชั่นที่ตองการ
กดปมุ                เพือ่เลอืกฟงกชัน่

การปรับตั้งฟงกชั่นที่เลือกได และคำแนะนำ
ดานคณุสมบตั ิ(น.48)  จะปรากฏขึน้

(การปรับตั้งอยางรวดเร็ว)

กดปมุ                หรอืหมนุวงแหวน             เพือ่
ปรบัเปลีย่น และเมือ่กดปมุ               กลองจะ
แสดงหนาจอเกีย่วกบัการปรบัตัง้ฟงกชัน่นัน้ๆ

การปรบัตัง้ฟงกชัน่สำหรบัการถายภาพยนตร รายละเอยีดจะอธบิายไวดงันี้

Quick Control

คณุภาพในการบนัทกึภาพทีป่รบัตัง้ไว จะมผีลตอทกุๆ ระบบบนัทกึภาพ



รบัตัง้ความละเอยีดในการถายภาพยนตร
ในแถบ             เมน ู[Movie rec. size] นี้ออกแบบ
ใหปรับตั้งความละเอียดในการถายภาพยนตร
[****x****] และปรบั frame rate ได  [     ] (ความเรว็
ในการบนัทกึเปนเฟรมตอวนิาท)ี และ       จะปรบั
เปลี่ยนใหเองโดยอัตโนมัติเมื่อผูใชไดทำการเปลี่ยน
ระบบของวิดีโอ [     Video system]

ในพืน้ทีซ่ึง่ใชระบบโทรทศันแบบ NTSC เชน North America,
Japan, Korea, Mexico ฯลฯ
สำหรบัพืน้ทีซ่ึง่ใชระบบโทรทศันแบบ PAL เชน Europe, Russia,
China, Australia ฯลฯ
ระดบัมาตรฐานของการถายภาพยนตร

ถายดวยคณุภาพระดบั Full HD (Full High-Definition)
ถายดวยคณุภาพระดบั HD (High-Definition)
บนัทกึดวยคณุภาพระดบัมาตรฐาน อตัราสวนของดาน
จะเปน 4:3

ความละเอียดของภาพยนตร

Frame Rate (fps: เฟรมตอวนิาท)ี

เมื่อตั้งความละเอียดในการถายภาพยนตรเปน [1920x1080] ผูใชสามารถใชฟงกชั่นดิจิตอล
ซูมได สำหรับรายละเอียด ดูจากหนา 152



ระยะเวลารวมที่สามารถถายภาพยนตรได และขนาดไฟลตอนาที

เมื่อใชซอฟทแวร  ZoomBrowser EX/ImageBrowser (ใหมาพรอมกับกลอง น.302) ผู
ใชสามารถจบัภาพนิง่ไดจากไฟลภาพยนตรทีถ่ายได  และคณุภาพของภาพนิง่ทีไ่ด จะเปน
ดังนี้ : ประมาณ 2.1 ลานพิกเซล ที่ [1920x1080], ประมาณ 920,000 พิกเซล ที่
[1280x720] และประมาณ 310,000 พกิเซล ที ่[640x480]

การเพิ่มขึ้นสูงของอุณหภูมิภายในตัวกลองอาจทำใหระบบถายภาพยนตรหยุดทำงานไปโดย
อตัโนมตักิอนทีจ่ะครบกำหนดเวลาตามทีแ่สดงในตารางดานบน (น.163)

ความละเอียด
ของภาพยนตร

ขนาดไฟล
(โดยประมาณ)

22 นาที 44 นาที 330 MB / นาที

330 MB / นาที

46  นาที 82.5 MB / นาที

ระยะเวลาในการถายภาพยนตรทีน่านทีส่ดุตอ 1 คลปิ คอื 29 นาท ี59 วนิาท ีโดยขึน้อยกูบัวตัถุ
และการเพิม่ขึน้ของอณุหภมูภิายในตวักลอง ซึง่อาจทำใหการถายภาพยนตรหยดุลงกอนถงึเวลา
29 นาที 59 วินาที

เกีย่วกบัขอจำกดัของระบบไฟล หากขนาดไฟลของภาพยนตรชดุหนึง่มปีรมิาณถงึ 4GB
ระบบถายภาพยนตรจะหยดุลงโดยอตัโนมตั ิและเมือ่ตองการถายภาพยนตรตอไปอกี ให
กดปมุ <     > (เริม่บนัทกึภาพยนตรชดุใหม)

รับตั้งความละเอียดในการถายภาพยนตร

11 นาที

1 ชม. 32  นาที 3 ชม. 4  นาที

22 นาที 44 นาที11 นาที

ระยะเวลารวมทีส่ามารถถายภาพยนตรได(โดยประมาณ)



ารใชดจิติอลซมูของภาพยนตร
เมื่อตั้งความละเอียดในการถายภาพยนตรเปน [1920x1080] (Full HD) สามารถใช
ดจิติอลซมูระดบัประมาณ 3x-10x ได

เลอืก [1920x1080     ]
ในแถบ               ปรบัตัง้ [Movie rec. size]
เปน [1920x1080      ]
โดยหมนุวงแหวน

ปรบัตัง้ดจิติอลซมู
กดปมุ                 เพือ่เลอืก           จากนัน้กด
ปมุ

ใชดิจิตอลซูม
ขณะกดปมุ                กดปมุ             (ซมูเขา)
หรอื                   (ซมูออก) เพื่อซมูภาพ

ในขั้นตอนที่ 2 สามารถยกเลิกการใชดิจิตอล
ซมูได โดยเลอืกเปน [OFF]

กดปมุ                      เพือ่ออกจากรายการปรบั
ตัง้ และกลบัสรูะบบถายภาพยนตร

แนะนำใหใชขาตัง้กลองเพือ่ปองกนักลองสัน่
ไมสามารถขยายดภูาพเพือ่ชวยในการโฟกสัได
ในขณะถายภาพยนตร แมจะตัง้ระบบออโตโฟกสัเปน [Quick mode] กลองจะปรบัเปลีย่นการ
ทำงานไปเปน [Live mode] โดยอตัโนมตั ิและจดุโฟกสัทีแ่สดงใหเหน็กจ็ะมขีนาดใหญกวาเมือ่
ถายภาพยนตรดวยความละเอียดระดับอื่นๆ
เมือ่ใชดจิติอลซมู ภาพทีป่รากฏในขณะนัน้จะถกูประมวลผลแบบดจิติอล ยิง่ซมูมากขึน้ ภาพกจ็ะ
มคีวามหยาบปรากฏใหเหน็มากขึน้
การใชดจิติอลซมูจะทำใหเหน็สญัญาณรบกวนและจดุแสงไดมากขึน้
อาจจะโฟกัสไดยาก หากจุดโฟกัสครอบคลุมสิ่งที่อยูใกลและไกลในเวลาเดียวกัน

ไมสามารถถายภาพนิง่ได



ผใูชสามารถสรางสรรคภาพยนตรสัน้ๆ ไดดวยวธิงีายๆ โดยใชฟงกชัน่ วดิโีอ snapshot
วดิโีอ snapshot หมายถงึคลปิภาพยนตรสัน้ๆ ทีม่คีวามยาว 2 วนิาท,ี 4 วนิาท ีและ 8
วนิาท ีและออกแบบใหสามารถจดัเกบ็รวบรวมคลปิภาพยนตรสัน้ๆ ในแบบอลับัม้ และ
สามารถบนัทกึลงในการดเปนไฟลเดยีว และโดยการเปลีย่นฉากหรอืเปลีย่นมมุกลองของ
แตละคลปิ จงึสามารถสรางสรรคภาพยนตรสัน้ทีด่งึดคูความสนใจ นอกจากนี ้สามารถ
สรางอลับัม้ทีเ่ลนไดพรอมเสยีงเพลงประกอบดวย (น.156, 213)

ายภาพยนตรแบบ Snapshots

แนวคดิในการสรางอลับัม้วดิโีอ snapshot

อัลบั้มวิดีโอ snapshot

ปรบัตัง้ระยะเวลาสำหรบัการถายวดิโีอ snapshot
ในขัน้ตอนที ่2 ดานลางนี ้หากเลอืก [2 sec. movie] ระยะเวลาของวดิโีอคลปิแตละคลปิ กจ็ะ
มคีวามยาว 2 วนิาท ีเปนตน

เลอืก [Video snapshot]
ในแถบ               เลอืก [Video snapshot]

เลือกระยะเวลาในการถาย
[Video snapshot]
กด              เพือ่เลอืกระยะเวลาในการถาย
วดิโีอ snapshot จากนัน้กด
กดปมุ                      เพือ่ออกจากรายการปรบั
ตัง้ และกลบัสรูะบบถายภาพยนตร



ายภาพยนตรแบบ snapshots

สรางภาพยนตรสั้นจากวิดีโอ snapshot
ถายวดิโีอ snapshot อนัแรก
กดปมุ  <      >  เพื่อถายวิดีโอ
แถบสีน้ำเงินจะแสดงระยะเวลาที่ถายซึ่งจะ
คอยๆ ลดลงเปนลำดบั หลงัจากครบเวลาแลว
การถายภาพยนตรจะหยดุลงโดยอตัโนมตัิ
หลงัจากทีจ่อ LCD ดบัลงและไฟแสดงสถานะ
ของการดหยดุกระพรบิ ภาพสำหรบัยนืยนัการ
บนัทกึจะปรากฏขึน้

บันทึกวิดีโอ snapshot
กดปมุ                เพือ่เลอืก
[     Save as album] จากนัน้กด
คลปิภาพยนตรสัน้จะถกูบนัทกึเปนวดิโีอ
 snapshot และเปนวดิโีอแรกสดุของอลับัม้

ถายวิดีโอ snapshot อื่นๆ ตอไป

ทำซ้ำขัน้ตอนที ่3 เพือ่ถายวดิโีอลำดบัตอๆ ไป

ออกจากการถายวดิโีอ snapshot
ปรับตั้ง [Video snapshot] เปน [Disable]
เพือ่กลบัสกูารถายภาพยนตรแบบปกติ
ใหตรวจสอบใหแนใจวาเลอืก [Disable] แลว
กดปมุ                         เพือ่ออกจากเมนปูรบัตัง้
และกลบัสกูารถายภาพยนตรแบบปกติ

ระยะเวลาทีถ่ายภาพ

กดปมุ                เพือ่เลอืก
[     Add to album]  จากนัน้กด
หากตองการสรางอลับัม้วดิโีอ snapshot อืน่ๆ
เลอืก [     Save as a new album]



ายภาพยนตรแบบ snapshots

ตัวเลือกในขั้นตอนที่ 4 และ 5

การทำงานของ [Playback video snapshot]

ตวัเลอืก คำอธบิาย

การทำงาน คำอธิบายในการเลนดูภาพ
กลับสูหนาจอกอนหนา

แสดงภาพแรกสดุของวดิโีอ snapshot คลปิแรก

ดวยการกดปมุ              สามารถเลนภาพ หรอืหยดุภาพ
วิดีโอ snapshot ที่เพิ่งถายไปแลวได

แตละครั้งที่กดปุม              วิดีโอ snapshot ที่แสดงอยูจะเลื่อนถอยหลัง
ประมาณ 2-3 วนิาที
แตละครั้งที่กดปุม               วิดีโอ snapshot ที่แสดงอยูจะเลื่อนถอยหลังไป
ครั้งละเฟรม และถากดปุม             คางไว จะเปนการยอนกลับ

แตละครั้งที่กดปุม             วิดีโอ snapshot ที่แสดงอยูจะเลื่อนเดินหนา
ประมาณ 2-3 วนิาที

แตละครั้งที่กดปุม               วิดีโอ snapshot ที่แสดงอยูจะเลื่อนเดินหนาทีละ
เฟรม ถากดปมุ             คางไว จะเลนภาพตอไปอยางรวดเรว็

แสดงภาพทายสดุของวดิโีอ snapshot คลปิสุดทาย
ตำแหนงของภาพยนตรที่กำลังเลน
ชวงเวลา (นาท:ีวนิาท)ี
ปรบัระดบัความดงัของลำโพง (น.210)
โดยหมนุวงแหวน

* ดวย [Skip backward/Skip forward] การเลือ่นจะขึน้อยกูบัเวลาทีไ่ดเลอืกปรบัตัง้ไวใน
[Video snapshot] (ประมาณ 2 วนิาท,ี 4 วนิาท ีหรอื 8 วนิาท)ี

คลิปภาพยนตรที่ถายจะถูกบันทึกเปนวิดีโอ snapshot
อันแรกในอัลบั้มของวิดีโอ snapshot
วดิโีอ snapshot ทีเ่พิง่บนัทกึจะถกูเพิม่ลงไปในอลับัม้ที่
สรางไวกอนหนานีท้นัที
สรางอลับัม้วดิโีอ snapshot ใหม และบนัทกึภาพยนตร
สัน้เปนวดิโีอ snapshot อนัแรก อลับัม้ใหมทีถ่กูสรางขึน้
จะเปนอลับัม้ใหมทีแ่ยกตางหากจากอลับัม้ทีม่อียกูอน
กลองจะเลนภาพคลิปภาพยนตรที่เพิ่งถายเปนวิดีโอ
snapshot ดจูากตารางดานลาง
หากตองการลบวิดีโอ snapshot ที่เพิ่งถายและไมตอง
การเกบ็ไวในอลับัม้ เลอืก [OK]

(ขัน้ตอนที ่4)

(ขัน้ตอนที ่4)

(ขัน้ตอนที ่5)

(ขัน้ตอนที ่5)

(ขัน้ตอนที ่5)

(ขั้นตอนที่ 4 และ 5)



วดิโีอ snapshot ทีจ่ะเพิม่ลงในอลับัม้เดยีวกนั ตองเปนวดิโีอทีถ่ายดวยระยะเวลาเทากนั (เชน 2
วนิาท,ี 4 วนิาท ีหรอื 8 วนิาท ีในแตละคลปิ) หากมกีารหยดุถายกอนวดิโีอจะครบระยะเวลาทีต่ัง้
ไว วดิโีอนัน้จะถกูเพิม่ลงในอลับัม้ชดุถดัไป และกลองจะสรางอลับัม้ใหมเพือ่เกบ็วดิโีอทีถ่ายไมครบ
ตามระยะเวลา
โปรดทราบวา หากมกีารทำสิง่ตางๆ ดงัตอไปนีใ้นระหวางการถายวดิโีอ snapshot กลองจะสราง
อลับัม้ใหมเพือ่เกบ็วดิโีอชิน้นัน้

ไมสามารถเปลีย่นลำดบัของวดิโีอ snapshot ในอลับัม้ได และไมสามารถเพิม่วดิโีอ snapshot ใหม
ลงในอลับัม้ทีม่อียกูอน
ไมสามารถถายภาพนิง่ไดในขณะถายวดิโีอ snapshot
ระยะเวลาของวดิโีอ snapshot ทีป่รบัตัง้ไวนัน้เปนเวลาโดยประมาณ โดยขึน้อยกูบัอตัราเรว็ของ
เฟรม ดงันัน้ระยะเวลาของวดิโีอทีป่รากฏใหเหน็ขณะเลนดภูาพจงึอาจไมตรงกบัความเปนจรงิ

มกีารเปลีย่น [Movie rec. size] (น.150)
มกีารเปลีย่นระยะเวลาของ [Video snapshot] (น.153)
มกีารเปลีย่นการปรบัตัง้ใน [Sound rec.] จาก [Auto/Manual] เปน [Disable] หรอืเปลีย่น
จาก [Disable] เปน [Auto/Manual] (น.160)
มกีารเปดหรอืปดชองใสการด เปดหรอืปดชองใสแบตเตอรี
เครือ่งแปลงไฟกระแสสลบั ACK-E8(อปุกรณเสรมิพเิศษ) ถกูหยดุใชงานกลางคนั
มกีารปรบัปรงุรนุของ Firmware

เสยีงเพลงทีถ่กูบนัทกึลงในการด จะตองใชเพือ่ความบนัเทงิเปนการสวนตวัเทานัน้ การนำเพลง
ไปใชงานในเชงิอืน่ๆ เชนในเชงิพาณชิยถอืเปนการละเมดิลขิสทิธิ์
เมื่อตองการเลนเพลงประกอบภาพยนตร จะตองทำการสำเนาเพลงจากแผน CD-ROM EOS
Digital Solution Disk (ใหพรอมกบักลอง) ลงในการด สำหรบัวธิกีารสำเนา ใหอานจากคมูอืการ
ใชซอฟทแวรทีอ่ยใูนแผน CD-ROM

การเลนภาพยนตรในอัลบั้ม

กดปมุ

ผใูชสามารถจะเลนดภูาพยนตรจากอลับัม้วดิโีอ  snapshot ทีเ่สรจ็สมบรูณแลว ไดเชนเดยีวกบัการเลน
ดภูาพยนตรทีถ่ายตามปกต ิอานรายละเอยีดในหนา 212 และ 217

ใชปมุ                 เลอืกอลับัม้ทีต่องการ
จากนัน้กด
ภาพยนตรที่ถายดวยระบบวิดีโอ snapshot
จะมสีญัลกัษณ                  ปรากฏทีม่มุบนซาย

ซอฟทแวรที่ใหมาพรอมกับกลอง
EOS Utility: โดยการสำเนาเพลงประกอบภาพยนตรลงในการด ผูใชสามารถเลนเพลง
ประกอบในขณะใหกลองเลนภาพยนตรที่ถายดวยวิดีโอ snapshot, ภาพยนตรปกติ และ
ภาพนิ่งได
ZoomBrowser EX/ImageBrowser: สามารถแกไขตัดตออัลบั้มได



รบัตัง้ฟงกชัน่ของเมนู

ระบบออโตโฟกัส

หาโฟกัสแบบออโตโฟกัสดวยปุมชัตเตอรในขณะถายภาพยนตร

ระบบออโตโฟกัสจะมีรูปแบบการทำงานเหมือนกับที่ไดอธิบายไวในหนา 131-137
ผใูชสามารถเลอืกใชระบบ [Live mode],  [     Live mode] หรอื [Quick mode]
และโปรดทราบวา ไมสามารถโฟกสัตดิตามการเคลือ่นทีข่องวตัถแุบบตอเนือ่งได

(ใชปมุชตัเตอรหา AF ขณะถายภาพยนตร)
เมือ่ตัง้เปน [Enable] จะสามารถใชระบบออโตโฟกสัในขณะถายภาพยนตรได อยางไรกด็ ีไม
สามารถโฟกัสติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบตอเนื่องได เมื่อใชระบบออโตโฟกัสในการ
ถายภาพยนตร จงึอาจเกดิโอกาสทีจ่ะหลดุโฟกสั ซึง่ทำใหคาแสงในขณะนัน้ผดิพลาดได ใน
ขณะบันทึกภาพยนตรอาจจะมีเสียงการทำงานของเลนสดวย
ในระหวางใชระบบถายภาพยนตร ถาตัง้ระบบออโตโฟกสัเปน [Quick mode] ระบบออโต
โฟกัสจะทำงานในแบบ  [Live mode]

รายการตวัเลอืกของเมนตูางๆ ในแถบ            ,              และ             มรีายละเอยีดดงัอธบิาย
ตอไปนี้

(แถบรายการ)

การปรบัตัง้ในแถบรายการของเมน ู                            จะมผีลก็ต๋อเมือ่ปรบักลอง
ใหทำงานในระบบ             การปรบัตัง้นีจ้ะไมมผีลใดๆ เมือ่ปรบักลองใหทำงานใน
ระบบบันทึกภาพแบบอื่นๆ ที่ไมใชระบบ
การปรบัตัง้ AF mode จะมีผลตอระบบ Live View ดวย

การตั้งคาแสง
ปกติควรตั้งเปน [Auto]
แตผูใชสามารถปรับตั้งคาแสง [Movie exposure] เปน [Manual] ปรับตั้งเอง
รวมทั้งปรับความไวแสง ชัตเตอร และชองรับแสงสำหรับถายภาพยนตรได (น.144)

(ระดับแสงภาพเคลื่อนไหว)



ปมุชตัเตอร / ปมุลอ็คคาแสง(AE Lock)
ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนฟงกชั่นที่ถูกกำหนดไวของปุมล็อคคาแสง(AE Lock) เมื่อแตะ
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

เปนฟงกชัน่ปกต ิเมือ่แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ กลองจะหาโฟกสัแบบอตัโนมตั ิและเมือ่
กดปุม               กลองจะล็อคคาแสง

เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง กลองจะล็อคคาแสง และเมื่อกดปุม                 กลองจะหา
โฟกสัอตัโนมตั ิรปูแบบนีเ้หมาะสำหรบัการถายภาพทีผ่ใูชตองการโฟกสัและวดัแสงตรงจดุที่
แตกตางกันในเฟรมภาพ

เมือ่แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ กลองจะวดัแสง และเมือ่ตองการหาโฟกสัแบบอตัโนมตั ิให
กดปุม             ในรูปแบบนี้จะไมมีการล็อคคาแสง

เมือ่แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ กลองจะหาโฟกสัแบบอตัโนมตั ิและเมือ่กดปมุ
คางไวแลวกดชตัเตอรจนสดุเพือ่ถายภาพ กลองจะโฟกสัทีต่ำแหนงเดมิ(ไมหาโฟกสัใหม)
รปูแบบนีช้วยใหสะดวกเมือ่ผใูชไมตองการใหกลองหาโฟกสัใหมเมือ่ถายภาพนิง่ในระหวาง
ที่กำลังถายภาพยนตร สวนระบบล็อคคาแสงจะไมมีการทำงาน

AF/AE Lock: (ออโตโฟกัส / ล็อคคาแสง)

AE Lock/AF: (ล็อคคาแสง/ออโตโฟกัส)

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

AE/AF Lock, no AE Lock: (วดัแสง / ลอ็คโฟกสั ไมลอ็คคาแสง)

¶‹ายภาพยนตร



Highlight tone priority (เพิ่มรายละเอียดในสวนสวาง) (เนนโทนภาพบรเิวณสวาง)
เมื่อสั่ง [Enable] เปดการทำงานของระบบนี้ รายละเอียดในพื้นที่สวางจะถูกปรับปรุงให
สมบรูณขึน้ โดยโทนความเขมสวางจะกระจายกวางออกจากชวงสเีทา 18% ไปยงัสวนสวาง
มากขึน้ รวมทัง้การไลระดบัความเขมออนจากชวงสเีทาไปยงัสวนสวางกจ็ะเนยีนมากขึน้ดวย
ความไวแสงในการถายภาพจะถกูปรบัใหอยใูนชวงระหวาง ISO 200-6400 และเมือ่ใชระบบ
นี้ ระบบ Auto Lighting Optimizer จะถูกยกเลิก [Disable] ไปโดยอตัโนมตั ิและไมสามารถ
ปรับเปลีย่นได

¶‹ายภาพยนตร

Remote control (ถายภาพดวยรีโมท)
ผูใชสามารถจะใชรีโมท Remote Controller RC-6 (อุปกรณเสริมพิเศษ น.261) สำหรับ
ควบคมุการเริม่เลนและหยดุภาพยนตรได โดยปรบัตัง้รโีมทสวติซเปน <2> จากนัน้กดปมุสง
สัญญาณ แตถาสวิตซถูกตั้งเปน <      > (ถายภาพทันที) กลองจะทำการถายภาพนิ่ง



tab (แถบรายการ)

¶‹ายภาพยนตร

ตามปกติ กลองจะบันทึกเสียงในแบบโมโนดวย
ไมโครโฟนในตัว หากตองการบันทึกเสียงในระบบ
สเตอริโอ ก็สามารถทำไดเมื่อนำเอาไมโครโฟนภาย
นอกมาเสยีบตอเขาดวยมนิแิจค็ขนาด 3.5 มม. โดย
เสยีบเขาทีช่องเสยีบ (น.18) และเมือ่ใชไมโครโฟนภาย
นอก กลองจะเปลี่ยนไปบันทึกเสียงดวยไมโครโฟน
ภายนอกโดยอตัโนมตัิ

Sound Recording (บนัทกึเสยีง)

ระดบัเสยีงจะถกูปรบัตัง้ใหพอเหมาะโดยอตัโนมตั ิการปรบัระดบัเสยีง
โดยอัตโนมัตินี้จะตอบสนองตอระดับความดังของเสียงที่กำลัง
บนัทกึอยู

ตัวเลือก

สำหรับผูใชที่มีประสบการณ สามารถปรับระดับเสียงเองได โดยออก
แบบใหปรบัได 64 ระดบั โดยเลอืก [Rec. level] และดจูากสเกลแสดง
ระดบัเสยีง แลวกดปมุ                 เพือ่ปรบัระดบัเสยีง และใหสงัเกต
ระดับเสียงที่ดังที่สุด(peak) (ประมาณสัก 3 วินาที) โดยการปรับตั้ง
ควรใหระดบัเสยีงทีด่งัทีส่ดุอยทูีป่ระมาณ “12” (-12dB) ซึง่อยทูางดาน
ขวา ถาระดับความดังของเสียงสูงกวา “0” เสียงที่บันทึกอาจมีความ
ผดิเพีย้นเกดิขึน้
จะไมมีการบันทึกเสียงใดๆ

(อัตโนมัติ)

(ตั้งเอง)

(ไมใชงาน)

มเิตอรแสดงระดบัเสยีง



¶‹ายภาพยนตร

เมือ่ตัง้เปน [Enable] เสยีงของลมทีเ่ขามาในการบนัทกึจะลดทอนลง และโปรดทราบ
วา โทนเสียงต่ำๆ อาจจะถูกลดทอนลงไปในการบันทึกเสียงดวย เมื่อถายภาพใน
บรเิวณทีไ่มมลีม ใหปรบัตัง้เปน [Disable] เพือ่ใหเสยีงทีบ่นัทกึฟงดเูปนธรรมชาติ

(ฟลเตอรลดเสียงลม)

อาจไมสามารถปรบัสมดลุของระดบัเสยีงทางดานซายและขวาได

เสียงที่บันทึกจะเปนแบบ 16-bit ที่ความถี่ 48 kHz ทั้งดานซายและขวา

Metering timer (ระยะเวลาในการลอ็คคาแสง) (ระยะเวลาวดัแสง)

Grid display (แสดงเสนตาราง)

ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นระยะเวลาในการแสดงผลการปรบัตัง้และแสดงคาแสง
(ระยะเวลาในการลอ็คคาแสง)

Video snapshot (วิดีโอ snapshot)
สำหรบัการถายวดิโีอ snapshot ผใูชสามารถปรบัตัง้ระยะเวลาถายไดหลายแบบ
ตัง้แตประมาณ 2 วนิาท,ี 4 วนิาท ีและ 8 วนิาท ีดรูายละเอยีดไดจากหนา 153

การปรบัตัง้ Metering timer และ Grid display จะมผีลตอการถายภาพดวยระบบ
Live view ดวย

เมือ่เลอืก                        หรอื                        ผใูชสามารถสัง่ใหแสดงเสนตาราง
(เสนกรดิ) ทางแนวตัง้และแนวนอนได



tab (แถบรายการ)

¶‹ายภาพยนตร

Exposure Compensation (ชดเชยแสง)
แมวาระบบชดเชยแสงจะถูกออกแบบใหปรับไดในชวง +/- 5 สตอป แตเมื่อถายภาพยนตร
จะปรบัไดในชวง +/- 3 สตอป เทานัน้ แตเมือ่ถายภาพนิง่ กย็งัสามารถชดเชยแสงไดในชวง
+/- 5 สตอป
Auto Lighting Optimizer (ปรบัความเขมสวางอตัโนมตั)ิ

Custom White Balance (สมดลุสขีาวแบบปรบัตัง้เอง)
ดงัทีอ่ธบิายในหนา 117 สามารถปรบัตัง้สมดลุสขีาวเองได

ระบบนีส้ามารถปรบัตัง้ไดตามรายละเอยีดในหนา 109 โดยมผีลตอการถายภาพยนตร
และภาพนิ่งในระหวางการถายภาพยนตรดวย
ในแถบ              เมือ่ผใูชปรบัตัง้ [        Highlight tone priority]  ไดตัง้เปน  [Enable]
ระบบ Auto Lighting Optimizer จะถกูตัง้เปน [Disable] และไมสามารถปรบัเปลีย่นได

สามารถปรบัตัง้ Pictuture Style ไดดงัทีอ่ธบิายในหนา 81 ซึง่จะมผีลตอภาพยนตรทีถ่าย รวม
ทั้งภาพนิ่งที่ถายในระหวางการถายภาพยนตรดวย

Picture Style

(ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ)



หากเลนสทีใ่ชมรีะบบชวยลดภาพสัน่(IS) ระบบชวยลดภาพสัน่ของเลนสจะทำงานอยตูลอด
เวลาแมผใูชจะไมไดใชนิว้แตะชตัเตอรกต็าม การใชพลงังานของระบบชวยลดภาพสัน่จะทำ
ใหระยะเวลาทีจ่ะถายภาพยนตรไดลดลง หรอืทำใหจำนวนภาพนิง่ทีถ่ายไดตอแบตเตอรีก่อน
หนึง่ลดลงดวย ถาถายภาพดวยขาตัง้กลอง หรอืคดิวาไมจำเปนตองใชระบบชวยลดภาพสัน่
ควรจะปรบัสวติซของระบบนีไ้ปที่

ไมโครโฟนในตวักลองจะบนัทกึเสยีงในการปรบัควบคมุกลองไปดวยในขณะบนัทกึเสยีง การ
ใชไมโครโฟนภายนอกซึง่เปนอปุกรณทีม่จีำหนายทัว่ไป สามารถชวยปองกนัหรอืลดเสยีงจาก
การปรบัตัง้ควบคมุกลองได
หามใชอปุกรณอยางอืน่ๆ นอกจากไมโครโฟนภายนอก มาเสยีบเขากบัชองเสยีบไมโครโฟน
ภายนอก(Microphone IN)
ถาหากไมสามารถถายภาพยนตรได เนือ่งจากการดไมเหลอืความจมุากพอทีจ่ะบนัทกึขอมลู
ไดตอไป กลองจะแสดงขนาดของภาพยนตรและระยะเวลาที่สามารถถายไดเปนสีแดง
(น.146)

คำเตือนเกี่ยวกับการถายภาพยนตร
การบนัทกึ และคณุภาพของภาพ

สญัลกัษณเตอืนอณุหภมูภิายในตวักลอง          สขีาว และ         สแีดง
ถาผูใชถายภาพยนตรอยางตอเนื่องเปนเวลานานๆ อุณหภูมิภายในตัวกลองจะสูงขึ้น
สัญลักษณ         สีขาวจะปรากฏขึ้น แมจะยังคงถายภาพยนตรตอไปเมื่อมี
สญัลกัษณนี ้กจ็ะไมมผีลกระทบตอคณุภาพของภาพยนตรทีถ่าย อยางไรกด็ ีถาเปลีย่น
ไปถายภาพนิ่ง คุณภาพของภาพนิ่งอาจเกิดความบกพรองหรือดอยลง ดังนั้นควร
จะหยุดพักการทำงานของกลองสักครูกอนที่จะใชถายภาพนิ่ง

ถาสัญลักษณ         สีขาวปรากฏอยู  และผูใชยังคงถายตอไปจนกระทั่งอุณหภูมิ
ภายในตัวกลองสูงขึ้น สัญลักษณ          สีแดงจะปรากฏขึ้นและกระพริบการกระพริบ
เตอืนของสญัลกัษณนีบ้งบอกวา อกีไมนานระบบถายภาพยนตรจะหยดุการทำงานลง
โดยอตัโนมตั ิจะถายภาพยนตรตอไปไดกต็อเมือ่อณุหภมูภิายในตวักลองลดลง ใหปด
สวิตซของกลอง และพักการใชงานสักพักหนึ่ง

การถายภาพยนตรในเวลาติดตอกันเปนเวลานาน จะทำใหสัญลักษณ
และ            ปรากฏไดเร็วขึ้น ดังนั้นเมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน ใหปดสวิตซของ
กลองเสมอ



หมายเหตุเกี่ยวกับการถายภาพยนตร
การบันทึก และคุณภาพของภาพ

ถาใชการดที่มีความเร็วในการบันทึกต่ำๆ จะมีสัญลักษณแสดงระดับ
หาระดับปรากฏขึ้นทางดานขวาของจอภาพ ในขณะถายภาพยนตร
ซึ่งจะแสดงใหทราบวา มีขอมูลในปริมาณเทาใดที่ยังไมไดบันทึกลงในการด
(ตกคางอยูในหนวยความจำสำรองในตัวกลอง) ยิ่งใชการดที่บันทึกไดชา
ขดีแสดงระดบักจ็ะยิง่สงูขึน้เรว็มาก และถาขดีแสดงระดบัขึน้จนเตม็
การถายภาพยนตรจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ
ถาการดมคีวามเรว็ในการบนัทกึสงู ในชวงแรกๆ ขดีแสดงระดบัจะยงัไม
ปรากฏบนจอ LCD หรือถาขีดแสดงระดับปรากฏขึ้น ก็จะไมสูงขึ้นอยาง
รวดเร็วนัก เมื่อนำการดมาใชคราวแรก ใหทดลองถายภาพยนตรดูเสียกอนวาการดแผน
นัน้มคีวามเรว็ในการบนัทกึทีเ่พยีงพอ ถาผใูชถายภาพนิง่ในระหวางทีถ่ายภาพยนตร กลอง
จะหยุดถายภาพยนตร หากตั้งความละเอียดและคุณภาพในการถายภาพนิ่งเอาไวต่ำ
กลองจะกลบัมาถายภาพยนตรตอไปไดอยางรวดเรว็

สเกล
แสดงระดับ

การเลนดูภาพ และการตอเชื่อมกับโทรทัศน
หากความเขมสวางเปลีย่นแปลงไปในขณะถายภาพยนตร สวนสวางจานัน้อาจจะหยดุนิง่อยคูรู
หนึง่ในขณะเลนดภูาพ ในกรณทีีถ่ายภาพยนตรดวยการปรบัคาแสงเอง

ถาตอกลองกบัโทรทศันดวยสายแบบ HDMI (น.218) และใชกลองถายภาพยนตรทีค่วาม
ละเอยีด [1920x1080] หรอื [1280x720] ภาพทีก่ำลงัถายจะแสดงในขนาดเลก็บนจอภาพ
ของโทรทศัน อยางไรกต็าม ภาพยนตรทีถ่ายกจ็ะมคีวามละเอยีดเทากบัทีป่รบัตัง้ไว

หากผใูชตอกลองเขากบัโทรทศัน (น.218, 221) และถายภาพยนตร โทรทศันจะไมเลนเสยีงใน
ระหวางกำลงัถาย อยางไรกต็าม กลองจะบนัทกึเสยีงไดตามปกติ



ปดสัญญาณเสียงเตือน (น.166)
เตือนความจำเรื่องการด (น.166)
ตั้งเวลาในการแสดงภาพ (น.166)
ตั้งเวลาปดกลองเมื่อไมไดใช (น.167)
ปรับความสวางของจอ LCD (น.167)
การสรางและเลือกโฟลเดอร (น.168)
การตั้งหมายเลขลำดับไฟลภาพ (น.170)
ปรับตั้งขอมูลลิขสิทธิ์ภาพ (น.172)
หมุนภาพแนวตั้งอัตโนมัติ (น.174)
ตรวจสอบฟงกชั่นที่ไดปรับตั้งไว (น.175)
ปรับระบบและฟงกชั่นใหกลับสูระบบมาตรฐาน (น.176)
การเปดและปดการแสดงผลของจอ LCD (น.179)
เปลี่ยนสีของจอภาพ (น.179)
ควบคุมการทำงานของแฟลช (น.180)
ทำความสะอาดเซนเซอรโดยอัตโนมัติ (น.184)
การแนบ Dust Delete Data (น.185)
ทำความสะอาดเซนเซอรโดยผูใช (น.187)

ใชกลองอยางคลองตัว



ชกลองอยางคลองตัว
ปดสญัญาณเสยีงเตอืน

ผใูชสามารถปดสญัญาณเสยีงเตอืน “บีบ๊” ของกลองซึง่จะดงัขึน้เมือ่กลองหาความชดัได
และดังขึ้นเพื่อเตือนเมื่อใชระบบหนวงเวลา

ฟงกชั่นนี้จะชวยปองกันการถายภาพโดยลืมใสการดในตัวกลอง

ตัง้เวลาในการแสดงภาพ
หลงัจากถายภาพแลว กลองจะแสดงภาพทีถ่ายทนัท ีซึง่ผใูชสามารถปรบัตัง้เวลาในการ
แสดงภาพทีถ่ายแลวทีจ่อ LCD ของกลอง ซึง่ถาตัง้เปน [Off] กจ็ะไมมภีาพปรากฏขึน้
และถาตัง้เปน [Hold] ภาพจะแสดงคางอยตูลอดเวลาจนกวาจะครบเวลาตดัพลงังาน
อตัโนมตั ิ[Auto Power Off] ทีถ่กูตัง้ไว และในระหวางทีม่กีารแสดงภาพอย ูถาผใูช
แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ หนาจอกจ็ะกลบัไปสกูารแสดงผลตามปกติ

ในแถบ         เลอืก [Image review]
จากนัน้กดปมุ            เลอืกเวลาแสดงภาพทีต่องการ
และกดปุม            อีกครั้ง

เตอืนความจำเรือ่งการด

ในแถบ         เลอืก [Beep] จากนัน้กดปมุ
และเลอืก [Disable] และกดปุม              อีกครั้ง

ในแถบ           เลอืก [Release shutter without
card] จากนัน้กดปมุ             และเลอืก [Disable]
และกดปุม            อีกครั้ง
เมือ่ตัง้ฟงกชัน่นีแ้ลว ถาไมไดใสการด และกดชตัเตอร
จนสุดเพื่อถายภาพ ตัวอักษรเตือน “Card” จะปรากฏ
ขึน้ในชองเลง็ภาพ และชตัเตอรจะไมลัน่

(ระยะเวลาแสดงภาพ)
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ตัง้เวลาปดกลองเมือ่ไมไดใช
เมือ่ตองการประหยดัพลงังานแบตเตอรี ่กลองจะปดการทำงานและการแสดงผลหลงัจากไมมี
การควบคมุกลองจนครบเวลาทีป่รบัตัง้ไว ซึง่ผใูชสามารถจะเลอืกเวลาไดจากรายการ และเมือ่
กลองปดการทำงาน ผใูชสามารถกระตนุใหกลบัมาทำงานไดอกีดวยการแตะปมุชตัเตอรเบาๆ
ลงครึ่งหนึ่ง หรือเมื่อกดปุมใดปุมหนึ่ง ไดแก                    ฯล   ฯลฯ

ถาตั้งเปน [Off] และไมไดปรับควบคุมกลองเปนเวลา 30 นาทีติดตอกัน การแสดง
ผลของจอ LCD จะดับลงโดยอัตโนมัติ ถาตองการใหกลองแสดงขอมูลบนจอ LCD อีก
ใหกดปุม

ในแถบ [    ] เลอืก [Auto power off]
จากนัน้กดปมุ            และเลอืกเวลาทีต่องการ
และกดปมุ            อกีครัง้

ปรบัความสวางของจอ LCD
สามารถปรบัความสวางของจอภาพได เพือ่ใหเหมาะกบัการดภูาพและขอมลูในสภาพแสงตางๆ

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

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

ถาตั้งเปน [Off]  ผูใชสามารถปดกลองดวยตนเองเพื่อประหยัดการใชพลังงาน หรือ
กดปุม                 เพื่อปดการแสดงผลของจอ LCD เพื่อประหยัดการใชพลังงาน

(ปดสวิตชอัตโนมัติ)
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โฟลเดอรใหม  ทีม่ตีวัเลขกำกบัสงูกวา
โฟลเดอรกอนหนาหนึง่อนัดบั จะถกูสรางขึน้

เลือก [Select folder]
ในแถบ [     ]  เลอืก [Select folder]
จากนัน้กด

เลอืก [Create folder]
เลอืก [Create folder] จากนัน้กด

สรางโฟลเดอรใหม
เลอืก [OK] แลวกด

สรางโฟลเดอรใหม

สรางโฟลเดอรใหม และการเลือกโฟลเดอร
นอกเหนอืจากการสรางโฟลเดอรใหโดยอตัโนมตัสิำหรบัเกบ็ไฟลภาพทีถ่ายแลว
ผใูชสามารถจะสรางโฟลเดอรใหม และเลอืกเกบ็ภาพไดอยางอสิระตามทีต่องการ
ระบบนีเ้ปนระบบทางเลอืก เพราะตามปกต ิกลองจะสรางโฟลเดอรใหโดยอตัโนมตัิ

(เลือกโฟลเดอร)

(สรางโฟลเดอร)
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การเลือกโฟลเดอร
เมือ่หนาจอแสดงการเลอืกโฟลเดอร
เลอืกโฟลเดอรทีต่องการ จากนัน้กด

เลอืกโฟลเดอรทีต่องการใหเปนทีเ่กบ็ภาพ
ทีก่ำลงัจะถายตอไป
ภาพทีถ่ายภายหลงัจากนัน้ จะถกูเกบ็ไวใน
โฟลเดอรทีเ่ลอืก

ชื่อโฟลเดอร
ไฟลภาพลำดับสูงสุด

จำนวนภาพในโฟลเดอร

ไฟลภาพลำดับต่ำสุด

เกี่ยวกับโฟลเดอร
เชนเดยีวกบัชือ่ตวัอยาง “100CANON” ชือ่ของโฟลเดอรจะนำหนาดวยตวัเลข 3 หลกั และ
ตามดวยตวัอกัษร 5 ตวั ในแตละโฟลเดอรนัน้สามารถเกบ็ภาพได 9999 ภาพ (เลขลำดบัไฟล
0001-9999) เมือ่โฟลเดอรเกบ็ภาพจนเตม็ โฟลเดอรใหมทีม่ลีำดบัมากกวา 1 ลำดบัจะถกู
สรางขึน้เองโดยอตัโนมตั ิหรอืเมือ่สัง่สรางโฟลเดอรใหม (น.171) กลองกจ็ะสรางโฟลเดอรใหม
ใหเชนกนั กลองสามารถสรางโฟลเดอรไดจากลำดบัที ่100 ไปจนถงึ 999

การสรางโฟลเดอรใหมดวยคอมพิวเตอรสวนตัว
เมือ่เปดการดดวยคอมพวิเตอร ใหตัง้โฟลเดอรใหมโดยใชชือ่วา “DCIM”  และผใูชสามารถ
สรางโฟลเดอรใหมไดมากเทาที่ตองการเพื่อเก็บภาพ ภายในโฟลเดอร DCIM นี้ ชื่อของ
โฟลเดอรใหมๆ ที่สรางขึ้นจะตองตั้งในลักษณะดังนี้ เชน “100ABC_D” โดยตองมตีวัเลข 3
หลกันำหนา เริม่จาก 001-999 แลวตามดวยตวัอกัษร 5 ตวั ตวัอกัษร 5 ตวันี ้จะเปนพยญัชนะ
ตวัใหญหรอืตวัเลก็กไ็ด เปนตวัเลขกไ็ด รวมทัง้ “_” แตไมสามารถจะเวนวางได  และตวัเลข
3 หลักที่อยูดานหนาจะตองไมซ้ำกัน แมวาพยัญชนะที่ตอทายจะแตกตางกันก็ตาม เชน
“100ABC_D” กบั “100W_XYZ” ไมได เปนตน



การตัง้หมายเลขลำดบัไฟล
ภาพที่ถายจะถูกกำหนดเลขลำดับ 4 หลักใหโดยอัตโนมัติ  เริ่มจาก 0001 ไปจนถึง 9999
และบันทึกไวในโฟลเดอร ซึ่งผูใชสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งหมายเลขลำดับของไฟลภาพ
ได และเมื่อถายโอนภาพเขาสูคอมพิวเตอรแลว หมายเลขลำดับไฟลก็จะปรากฏใน
คอมพิวเตอรในรูปแบบนี้ :
IMG_001.JPG

[Continuous]: เลขลำดบัไฟลจะเปนตวัเลขตอเนือ่งแบบสะสมทีม่คีวาม
ตอเนือ่งกนัไป แมจะเปลีย่นไปใชการดแผนใหมหรอืสรางโฟลเดอรใหม
แมจะเปลีย่นไปใชการดแผนใหม หรอืสรางโฟลเดอรใหม หมายเลขลำดบัไฟลจะนบั
ตอเนือ่งจากลำดบัเดมิ ไปจนถงึ 9999 ซึง่สะดวกในกรณทีีผ่ใูชตองการเกบ็ภาพจาก
หมายเลข 0001 ถงึ 9999 ไวในคอมพวิเตอรโดยรวมอยใูนโฟลเดอรเดยีวกนั
อยางไรกด็ ีถาการดแผนใหม หรอืโฟลเดอรทีม่อียเูดมิ มไีฟลภาพอยแูลว การนบัลำดบั
จะเริม่จากลำดบักอนหนาของภาพทีอ่ยใูนการดแผนใหมหรอืในโฟลเดอรใหม  ซึง่อาจ
ทำใหสบัสนได ดงันัน้ เมือ่นำการดแผนใหมมาใช ควรฟอรแมทหรอืลบลางไฟลภาพ
ในการดแผนนัน้ออกกอนเสมอ

การนบัเลขลำดบัไฟลหลงั
จากทีเ่ปลีย่นการด

เลขลำดบัของไฟลภาพใหม

ãชกลองอยางคลองตัว

การนบัเลขลำดบัไฟลหลงั
จากสรางโฟลเดอรใหม

ในแถบ [     ] เลอืก [File numbering]
จากนัน้กดปมุ             แลวปรบัตัง้ตามรายละเอยีด
 ทีจ่ะกลาวถงึตอไปนี ้ และกดปมุ            อกีครัง้



AUTO RESET: ตัง้หมายเลขลำดบัไฟลโดยเริม่จาก 0001 ทกุครัง้ทีเ่ปลีย่น
การดแผนใหมหรอืสรางโฟลเดอรใหม
ทกุๆ ครัง้ทีเ่ปลีย่นการดหรอืสรางโฟลเดอรใหม  ตวัเลขบอกลำดบัไฟลจะเริม่ตนจาก
0001 เสมอ การตัง้แบบนีจ้ะสะดวกสำหรบัการจดัการภาพโดยจำแนกจากการดแต
ละชิน้ แตถงึจะตัง้เปน Auto reset ถาการดแผนใหม หรอืโฟลเดอรในการดแผนใหม
ทีน่ำมาใชนัน้มไีฟลภาพอยแูลว การนบัลำดบัจะเริม่จากลำดบักอนหนาของภาพทีอ่ยู
ในการดทีเ่พิง่นำมาใส ซึง่อาจทำใหสบัสนได ดงันัน้ ถาตองการใหเริม่ที ่0001 เมือ่
นำการดแผนใหมมาใช ควรฟอรแมทหรือลบลางไฟลภาพในการดแผนนั้นออก
กอนเสมอ การนับเลขลำดับไฟล

หลงัจากทีเ่ปลีย่นการด

เลขลำดบัของไฟลภาพใหม

MANUAL RESET: ผใูชสามารถปรบัลำดบัภาพใหเริม่จาก 0001 ไดตลอดเวลา
หลงัจากทีเ่ปลีย่นการดหรอืเริม่ลำดบั 0001 ในโฟลเดอรใหม
ผใูชสามารถสรางโฟลเดอรใหม และปรบัตัง้ลำดบัของไฟลภาพในโฟลเดอรใหมนีใ้ห
เริม่ตนทีภ่าพแรก(0001) ไดทนัท ีซึง่การตัง้แบบนีเ้หมาะสำหรบัการทีผ่ใูชจะแยกกลมุ
งาน เชน ภาพทีถ่ายเมือ่วาน กบัภาพทีถ่ายวนันี ้เปนตน และหลงัจาก reset ลำดบั
แลว กลองก็จะเริ่มนับลำดับของไฟลภาพแบบสะสมแบบใดแบบหนึ่งตอไป(แบบ
Continuous หรอื Auto reset) (จะไมมกีารยนืยนัสำหรบั Manual reset)

เมือ่มกีารสรางโฟลเดอรใหมจนถงึโฟลเดอรลำดบัที ่999 และถงึลำดบัของไฟลภาพจนถงึ
9999 ผใูชจะถายภาพไมไดแมวาการดจะมคีวามจเุหลอือย ูจอภาพ LCD จะแสดงขอความ
เตอืนใหผใูชเปลีย่นการด ใหเปลีย่นการดแผนใหมและจะถายภาพตอไปไดตามปกติ

สำหรบัไฟลภาพทีเ่ปนแบบ JPEG และ RAW ชือ่ของไฟลจะเริม่ตนดวย “IMG_”  สวนชือ่
ของไฟลภาพยนตรจะเริม่ตนดวย “MVI_” สกลุของไฟลจะเปน “.JPG” สำหรบั JPEG และ
“.CR2” สำหรบั RAW และ “.MOV” สำหรบัไฟลภาพยนตร

ãชกลองอยางคลองตัว

การนับเลขลำดับไฟล
หลังจากสรางโฟลเดอรใหม



รบัตัง้ขอมลูลขิสทิธิภ์าพ
เมือ่ผใูชตัง้ขอมลูลขิสทิธิภ์าพ กลองจะบนัทกึขอมลูไปกบัภาพในรปูแบบของขอมลู Exif

เลอืก [Copyright information]
ในแถบ [      ] เลอืก [Copyright information]
จากนัน้กดปมุ

เลือกรูปแบบที่ตองการ

เลอืก [Display copyright info.]
เพื่ อตรวจสอบขอมูลลิ ขสิทธิ์ ภาพที่ ตั้ ง ไว
ในปจจุบัน
เลอืก [Delete copyright information]
เพื่อลบขอมูลลิขสิทธิ์ภาพที่ตั้งไวในปจจุบัน

หลงัจากปอนตวัอกัษรจบครบตามตองการแลว
กดปมุ                       เพือ่ออกจากการปรบัตัง้

ปอนตัวอักษร

มีตัวอักษรและตัวเลข รวมทั้งสัญลักษณ 63
ตวั

อางอิงจาก “วิธีปอนตัวอักษร” ในหนาถัดไป
เพือ่ปอนขอมลูลขิสทิธิภ์าพ

ออกจากการปรบัตัง้

หนาจอสำหรับปอนตัวอักษรจะปรากฏขึ้น

ãชกลองอยางคลองตัว

เลอืก [Enter author’s name]
หรอื [Enter copyright details]
จากนั้นกด

(ขอมูลลิขสิทธิ์)

(ปอนชื่อผูสรางสรรค)

(ปอนรายละเอียดลิขสิทธิ์)

(แสดงขอมูลลิขสิทธิ์)

(ลบขอมูลลิขสิทธิ์)



เมือ่ตองการยกเลกิการปอนตวัอกัษร กดปมุ
เพือ่กลบัไปทีห่นาจอทีป่รากฏในขัน้ตอนที ่2

วิธีปอนตัวอักษร
เลอืกพืน้ทีซ่ึง่ตองการวางตวัอกัษร
กดปมุ    เพือ่เลือ่นบรเิวณทีต่องการ
ปอนตวัอกัษรระหวางดานบนและลาง

เลือ่นแถบกระพรบิ
กด  เพือ่เลือ่นแถบกระพรบิ

ปอนตวัอกัษร
ในพืน้ทีส่วนลาง กดปมุ                และหมนุ             เพื่อเลือกตัวอักษร
จากนัน้กด
ลบตวัอกัษร
กดปมุ          เพื่อลบตัวอักษร

ออกจากการบันทึก
หลงัจากบนัทกึตวัอกัษรจนครบถวนแลว กดปมุ
เพือ่กลบัไปทีห่นาจอทีป่รากฏในขัน้ตอนที ่2
ยกเลกิการบนัทกึตวัอกัษร

ãชกลองอยางคลองตัว

ผใูชยงัสามารถปอนหรอืตรวจสอบขอมลูลขิสทิธิภ์าพไดโดยใช EOS Utility
(ซอฟทแวรทีไ่ดมากบักลอง น.302)



ในแถบ [     ] เลอืก [Auto rotate]
จากนัน้กดปมุ           แลวปรบัตัง้ตามรายละเอยีดที่
จะกลาวถงึตอไปนี ้ และกดปมุ            อกีครัง้

ãชกลองอยางคลองตัว

หมนุภาพอตัโนมตัิ

ภาพทีถ่ายแนวตัง้ จะแสดงผลเปนแนวตัง้ตามปกตทิัง้ทีจ่อ LCD ของกลอง
และที่จอภาพของคอมพิวเตอร
ภาพทีถ่ายแนวตัง้ จะแสดงผลเปนแนวตัง้ทีจ่อภาพของคอมพวิเตอร

ภาพที่ถายแนวตั้งจะไมถูกพลิกหมุนโดยอัตโนมัติ

ปญหาทีผ่ใูชมกัจะเกดิขอสงสยักนับอยๆ
ภาพที่ถายเปนแนวตั้งยังไมหมุนในขณะที่กลองกำลังแสดงภาพโดยอัตโนมัติหลัง
จากที่ถายภาพเสร็จ
เมือ่กดปมุเลนดภูาพ                 (Playback) กลองจะแสดงภาพทีถ่กูหมนุแลว

ระบบหมุนภาพอัตโนมัติจะไมหมุนภาพแนวตั้งเมื่อระบบ [Auto rotate] ถกูตัง้เปน [Off]
และในกรณทีีภ่าพแนวตัง้นัน้ถกูถายในมมุกดหรอืเงยมากๆ ภาพแนวตัง้กอ็าจจะไมถกูหมนุ
โดยอตัโนมตัเิชนกนั  ในกรณทีีเ่กดิเหตกุารณแบบนี ้ใหด ู“หมนุภาพเอง” หนา 205

ตองการหมุนภาพที่ปรากฏบนจอ LCD ของกลอง ในกรณีที่ตั้งเปน
เมือ่เปลีย่นใหเปน                               แลวสัง่เลนดภูาพ ภาพทีแ่สดงบนจอ LCD ของกลอง
ก็จะถูกหมุน

ซอฟทแวรทีใ่ชดภูาพอาจไมสนบัสนนุระบบหมนุภาพอตัโนมตั ิใหดภูาพโดยใชซอฟทแวรที่
ไดมาพรอมกับกลองแทน

ภาพที่ถายแนวตั้งไมถูกหมุนโดยอัตโนมัติเมื่อดูจากจอภาพคอมพิวเตอร

เมื่อปรับใหเปนแบบ                      แตภาพแนวตั้งก็ยังไมถูกหมุนในขณะเลนดู

(หมุนภาพอัตโนมัติ)

ภาพที่ถายในแนวตั้งจะถูกพลิกหมุนใหแสดงบนจอ LCD และใน
จอภาพของคอมพิวเตอรใหเปนแนวตั้งตามปกติโดยอัตโนมัติ เพื่อ
ความสะดวกในการดแูละตรวจสอบภาพถาย แตผใูชกส็ามารถปรบั
เปลี่ยนคุณสมบัตินี้ได



ãชกลองอยางคลองตัว

         ตรวจสอบฟงกชัน่ทีไ่ดปรบัตัง้ไว
ขณะทีก่ลองกำลงัแสดงรายการในเมน(ูน.47) การกดปมุ                   จะเปนการสัง่ใหกลอง
แสดงขอมลูและการปรบัตัง้ของฟงกชัน่ตางๆ ใหทราบ

ความจขุองการดทีเ่หลอือยู

ปรับแกสมดุลสีขาว (น.119)/
ถายภาพครอมสมดลุสขีาว (น.120)
ระบบ Live View (น.123)
ระบบแฟลชลดตาแดง (น.91)
หมนุภาพแนวตัง้อตัโนมตั ิ(น.174)

วนัทีแ่ละเวลา (น.34)
สญัญาณเสยีงเตอืน (น.166)

ปดการทำงานอตัโนมตั ิ(น.167)

ระบบสี (น.121)

การแสดงขอมูลการปรับตั้ง

ทำความสะอาดเซนเซอร (น.184)
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ปรบัระบบและฟงกชัน่ใหกลบัสรูะบบมาตรฐาน
ฟงกชัน่นีไ้ดถกูออกแบบมาเพือ่ใหผใูชสามารถปรบัคาตางๆ ทัง้หมดทีไ่ดถกูเปลีย่นไปใหกลบัมาเปนคาเดมิ
ทีถ่กูตัง้ไวโดยผผูลติ ฟงกชัน่นีจ้ะทำงานเมือ่ใชโปรแกรมในระบบบนัทกึภาพ Creative Zone

ในแถบรายการของ  [    ]  เลอืก
[Clear settings] จากนัน้กดปมุ

หากตองการปรับใหคาทั้งหมดกลับไปเปน
แบบมาตรฐานเดมิ เลอืก [Clear all camera
settings]  แลวกดปมุ

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

เลือก [Clear settings]

เลือก [Clear all camera settings]

เลือก [OK]

Clear all camera settings:
หลงัจากปรบัตัง้ตามขัน้ตอนทีแ่นะนำดานบนแลว ไปที ่ [     Clear settings] และเลอืก
[Clear all Custom Func.(C.Fn)] เพือ่ยกเลกิการปรบัตัง้ตางๆ ภายใน Custom Function
ทั้งหมด (น.250)

(ลบการตั้งคากลองทั้งหมด)

(ลบการตั้งคา)
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การปรบัตัง้ในระบบถายภาพ การปรบัตัง้สำหรบัการบนัทกึภาพ

การปรบัตัง้กลอง

ระบบ AF
เลือกจุดโฟกัส

ระบบวัดแสง

ความไวแสง

ระบบขับเคลื่อน

ชดเชยแสง /
ถายภาพครอม

ชดเชยแสงแฟลช

Custom Functions

One-Shot AF
อัตโนมัติ

ระบบวดัแสงเฉลีย่
AUTO (อัตโนมัติ)

ยกเลิก

0 (ศูนย)

ไมเปลีย่นแปลง

ปดพลังงานอัตโนมัติ 30 วนิาที
สัญญาณเสียงเตือน ทำงาน
ลั่นชัตเตอรได
โดยไมมีการด
ระยะเวลาเลนภาพ
Histogram
ขามลำดบัภาพดวย
หมนุภาพอตัโนมตัิ
ปรับความสวางของจอ

วนัที ่/ เวลา

การปรบัตัง้ My Menu

ขอมูลลิขสิทธิ์

คุณภาพในการบันทึก
Picture Style
ระบบปรับความ
เขมสวางอัตโนมัติ

ถายภาพครอมสมดุลสีขาว

ปรับแกความสลัว
ที่ขอบภาพ

ระบบสี
สมดุลสีขาว

ปรับแกสมดุลสีขาว

เลขลำดับของไฟลภาพ

ขอมูลเม็ดฝุน

อัตโนมัติ
มาตรฐาน
ทำงานได /
มกีารเกบ็ขอมลูการ
ปรบัแกของเลนส

ตอเนือ่ง

(อัตโนมัติ)

ยกเลิก
ยกเลิก

ลบฝนุ

ทำงาน
2 วนิาที
Brightness

10 ภาพ

ปุมชัตเตอร
ไมเปลีย่นแปลง
ไมเปลีย่นแปลง

ไมเปลีย่นแปลง

ไมเปลีย่นแปลง
ไมทำงาน

ความไวแสงอัตโนมัติ

ถายครัง้ละภาพ

สูงสุด 3200

ปมุเปด/ปดจอ LCD

แนะนำคุณสมบัติ

การควบคมุ HDMI
สถานะของ Eye-Fi card

ไมทำงาน

ทำงาน

ยกเลิก

ปรบัตัง้สมดลุสขีาวเองปรบัตัง้ฟงกชัน่
ของแฟลชในตัว ปกติ

ภาษา
ระบบวิดีโอ

ขยายเสยีงเบส ไมทำงาน

ไมเปลีย่นแปลง

ทำความสะอาดอตัโนมตัิ ทำงาน



การปรบัตัง้ระบบถายภาพยนตร

ระบบ AF

การบนัทกึเสยีง

AF ดวยการแตะปมุ
ชัตเตอรในขณะ
     ชตัเตอร /
ปุมล็อคคาแสง

ชดเชยแสง

ปรับความเขมสวาง
อัตโนมัติ

แสดงเสนตาราง

ปรับตั้งสมดุลสีขาว
Picture Style

    เพิม่รายละเอยีด
ในสวนสวาง

Live mode

ไมทำงาน

ยกเลิก

มาตรฐาน

ยกเลิก
อัตโนมัติ

อัตโนมัติ

การปรบัตัง้ระบบ Live View
ถายภาพดวย Live View
ระบบออโตโฟกัส
แสดงเสนตาราง
อัตราสวนของดาน

ทำงาน

3:2
ปด
Live mode

ระยะเวลาแสดงคาแสง 16 วนิาที
ปด

ไมทำงาน
ออโตโฟกัส /
ล็อคคาแสง

ãชกลองอยางคลองตัว

ระยะเวลาแสดงคาแสง 16 วนิาที

การเปดรับแสง อัตโนมัติ

ควบคุมดวยรีโมท ไมทำงาน

ความละเอียด 1920x1080

วิดีโอ snapshot ไมทำงาน
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การเปดและปดจอ LCD
สามารถสั่งใหแสดงหรือหยุดการแสดงขอมูลการปรับตั้งตางๆ (น.47) โดยแตะชัตเตอรเบาๆ
ลงครึ่งหนึ่ง

ในแถบ         เลอืก [LCD off/on btn] จากนัน้
กด            และเลอืกการแสดงผลแบบใดแบบ
หนึง่ดานลาง แลวกด

ผูใชสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังของจอภาพไดตามที่ตองการ
เปลีย่นสพีืน้หลงัของจอภาพ

เลอืกสทีีต่องการ จากนัน้กดปมุ
เมือ่ออกจากเมนแูลว จอ LCD จะแสดงดวยสพีืน้
หลังในแบบที่เลือกไว

ในแถบรายการของ [    ]  เลอืก [Screen color]
จากนั้นกดปุม

เมือ่แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ กลองจะปดการแสดงขอมลู
การปรับตั้งที่จอ LCD และเมื่อยกนิ้วออกจากปุมชัตเตอร
กลองจะแสดงขอมูลการปรับตั้งอีกครั้ง
เมือ่แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ กลองจะปดการแสดงขอมลู
การปรับตั้งที่จอ LCD และเมื่อยกนิ้วออกจากปุมชัตเตอร
กลองจะยังคงไมแสดงผลใดๆ หากตองการใหขอมูลปรากฏ
ขึ้น ใหกดปุม
การแสดงขอมูลจะยังคงปรากฏอยู แมจะใชนิ้วแตะชัตเตอร
เบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง หากตองการปดการแสดงผล ใหกดปุม



ผใูชสามารถควบคมุการทำงานของแฟลชในตวัและแฟลชภายนอกทีน่ำมาตดิตัง้ไดดวยการปรบั
ตัง้จากรายการของเมน ูโดยใชฟงกชัน่ในการควบคมุแฟลชอนกุรม EX ของ Canon ทีส่ามารถ
ทำงานรวมกันในฟงกชั่นนั้นได
วิธีการปรับตั้งจะเปนเชนเดียวกันกับการปรับตั้งฟงกชั่นของกลอง

เลือก [Flash control]

จอ LCD ของกลองจะแสดงตัวเลือกของรายการ
Flash control

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

ในแถบรายการของ
เลอืก [Flash control] จากนัน้กดปมุ

¤วบคมุการทำงานของแฟลช

(การยงิแสงของแฟลช)

สำหรับการถายภาพดวยแฟลชปกติ ใหตั้งเปน
[Evaluative]
สำหรับผูใชที่มีประสบการณแลว ใหตั้งเปน
[Average] เชนเดยีวกบักรณทีีใ่ชแฟลชภายนอก
ซึง่พืน้ทีว่ดัแสงจะเปนแบบเฉลีย่ และอาจจำเปน
ตองชดเชยแสงแฟลชในบางกรณี

แมวาจะตัง้ [Flash firing] เปน [Disable] หากกลองไมสามารถโฟกสัภาพไดชดัเพราะแสงนอย
เกินไป แฟลชในตัวกลองจะยิงแสงถี่ๆ ออกไปเพื่อใหกลองหาโฟกัสไดงายขึ้น (น.86)

(ควบคุมแฟลช)

(ระบบแฟลช E-TTL II)



[Built-in flash func. setting] และ [External flash func. setting]
เมน ู[Built-in flash func. setting] และ [External flash func. setting] ใชสำหรบัปรบั
ตัง้ฟงกชัน่ดงัตารางดานลาง โดยรายการของฟงกชัน่ในเมน ู[External flash func. setting]
อาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยขึน้อยกูบัรนุของแฟลชภายนอกทีน่ำมาใช

¤วบคุมการทำงานของแฟลช

เลอืก [Built-in flash func. setting] หรือ
[External flash func. setting]
หนาจอจะแสดงรายการฟงกชั่นตางๆ  รายการ
ฟงกชั่นที่ไมจางลงจะเปนฟงกชั่นที่สามารถ
ปรับตั้งได

(ตัง้คาระบบแฟลชในตวักลอง และ ตัง้คาระบบแฟลชตดิตัง้ภายนอก)

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

ฟงกชัน่
[การปรบัฟงกชัน่ของแฟลชในตวั] [การปรับ

ฟงกชั่น
ของแฟลช
ภายนอก]

หนา

ระบบแฟลช
ชตัเตอรสมัพนัธแฟลช
FEB*(ถายภาพครอมดวยแฟลช)

ชดเชยแสงแฟลช
ซูม*

ปรบัตัง้การทำงานแบบไรสาย

* สำหรบั [FEB] (ถายภาพครอมดวยแฟลช) และ [Zoom] อานรายละเอยีดการปรบัตัง้ไดจากคมูอื
ของแฟลช

กลุมแฟลช
ชองสัญญาณ

ใชงาน
แบบปกติ

แฟลชไรสาย
แบบงาย
(น.191)

แฟลชไรสาย
แบบตัง้เอง

(น.194)



¤วบคุมการทำงานของแฟลช

ชตัเตอรสมัพนัธแฟลช
ตามปกต ิจะปรบัตัง้ใหแฟลชทำงานสมัพนัธกบัมานชตัเตอรชดุแรก [1st curtain] ซึง่แฟลช
จะยิงแสงออกไปทันทีที่ชัตเตอรเริ่มเปดรับแสง
ถาตัง้แฟลชใหทำงานสมัพนัธกบัมานชตัเตอรชดุทีส่อง [2nd curtain] แฟลชจะยงิแสงเมือ่
การทำงานของชตัเตอรใกลสิน้สดุลง(ใกลจะปด) ซึง่ผใูชสามารถสรางสรรคภาพรวมกบัระบบ
แฟลชสมัพนัธความไวชตัเตอรต่ำ ในลกัษณะภาพทีม่แีสงเปนเสนยาว เชน แสงไฟรถยนตและ
แสงเทยีนทีล่ากเปนเสนยาวในตอนกลางคนื และเมือ่ใชระบบนี ้จะเหน็แฟลชยงิแสงออกไป
สองครัง้ ครัง้แรกเมือ่กดชตัเตอรลงจนสดุ และอกีครัง้กอนทีช่ตัเตอรจะปดตวั อยางไรกต็าม
ถาใชความไวชตัเตอรสงูกวา 1/30 วนิาท ีระบบสมัพนัธกบัมานชตัเตอรชดุแรกจะทำงานโดย
อัตโนมัติ
ถาใชแฟลชภายนอก ผใูชสามารถปรบัตัง้ [Hi-speed]
สำหรบัรายละเอยีด อานไดจากคมูอืของแฟลช

แฟลชระบบไรสาย
ด ู“การถายภาพดวยแฟลชระบบไรสาย” หนา 189
ชดเชยแสงแฟลช
ด ู“         ชดเชยแสงแฟลช” หนา 104
ระบบแฟลช
ผใูชสามารถเลอืกใชระบบแฟลช เพือ่ความเหมาะสมกบัลกัษณะของภาพทีต่องการ

E-TTL II
ผูใชสามารถเลือกใชระบบแฟลช เพื่อความ
เหมาะสมกับลักษณะของภาพที่ตองการ
[Manual flash]  เหมาะสำหรับผู ใชที่มี
ประสบการณแลว ซึง่ตองการปรบัตัง้ [Flash out-
put] (กำลงัไฟแฟลช) (1/1 ถงึ 1/128) ดวยตนเอง
สำหรบัระบบแฟลชแบบอืน่ๆ อานจากคมูอืการใช
งานของแฟลช



¤วบคุมการทำงานของแฟลช

ยกเลิกการปรับตั้งคาของระบบแฟลช
ทีห่นาจอ [Built-in flash func. setting] หรอื [External flash func. setting]  ให
กดปมุ                    เพือ่แสดงหนาจอตวัเลอืกสำหรบัการยกเลกิการปรบัตัง้คาของระบบ
แฟลช และเมือ่กด [OK] คาตางๆ ทีป่รบัตัง้ไวสำหรบัแฟลชในตวัหรอืแฟลชภายนอก
ก็จะถูกยกเลิกทั้งหมด

การปรบัตัง้ Custom Functions ของแฟลชภายนอก

เมื่อใสแฟลชภายนอกกับกลองเรียบรอยแลว
เลอืก [External flash C.Fn setting]

จากนั้นกดปุม

แสดงรายการของ Custom Function

ปรับตั้ง Custom Function
กดปมุ                     จากนัน้กด               ขัน้ตอนการ
ปรับตั้งจะเหมือนกับขั้นตอนการปรับ Custom
Function ของกลอง (น.250)

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

 ในขัน้ตอนที ่1

Custom Functions ที่แสดงอยูภายใน [External flash C.Fn setting] ซึง่จะเปลีย่นแปรไป
ตามรุนของแฟลชภายนอกที่นำมาใช

(ตัง้คา C.Fn ของแฟลชภายนอก)

(ลบระบบสวนตวัของแฟลชภายนอกทัง้หมด)



ระบบทำความสะอาดเซนเซอรอัตโนมัติ
ทกุๆ ครัง้ทีเ่ปด/ปดกลอง           หรอื             ระบบทำความสะอาดเซนเซอรภายใน
ตัวกลองจะทำงานโดยอัตโนมัติ สำหรับการใชงานปกติ ผูใชไมจำเปนตองสนใจการ
ทำงานของระบบนีเ้ลย อยางไรกต็าม ตวักลองกอ็อกแบบใหผใูชสัง่ทำความสะอาดเซน
เซอรไดทันทีที่ตองการ หรือจะยกเลิกการทำงานของระบบทำความสะอาดเซนเซอร
อตัโนมตัเิมือ่เปด/ปดกลองกไ็ด

การยกเลิกระบบทำความสะอาดฝุนอัตโนมัติ

ในแถบรายการของ [     ]  เลอืก  [Sensor
cleaning] จากนัน้กดปมุ

เลอืก [Sensor cleaning]

เลอืก  [Clean now     ]
จากนัน้กดปมุ

เลือก [Clean now      ]

เพือ่ใหไดผลทีด่ ีในขณะทีส่ัง่ทำความสะอาด ควรวางกลองบนพืน้ผวิเรยีบๆ เชน โตะ โดยวางให
กลองอยใูนแนวราบ
หลงัจากทีก่ลองเพิง่ทำความสะอาดเซนเซอร แมผใูชจะสัง่ทำความสะอาดซ้ำอกี ผลทีไ่ดกจ็ะไม
ดีขึ้นกวาเดิมมากนัก และหลังจากทำความสะอาดเสร็จ ตัวเลือก [Clean now    ] จะไม
สามารถสัง่ทำความสะอาดซ้ำไดชัว่ครู

สัง่ทำความสะอาดเซนเซอรทนัที

หนาจอจะมีสัญลักษณที่แสดงวาเซนเซอร
กำลงัถกูทำความสะอาด และถงึแมจะมเีสยีง
ชตัเตอรดงั แตจะไมมกีารถายภาพเกดิขึน้

(ทำความสะอาดเซนเซอร)

(ทำความสะอาดเดี๋ยวนี้)

เลอืก  [OK ]  ทีร่ายการของตวัเลอืก
จากนัน้กดปมุ

ในขัน้ตอนที ่2 เลอืก [Auto cleaning      ]  และปรบัตัง้เปน [Disable]
ระบบทำความสะอาดฝุนจะไมทำงานโดยอัตโนมัติอีกเมื่อเปดและปดกลองโดย
ปรบัสวติซไปที ่                หรอื



¡ารแนบ Dust Delete Data

การเตรยีมตวั
เตรยีมวตัถทุีม่สีขีาวทีม่ผีวิเรยีบ เชน แผนกระดาษแขง็สขีาวทีส่ะอาด
ใชเลนส 50mm หรอืเลนสทีม่คีวามยาวโฟกสัสงูกวา
ปรบัสวติซของระบบโฟกสัทีเ่ลนสเปน            และตัง้ระยะโฟกสัเปนระยะอนนัต (    )
และถาเลนสไมมีสเกลแสดงระยะโฟกัส ใหหมุนวงแหวนโฟกัสของเลนสตามเข็มนาฬิกา
ไปจนสุด

ตามปกติ ระบบทำความสะอาดฝุนอัตโนมัติจะสามารถขจัดฝุนที่ซึ่งติดอยูบริเวณดานหนาของ
เซนเซอรและทีป่รากฏในภาพใหหมดไป แตบางครัง้ เมด็ฝนุกย็งัตดิอย ูผใูชสามารถจะแนบขอมลู
ตำแหนงของเม็ดฝุนที่ติดอยูนี้เพื่อใหซอฟทแวรของกลอง(Digital Photo Professional) (น.302)
ลบออกไปในภายหลังโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยขอมูลตำแหนงของเม็ดฝุน(Dust Delete Data) ที่
แนบไปกับไฟลภาพ

การเกบ็ขอมลูของเมด็ฝนุ

เลอืก [OK] และกดปมุ             และกลองจะเริม่
ทำความสะอาดฝุนที่เกาะอยูบริเวณหนาเซนเซอร
จากนัน้หนาจอจะมขีอความปรากฏขึน้ ในขณะนัน้
จะมเีสยีงชตัเตอรดงัขึน้ แตกลองไมไดถายภาพใดๆ

เลือก [OK]

ในแถบรายการของ   เลอืก
[Dust Delete Data] จากนัน้กดปมุ

(เกบ็ขอมลูลบภาพฝนุ)
เลือก [Dust Delete Data]



¡ารแนบ Dust Delete Data

วางวัตถุสีขาวผิวเรียบ ไมมีลวดลายใดๆ ที่ระยะ
หางออกไป 20-30 ซม.(0.7-1.0 ฟุต) เล็งกลองให
ขนาดวตัถเุตม็เฟรม แลวกดชตัเตอรเพือ่ถายภาพ

ถายภาพวัตถุสีขาวที่มีผิวเรียบ

ควรตัง้ระบบบนัทกึภาพเปน Av และตัง้ขนาดชอง
รบัแสงเปน f/22

ภาพทีถ่ายนีจ้ะไมถกูบนัทกึลงในการด แตเปนการ
บนัทกึขอมลูตำแหนงของเมด็ฝนุ จงึสามารถทำได
แมจะไมมีการดอยูในตัวกลอง
เมื่อถายภาพแลว กลองจะเริ่มเก็บขอมูลตำแหนง
เม็ดฝุน และเมื่อไดขอมูลครบถวนแลว ก็จะมีขอ
ความปรากฏขึ้นบนจอภาพ
เลือก [OK] หนาจอจะกลับไปแสดงรายการของ
เมนูตามปกติ
ถากลองลมเหลวในการอานตำแหนงเม็ดฝุน จะมี
ขอความเตอืนความผดิพลาด ใหกลบัไปเริม่ทำตาม
ขั้นตอนแรกอีกครั้ง จากนั้นเลือก [OK] แลวถาย
ภาพอกีครัง้

เกีย่วกบั Dust Delete Data
หลงัจากกลองเกบ็ขอมลูตำแหนงของเมด็ฝนุ(Dust Delete Data) ไดแลว ขอมลูนีจ้ะถกูแนบ
ไปกบัไฟลภาพแบบ JPEG และ RAW ทีถ่ายภายหลงัจากนัน้ ดงันัน้ กอนถายภาพสำคญัทกุๆ
ภาพ ผใูชควรจะปรบัปรงุขอมลู(update) เพือ่ใหกลองอานตำแหนงของเมด็ฝนุลาสดุเสยีกอน
สำหรับการลบเม็ดฝุนออกจากภาพโดยอัตโนมัติดวยซอฟทแวร Digital Photo Professional
ทีใ่หมาพรอมกบักลอง(น.302) และหากตองการลบจดุเมด็ฝนุ อานจาก Software Instruction
Manual (น.304) ที่อยูในแผน CD-ROM
ขนาดของขอมูลตำแหนงของเม็ดฝุนที่แนบไปพรอมกับภาพนั้นมีขนาดเล็กมากจนไมมีผลตอ
ขนาดของไฟล

ตรวจสอบใหมัน่ใจวา ไดใชวตัถสุขีาวทีม่ผีวิเรยีบและแขง็ เชน แผนกระดาษแขง็สขีาว เปนเปาใน
การถายภาพ ถาหากกระดาษแผนนัน้มลีวดลายใดๆ มนัจะถกูพบวาเปนเมด็ฝนุ และมผีลตอความ
แมนยำในการขจดัฝนุออกจากภาพของซอฟทแวร



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

เลือก [Clean manually]

ในแถบรายการของ [       ] เลอืก
[Sensor cleaning]  จากนัน้กดปมุ

เลือก [OK]
เลอืก  [OK]  จากนัน้กดปมุ
กระจกสะทอนภาพจะยกตัวขึ้นและล็อคทันที
และมานชัตเตอรจะเปดคาง

สำหรบัแหลงพลงังานทีใ่ชขณะทำความสะอาด แนะนำใหใช AC Adapter Kit ACK-E8
ซึง่เปนอปุกรณเสรมิพเิศษ
ถาใชพลงังานจากแบตเตอรี ่ตรวจสอบใหแนใจกอนวาแบตเตอรีม่พีลงังานเตม็ และถาใช
แบตเตอรีก่รปิ ทีใ่สแบตเตอรีแ่บบ AA/LR6 จะไมสามารถใชระบบทำความสะอาดเซนเซอรโดย
ผูใชได

เมื่อทำความสะอาดเสร็จแลว
ปรับสวิตซของกลองไปที่

ทำความสะอาดเซนเซอร

(ทำความสะอาดดวยตนเอง)

เลือก [Sensor cleaning] (ทำความสะอาด
เซนเซอร)

เลอืก  [Cleaning manually]
จากนั้นกดปุม



·íาความสะอาดเซนเซอรโดยผูใช

ถากระแสไฟฟาดบัในขณะทำความสะอาด ชตัเตอรจะปดทนัท ีมานชตัเตอรและ
เซนเซอรของกลองอาจเกิดความเสียหาย และขณะที่กำลังทำความสะอาดเซนเซอร
หามทำสิง่ตางๆ ดงัรายละเอยีดดานลาง
  ปรบัสวติซของกลองไปที่
  เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่
  เปดฝาปดชองใสการด
พื้นผิวของเซนเซอรมีความละเอียดออนและซับซอนมาก ทำความสะอาดดวยความระมัด
ระวัง
ใชลกูยางเปาลมแบบธรรมดา(ไมมปีลายทีเ่ปนขนแปรงสำหรบัปด) เพราะแปรงปดอาจทำใหเกดิ
รอยขดีขวนทีเ่ซนเซอรได
หามสอดปลายของลกูยางเปาลมเลยบรเิวณเมาทเลนส เพราะถาหากไฟดบั มานชตัเตอรจะปด
ทนัท ีซึง่อาจทำใหมานชตัเตอรและกระจกสะทอนภาพเสยีหายได

หามใชสเปรยทีบ่รรจลุมหรอืกาซใดๆ มาทำความสะอาดเซนเซอร เพราะสเปรยจะมแีรงดนัสงู
มาก และอาจทำความเสยีหายตอเซนเซอร และกาซทีบ่รรจกุอ็าจทำใหเซนเซอรเสยีหายได

หากมคีราบสกปรกทีไ่มสามารถขจดัไดดวยลกูยางเปาลม แนะนำใหสงกลองไปทำความสะอาด
ทีศ่นูยบรกิารของแคนนอน

ในขณะทำความสะอาดเซนเซอร ถาแบตเตอรีม่พีลงังานเหลอืนอยลงมาก จะมสีญัญาณเสยีง
เตอืน ใหหยดุทำความสะอาดทนัที



การถายภาพดวย
แฟลชระบบไรสาย

สามารถใชแฟลชในตัวกลองรวมกับการ
ใชงานของระบบแฟลชไรสายได

แฟลชในตวักลองสามารถทำงานเปนแฟลชตวัควบคมุ(master unit) เพือ่ควบคมุ
การทำงานของระบบแฟลชไรสาย รวมกบัแฟลชของ Canon อืน่ๆ ซึง่มคีณุสมบตัิ
ในการทำหนาทีเ่ปนตวัรบัสญัญาณ(slave) โดยการควบคมุแบบไรสาย

หากตองการยกเลิกการปดตัวเองเพื่อประหยัดพลังงานของ Slave กดปุม
             ที่ตัวกลองและหากใชแฟลชระบบแมนนวล ใหกดปุมทดสอบการ
ยิงแสง(PILOT) ที่ตัวแฟลช  เพื่อยกเลิกการทำงานของระบบตัดพลังงาน
อัตโนมัติ

การยกเลิกระบบตัดพลังงานอัตโนมัติของ Slave

กอนใชงาน ควรอานและทำความเขาใจวธิใีชระบบแฟลชไรสาย จากคมูอืการ
ใชงานของแฟลช



ารใชแฟลชดวยระบบไรสาย

อานคูมือการใชของแฟลชที่นำมาใช และปรับตั้งตามคำแนะนำ แฟลชที่นำมาใชและถูก
แยกออกไปจะถูกควบคุมโดยกลองผานสัญญาณโดยไมตองใชสายตอพวง เรียกวา Slave
unit โดยการปรับตั้ง Slave นอกเหนือจากที่ใหรายละเอียดดานลางนี้ จะปรับควบคุมที่
ตัวกลอง นอกจากนี้ สามารถใชแฟลชตางรุนกันมาทำหนาที่เปน slave และถูกควบคุม
จากตัวกลองไดในเวลาเดียวกัน
(1) ตั้งแฟลชภายนอกใหทำงานเปน Slave
(2) ตั้งชองสัญญาณของแฟลชภายนอก ใหตรงกับชองสัญญาณของกลอง *1

(3) ถาตองการปรับตั้งระบบแฟลช (น.196), ใหตั้ง ID ของ Slave
(4) จัดตั้งกลองและแฟลชใหมีระยะหางและทิศทางตามภาพประกอบดานลาง
(5) หันเซนเซอรรับสัญญาณของตัวแฟลช เขาหากลอง *2

การปรับตั้ง Slave และการวางตำแหนง

ตวัอยางการตดิตัง้ระบบแฟลชไรสาย

ภายนอกอาคาร

ภายในอาคาร ประมาณ
10 ม.

(32.8 ฟุต)

ประมาณ 5 ม.
(16.4 ฟุต)

ประมาณ 7 ม.
(23 ฟุต)

ประมาณ
 7 ม.

(23.0 ฟุต)ประมาณ
80  ํ

หากแฟลชที่ใช ไมมีฟงกชั่นการปรับชองสัญญาณ กลองจะสามารถทำงานไดทุกๆ ชอง
สัญญาณ
ในพื้นที่แคบๆ ตัวรับสัญญาณของแฟลช slave อาจรับสัญญาณจากกลองไดแมวาเซนเซอร
รับสัญญาณจะไมไดหันไปทางกลองโดยตรง เพราะสัญญาณที่สงจากกลองจะสะทอนกับ
ผนังและทำใหเซนเซอรรับสัญญาณได และเมื่อใชแฟลช EX-series ที่ไมสามารถปรับหมุน
หัวแฟลชและเซนเซอรรับสัญญาณได ใหตรวจสอบหลังจากถายภาพดวยวาแฟลชไดยิง
แสงไปแลว

*2

*1



ารใชแฟลชดวยระบบไรสายอยางงายๆ
ตอไปนี ้เปนการอธบิายวธิใีชแฟลชไรสายแบบงายๆ ดวยการปรบัตัง้ทีไ่มยงุยาก

ในขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 และ 6 นั้น จะเปนขั้น
ตอนมาตรฐานในการติดตั้งแฟลชไรสาย
ทุกๆ แบบ ดังนั้น จะไมกลาวถึงขั้นตอน
เหลานีใ้นการอธบิายการตดิตัง้แฟลชในรปู
แบบอื่น ซึ่งอยูในหนาถัดๆ ไป

ถายภาพดวยระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ โดยใชแฟลชภายนอกตัวเดียว

ในแถบ [     ] เลอืก [Flash control]
จากนัน้กดปมุ

เลือก [Flash control]

เลือก [Evaluative]

เมื่อใชระบบแฟลชไรสาย ตรวจสอบใหมั่นใจ
วาไดยกแฟลชในตวักลองขึน้กอนแลว

สำหรบั [E-TTL II meter.] เลอืก
[Evaluative] จากนัน้กด

กดปุม     เพื่อใหแฟลชในตักลองยก
ขึน้ทำงาน

(ระบบเฉลี่ย)

(ควบคุมแฟลช)



เลือก [Built-in flash func. setting]
เลอืก [Built-in flash func. setting]
 จากนัน้กด

(ตั้งคาระบบแฟลชในตัวกลอง)

¡ารใชแฟลชระบบไรสายอยางงายๆ

ถายภาพ
ปรบัตัง้กลองในลกัษณะเดยีวกบัการถายภาพ
ดวยแฟลชตามปกติ และถายภาพตามที่
ตองการ

เลือก [EasyWireless.]
ใน [Built-in flash] เลอืก [EasyWireless]
จากนัน้กดปมุ

ปรบัตัง้ [Channel]
ปรบัตัง้ชองสญัญาณ (1-4) ใหตรงกนักบัชอง
สัญญาณของ slave

(ชองสัญญาณ)

ออกจากการถายภาพดวยแฟลชไรสาย
ใน [Built-in flash func. setting]
เลอืก [NormalFiring]

แนะนำใหตัง้  [E-TTL II meter.] เปน [Evaluative]
เมือ่ตัง้เปน [EasyWireless] แมจะปรับใหแฟลชในตัวกลองไมยิงแสงออกไป แฟลชในตวัก็จะยัง
คงยงิแสงออกไปเพือ่ควบคมุแฟลช slave และขึน้อยกูบัสภาพแสงในการถายภาพ แสงของแฟลช
ในตวัทีย่งิแสงออกไปอาจปรากฏในภาพ
เมือ่ทดสอบการทำงานของแสงแฟลช แฟลช Slave จะไมทำงาน



¡ารใชแฟลชระบบไรสายอยางงายๆ

การปรบัตัง้แบบพืน้ฐาน:

แฟลช slave หลายตวันัน้สามารถปรบัตัง้ควบคมุไดเหมอืนกบัแฟลชตวัเดยีว เหมาะ
สำหรบัการถายภาพทีต่องการใชแฟลชทีม่กีำลงัไฟสงูๆ

ถายภาพดวยระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ โดยใชแฟลชภายนอกหลายตวั

แฟลช slave แตละตัวจะยิงแสงออกไปใน
ปรมิาณเทาๆ กนั พรอมๆ กบัการควบคมุความ
เขมสวางใหอยูในระดับพอดี โดยไมตองคำนึง
ถึง slave ID ของแฟลชแตละตัว(A, B หรือ C)
โดยแฟลชทกุๆ ตวัจะยงิแสงออกไปเสมอืนเปน
กลมุเดยีวกนั

การชดเชยแสงแฟลช
หากภาพที่ถายมีความสวางเกินไปหรือมืดเกินไป ผูใชสามารถชดเชยแสงแฟลชเพื่อ
ปรบัการยงิแสงของแฟลช slave ใหเหมาะสม

เลือก [Flash exposure compensation]
จากนัน้กดปมุ
หากภาพดมูดืเกนิไป ใหกดปมุ             เพือ่
เพิม่แสงแฟลชใหมากขึน้และทำใหภาพสวาง
ขึน้ หากภาพสวางเกนิไป ใหกดปมุ
เพื่อลดแสงแฟลชใหออนลง  และทำให
ภาพเขมขึน้

ระบบแฟลช : E-TTL II
ระบบวดัแสงแฟลช : เฉลี่ยหลายสวน
แฟลชในตวั : EasyWireless
ชองสญัญาณ : (เหมอืนกบั slave)



ถายภาพดวยระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ
โดยใชแฟลชภายนอกหนึ่งตัว รวมกับแฟลชในตัวกลอง

อตัราสวนแสง 8:1 จนถงึ 1:1 นัน้ เทยีบเทากบั 3:1ถงึ 1:1 สตอป
(ปรบัไดขัน้ละ 1/2 สตอป)

ารปรับตั้งแฟลชดวยระบบไรสายตามที่ตองการ

ทีห่นาจอแสดงเมน ูสญัลกัษณ  <      >
และ <     >    จะหมายถงึแฟลชภายนอก
และ  <       > และ <      > จะหมายถงึ
แฟลชในตวักลอง

เลือก [CustWireless]

สำหรบั [Wireless func.] เลอืก [      :     ]
จากนัน้กดปมุ

เลือก [Wireless func.]

ในตอนนีจ้ะอธบิายการถายภาพดวยแฟลช
ระบบไรสายโดยใชแฟชภายนอกหนึ่งตัว
รวมกนักบัแฟลชในตวักลอง
ผูใชสามารถปรับตั้งอัตราสวนแสงระหวาง
แฟลชภายนอกกับแฟลชในตัว เพื่อผลของ
แสงเงาทีจ่ะเกดิขึน้ในภาพ

ทำตามขั้นตอนที่ 5 ในหนา 192 เพื่อเลือก
[CustWireless] จากนัน้กดปมุ

ปรับตั้งอัตราสวนแสงของแฟลช(ratio)
และถายภาพ
เลอืก [      :      ] และปรับอัตราสวนแสงของ
แฟลช(flash ratio) ในชวง 8:1 ถงึ 1:1 การปรบั
ไปทางขวาของ 1:1 (จนถงึ 1:8) จะทำไมได
หากแฟลชใหแสงไดไมสวางมากพอ ใหปรับ
ความไวแสงใหสงูขึน้ (น.79)

 (ระบบไรสาย)



การปรบัตัง้แบบพืน้ฐาน:

แฟลช slave หลายตวันัน้สามารถปรบัตัง้ควบคมุไดเหมอืนกบัแฟลชตวัเดยีว หรอืแบง
เปนกลมุแยกจากกนักไ็ด ซึง่จะสามารถปรบัตัง้อตัราสวนแสงได ซึง่ไดแสดงวธิปีรบัตัง้
แบบพืน้ฐานไวดานลาง โดยการปรบัเปลีย่น  [Firing group] ผใูชสามารถจดัแสงได
มากมายหลายรปูแบบ ดวยแฟลชระบบไรสายทีแ่ยกจากกลองไปหลายตวั

ปรบัตัง้ [Firing group] เปน [    All]
จากนั้นจึงถายภาพ

ใชแฟลช slave หลายตัวทำงานเหมือนแฟลชตัวเดียว
การติดตั้งแฟลชแบบนี้เหมาะสำหรับกรณีที่
ตองการแฟลชทีม่กีำลงัไฟสงู ซึง่แฟลช slave
แตละตัวจะยิงแสงออกไปในปริมาณเทาๆ
กนั พรอมๆ กบัการควบคมุความเขมสวางให
อยูในระดับพอดี โดยไมตองคำนึงถึง slave
ID ของแฟลชแตละตัว(A, B หรือ C) โดย
แฟลชทุกๆ ตัวจะยิงแสงออกไปเสมือนเปน
กลมุเดยีวกนั

¡ารปรับตั้งแฟลชระบบไรสายตามที่ตองการ

ถายภาพดวยระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ โดยใชแฟลชภายนอกหลายตวั

ระบบแฟลช : E-TTL II
ระบบวดัแสงแฟลช : เฉลี่ยหลายสวน
ฟงกชัน่ Wireless :
ชองสญัญาณ : (เหมอืนกบั slave)



เลือก [Wireless func.]

¡ารปรับตั้งแฟลชระบบไรสายตามที่ตองการ

ใชแฟลช slave หลายตัวทำงานแยกเปนหลายกลุม
ดวยการแบงแฟลช slave เปนกลมุ A
และ B และปรบัอตัราสวนแสงเพือ่ให
ไดผลของการจดัแสงตามทีต่องการ
ดวูธิกีารปรบัตัง้ ID ของ slave เปนกลมุ
A และกลมุ B จากคมูอืของแฟลช และ
ตดิตัง้ในตำแหนงตามภาพตวัอยาง

เลอืก [A:B fire ratio] และปรบัตัง้อตัราสวน
แสง

ปรับตั้งอัตราสวนแสงตามที่ตองการ
แลวถายภาพ

ปรับตั้ง [Firing group] เปน [    (A:B)]

ทำตามขัน้ตอนที ่2 จากหนา 194 เพือ่เลอืก
[     ] จากนัน้กดปมุ

อตัราสวนแสง  8:1 ถงึ 1:1 และถงึ 1:8 เทยีบไดกบั  3:1 จนถงึ 1:1 และถงึ 1:3
(ความละเอยีด 1/2 สตอป)

หากเมน ู[Firing group] ถกูตัง้เปน [      (A:B)] แฟลชใน group C จะไมทำงาน



¡ารปรับตั้งแฟลชระบบไรสายตามที่ตองการ

ถายภาพดวยระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ
ดวยแฟลชในตัว และแฟลชภายนอกหลายตัว

การปรบัตัง้แบบพืน้ฐาน

เลอืก [Firing group]

แฟลชในตวักลองสามารถทำงานรวมกนักบัแฟลชภายนอกทีแ่ยกออกไปแบบไรสายได
ตามทีอ่ธบิายไวในหนา 195-196
ดานลางนี ้เปนวธิปีรบัตัง้แบบพืน้ฐาน ดวยการเปลีย่น [Firing group]
ผใูชสามารถถายภาพโดยการจดัแสงแฟลชไดมากมายหลายวธิ ี โดยใชแฟลชภายนอก
หลายๆ ตวั ทำงานรวมกบัแฟลชในตวักลอง

ปรับเลือกกลุมการทำงานของแฟลช จากนั้น
ปรับตั้งอัตราสวนแสง ชดเชยแสงแฟลช และ
อื่นๆ กอนถายภาพ

[     ทกุตวั พรอมกบั      ] [     (A:B)      ]

(เหมือนกับ slave)

ระบบแฟลช : E-TTL II
ระบบวดัแสงแฟลช : เฉลี่ยหลายสวน
ฟงกชัน่ Wireless : [     +      ]
ชองสญัญาณ : (เหมอืนกบั slave)



ารปรับตั้งอื่นๆ

การสรางสรรคภาพดวยแฟลชไรสาย
เมือ่ [Flash mode] ถกูตัง้เปน [E-TTL II]  ผใูชสามารถปรบัตัง้ชดเชยแสงแฟลชได การ
ปรบัตัง้เพือ่ชดเชยแสงแฟลชนัน้ (ดรูายละเอยีดดานลาง)   ซึง่สามารถปรบัตัง้ไดในแบบ
ตางๆ โดยขึน้อยกูบัการปรบัตัง้ใน  [Wireless func.] และ [Firing group]

การชดเชยแสงแฟลช ก็คือการปรับเพิ่มลด
ความเขมสวางของแสงแฟลช ของแฟลชในตวั
และแฟลชภายนอก

การชดเชยแสงแฟลช จะมีผลตอแฟลชในตัว
กลองเทานัน้

การชดเชยแสงแฟลช จะมีผลตอแฟลชภาย
นอกเทานัน้

การชดเชยแสงแฟลช จะมผีลตอแฟลชในกลมุ
A และ B

ถา [Flash mode] ไดถกูตัง้เปน [E-TTL II] ผใูชสามารถกดปมุ          เพือ่ลอ็คคาแสง
แฟลชได

ล็อคคาแสงแฟลช



¡ารปรับตั้งอื่นๆ

ปรับกำลังไฟของแฟลชไรสายแบบแมนนวล(ปรับตั้งเอง)
เมือ่ตัง้ [Flash mode] เปน [Manual flash] ผใูชสามารถปรบัตัง้กำลงัไฟแฟลชไดโดย
การปรบัตัง้เอง โดยการปรบัตัง้กำลงัไฟแฟลชใน ([     Flash output], [Group A
output], ฯลฯ) โดยสามารถปรบัตัง้ไดมากมายหลายแบบ โดยขึน้อยกูบัการปรบัตัง้ใน
[Wireless func.] ตามรายละเอยีดดานลาง

แฟลชภายนอกทุกตัวจะยิงแสงตามกำลังไฟที่ปรับตั้ง
โดยผใูช

ผูใชสามารถปรับตั้งกำลังไฟแฟลชของแฟลชแตละ
กลมุ(A และ B) โดยแยกเฉพาะกลมุ

ผใูชสามารถปรบัตัง้กำลงัไฟแฟลชของแฟลช
ภายนอกแตละตัว และแฟลชในตัวได

ผูใชสามารถปรับตั้งกำลังไฟแฟลชของแฟลชแตละ
กลมุ(A และ B) โดยแยกเฉพาะกลมุ พรอมทัง้ปรบัตัง้
กำลงัไฟของแฟลชในตวั





การดูภาพที่ถายแลว

เนือ้หาในบทนี ้จะอธบิายเกีย่วกบัคณุสมบตัทิีเ่กีย่วของกบัการดภูาพและ
ภาพยนตร โดยแนะนำใหรจูกัรายละเอยีดตางๆ ในการเลนดภูาพเพิม่เตมิ
จากบทที ่2 “การถายภาพเบือ้งตน และการดภูาพทีถ่ายแลว” ซึง่ไดอธบิาย
รายละเอียดและขั้นตอนการปรับตั้งเพื่อดูภาพที่ถายไวแลว ในบทนี้
จะอธิบายรายละเอียดสำหรับวิธีดูภาพนิ่งและภาพยนตรจากกลอง การ
ลบภาพที่ถายไวแลว และดูภาพจากจอโทรทัศน

เกีย่วกบัภาพทีถ่ายดวยกลองอืน่ๆ:
กลองรุนนี้อาจไมสามารถแสดงไฟลภาพที่ถายดวยกลองอื่นๆ บนจอ LCD ได
อยางเหมาะสม ตลอดจนภาพทีผ่านการปรบัแตงดวยคอมพวิเตอรมาแลว หรอื
ภาพที่ถูกเปลี่ยนชื่อไปแลว



แสดงภาพหลายๆ ภาพพรอมกนับนหนาจอ, ภาพดชัน ี(Index Display)
คนหาภาพทีต่องการไดอยางรวดเรว็ ดวยการแสดงภาพไดพรอมๆ กนั ตัง้แต 4 หรอื 9 ภาพ
บนหนาจอเดียว

เมือ่กดปมุ                    กลองจะแสดงภาพสดุทาย
ที่ถายที่จอ LCD

เลนดูภาพที่ถายไวแลว

หนาจอจะแสดงภาพพรอมๆ กัน 4 ภาพ ภาพที่
ดูลำดับลาสุดจะมีกรอบสวางสีน้ำเงินลอมรอบ

กดปมุ                            อกีครัง้ หนาจอจะแสดงภาพ
พรอมๆ กนั 9 ภาพ
ถากดปมุ                กลองจะกลบัไปแสดงภาพดชันี
จาก 9 ภาพ เปน 4 ภาพ และแสดงภาพใหญภาพ
เดยีว ตามลำดบั

หมนุวงแหวน                เพือ่เลอืกดภูาพในหนา
จอถดัไป หรอืภาพทีแ่สดงกอนหนานี้

เลือกภาพ
ใชปมุ                 เลือ่นกรอบสฟีา สำหรบัเลอืกภาพ
ที่ตองการเลือก

¤Œนหาภาพทีต่องการดวยความรวดเรว็

เปดการแสดงภาพแบบดัชนี
กดปมุ

กดปมุ                  เพือ่เลอืกภาพทีต่องการ และ
ภาพที่ถูกเลือกนั้นจะปรากฏเปนภาพใหญ (ภาพ
เดียว)



การเลอืกดภูาพแบบกาวกระโดด(Jump Display)

ในเมนู  [     ]  เลอืกรปูแบบทีต่องการ
 [Image jump w/      ] จากนัน้กด

เลือก [Image jump w/      ]

เมือ่เลนดภูาพแบบครัง้ละภาพ ผใูชสามารถหมนุวงแหวน           เพือ่กาวกระโดดขามลำดบั
ภาพได โดยเลือ่นไปทางดานหนาและดานหลงั โดยขึน้อยกูบัการปรบัตัง้ทีไ่ดปรบัเอาไว

เลือกวิธีการกาวกระโดด

หากตองการคนหาภาพจากวนัทีถ่าย ใหเลอืก [Date]
หากตองการคนหาภาพจากโฟลเดอร ใหเลอืก [Folder]

กดปมุ                  เพือ่เลอืกรปูแบบการกาวกระโดด
จากนั้นกดปุม

กดปมุ               เพือ่เลนดภูาพ

รปูแบบของ
การกาวกระโดด ตำแหนงของภาพ

ที่แสดงอยู

หากในการด มทีัง้ภาพยนตร [Movies] และภาพนิง่ [Stills] สามารถเลอืกแบบใดแบบหนึง่
เพือ่ใหกลองแสดงเฉพาะภาพนิง่หรอืภาพยนตร
หากตัง้เปน [Rating] และไมมีภาพใดถูกตั้งอันดับไว การหมุนวงแหวน                 จะไมทำ
ใหภาพเปลีย่นไป

¤Œนหาภาพที่ตองการดวยความรวดเร็ว

คนหาภาพแบบกาวกระโดด

เลื่อนภาพไปครั้งละภาพตอภาพ
เลื่อนภาพไปครั้งละ 10 ภาพ
เลื่อนภาพไปครั้งละ 100 ภาพ
เลื่อนภาพเรียงไปตามลำดับเวลา
เลื่อนภาพเรียงไปตามลำดับโฟลเดอร
แสดงเฉพาะภาพยนตร
แสดงเฉพาะภาพนิ่ง
แสดงเฉพาะภาพที่ถูกตั้งอันดับ
(น.206) หมุน             เพื่อเลือกอันดับ

เมื่อกลองกำลังแสดงภาพแบบเดี่ยว
ใหหมุนวงแหวน

(แสดงทลีะภาพ)

(ภาพเคลือ่นไหว)

(ตามคะแนนภาพ)



¢ยายดภูาพ

ในขณะเลนดภูาพ กดปมุ               เพือ่ขยายภาพ
ขยายดภูาพ

เมือ่ตองการลดการขยายลง กดปมุ
และเมือ่กดปมุ                        คางไว กลองจะลดการ
ขยายภาพลงจนกลับไปสูการแสดงภาพเดี่ยวปกติ

ใช          เพื่อเลื่อนดูสวนตางๆ ของภาพที่
 ถูกขยาย

เลื่อนดูสวนตางๆ ของภาพ

ผูใชสามารถหมุนวงแหวน             เพื่อดูภาพอื่นๆ โดยคงอัตราขยายอยู

หากตองการออกจากการขยายดูภาพ ใหกดปุม
       กลองจะแสดงภาพแบบภาพเดี่ ยว
ในขนาดปกติ

ไมสามารถขยายดูภาพยนตรได

ผูใชสามารถขยายดูภาพจากจอ LCD ไดตั้งแตขนาด 1.5 เทาจนถึง 10 เทา

ภาพจะถูกขยายใหใหญขึ้น

ตำแหนงของพื้นที่ที่ขยาย

ถากดปมุ                  ตอไปอกี จะสามารถขยายภาพ
ขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขนาดใหญที่สุด

ไมสามารถขยายดูภาพได เมื่อกลองกำลังแสดงภาพที่เพิ่งถายเสร็จ



มนุภาพ
ผูใชสามารถหมุนภาพที่แสดงอยู ใหมีทิศทางตามที่ตองการ

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

เลือกภาพที่ตองการ
กดปุม                  เพื่อเลือกภาพที่ตองการหมุน

ผูใชสามารถเลือกภาพไดจากภาพดัชนี (น.202)

หมนุภาพ
แตละครั้งที่กดปุม         ภาพจะถูกหมุนตาม
เข็มนาฬิกา ดังนี้:

เมื่ อตองการหมุนภาพอื่นๆ  ใหยอนกลับไป
ทำตามขั้นตอนที่ 2 และ 3
เมื่อตองการออกจากการปรับหมุนภาพ  และ
กลับสูเมนู กดปุม

ถาไดปรับตั้ง [    Auto rotate] ไปที่                  (น.174) กอนที่จะถายภาพ
แนวตั้ง ก็ไมจำเปนตองหมุนภาพเอง ตามที่อธิบายไวขางตน
เมื่อภาพถูกหมุนแลว  แตยังมีทิศทางไมถูกตองเมื่อนำไปเลนดู  ใหปรับตั้ ง เมนู
[    Auto rotate]  เปน
ไมสามารถหมุนภาพยนตรได

(หมุนภาพ)



ผูใชสามารถตั้งอันดับใหกับภาพนิ่งและภาพยนตรได โดยมีอันดับตั้งแต 1-5 :

เลือก [Rating]
ในแถบ  [     ] เลือก [Rating]
จากนั้นกด

เลือกภาพหรือภาพยนตร

ใหลำดับภาพนิ่งหรือภาพยนตร
กดปุม               เพื่อเลื่อนตัวแสดงอันดับ
(Rating)

สามารถปรับใหการแสดงภาพเปนแบบครั้งละ
สามภาพ โดยกดปุม                  และหาก
ตองการใหกลับไปแสดงภาพแบบภาพเดียว
กดปุม

ทั้งภาพนิ่งและภาพยนตรที่ถูกใหอันดับไวแลว
จะถูกนับจำนวนสำหรับแตละอันดับ

หากตองการใหอันดับภาพหรือภาพยนตรอื่นๆ
อีก ใหทำซ้ำในขั้นตอนที่ 2 และ 3
เมื่อตองการออกจากการปรับตั้งและกลับไปสู
หนาแสดงเมนู ใหกดปุม

ารตัง้อนัดบั

(คะแนน)

กดปุม               เพื่อเลือกภาพนิ่ง
หรือภาพยนตรที่ตองการใหอันดับ



ารตั้งอันดับ

จำนวนรวมของภาพนิ่งและภาพยนตรจะไมเกิน 3 หลัก(0-999) หากจำนวนภาพที่
ถูกใหอันดับถึงหรือมากกวา 1000 ภาพ กลองจะแสดงสัญลักษณ [###] แทนตัวเลข

ดวยเมนู [    Slide Show] ผูใชสามารถปรับใหกลองเลนดู(Playback) เฉพาะภาพ
และภาพยนตรที่ถูกใหอันดับได
ดวยซอฟทแวรที่ ไดมาพรอมกับกลอง  (น .302) ผู ใชสามารถเลือกเฉพาะภาพและ
ภาพยนตรที่ถูกใหอันดับได
เมื่อใชระบบปฏิบัติการ Window Vista และ Window 7 ผูใชสามารถตรวจสอบการให
อันดับจากขอมูลของไฟล หรือจากซอฟทแวรที่ไดมาพรอมกับตัวกลอง

การใชประโยชนจากการใหอันดับ
ดวยเมนู [     Image jump w/           ] ผูใชสามารถปรับใหกลองแสดงเฉพาะภาพ
และภาพยนตรที่ถูกใหอันดับได



เมื่อกดปุม              ในขณะเลนดูภาพ ผูใชสามารถปรับตั้งฟงกชั่นตางๆ ดังตอไปนี้ :
[     Protect images], [      Rotate], [      Rating], [     Creative filters], [       Resize
(เฉพาะ JPEG เทานั้น)] และ [     Image jump w/     ]
สำหรับภาพยนตร เฉพาะฟงกชั่นที่เปนตัวหนาเทานั้นที่ปรับตั้งได

ชจอปรับตั้งแบบเร็วขณะเลนดูภาพ

กดปมุ
ในขณะเลนดูภาพ กดปุม

หนาจอจะแสดงการปรับตั้งฟงกชั่นแบบรวด
เร็วทางดานซาย

เลือกฟงกชั่น และปรับตั้ง
กดปุม                 เพื่อเลือกฟงกชั่น

ชื่อของฟงกชั่นที่เลือกและกำลังปรับตั้งอยูใน
ขณะนั้นจะปรากฏอยูทางดานลางของจอภาพ

กดปุม               เพื่อเลือกฟงกชั่น

กดปุม             เพื่อปดจอของการปรับตั้ง
แบบรวดเร็ว

หากตองการหมุนภาพ ใหปรับตั้ง  [    Auto rotate] เปน
ถา [    Auto rotate] ถูกตั้งเปน        หรือ [Off] เมื่อสั่ง [     Rotate]
ใหหมุนภาพ กลองจะบันทึกการหมุนไวในขอมูลของภาพ แตจะไมแสดงใหเห็นการหมุน

สำหรับ Creative filters และ Resize กดปุม
           เพื่อปรับตั้งฟงกชั่น สำหรับ Creative
f i l te rs  ดูรายละเอียดหนา  230 และราย
ละเอียดของ Resize ดูหนา 233 เมื่อตองการ
ยกเลิก กดปุม

ออกจากการปรบัตัง้



ชจอปรับตั้งแบบเร็วขณะเลนดูภาพ

กดปุม            ระหวางเลนดูภาพแบบดัชนี กลองจะเปลี่ยนไปแสดงภาพแบบภาพ
เดียว และจอสำหรับการปรับตั้งอยางรวดเร็วจะปรากฏขึ้น และถากดปุม
อีกครั้ง กลองจะกลับไปแสดงภาพแบบดัชนี
หากไฟลภาพนั้นถูกถายดวยกลองอื่น จะมีขอจำกัดในการปรับตั้งฟงกชั่นตางๆ



นุกกับภาพยนตร
มวีธิกีารงายๆ สามวธิใีนการเลนดภูาพยนตรทีถ่าย

ใชสาย  AV ที่ ไดมากับตัวกลอง  หรือสาย  HDMI
(อุปกรณเสริมพิเศษ) ในการเชื่อมตอระหวางกลองกับ
โทรทัศน ผูใชจึงสามารถเลนดูภาพยนตรและภาพนิ่ง
ที่ถายไวจากจอโทรทัศนได
หากผูใชมีโทรทัศนที่มีคุณภาพระดับ High-Definition
และเชื่อมตอกลองกับโทรทัศนจากชองตอพวง HDMI
ก็สามารถจะชมภาพยนตรระดับ Full High-Definition
(Full HD:1920x1080) และ High-Definition(HD:
1280x720)  เพื่ ออรรถรสในการชมภาพยนตรที่
มีคุณภาพสูง

ภาพยนตรที่บันทึกไวในการด สามารถเลนดูไดเฉพาะกับเครื่องเลนที่สนับสนุนไฟล
สกุล .MOV
อุปกรณบันทึกขอมูลแบบฮารดดิสค จะไมมีชองเสียบสาย HDMI จึงไมสามารถเชื่อม
ตอกับกลองดวยสาย HDMI เพื่อเลนดูภาพได
แมกลองจะเชื่อมตอกับเครื่องบันทึกแบบฮารดดิสคดวยสาย USB ภาพยนตรและภาพ
นิ่งก็ไมสามารถเลนหรือบันทึกในฮารดดิสคได

ดูภาพจากเครื่องรับโทรทัศน    (น.218,221)

หลังจากนำไฟลภาพยนตรไปตัดตอและแกไขดวยคอมพิวเตอรแลว จะไมสามารถ
นำกลับมาเลนดูจากตัวกลองไดอีก อยางไรก็ตาม วิดีโอ snapshot ที่ถูกนำไปตัดตอ
ดวยซอฟทแวร ZoomBrowser EX หรือ ImageBrowser(ซอฟทแวรที่ไดมากับกลอง)
สามารถนำกลับมาเลนดูจากตัวกลองไดอีก

ผูใชสามารถเลนดูภาพยนตรไดจากจอ LCD
ของกลอง และสามารถตัดตอสวนตนและทาย
ของภาพยนตรได  นอกจากนี้  สามารถเลน
ดูภาพนิ่งและภาพยนตรที่อยูในการดไดโดย
อัตโนมัติแบบสไลดโชว

เลนดูภาพจากจอ LCD ของกลอง    (น.212-217)



เลนดูและตัดตอภาพยนตรดวยคอมพิวเตอร

Êนุกกับภาพยนตร

ไฟลภาพยนตรที่ถูกบันทึกไวในการดสามารถถายโอน
เขาสูคอมพิวเตอรสวนตัว และสามารถเลนดูหรือปรับ
แตงโดยใชซอฟทแวร  ZoomBrowser EX / Image
Browser (ใหมาพรอมกับกลอง น.302)
ผูใชยังสามารถจับภาพนิ่งออกมาจากภาพยนตรที่ถาย
ได และบันทึกไวตางหากเหมือนเปนภาพนิ่งภาพหนึ่ง

เมื่อตองการเลนดูภาพอยางราบลื่นในคอมพิวเตอรสวนตัว คอมพิวเตอรที่ใชตองเปน
รุนที่มีสมรรถนะสูง และมีซอฟทแวร ZoomBrowser EX/ImageBrowser อานคำแนะ
นำการใชซอฟทแวรซึ่งเปนเอกสาร PDF จากคูมือการใชซอฟทแวรในแผนซีดี

(อานคูมือการใชซอฟทแวร ZoomBrowser EX/ImageBrowser  ซึ่งเปนเอกสารแบบ PDF น.304)

หากตองการใชซอฟทแวรอื่นๆ ในการดูภาพยนตร หรือตัดตอภาพยนตร ตรวจสอบ
กอนวาซอฟทแวรนั้นสนับสนุนไฟลสกุล .MOV ซึ่งสามารถดูรายละเอียดไดจากผูผลิต
ซอฟทแวรนั้นๆ



ลนดภูาพยนตร

เลนดูภาพยนตร

ในขณะทีก่ลองแสดงภาพแบบภาพเดีย่ว
กดปมุ

สั่งเลนดูภาพ
กดปุม            เพื่อเลนดูภาพที่ถายไว

เลือกภาพยนตร

สามารถหยุดการเลนชั่วคราวไดดวยการกดปุม

ขณะเลนดูภาพยนตร สามารถปรับเสียงไดดวย
การหมุนวงแหวน

สำหรับรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับการเลน
ดูภาพ ดูหนาถัดไป

หากเลนดูภาพแบบดัชนี(ภาพเล็ก) ภาพที่เปน
ภาพยนตรจะมีรูปอยูทางดานซาย ภาพยนตร
จะไมสามารถเลนดูไดเมื่อแสดงในขนาด
ดัชน ี ดังนั้น กด           เพื่อปรับใหการ
แสดงภาพเปนแบบภาพเดี่ยวเสียกอน

กดปุม                เพื่อเลือกภาพยนตร
สัญลักษณ                     จะปรากฏขึ้นที่มุมบน
ดานซายของจอภาพ เพื่อแสดงวาเปนภาพยนตร
ถาเปนวิดีโอ snapshot จะเปน

แผงควบคุมการเลนดูภาพยนตรจะปรากฏทาง
ดานลาง

ผูใชสามารถกดปุม                     เพื่อใหแสดง
ขอมูลของการถายภาพยนตรได (น.227)

ลำโพง กลองจะเริ่มเลนภาพยนตร
เลือก  [    ] (Play) จากนั้นกด



àลนดูภาพยนตร

นยิามของฟงกชัน่ตางๆ ในระบบเลนดภูาพฟงกชั่น
กลับไปสูระบบเลนดูภาพแบบภาพเดี่ยว

เลนดูภาพยนตรจากเฟรมแรก

เลนเฟรมสุดทายของภาพยนตร
เลนและปรบัแตงภาพ (น.214)

ตำแหนงของภาพยนตรในปจจุบัน
ระยะเวลาที่เลนภาพยนตร (นาที:วินาที)
ผใูชสามารถปรบัระดบัเสยีงของไมโครโฟนในตวั (น.212)
โดยหมุนวงแหวน

กดปุม              เพื่อสลับระหวางเลนกับหยุดชั่วคราว
ปรับความเร็วในการเลนภาพใหชาลง โดยกดปุม
ความเร็วในการเลนภาพยนตรจะปรากฏที่มุมขวาบนของจอภาพ

แตละครั้งที่กดปุม             กลองจะเลนยอนหลังกลับไปทีละหนึ่งเฟรม
ถากดปุม                คางไว ภาพยนตรจะเลนยอนกลับ
แตละครัง้ทีก่ดปมุ กลองจะเลนภาพยนตรแบบเฟรมตอเฟรม
ถากดปุม                 คางไว กลองจะเลนเฟรมลำดับถัดๆ ไปอยาง
รวดเร็ว

เลนภาพยนตรพรอมกบัเสยีงเพลงประกอบ (น.217)

Bass Boost    (ขยายเสยีงทมุ)

เมือ่ใชแบตเตอรี ่LP-E8 ทีป่ระจไุฟเตม็ ระยะเวลาทีเ่ลนดภูาพไดทีอ่ณุหภมู ิ23 ํC/73 ํF จะเปน
ดังนี้  : ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที
หากมกีารถายภาพนิง่ในขณะถายภาพยนตร เมือ่เลนดภูาพยนตร ภาพนิง่นัน้จะปรากฏให
เห็นเปนเวลาประมาณ 1 วินาทีดวย

ถาเสียงแตก ใหปรับตั้ง [Bass boost] เปน
[Disable]

ปรบัตัง้ [      Bass boost] เปน [Enable]

เพื่อใหสามารถไดยินเสียงทุมต่ำไดงาย ฟงกชั่นนี้จะทำงานไดก็ตอเมื่องเลนภาพยนตรและฟง
เสียงจากลำโพงในตัวกลองเทานั้น



ารตดัตอสวนหวัและทายของภาพยนตร
ผูใชสามารถตัดตอและปรับแตงสวนหัวและทายสุดของภาพยนตร โดยสามารถปรับเพิ่มใน 1 วินาที

เมือ่เขาสหูนาจอของการดภูาพยนตร
เลอืก [      ]

หนาจอจะแสดงรายการของการตัดตอ
กำหนดสวนที่ตองการตัดตอ

เลือกตัดตอสวนหัว       หรือสวนทาย
จากนั้นกด

หลังจากเลือกสวนที่ตองการตัดตอไดแลว และ
กดปุม         จะมีแถบสีน้ำเงินปรากฏที่สวน
บนของภาพจะแสดงสวนที่เหลือของภาพยนตร

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

ตรวจสอบการตัดตอ

หากตองการเปลี่ยนแปลงใหยอนกลับสูขั้นตอนที่ 2
หากตองการยกเลิกการตัดตอ เลือก  [      ]
และกดปุม

บันทึกภาพยนตร

หากการดไมมีพื้นที่วางพอสำหรับบันทึกไฟลใหม จะไมมีตัวเลือก [New file] ใหเลือก
ฟงกชั่นอื่นๆ ในการตัดตอภาพยนตร จะอยูในซอฟทแวร ZoomBrowser EX/
ImageBrowser (ซอฟทแวรที่ไดมาพรอมกับกลอง) (น.302)

สามารถเลือกชวงเวลาไในการตัดตอไดละเอียดในระดับขั้นละ 1 วินาที(ระบุตำแหนงไดโดย          )
ซึ่งตำแหนงที่ถูกตัดตอจริงอาจจะคลาดเคลื่อนจากตำแหนงที่กำหนดไวเล็กนอย

กด              ไปทางซายหรือขวา หรือกดคางไว
เพื่ อ เลื่ อนเฟรมให เ ร็ วขึ้ น  เพื่ อกำหนดสวนของ
ภาพยนตรที่ตองการตัดตอ

เลือก           และกดปุม           เพื่อเลนดู
ภาพสวนที่เปนแถบสีน้ำเงิน



ไลดโชว (เลนดภูาพอตัโนมตั)ิ
ผูใชสามารถสั่งเลนดูภาพในการดโดยอัตโนมัติแบบสไลดโชวได

เลือก [Slide show]
ในแถบ [    ] เลือก [Slide show]
จากนั้นกดปุม

เลือกภาพที่ตองการเลน
กดปุม                เพื่อเลือกรายการ
จากนั้นกด

กดปุม               เพื่อเลือกรายการใดรายการ
หนึ่ง: [      All images/      Movie/     Stills]
จากนั้นกด

กดปุม                  เพื่อเลือกรายการใดรายการ
หนึ่ง: [     Date/     Folder/Rating]

กดปุม                  เพื่อเลือกรายการที่ตองการ
จากนั้นกด

เมื่อ <              > สวางขึ้น
กดปุม

จำนวนภาพที่จะเลน

(ทุกภาพ/ภาพเคลื่อนไหว/ภาพนิ่ง)

(วันที่/โฟลเดอร/คะแนน)

นยิามของรายการตางๆ ในระบบเลนดภูาพรายการ
ภาพนิ่งและภาพยนตรทั้งหมดในการดจะถูกนำมาเลน

ภาพนิ่งและภาพยนตรทั้งหมดที่ถายในวันที่เลือกจะถูกเลน

เลนเฉพาะภาพยนตรในการด
เลนเฉพาะภาพนิ่งในการด
เลนภาพนิ่งและภาพยนตรที่ถูกจัดอันดับไวแลวจะถูกเลน

เลนภาพนิ่งและภาพยนตรในโฟลเดอรที่เลือกจะถูกเลน



Êไลดโชว (เลนดูภาพอัตโนมัติ)

ปรับตั้ง [Set up] (ตั้งคา) เพื่อปรับตั้งแบบที่ตองการ
กดปุม            เพื่อเลือก [Set up] จากนั้น
กดปุม
สำหรับภาพนิ่ง ตั้งตัวเลือกใน [Display time],
[Repeat], [Transition effect] และ
[Background music]
การเลือกเพลงประกอบ(Backgoound music)
ไดอธิบายไวในหนาถัดไป

หลังจากเลือกปรับตั้งแลว กดปุม

[ระยะเวลาที่เลน] [เลนซ้ำ]

[ลูกเลนเปลี่ยนภาพ] [เสียงเพลงประกอบ]



กดปุม               เพื่อเลือก [Start] (เริม่)
จากนั้นกดปุม

เมื่อตองการเลิกเลนภาพแบบสไลดโชว และกลับ
สูหนาจอการเลือกปรับตั้ง กดปุม

เริ่มสไลดโชว

หลังจาก [Loading image...]  (กำลังโหลดภาพ)
ปรากฏขึ้นกลองจะเริ่มเลนสไลดโชว

ออกจากสไลดโชว

Êไลดโชว (เลนดูภาพอัตโนมัติ)

ระยะเวลาในการแสดงภาพแตละภาพอาจตางกัน ขึ้นอยูกับภาพ
หากตองการดูสไลดโชวที่จอโทรทัศน ดูหนา 218

ในขณะเลนภาพแบบสไลดโชว ระบบตัดพลังงานอัตโนมัติจะไมทำงาน

ในขณะเลนดูภาพ สามารถปรับเสียงดังหรือคอยไดโดยหมุนวงแหวน

ขณะที่หยุดการเลนชั่วคราว สามารถเลื่อนไปดูภาพตอๆ ไปไดเองโดยกดปุม

หากตองการหยุดเลนสไลดโชวชั่วคราว กดปุม            เพื่อหยุดชั่วคราว จะมี
ปรากฏขึ้นที่สวนบนทางดานซายของจอภาพ กด           อีกครั้งถาตองการเลนตอไป

เลอืกเพลงประกอบ
ปรับตั้ง [Background music] เปน [On]
จากนั้นกดปุม
กดปุม             เพื่อเลือกเพลงประกอบที่ตอง
การ จากนั้นกดปุม             และสามารถจะ
เลือกเพลงประกอบไดคราวละหลายเพลง

เมื่อซื้อกลองใหม เพลงประกอบจะไมไดถูกเลือกเอาไวให ผูใชจะตองใชซอฟทแวร EOS
Utility (ซอฟทแวรที่ไดมากับกลอง) เพื่อสำเนาเพลงประกอบลงในการดของกลอง สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม อานจากคูมือการใช EOS Utility ในแผน CD-ROM

ขณะที่กำลังเลนดูภาพในแบบอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนรูปแบบการเลนดูภาพดวยการ
กดปุม                (น.71)

หลังจากเลือกเพลงประกอบไดแลว กดปุม

หากตองการฟงเพลงตัวอยาง ใหกดปุม                  และกด              เมื่อตองการ
เลือกเปลี่ยนเพลง และเมื่อตองการสั่งหยุดเลน กดปุม                  อีกครั้ง
และสามารถจะใช             เพื่อปรับเพิ่มลดความดังของเสียง



ดภูาพจากจอโทรทศัน

ตอสาย HDMI เขากับตัวกลอง

หันปลั๊กดานที่มีสัญลักษณ
ไปทางดานหนาของกลอง  แลวเสียบเขากับ
ชองเสียบ

ตอสาย HDMI ไปยังเครื่องรับโทรทัศน

ตอสาย HDMI ไปที่ชองเสียบ  HDMI IN
ของเครื่องรับโทรทัศน

เปดเครื่องรับโทรทัศน และปรับใหรับ
สัญญาณวิดีโอ เพ่ือเลือกจุดตอเชื่อม

ปรบัสวติซของกลองไปที่

เมื่อเลนภาพยนตรจากโทรทัศน ใหปรับระดับเสียงของภาพยนตรไดที่เครื่องรับโทรทัศน จะไม
สามารถปรบัระดบัเสยีงไดจากตวักลอง
กอนทีจ่ะตอเชือ่มกลองกบัโทรทศันดวยสาย HDMI ใหปดสวติซของกลองและเครือ่งรบัโทรทศัน
เสยีกอน
บางสวนของภาพยนตรอาจจะถกูตดัออกไปจากจอภาพ ขึน้อยกูบัโทรทศันทีน่ำมาใช

ดภูาพจากเครือ่งรบัโทรทศัน HD(High-Definition)

สามารถตอกลองกบัจอโทรทศัน เพือ่ดภูาพนิง่และภาพยนตรทีถ่าย

ตองใชสายตอเชือ่ม HDMI HTC-100(อปุกรณเสรมิ)
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กดปุม           ที่ตัวกลอง
ภาพจากกลองจะไปปรากฏที่โทรทัศน (จะไมมี
ภาพและขอมูลใดๆ  ปรากฏที่จอ  LCD ของ
กลอง)
ภาพจะแสดงบนจอโทรทัศนในระดับความ
ละเอียดที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ
สามารถกดปุม  เพื่อเปลี่ยนรูปแบบ
การแสดงภาพ
ดูวิธีสั่งเลนภาพยนตร หนา 212

หามตอพวงอุปกรณชนิดอื่นๆ เขากับชองเสียบตอพวงของกลอง <HDMI OUT>
อาจทำใหกลองเสียหายได
โทรทัศนบางรุนอาจไมสามารถแสดงภาพจากกลองได ในกรณีนี้ ใหใชสายเชื่อมตอแบบ
AV ในการตอเชื่อมกับโทรทัศน
ชองเสียบ <A/V OUT> ของกลอง และชองเสียบ <HDMI OUT> จะไมสามารถใชงาน
พรอมๆ กันได

เครื่องรับโทรทัศนแบบ HDMI CEC
เมือ่ตอกลองกบัเครือ่งรบัโทรทศันทีส่นบัสนนุระบบ HDMI CEC* ดวยสายสญัญาณแบบ HDMI
ผูใชสามารถใชเครื่องรับโทรทัศนเปนเหมือนรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมการเลนดูภาพได
*  เปนฟงกชัน่มาตรฐานของระบบ HDMI นี ้ชวยใหผใูชสามารถควบคมุอปุกรณ  HDMI ไดหลายชดุดวย
รโีมทอนัเดยีว

ตั้ง  [Ctrl over HDMI] เปน [Enable]
ในแถบ [      ] เลือก [Ctrl over HDMI] จากนั้น
กด
เลือก [Enable] และกด            อีกครั้ง

ใชสาย  HDMI ตอกลองเขากับเครื่องรับ
โทรทัศน
ระบบนำเขาสัญญาณของโทรทัศนจะรับ
สัญญาณจากชองต อพ ว ง  HDMI  ที่ ต อ
จากกลองโดยอัตโนมัติ

ตอเชื่อมกลองกับโทรทัศน

(ควบคมุผาน HDMI) (ใชงาน)
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เลือกภาพ
เล็งรีโมทไปที่เครื่องรับโทรทัศน
และกดปุม             เพื่อเลือกภาพ

จะมีรายการเมนูปรากฏบนจอภาพ  ดังภาพ
ตัวอยางซายมือ

กดปุม           เพื่อเลือกตัวเลือก จากนั้น
กดปุม “Enter” สำหรับการเลนภาพอัตโนมัติ
(สไลดโชว) กดปุม        ของรีโมทเพื่อเลือก
รายการ จากนั้นกดปุม “Enter”

ถาเลือก [Return] แลวกดปุม “Enter” รายการ
ของเมนูตางๆ จะหายไป จากนั้นใช              เพื่อ
เลือกภาพที่ตองการ

กดปุม           ที่ตัวกลอง
ภาพจากกลองจะไปปรากฏที่โทรทัศน และ
สามารถใชรีโมทคอนโทรลของโทรทัศนในการ
ควบคุมการเลนภาพได

กดปมุ “Enter” ของรโีมท

เมนูของการเลนภาพยนตร

เมนูของการเลนภาพนิ่ง

ยอนกลับ
ภาพดัชนี 9 ภาพ
เลนภาพยนตร
สไลดโชว
แสดงขอมูลการถายภาพ
หมุนภาพ

เครือ่งรบัโทรทศันบางรนุ ตองปรบัตัง้ใหการตอเชือ่มแบบ HDMI CEC ทำงานเสยีกอน ดรูาย
ละเอยีดไดจากคมูอืการใชงานของโทรทศัน
เครื่องรับโทรทัศนที่มีระบบ HDMI CEC เฉพาะบางรุนอาจจะแสดงภาพผิดปกติ ในกรณี
นี้ ใหปรับตั้งเมนูของ [      Ctrl over HDMI] ใหเปน [Disable] และใชกลองในการ
ควบคุมการเลนดูภาพ
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ภาพจากกลองจะไปปรากฏที่โทรทัศน
(จะไมมีภาพใดๆ ปรากฏที่จอ LCD ของกลอง)

ดูภาพจากโทรทัศนที่ไมใชระบบ HD (High-Definition)
ตอสาย AV เขากับตัวกลอง

หันปลั๊กดานที่มีสัญลักษณ  <Canon> มาทาง
ดานหลังของกลอง แลวเสียบเขากับชองเสียบ
<A/V OUT> ของกลอง

ตอสาย AV ไปยังเครื่องรับโทรทัศน

ตอสาย AV ไปที่ชองเสียบ VIDEO IN และกับ
ชองเสียบ AUDIO  IN  ของเครื่องรับโทรทัศน

เปดเครื่องรับโทรทัศน และปรับใหรับ
สัญญาณวิดีโอ เพ่ือเลือกจุดตอเชื่อม

ปรบัสวติซของกลองไปที่

กดปมุ

ดูวิธีสั่งเลนภาพยนตร หนา 212

หามใชสายตอเชื่อม AV แบบอื่นๆ นอกจากที่ไดมาพรอมตัวกลอง อาจจะดูภาพ
ไมไดถาใชสายชนิดอื่น
หากระบบวิดีโอที่ตั้งไวในตัวกลองไมเขากับระบบของโทรทัศน  การแสดงภาพ
จะผิดปกติ ปรับตั้งระบบวิดีโอใหตรงกัน ดวยเมนู  [    Video system]

สีแดง
สีขาว
สีเหลือง



องกนัภาพถกูลบ
การปองกันไมใหภาพที่ถายแลวถูกลบไปโดยไมเจตนา

เลอืก [Protect images]
ในแถบ  [      ]  เลือก [Protect images]
จากนั้นกด

กดปุม                 เพื่อเลือกภาพที่ตองการ
ปองกันถูกลบ แลวกด

เลือกภาพที่ตองการปองกันถูกลบ
เลือก [Select images]
จากนั้นกดปุม

เมื่อตองการออกจากการปรับตั้งนี้ ใหกดปุม
                 กลองจะกลับมาแสดงเมนูอีกครั้ง

เมื่อภาพถูกปองกันการลบแลว จะมีสัญลักษณ
           ปรากฏขึ้นบนจอภาพ

หากตองการยกเลิกการปองกันลบภาพสำหรับ
ภาพนั้นๆ ใหกดปุม              สัญลักษณ
 จะหายไป
หากตองการปองกันภาพอื่นๆ ถูกลบ
ใหเริ่มปรับตั้งจากขั้นตอนที่ 3

สัญลักษณของการ
ปองกันภาพถูกลบ

หนาจอจะแสดงรายการตัวเลือกของการ
ปองกันภาพถูกลบ

(ปองกนัภาพ)

(เลือกภาพ)

ปองกันภาพถูกลบสัญลักษณปองกันภาพถูกลบ

เลือกภาพที่ตองการปองกันถูกลบทีละภาพ



»‡องกันภาพถูกลบ

ไมสามารถปองกันไฟลภาพยนตรไมใหถูกลบได
เมื่อภาพไดถูกตั้งการปองกันลบไวแลว จะไมสามารถลบไดดวยคำสั่งใดๆ ในตัวกลอง
หากตองการลบภาพนั้น จะตองยกเลิกการปองกันเสียกอน

หากผูใชสั่งลบภาพทั้งหมด (น.225) จะเหลือเพียงภาพที่ถูกปองกันลบเทานั้นที่ยังคงอยู
เปนรูปแบบที่สะดวกเมื่อตองการลบภาพอื่นๆ ที่ไมตองการทิ้งไปในคราวเดียว

หากผูใชฟอรแมทการด (น.45) ภาพที่ถูกปองกันลบ จะถูกลบไปดวย

ปองกันภาพทั้งหมดในการดหรือในโฟลเดอรถูกลบ
สามารถปองกันไมใหภาพทั้งหมดในการดหรือในโฟลเดอรถูกลบ ดวยการสั่งครั้งเดียว

ในแถบ [    Protect images] เมื่อเลือก
[All  images in folder] หรือ [All images on card]
ภาพทุกๆ  ภาพภายในการดหรือในโฟลเดอรจะถูก
ปองกันการลบ
หากตองการยกเลิกการปองกันภาพถูกลบ เลือก
[Unprotect all images in folder] หรือ
[Unprotect all images on card]



ารลบภาพ
ผูใชสามารถจะเลือกภาพและลบภาพทีละภาพ หรือลบภาพทั้งหมด โดยภาพที่มีการ
ปองกันการลบภาพไวจะไมถูกลบ (น.222)

เมื่อภาพใดภาพหนึ่งถูกลบแลว จะไมสามารถกูคืนกลับมาไดอีก ควรตรวจสอบ
ใหแนใจวาไมตองการภาพนั้นแลวกอนที่จะสั่งลบ และเพื่อปองกันภาพสำคัญไม
ใหถูกลบไปโดยไมไดตั้งใจ ใหสั่งปองกันการลบภาพนั้นเสียกอน  และเมื่อสั่งลบ
ไฟลภาพแบบ                 กลองก็จะลบทั้งไฟล RAW และ       ไปพรอมๆ กัน

เลือก [Erase] (ลบ)  จากนั้นกดปุม
ภาพที่เลนดูอยูจะถูกลบไป

ในแถบ [     ]  เลือก [Erase images]
จากนั้นกดปุม

เลอืก [Erase images] (ลบภาพ)

ลบภาพครั้งละภาพ
เลนดูภาพที่ตองการลบ

กดปมุ
เมนูของการลบภาพจะปรากฏขึ้นที่ดานลาง
ของจอภาพ

ลบภาพ

ดวยการทำเครื่องหมาย           ใหกับภาพตางๆ ที่ตองการลบ เพื่อสั่งลบภาพหลายๆ
ภาพภายในเวลาเดียวกัน

ทำเครื่องหมาย         กับภาพที่ตองการลบเพื่อลบภาพเปนกลุม



¡ารลบภาพ

ภาพที่เลือกทำเครื่องหมายไวจะถูกลบ

เลอืก [Select and erase images]
เลอืก [Select and erase images]
จากนั้นกดปุม

เลือกภาพที่ตองการลบ
เลือกภาพที่ตองการลบดวยปุม
จากนั้นกดปุม

สัญลักษณ        จะปรากฏขึ้นบริ เวณดาน
บนซายของภาพ
หากตองการลบภาพอื่นๆ ใหทำตามขั้นตอนที่ 3

ลบภาพ
กดปมุ

ผูใชสามารถลบภาพทุกๆ ภาพในโฟลเดอรหรือในการดไดในเวลาเดียวกัน เมื่อเมนู
[     Erase images] ไดถกูตัง้เปน [All images in folder ] หรอื [All images on card]
กลองจะลบภาพทกุๆ ภาพในโฟลเดอร หรอืทกุๆ ภาพในการด

เลอืก [OK] จากนัน้กดปมุ

ลบภาพทุกๆ ภาพในการด

หากตองการลบภาพทีป่องกนัการลบไว ใหฟอรแมทการด (น.45)

ภาพจะปรากฏที่จอ LCD
หากตองการเลนดภูาพครัง้ละ 3 ภาพ กดปมุ

และถาตองการกลับไปดูภาพแบบ
ภาพเดีย่ว กดปมุ

(เลือกและลบภาพ)



ระดับการชดเชยแสง
ระดบัการชดเชยแสงแฟลช

ความไวชตัเตอร 

ระบบบนัทกึภาพ
ระบบวดัแสง

คณุภาพในการบนัทกึ

สถานะการสงสญัญาณ
ของ Eye-Fi card

สมดลุสขีาว

ขนาดไฟล

ปรบัแกสมดลุสขีาว

วนัทีแ่ละเวลาทีบ่นัทกึ
ระบบสี

เพิม่รายละเอยีด
ในสวนสวาง

ความไวแสง

การปรับตั้ง Picture Style

Histogram
(Brightness/RGB)

เลขลำดบัโฟลเดอร - ลำดบัไฟล

ปองกันภาพถูกลบ

สดงขอมลูการถายภาพ

* เมื่อถายภาพเปน                      จะแสดงขอมูลเฉพาะของไฟล

ลำดับการเลนดูภาพ /
จำนวนภาพที่บันทึกทั้งหมด

ตัวอยางการแสดงขอมูลภาพที่ถายดวยระบบ Creative Zone

ชองรบัแสง

การจัดลำดับ (Rating)

* สำหรับภาพนิ่งที่ถายในขณะถายภาพยนตร จะมีสัญลักษณ             ปรากฏขึ้น
* หากมีการใชฟลเตอรสรางสรรค(Creative filter) หรือเปลี่ยนขนาดภาพ(resize) กับภาพนั้น
  จะมีสัญลักษณ                จะเปลี่ยนไปเปน
* เมื่อถายภาพดวยแฟลช และไมมีการชดเชยแสงแฟลช จะปรากฏสัญลักษณ
   สวนภาพถายที่ใชแฟลชและมีการชดเชยแสงแฟลช จะปรากฏสัญลักณณ

แนบขอมลูสำหรบั
ตรวจสอบภาพ



ตัวอยางการแสดงขอมูลของการถายภาพยนตร

ตัวอยางการแสดงขอมูลภาพที่ถายดวยระบบ Basic Zone

ลักษณะภาพและผลของ
ลกัษณะภาพ

* สำหรับภาพที่ถายดวยระบบใน Basic Zone การแสดงขอมูลอาจมีความแตกตางกันตาม
  ระบบบันทึกภาพที่ใช
* ภาพที่ถายดวยระบบ               จะแสดง [Background blur] ดวย

สภาพแสงหรอืฉากหลงั

ระยะเวลาในการบนัทกึ

ภาพยนตร/
การเลนดภูาพยนตร

ระบบบนัทกึภาพยนตร

ระบบบนัทกึ

ความละเอยีดในการ
บนัทกึภาพยนตร

ความเรว็เฟรม
(เฟรมตอวนิาท)ี

ขนาดไฟลภาพยนตร

* เมื่อถายภาพยนตรแบบปรับตั้งเอง กลองจะแสดงความไวชัตเตอร ชองรับแสง และความ
ไวแสง(ที่ปรับตั้งไว)
* เมื่อถายวิดีโอ snapshot จะมีสัญลักษณ              ปรากฏขึ้น

áสดงขอมูลการถายภาพ

ระบบบนัทกึภาพ

ความไวชตัเตอร
และชองรบัแสง
ในการถายภาพยนตร



เกีย่วกบั Histogram
histogram ที่แสดงผลความเขมสวาง(brightness) จะแสดงการกระจายตัวของความ
เขมสวางในภาพรวมและความตอเนื่องของการไลระดับ สวน histogram ที่แสดง
ผลแมสี RGB จะใชสำหรับตรวจสอบความอิ่มตัวและการไลระดับของโทนสี ซึ่งผูใช
สามารถสับเปลี่ยนการแสดงผล histogram สองแบบนี้ดวยการเลือกจากเมนู
[      Histogram] ตัวอยาง Histogram

ภาพมืดเกินไป

ภาพสวางเกินไป

ภาพปกติ

áสดงขอมูลการถายภาพ

[Brightness] Display

คลายกับ [Brightness] แต [RGB] จะเปนกราฟที่แสดงการกระจายของระดับความเขม
สวางของแตละแมสี RGB(Red, Green, Blue) ซึ่งเปนแมสีหลักที่ประกอบรวมกันเปนภาพ
ซึ่งแกนนอนของกราฟจะเปนเครื่องบอกแสดงความเขมสวาง โดยโทนเขมสุดจะอยูทางซาย
และออนที่สุดจะอยูทางขวา โดยแกนตั้งจะเปนตัวแสดงจำนวนพิกเซลของแตละโทน หาก
จำนวนพิกเซลทางดานซายมีจำนวนมากๆ สีนั้นจะดูคล้ำและไมสดใส และถาจำนวนพิกเซล
ทางดานขวามีจำนวนมากๆ สีนั้นจะดูสวางและอิ่มตัวมากขึ้น กรณีที่จำนวนพิกเซลทางดาน
ซายของสีใดสีหนึ่งมีมากเกินไป ภาพจะขาดสีนั้น และถาจำนวนพิกเซลทางดานขวาของสี
ใดสีหนึ่งมีมากเกินไป สีนั้นก็จะอิ่มตัวมากจนขาดรายละเอียด RGB histogram จึงใชตรวจ
สอบความอิ่มตัวและการไลระดับโทนเขมออนของสีตางๆ และสมดุลสีขาวซึ่งมีผลตอความ
ผิดเพี้ยนของสี

histogram แบบนี้จะมีลักษณะเปนกราฟที่แสดงการกระจายของ
ระดับความเขมสวางของภาพ ซึ่งโทนเขมที่สุดจะอยูทางซายสุดและ
โทนที่สวางที่สุดจะอยูทางขวาสุด  โดยแกนตั้ งจะเปนตัวแสดง
จำนวนพิกเซลของแตละโทน หากจำนวนพิกเซลมีปริมาณมากๆ
ทางดานซายของกราฟ  ก็หมายถึงภาพนั้นจะมืดเกินไป และใน
ทำนองกลับกัน หากจำนวนพิกเซลมีปริมาณมากๆ ทางดานขวา
ของกราฟ ก็หมายถึงภาพนั้นจะสวางเกินไป และในกรณีที่จำนวน
พิกเซลทางดานขวาของกราฟมีมากๆ ภาพนั้นก็อาจจะสูญเสียราย
ละเอียดในสวนสวาง  histogram แบบ [Brightness] จึงมีประโยชน
ในการตรวจสอบความเขมสวางของภาพวาจะเอนเอียงไปทางใด
และยังใชตรวจสอบภาพการกระจายของโทนดวย

[RGB] Display

เกี่ยวกับการเตือนพื้นที่สวางในภาพ
เมื่อปรับตั้งใหกลองแสดงขอมูลการถายภาพ บริเวณที่เปนสวนสวางของภาพจะกระพริบ
ถาพบวามีพื้นที่สวนสวางซึ่งไมมีรายละเอียดมากจนเกินไป ใหถายภาพใหมโดยตั้งระดับ
การชดเชยแสงไปทางคาลบ เพื่อใหภาพมีรายละเอียดมากขึ้น



หลงัจากถายภาพไวแลว  ผใูชสามารถตกแตงภาพดวยฟลเตอรสรางสรรค
ภาพ(Creative filters) และปรับลดขนาดของภาพที่ถายมาแลวได(ลด
จำนวนพกิเซลของภาพ)

ไมสามารถประมวลผลไฟลแบบ RAW ทีถ่ายไวดวยกลองรนุอืน่ทีไ่มใชกลอง EOS
600D
การประมวลผลภาพดังที่จะไดอธิบายในบทนี้ จะไมสามารถทำไดหากกลองนั้น
กำลงัเชือ่มตอกบัคอมพวิเตอร โดยการตอเชือ่มผานชองเสยีบ
<DIGITAL>

การประมวลผล
และจัดการภาพที่ถายแลว



ลเตอรสรางสรรคภาพ
ผใูชสามารถใชฟลเตอรสรางสรรคภาพ(Creative filters) ดงัตอไปนีใ้นการปรบัแตงภาพทีถ่ายมาแลว
และบันทึกเปนไฟลภาพใหม: Grainy B/W, Soft focus, Fish-eye effect, Toy camera effect และ
Miniature effect

เลือก   [      Creative filters]
จากนัน้กดปมุ

เลือก [Creative filters]

กลองจะแสดงภาพ

เลือกภาพ
เลือกภาพที่ตองการใหเกิดผลจากฟลเตอร
สรางสรรคภาพ
เมือ่กดปมุ                  ผใูชสามารถเลอืก
ภาพแบบภาพดชันี

เลือกฟลเตอร
เมือ่กดปมุ             รายการของฟลเตอรตางๆ
จะปรากฏขึน้

กดปมุ                  เพือ่เลอืกฟลเตอร
จากนัน้กดปมุ
ภาพทีถ่กูปรบัแตงดวยฟลเตอรแลว
กจ็ะปรากฏขึน้

ปรับตั้งผลของฟลเตอร
กดปุม                  เพื่อปรับตั้งผลของฟลเตอร
จากนัน้กดปมุ
สำหรับฟลเตอรแบบ miniature effect ให
กดปมุ                   เพือ่เลอืกพืน้ทีภ่าพ(ภายใน
บริเวณของกรอบสีขาว) ซึ่งตองการเลือกให
เปนบรเิวณทีม่คีวามคมชดั จากนัน้กดปมุ

สำหรับรายละเอียดลักษณะของฟลเตอร
สรางสรรคชนดิตางๆ ดทูีห่นา 232

(ฟลเตอรสรางสรรค)



บันทึกไฟลภาพ
เลอืก [OK] เพือ่บนัทกึไฟลภาพ

ลเตอรสรางสรรคภาพ

ตรวจสอบดหูมายเลขโฟลเดอรและหมายเลข
ภาพ   จากนัน้เลอืก [OK]
หากตองการใชฟลเตอรสรางสรรคภาพกับ
ภาพอืน่ๆ ตอไป ใหทำตามขัน้ตอนที ่2 ถงึ 5
หากตองการออกจากการปรับตั้งและกลับสู
เมน ูกดปมุ

เมื่อตั้งเปน              หรือ                     ฟลเตอรสรางสรรคภาพจะประมวลผลกับไฟลแบบ
          และบนัทกึไฟลภาพนัน้ไวเปนไฟลแบบ JPEG ถามกีารปรบัตัง้อตัราสวนของภาพเมือ่ถาย
ภาพดวยระบบ Live View และมกีารใชฟลเตอรสรางสรรคภาพกบัไฟลแบบ
            ขอมลูภาพจะถกูบนัทกึตามอตัราสวนของภาพทีไ่ดปรบัตัง้ไว



คุณสมบัติของฟลเตอรสรางสรรคภาพ

ปรับภาพใหเปนขาวดำ และมีเกรนมากขึ้น และออกแบบใหปรับความเปรียบตาง
(contrast) ได ชวยใหปรบัตัง้ผลพเิศษในสไตลของภาพขาวดำได

ทำใหภาพดนูมุนวล โดยการออกแบบใหปรบัระดบัของความเบลอได จงึสามารถปรบั
ความนมุนวลของภาพไดอยางละเอยีด

ปรบัลกัษณะของสใีนภาพใหดเูหมอืนภาพทีถ่ายดวยกลอง Toy และปรบัใหมมุของ
ภาพทัง้ 4 ดานเขมขึน้เหมอืนลกัษณะภาพจากกลอง Toy ดวย และผใูชสามารถปรบั
เปลีย่นโทนสไีดดวย

สรางสรรคโดยเนนจดุเดนของภาพใหนาสนใจมากเปนพเิศษ สามารถปรบัตัง้ไดในขัน้
ตอนที ่4 โดยเมือ่กดปมุ                     ผใูชสามารถหมนุกรอบสขีาว(กรอบเลอืกพืน้ที่
ของจดุเดน ซึง่เปนบรเิวณทีจ่ะกำหนดใหมคีวามคมชดั) ใหเปนแนวตัง้หรอืแนวนอน

(ภาพหยาบ ขาว/ดำ)

(ซอฟทโฟกสั)

(ลูกเลนกลองของเลน)

(เอฟเฟคกลองรเูขม็)

(ลกูเลนของเลนสตาปลา)
ใหผลพิเศษเปนลักษณะของภาพที่ถายดวยเลนสตาปลา(Fish-eye lens) ภาพจะมีลักษณะบิด
เบอืนในลกัษณะของวงกลม
โดยขึ้นอยูกับระดับของผลพิเศษจากฟลเตอร สวนของภาพบริเวณขอบอาจจะหายไปหรือเกิด
ความเปลี่ยนแปลงไป และบริเวณสวนกลางของภาพจะถูกขยายใหใหญขึ้น คุณภาพและราย
ละเอยีดของบรเิวณกลางภาพอาจลดทอนลงโดยขึน้อยกูบัจำนวนพกิเซลทีถ่กูบนัทกึ ดงันัน้ในขัน้
ตอนที่ 4 ควรตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นตอภาพจากผลพิเศษที่ปรับตั้งจากภาพที่ปรากฏใหเห็นดวย



ดขนาดภาพ
ผใูชสามารถลดขนาดภาพ(resize) หมายถงึการลดจำนวนพกิเซล และบนัทกึเปนไฟล
ใหม การลดขนาดภาพนัน้ เปนฟงกชัน่ทีใ่ชไดเฉพาะกบัไฟลแบบ JPEG L/M/S1/S2
สวน JPEG S3 และ RAW จะไมสามารถลดขนาดได

เลือก   [      Resize] จากนัน้กดปมุ
เลือก [Resize]

กลองจะแสดงภาพ

เลือกภาพ
เลอืกภาพทีต่องการลดขนาด
เมือ่กดปมุ                 ผใูชสามารถเลอืก
แสดงภาพแบบดั ชนี แ ล ะ เ ลื อ กภาพ
จากดชันไีด

เลือกขนาดภาพที่ตองการ
กดปมุ             เพือ่แสดงรายการของขนาด

กดปมุ                 เพือ่เลอืกขนาดทีต่องการ
จากนัน้กดปมุ

บันทึกไฟลภาพ
กดปมุ  [OK]  เพือ่บนัทกึไฟล
ตรวจสอบดหูมายเลขโฟลเดอรและหมายเลข
ภาพ   จากนัน้เลอืก [OK]
หากตองการลดขนาดภาพอื่นๆ ตอไป
ใหทำตามขัน้ตอนที ่2 ถงึ 4
หากตองการออกจากการปรับตั้งและกลับสู
เมน ูกดปมุ

ขนาดภาพทีต่องการ

(ปรับขนาด)



ดขนาดภาพ

ขนาดภาพตนฉบับ และตัวเลือกในการลดขนาดภาพ

เกีย่วกบัขนาดภาพ

ระดบั
คุณภาพ

อัตราสวนของดาน(โดยประมาณ)

การแสดงผล [8.0M 3456x2304] ซึง่แสดงเปนตวัอยางในขัน้ตอนที ่3 (น.233) จะมี
อตัราสวนของดาน 3:2 ซึง่ความสมัพนัธของขนาดและอตัราสวนของดานไดแสดงไวใน
ตารางดานลางนี ้และสำหรบัคาทีม่เีครือ่งหมายดอกจนั จะเปนคาทีจ่ำนวนพกิเซลไม
สอดคลองกบัอตัราสวนของดานอยเูลก็นอย และจะมกีารตดัสวนภาพทิง้ไป

ขนาดภาพตนฉบับ ขนาดที่สามารถลดลงได



การพมิพ (น.236)
ผูใชสามารถตอเชื่อมกลองเขากับเครื่องพิมพโดยตรงเพื่อพิมพภาพที่อยู
ในการด กลองรุนนี้สนับสนุนการตอเชื่อมระบบ “     PictBridge” ซึ่ง
เปนมาตรฐานของ Direct Printing

        (น.245)
DPOF (Digital Print Order Format) จะเปนรูปแบบของชุดคำสั่ง
ควบคุมงานพิมพที่ชวยในการพิมพภาพในการด เชน การเลือกภาพที่
จะพิมพ ปรับตั้งคุณภาพงานพิมพ ฯลฯ ซึ่งผูใชสามารถพิมพภาพหลายๆ
ภาพ ดวยการสั่งงานครั้งเดียว หรือใหรูปแบบคำสั่งพิมพภาพ(Print
Order) ไปยังผูใหบริการงานพิมพก็ได

การพิมพภาพ



àตรยีมการพมิพภาพ

ตอเชือ่มกลองกบัเครือ่งพมิพ

อานรายละเอียดในคูมือของเครื่องพิมพ
เตรียมเครื่องพิมพ

ใชสายตอพวงทีไ่ดมาพรอมกบักลอง

ตอเชือ่มตวักลองกบัเครือ่งพมิพ

สำหรบัการเสยีบสายเขากบัเครือ่งพมิพ
อานรายละเอยีดในคมูอืของเครือ่งพมิพ

เปดเครือ่งพมิพ

ปรบัสวติซเปด/ปดกลองไปที่

เครือ่งพมิพบางรนุอาจจะมเีสยีง “บีบ๊” เตอืน

ผใูชสามารถปรบัตัง้คำสัง่พมิพภาพจากการปรบัตัง้ภายในตวักลอง
และดรูายการปรบัตัง้ไดจากหนาจอของกลอง

ปรบัสวติซเปด/ปดกลองไปที่

ในการเสียบสายตอพวงเขากับตัวกลอง ใหตอ
เขากับชองเสียบ                      โดยหัน
สัญลักษณ            บนหัวเสียบไปทางดาน
หนาของกลอง



เลนดูภาพ

ภาพจะปรากฏบนหนาจอ พรอมกบัสญัลกัษณ
       ซึ่งจะอยูบริเวณมุมบนดานซายเพื่อ
บงบอกวาขณะนี้กลองยังตออยูกับเครื่องพิมพ

ไมสามารถสัง่พมิพไฟลภาพยนตรได
กลองรุนนี้ไมสามารถใชกับเครื่องพิมพที่สนับสนุนเฉพาะระบบ CP Direct และ Bubble Jet
Direct
หามใชสายตอเชือ่มอยางอืน่นอกจากสายทีใ่หมากบักลอง
ถามเีสยีง  “บีบ๊” ยาวนานดงัขึน้ในขัน้ตอนที ่5 เปนเสยีงดงัและยาว แสดงวาพบปญหาของเครือ่ง
พมิพ จะมขีอความเตอืนความผดิพลาดปรากฏขึน้บนจอ LCD  (น.244)

ถากลองใชแบตเตอรีเ่ปนแหลงพลงังาน ตรวจสอบวามนัมไีฟอยเูตม็
โดยใชแบตเตอรีท่ีม่ไีฟเตม็ กลองสามารถสัง่พมิพงานไดนานตดิตอกนัถงึ 4 ชัว่โมง

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

ตรียมการพิมพภาพ

กดปมุ

ผใูชสามารถพมิพภาพแบบ RAW ทีถ่ายดวยกลองได



งพมิพ
การแสดงรายการบนหนาจอและรายการของตัวเลือกจะขึ้นอยูกับเครื่องพิมพ
รนุทีใ่ช ซึง่อาจปรบัเลอืกบางรายการไมได สำหรบัรายละเอยีด อานไดจากคมูอืการใช
เครือ่งพมิพทีใ่ช

ตรวจสอบวา สญัลกัษณ            ไดปรากฏ
อยทูีม่มุบนดานซายแลว

เลือกภาพที่ตองการพิมพ

กดปมุ              เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะพมิพ

หนาจอแสดงการปรับตั้งเกี่ยวกับการพิมพจะ
ปรากฏขึ้น

กดปมุ

หนาจอรายการปรับตั้งเครื่องพิมพ
ปดและเปดการพิมพวันที่หรือ
หมายเลขภาพลงบนภาพ
เลือกจำนวนภาพที่จะพิมพ

กลับสูขั้นตอนที่ 1
เริ่มการพิมพ

ขนาดกระดาษ ชนดิกระดาษ และการวางตำแหนงทีเ่ลอืกไว

เลอืก [Paper setting] จากนัน้กดปมุ
ตั้งคุณสมบัติกระดาษ [Paper settings]

หนาจอจะแสดงรายการตัวเลือกปรับตั้งกระดาษ

ปรบัตัง้ผลพเิศษของการพมิพ (น.240)

เลอืกขนาดกระดาษ ชนดิ และการจดัวาง
เลือกตัดสวนภาพ (น.243)

* กลองอาจจะไมแสดงตวัเลอืกสำหรบัการตัง้คาบางอยาง เชน การพมิพวนัที ่ชือ่ไฟล
และการตดัสวน โดยขึน้อยกูบัเครือ่งพมิพรนุทีใ่ช

สัญลักษณการพิมพ



ตั้งขนาดกระดาษตามที่ใสไวในเครื่องพิมพ จาก
นั้นกดปุม

เลือกชนิดกระดาษตามที่ใสไวในเครื่องพิมพ จาก
นั้นกดปุม

ตั้งขนาดกระดาษ

ตั้งการจัดวางตำแหนง

งพิมพ

ภาพทีพ่มิพจะมขีอบขาวอยโูดยรอบ
ภาพจะถกูพมิพเตม็ขนาดกระดาษโดยไมเหลอืขอบขาว(ไรขอบ)
แตถาเครือ่งพมิพทีใ่ชไมสามารถพมิพแบบไรขอบ ภาพทีพ่มิพไดกจ็ะมขีอบขาว
ขอมลูการถายภาพ*  จะถกูพมิพลงบนขอบภาพ เมือ่ใชกระดาษทีม่ขีนาดตัง้แต
9x13 ซม. ขึ้นไป

สำหรบักระดาษขนาด A4 หรอืกระดาษขนาดจดหมาย    สามารถสัง่พมิพภาพดชัน ี20 และ 35 ภาพลงในกระดาษแผนเดยีว
                           หมายถงึ มกีารพมิพขอมลูการถายภาพ*  ไวดวย

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

การจดัวางตำแหนงจะขึน้อยกูบัทัง้ตวัเครือ่งพมิพ และการปรบัตัง้ทีเ่ลอืกไว
*1:  จาก Exif data(ขอมูลที่แนบมากับไฟลภาพ) ชื่อรุนของกลอง เลนสที่ใช ระบบบันทึกภาพ
       ชัตเตอร ชองรับแสง ระดับการชดเชยแสง ความไวแสง สมดุลสีขาว ฯลฯ จะถูกพิมพดวย
*2:  หลังจากสั่งการพิมพดวย Digital Print Order Format(DPOF) (น.245) จะตองสั่งพิมพ
       ดวย “Direct Printing with DPOF” (น.248)

หนาจอสำหรับเลือกชนิดกระดาษ(Paper type)
จะปรากฏขึ้น

หนาจอสำหรบัเลอืกจดัวางตำแหนง(Page layout)
จะปรากฏขึ้น

ตั้งชนิดกระดาษ

เลือกชนิดกระดาษตามที่ใสไวในเครื่องพิมพ จาก
นั้นกดปุม
หนาจอสำหรับปรับตั้งกระดาษจะกลับมาปรากฏ
ขึ้นอีกครั้ง

หากภาพมอีตัราสวนของดานแตกตางจากอตัราสวนของดานของกระดาษทีใ่ชพมิพ
ภาพจะถกูตดัสวน ซึง่อาจถกูตดัไปมากหากสัง่พมิพภาพแบบไรขอบขาว ภาพทีถ่กู
ตดัสวนอาจจะดหูยาบ เพราะมจีำนวนพกิเซลลดลง

1

1

*2



* เมื่อมีการปรับตั้งผลพิเศษของการพิมพเกิดขึ้น ภาพที่แสดงบริเวณมุมบนซายของ
จอภาพจะแสดงผลใหเห็น แตก็เปนผลเพียงคราวๆ สำหรับพิจารณา ภาพที่พิมพไดอาจ
จะดูแตกตางไปจากภาพที่แสดงอยูเล็กนอย การแสดงผลนี้ จะแสดงสำหรับการปรับตั้ง
[Brightness] และ [Adjust levels] ในหนา 242

ปรบัตัง้เมือ่ตองการใช และถาไมตองการปรบั
ตัง้ใหมผีลพเิศษ ใหขามไปยงัขัน้ตอนที ่5

ตั้งผลพิเศษของการพิมพ

การแสดงผลบนจอภาพอาจมคีวามแตก
ตางกนั ขึน้อยกูบัเครือ่งพมิพทีน่ำมาใช
เลือกตัวเลือกที่อยูทางดานขวา (ตามที่วง
กลมในภาพ) และกดปมุ

เลอืกผลพเิศษแบบทีต่องการ และกดปมุ

ผลพเิศษ

ไมมกีารปรบัแตงหรอืปรบัแกสเีกดิขึน้โดยอตัโนมตั ิภาพจะมลีกัษณะเดมิ

ภาพจะถกูพมิพดวยมาตรฐานสขีองเครือ่งพมิพ โดยขอมลูของภาพ(Exif Data)
จะถกูนำมาใชสำหรบัการปรบัแกสโีดยอตัโนมตัิ

ภาพจะถกูพมิพใหมสีสีด อิม่ตวัมากขึน้  เนนความสดใสของสนี้ำเงนิและสเีขยีว

สญัญาณรบกวนทีป่รากฏในภาพจะถกูปรบัใหลดลงไปกอนทีจ่ะพมิพ
สัง่พมิพภาพขาวดำ ใหเปนสดีำสนทิ
สัง่พมิพภาพขาวดำ ใหเปนสดีำอมน้ำเงนิในโทนเยน็
สัง่พมิพภาพขาวดำ ใหเปนสดีำอมเหลอืงในโทนอนุ
พมิพภาพใหเหมอืนจรงิ ทัง้สแีละคอนทราส
โดยไมมกีารปรบัแตงสอีตัโนมตักิอนการพมิพ
ลกัษณะของการพมิพจะเหมอืนกบัการปรบัตัง้แบบ Natural
แตการปรบัตัง้แบบนีจ้ะปรบัตัง้ไดละเอยีดมากขึน้
ลกัษณะของการพมิพจะขึน้อยกูบัทัง้ตวัเครือ่งพมิพ
อานรายละเอยีดจากคมูอืของเครือ่งพมิพ

ผลที่เกิดขึ้น

งพิมพ

ถาสัญลักษณ            ปรากฏใกลๆ  กบั
สัญลักษณ  <           > ผใูชสามารถปรบัตัง้
ผลพเิศษของการพมิพไดเชนกนั (น.242)



ปรบัตัง้เมือ่ตองการเทานัน้
เลอืก         และกดปุม
ปรบัตัง้ตามทีต่องการ แลวกดปมุ

ปรบัตัง้การพมิพวนัทีแ่ละหมายเลขภาพ

ตั้งปริมาณภาพที่ตองการพิมพ

เลอืก [Print] และกดปมุ
เริ่มพิมพ

งพิมพ

เมื่อตองการพิมพภาพอื่นๆ ดวยการปรับตั้งแบบเดียวกันอยางงายๆ เพียงเลือกภาพที่
ตองการและกดปุม         แตการพิมพแบบนี้จะตั้งปริมาณไดคราวละ 1 ภาพเทานั้น
(ตั้งจำนวนภาพไมได) และไมสามารถตัดขอบภาพ(trimming) ได รายละเอียดของการ
ตัดขอบภาพ อานจากหนา 243
การปรับตั้งเปน [Default] ในผลพิเศษของการพิมพ และตัวเลือกอื่นๆ เปนคามาตรฐาน
ของเครื่องพิมพแตละรุนที่ถูกปรับตั้งมาโดยผูผลิตเครื่องพิมพ  ใหอานจากคูมือของ
เครื่องพิมพนั้นๆ วา [Default] ของมันหมายถึงอะไร
ชวงเวลาในการเริ่มตนพิมพจะแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับขนาดของไฟล และคุณภาพใน
การบันทึก ผูใชจึงอาจตองคอยใหเครื่องพิมพเริ่มทำงาน โดยใชเวลาสักครูหนึ่งหลังจาก
สั่งพิมพแลว [Print]
หากมีการปรับแกความเอียงของภาพ (น.243) กลองจะใชเวลาสั่งพิมพนานขึ้น
เมื่อตองการยกเลิกการพิมพกดปุม            สัญลักษณ [Stop] จะปรากฏขึ้น จากนั้น
จึงกดปุม [OK] เพื่อหยุดการทำงาน
หากผูใชสั่ง  [Clear all camera settings] (น.176) จากเมนู คาการปรับตั้งตางๆ กลับ
ไปเปนคามาตรฐาน

ปรบัตัง้ปรมิาณภาพทีต่องการพมิพ
เลอืก           และกดปมุ
ปรบัตัง้จำนวนทีต่องการ แลวกดปมุ



ปรับแตงผลพิเศษของการพิมพ

สามารถปรบัแตงความเขมสวาง(Brightness) ของภาพได

เมือ่ผใูชเลอืก [Manual] ผใูชสามารถจะปรบัการกระจาย
ตัวของ histogram และปรับความเขมสวางและความ
เปรยีบตางของภาพ และดวยจอภาพทีแ่สดงการปรบัแตง
Adjust levels เมือ่กดปมุ                   ผใูชสามารถจะ
เปลีย่นตำแหนงของ           และกดปมุ                เพือ่ปรบั
ความเขมสวางของโทนเขม(0 - 127)  และปรบัความเขม
สวางของโทนสวาง(128 - 255) ไดอยางอสิระ

เหมาะสำหรบัใชกบัภาพคนทีถ่ายดวยแฟลช ซึง่อาจทำใหเกดิตาแดง เมือ่ตัง้ระบบนีเ้ปน [On]
ตาของคนในภาพจะไมแดงเมื่อพิมพภาพออกมา

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]  ใชปุม               ในการปรับ
โดย  B(Blue - สนี้ำเงนิ)  A(Amber - สเีหลอืงอำพนั)  M(Magenta - สีมวงแดงเขม) และ
G(Green - สเีขยีว) จะเปลีย่นสไีปตามลำดบั
เมื่อเลือก [Clear all] คาทีป่รบัตัง้ไวทัง้หมดจะกลบัไปเปนแบบคามาตรฐานของผผูลติ

ารพิมพ

จากขัน้ตอนที ่4 หนา 240 เมือ่เลอืกปรบัผลพเิศษของ
การพมิพ(printing effect) สญัลกัษณ            จะ
ปรากฏขึน้ตดิกบั <          > เมือ่กดปมุ
ผใูชสามารถปรบัแตงผลพเิศษของการพมิพได รายการ
ทีป่รบัไดและการแสดงผลจะขึน้อยกูบัรายการทีเ่ลอืก
ปรับแตงของขั้นตอนที่ 4



การตัดสวนภาพ

ผใูชสามารถตดัสวนภาพ และเลอืกพมิพเฉพาะพืน้ที่
ซึง่ไมถกูตดัออกไป เหมอืนภาพไดถกูจดัองคประกอบ
ภาพใหม ใหตดัสวนของภาพใหเรยีบรอยกอนสัง่
พมิพ  และถามกีารตดัสวนภาพไวกอน แลวจงึปรบัตัง้
สำหรบัการพมิพ กอ็าจตองตดัสวน

จากหนาจอที่แสดงการปรับตั้งสำหรับการพิมพ เลือก [Trimming]
เลือกขนาดของกรอบตัดสวนภาพ ตำแหนง และอัตราสวน

จอภาพจะกลบัไปสกูารแสดงรายการปรบัตัง้สำหรบัการพมิพ
ผใูชสามารถตรวจสอบพืน้ทีข่องภาพทีถ่กูตดัสวนไดจากมมุบนดานซายของหนา
จอทีแ่สดงรายการปรบัตัง้สำหรบัการพมิพ

ารพิมพ

ปรับแกความเอียงของภาพ

กดปุม         เพื่อออกจากการตัดสวนภาพ

       เฉพาะพืน้ทีข่องภาพในกรอบจะถกูพมิพออกมา และสามารถปรบัตัง้ขนาดของ
       กรอบภาพทางแนวตั้งและแนวนอนไดใน [Paper settings]
เปลี่ยนขนาดของกรอบตัดสวนภาพ
       เมือ่ผใูชกดปมุ             หรอื                 ขนาดของกรอบภาพจะเปลี่ยนไป
       ยิง่กรอบมขีนาดเลก็ลงมากเทาใด ภาพทีพ่มิพออกมาจะเปนการพมิพดวยอตัรา
       ขยายทีส่งูยิง่ขึน้
การเลื่อนกรอบตัดสวนภาพ
       สามารถใชปมุควบคมุแบบทศิทาง               ในการเลื่อนกรอบตัดสวนไปยังบริเวณ
        ตางๆ ของภาพ ทั้งทางแนวตั้งและแนวนอน เลื่อนกรอบตัดสวนนี้ไปใน ตำแหนง
       ทีจ่ะไดองคประกอบภาพทีผ่ใูชพอใจ
หมุนกรอบตัดสวนภาพ
       ทกุๆ ครัง้ทีก่ดปมุ                 กรอบภาพจะถกูหมนุสลบักนัระหวางแนวตัง้และ
       แนวนอน การปรับตั้งแบบนี้ชวยใหผูใชสามารถพิมพภาพดวยองคประกอบ
        ภาพทีเ่ปนแนวตัง้จากภาพทีถ่ายในแนวนอนได
ปรับแกความเอียงของภาพ
       ผใูชสามารถปรบัความเอยีงของภาพดวยการหมนุ             ซึง่ชวยแกไขภาพที่
       ถายมาเอียงไดในมุม +/- 10 องศา โดยปรับไดขั้นละ 0.5 องศา โดยเมื่อมีการปรับ
       แกความเอยีง สญัลกัษณ             ทีป่รากฏในภาพจะเปลีย่นเปนสฟีา



ภาพทีถ่กูตดัสวนอาจจะไมไดพมิพออกมาตรงตามรปูแบบทีผ่ใูชตดัสวนไวกไ็ด
โดยขึน้อยกูบัเครือ่งพมิพทีใ่ช
ยิง่ปรบัใหกรอบตดัสวนภาพมขีนาดเลก็ลงเทาใด ภาพทีพ่มิพออกมากจ็ะดหูยาบมากขึน้ เนือ่งจาก
ผลของการขยายภาพในอตัราสวนสงูๆ
ขณะทีต่ดัสวนภาพ ควรดทูีจ่อภาพของกลองตลอดเวลา ถาดภูาพจากจอโทรทศัน ตำแหนงและ
ขนาดของกรอบตดัสวนภาพอาจแสดงผลไดไมแมนยำมากนกั

จดัการกบัความผดิพลาดของเครือ่งพมิพ
เมือ่ผใูชจดัการแกปญหาความผดิพลาดจากเครือ่งพมิพ(ไมมหีมกึ กระดาษหมด ฯลฯ) และสัง่
[Continue] เพือ่ใหเครือ่งทำงานอกีครัง้ แตเครือ่งพมิพกย็งัไมทำงาน ใหลองกดปมุบนเครือ่งพมิพ
เพือ่สัง่ใหเครือ่งพมิพทำงานใหม ในรายละเอยีด อานจากคมูอืของเครือ่งพมิพ
ขอความเตือนความผิดพลาด
เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นในขณะทำการพิมพ จะมีขอความเตือนความผิดพลาดปรากฏขึ้นที่จอ LCD
ของกลอง ใหกดปมุ             เพือ่หยดุการพมิพ และหลงัจากทีไ่ดแกปญหาแลว ใหสัง่การพมิพใหม
อกีครัง้ สำหรบัรายละเอยีดในการแกปญหาเกีย่วกบัตวัเครือ่งพมิพ อานจากคมูอืของเครือ่ง
ความผดิพลาดเกีย่วกบักระดาษ
  ตรวจสอบดวูาไดใสกระดาษในเครือ่งพมิพอยางถกูตองเรยีบรอยดแีลวหรอืไม
ความผดิพลาดเกีย่วกบัหมกึพมิพ
  ตรวจสอบระดบัหมกึพมิพและถงับรรจนุ้ำหมกึ
ความผดิพลาดเกีย่วกบัตวัเครือ่ง
  ตรวจสอบความผดิพลาดอืน่ๆ ของตวัเครือ่ง นอกเหนอืจากสวนของกระดาษและหมกึพมิพ
ความผดิพลาดเกีย่วกบัไฟลภาพ
   ภาพทีเ่ลอืกนัน้ไมสามารถสัง่พมิพไดผานระบบ PictBridge และไฟลภาพทีถ่ายดวยกลอง
  ตวัอืน่ หรอืภาพทีผ่านการปรบัแตงในคอมพวิเตอรแลวจะไมสามารถพมิพได

ารพิมพ



ตัง้รปูแบบของการพมิพ วนัที ่และหมายเลขลำดบัภาพทีจ่ะพมิพพรอมภาพ
การปรับตั้งนี้จะถูกนำไปใชกับไฟลภาพทุกๆ ไฟล และไมสามารถปรับตั้งแยกเฉพาะ
ไฟลภาพในแตละไฟลได

ในแถบรายการของ  [      ] เลอืก [Print order]
จากนั้นกดปุม

เลอืก [Print order]

เลือก [Set up]
เลอืก [Set up] จากนัน้กดปมุ

เลือกตัวเลือกที่ตองการ
เลอืก [Print type], [Date] และ [File No.]

เลอืกจากตวัเลอืกทีม่อียใูนรายการ
จากนัน้กดปมุ           และยนืยนัการปรบัตัง้
ดวยปมุ

ปรับตั้งตัวเลือกในการพิมพ

igital Print Order Format (DPOF)

(สัง่พมิพ)

(ตั้งคา)

(แบบการพมิพ, วนัที,่ เลขทีภ่าพ)



พิมพภาพ 1 ภาพ ในกระดาษ 1 แผน
พมิพภาพขนาดเลก็ๆ พรอมกนัหลายๆ ภาพในแผนเดยีวกนั

พมิพไดทัง้ภาพแบบปกต ิและภาพดชันี

พมิพวนัทีถ่ายภาพ ทบัลงบนภาพ

พมิพหมายเลขลำดบัของไฟล ทบัลงบนภาพ

ออกจากการปรบัตัง้
กดปมุ
กลบัไปแสดงรายการในหนา [Print order]
ลำดับตอไป เลือก [Sel.Image] [By     ] หรอื
[All Image] เพื่อสั่งการพิมพ

แมวา [Date] และ [File No.] จะถกูตัง้เปน [On] แตเครือ่งพมิพอาจจะไมพมิพวนัทีแ่ละหมาย
เลขลำดบัของไฟลภาพลงบนภาพกไ็ด ขึน้อยกูบัการปรบัตัง้และตวัเครือ่งพมิพ
เมือ่พมิพดวย DPOF ตองใชการดแผนเดยีวกบัทีไ่ดตัง้คำสัง่งานพมิพแบบ DPOF เอาไว ระบบ
นีจ้ะไมทำงานกบัไฟลภาพทีถ่ายหลงัจากการปรบัตัง้ไปแลว และไฟลภาพทีเ่อามาจากทีอ่ืน่
เครือ่งพมิพทีส่นบัสนนุระบบ DPOF บางรนุ และผใูหบรกิารงานพมิพ(หรอือดัขยายภาพ)บางราย
อาจไมสามารถพมิพภาพในลกัษณะทีผ่ใูชกำหนดไว ถากรณนีีเ้กดิขึน้กบัเครือ่งพมิพสวนตวั ให
ศึกษารายละเอียดจากคูมือของเครื่องพิมพ และตรวจสอบจากผูใหบริการงานพิมพเกี่ยวกับ
ความเขากนัของระบบ
หามใสการดทีม่กีารปรบัตัง้คำสัง่งานพมิพ(Print order) จากกลองตวัอืน่หรอืรนุอืน่ เขาไปในตวั
กลองและพยายามปรับตั้งตัวเลือก เพราะมันอาจจะไมไดผล และขอมูลเกาอาจถูกลบหายไป
และเชนกนั คำสัง่งานพมิพอาจจะทำงานไมไดผลกบัไฟลภาพบางชนดิ

ไมสามารถสัง่พมิพไฟลภาพแบบ RAW และภาพยนตรแบบ Print Order ได ผใูชสามารถพมิพ
ภาพแบบ RAW ในแบบ Direct Printing (น.236)
เมือ่สัง่พมิพแบบดชัน ี[Index] ทัง้วนัที ่[Date] และหมายเลขลำดบัไฟลภาพ [File No.] จะไม
สามารถปรบัใหเปน [On] ไดในเวลาเดยีวกนั

igital Print Order Format (DPOF)

วนัที่

หมายเลข
ไฟลภาพ

รูปแบบ
การพิมพ

(มาตรฐาน)

(ดชัน)ี

(ทัง้ค)ู

(ทกุภาพ)

(ตาม      )(เลือกภาพ)



สั่งพิมพภาพ
(เลือกภาพอยางเจาะจง)

จำนวนภาพทัง้หมดทีถ่กูเลอืก

สญัลกัษณของการพมิพภาพดชันี
เครือ่งหมาย

ไฟลภาพทีเ่ปน RAW จะไมถกูรวมอยดูวยในคำสัง่พมิพ แมจะใชคำสัง่ “By       ” หรอื
“All image” กต็าม
เมือ่ใชเครือ่งพมิพทีส่นบัสนนุระบบ PictBridge ไมควรสัง่พมิพภาพเกนิ 400 ภาพในคราวเดยีว
ถาสัง่พมิพเกนิกวานี ้เครือ่งพมิพอาจจะไมทำงาน

กดปมุ             เพือ่ทำเครือ่งหมาย           ใหกบั
ภาพทีต่องการใหพมิพในแบบดชันี

กดปุม              เพือ่เลอืกปรมิาณภาพทีต่องการ
พมิพ

igital Print Order Format (DPOF)

โดยเลือก [Mark all in folder] และเลอืกโฟลเดอรทีต่องการ คำสัง่การพมิพจะพมิพ
ภาพทกุๆ ภาพในโฟลเดอรนัน้จำนวน 1 ภาพ ถาผใูชเลอืก [Clear all in folder] สำหรบั
โฟลเดอรใด คำสัง่การพมิพของภาพในโฟลเดอรนัน้กจ็ะถกูยกเลกิ

เมือ่เลอืก [Mark all on card] คำสัง่การพมิพจะมผีลตอภาพทกุๆ ภาพในการด โดย
พมิพภาพทกุภาพจำนวน 1 ภาพ ถาผใูชเลอืก  [Clear all on card] คำสัง่การพมิพ
ของทกุๆ ภาพในการดจะถกูยกเลกิทัง้หมด

(ทกุภาพ)

(ตาม        )

(มาตรฐาน) (ทัง้ค)ู

(ดัชนี)

ปรมิาณ

เลือกภาพที่ตองการพิมพทีละภาพ เมื่อกดปุม
หนาจอจะแสดงภาพพรอมกนั 3 ภาพ

และเมื่อตองการกลับสูการแสดงภาพเดี่ยวตาม
ปกต ิใหกดปมุ
หลงัจากเลอืกภาพไดจำนวนครบตามทีต่องการแลว
ใหกดปมุ                  เพื่อเก็บบันทึกคำสั่งงานที่
ปรับตั้งไวลงในการด



ดวยเครื่องพิมพที่สนับสนุนระบบ PictBridge ผูใช
สามารถสัง่พมิพภาพไดดวยวธิกีารงายๆ ดวย DPOF

เตรียมการพิมพ
ดหูนา 236 รายละเอยีดตามวธิกีาร “ตอเชือ่มกลองกบัเครือ่งพมิพ” และทำตามจน
ถึงขั้นตอนที่ 5

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

[Print] จะปรากฏอยบูนจอภาพกต็อเมือ่มกีารตอเชือ่มกลองกบัเครือ่งพมิพแลว
และเครือ่งพมิพสามารถทำงานได

เลือกกระดาษ [Paper settings] (น.238)
ปรบัตัง้ “ผลพเิศษของการพมิพ” (น.240) ถาจำเปน

เลือก [OK]

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

¾Ôมพจากกลองโดยตรงดวย DPOF

ใน [Adjust levels] ไมสามารถจะเลอืกเปน [Manual] ได
ถามกีารสัง่หยดุพมิพ และตองการพมิพภาพทีย่งัไมไดพมิพตอไป เลอืก [Resume] แตเครือ่ง
พมิพจะไมกลบัมาทำงานอกีถาหากมกีารหยดุ และผใูชไดทำสิง่ตอไปนี ้:
• กอนทีจ่ะสัง่ใหทำงานตอ [Resume] ผใูชไดปรบัเปลีย่นคำสัง่งานพมิพ(Print order)
  หรอืมกีารลบภาพใดๆ ทีถ่กูสัง่ใหพมิพ
• กรณทีีพ่มิพแบบดชัน ีไดมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบักระดาษกอนทีจ่ะสัง่ใหทำงานตอ
  หรอืเมือ่ความจขุองการดเหลอือยนูอยมาก
• ในขณะทีเ่ครือ่งพมิพถกูสัง่ใหหยดุทำงาน และกลองแสดงความจขุองการดทีล่ดต่ำลง

หากมปีญหาใดๆ เกดิขึน้ในระหวางเครือ่งพมิพทำงานอย ูดรูายละอยีดหนา 244



ผูใชสามารถปรับใหฟงกชั่นตางๆ ในกลองใหทำงานตามแบบที่ตองการ
ดวย Custom Functions  ซึง่สามารถปรบัตัง้ไดเมือ่ใชระบบบนัทกึภาพที่
อยภูายใน Creative Zone

ปรับกลองใหทำงาน
ในลักษณะที่ตองการ



กดปมุ               เพือ่เลอืกหมายเลข
ของ Custom Function ทีต่องการเลอืก
จากนัน้กด

การปรบัตัง้ Custom Functions

ใน [     Clear settings] ถาหากเลอืก [Clear all Custom Func.(C.Fn)]

กลองจะลบการปรบัตัง้ทีผ่ใูชทำเอาไว และเปลีย่นกลบัไปเปนคามาตรฐานทีต่ัง้มา
โดยผผูลติ(น.176)

เลอืก [Custom Function(C.Fn)]
ในแถบ [    ] เลอืก [Custom
Function(C.Fn)] จากนัน้กดปมุ

เลอืกหมายเลขของ Custom Function

ปรบัเปลีย่นตามทีต่องการ

ออกจากการปรบัตัง้
กดปุม
หนาจอจะกลับสูการแสดงรายการในขั้น
ตอนที่ 1

ยกเลิกการปรับตั้ง Custom Functions ทั้งหมด

หมายเลข Custom Function

กดปมุ                 เพือ่เลอืกปรบัตัง้(หมายเลข)
จากนัน้กดปมุ
หากตองการตัง้ Custom Functions อืน่ๆ ให
ทำตามขัน้ตอนที ่2 และ 3
Custom Functions ที่ปรับตั้งอยูในขณะนั้น
จะแสดงที่ดานลางสุดของจอภาพ โดยอยูถัด
จากลำดบักอนหนา

(ลบการตัง้คาระบบสวนตวั (C.Fn)ทัง้หมด)



àขาสูการปรับ Custom Functions

น.252

(การเปดรับแสง)

(การจัดการภาพ)

(ออโตโฟกัส/ระบบขับเคลื่อน)

(การปรับควบคุม/อื่นๆ)

น.254

น.256

น.257

Custom Functions ซึง่จางลง จะไมทำงานและปรบัตัง้ไมไดเมือ่ถายภาพในขณะใชระบบ Live
View(LV)

น.253

พรอม

ยกเวน

Exposure Level Increments(ระดบัขัน้ในการปรบัแสง)

Flash sync. speed in Av mode
                     (ความไวชตัเตอรสมัพนัธแฟลชในระบบ Av)

Long exposure noise reduction
High ISO speed noise reduction
Highlight tone priority (เพิ่มรายละเอียดในสวนสวาง)

AF-assist beam firing

(ลดสัญญาณรบกวน
เมื่อเปดรับแสงนาน)
(ลดสัญญาณรบกวน
เมื่อความไวแสงสูง)

(การยงิแสงของไฟชวยหาโฟกสั)
น.255

* ถาใชแฟลช EX-series Speedlite(อปุกรณเสรมิพเิศษ) รนุทีต่ดิตัง้ไฟ LED ในตวั ไฟ LED
จะติดขึ้นเพื่อสองสวางเปนไฟชวยหาโฟกัสอัตโนมัติ เมื่อตั้งเปน            และ

Assign SET button (กำหนดหนาที่ของปุม SET)
Shutter/AE Lock button (กำหนดหนาทีข่องปมุ

ชัตเตอรและปุม AE Lock)

Add image verification data
(เพิ่มขอมูลสำหรับการตรวจสอบภาพ)

LCD display when power on
(การแสดงผลของจอ LCD เมื่อเปดสวิตซกลอง)

Mirror Lockup (ลอ็คกระจกสะทอนภาพ)

ISO Expansion (ขยายความไวแสง)



รบัตัง้คาใน Custom Functions
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)

(การเปดรับแสง) (ระดบัขัน้ในการตัง้ความไวแสง ISO)
ความละเอยีดในการตัง้ความไวแสง

ตัง้เปน 1/2 สตอป เมือ่ปรบัความไวชตัเตอร ชองรบัแสง ชดเชยแสง ถายภาพครอม
อัตโนมัติ ชดเชยแสงแฟลช ฯลฯ การตั้งแบบนี้จะเหมาะสำหรับผูใชที่ตองการปรับ
ควบคมุคาแสงดวยความละเอยีดต่ำกวาระดบัขัน้ละ 1/3 สตอป
ถาตั้งเปน 1 กลองจะแสดงระดับคาแสงในชองเล็งภาพและที่จอ LCD ดังที่แสดง
ไวในภาพดานลาง

ขยายความไวแสง

กลองจะปรบัตัง้ความไวชตัเตอรสมัพนัธแฟลชใหโดยอตัโนมตั ิในชวงระหวาง 1/200 วนิาทถีงึ 30 วนิาที
เพือ่ใหเหมาะสมกบัความเขมสวางของแสงในบรเิวณนัน้ เมือ่ใชแฟลชภายนอก สามารถใชระบบ High-
speed sync ได

เพื่อปองกันไมใหชัตเตอรต่ำเกินไป เมื่อถายภาพดวยแฟลชในสภาพแสงนอย เพื่อปองกันภาพ
เบลออันเปนผลจากกลองสั่น อยางไรก็ตาม วัตถุจะไดรับแสงแฟลชพอดี แตฉากหลังอาจจะเขม
หรือมืดก็ได

(อัตโนมัติ)

(วนิาท ี/ อตัโนมตั)ิ

เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพ Aperture-priority AE(AV)  และใชแฟลชถายภาพ สามารถกำหนดความไวชตัเตอร
สมัพนัธการทำงานรวมกบัแฟลชได

สำหรับการปรับตั้งความไวแสง สามารถเลือกเปน “H” (เทียบเทากับ ISO 12800) ได
โปรดทราบวา ถา [C.Fn-6: Highlight tone priority] ไดถูกตั้งไวเปน [1: Enable] จะไม
สามารถตั้งเปน “H” ได ความไวชตัเตอรสมัพนัธแฟลชเมือ่ใชระบบ Av



เมือ่ใชแฟลชถายภาพ ความไวชตัเตอรจะถกูปรบัใหเปน 1/200 วนิาททีกุๆ ครัง้ เพือ่ปองกนัภาพเบลอ
อนัเปนผลจากกลองสัน่ เมือ่เทยีบกบัการตัง้เปน 1 อยางไรกต็าม ฉากหลงัของภาพกลางคนืและภาพ
ทีถ่ายในบรเิวณทีม่แีสงนอยๆ มกัจะมดืเมือ่เทยีบกบัการตัง้เปน 1
เมื่อเลือก 1 หรือ 2 จะไมสามารถใชแฟลช High-Speed Sync. ได เมื่อนำแฟลช
ภายนอกมาใช
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(การจัดการภาพ)

ลดสญัญาณรบกวนเมือ่เปดรบัแสงนานๆ
(ลดจุดรบกวนจากการเปดชัตเตอรนาน)

เมื่อเปดรับแสงดวยเวลานานตั้งแต 1 วินาทีขึ้นไป ระบบลดสัญญาณรบกวนจะทำงานโดย
อัตโนมัติเมื่อกลองตรวจพบการเกิดสัญญาณรบกวนขึ้น การตั้งเปน [Auto] จะเหมาะสำหรับการ
ใชงานแทบทุกกรณี

เมื่อเปดรับแสงดวยเวลานานตั้งแต 1 วินาทีขึ้นไป ระบบลดสัญญาณรบกวนจะทำงานโดย
อัตโนมัติ โดยเมื่อตั้งเปน [On] ระบบลดสัญญาณรบกวนจะมีประสิทธิภาพมากกวา โดยกลอง
จะลดสัญญาณรบกวนที่ไมอาจตรวจพบโดยกลองในกรณีที่ตั้งเปน [Auto] ดวย

เมือ่ปรบัตัง้ 1 หรอื 2 หลงัจากถายภาพแลว ระบบลดสญัญาณรบกวนจะใชเวลาในการประมวล
ผลอาจนานเทาๆ กับเวลาที่ใชในการเปดรับแสง และจะถายภาพตอไปไมไดจนกวาระบบลด
สญัญาณรบกวนจะประมวลผลเสรจ็
ที ่ISO 1600 หรอืสงูกวา หากตัง้เปน 2 จดุสญัญาณรบกวนจะปรากฏในภาพและสงัเกตเหน็ได
มากกวาเมือ่ตัง้เปน 0 หรอื 1
เมื่อปรับตั้ง 1หรือ 2 และเปดรับแสงเปนเวลานานดวยระบบ Live View ตัวอักษร “BUSY”
จะปรากฏขึ้น และการแสดงภาพจากระบบ Live View จะหายไป จนกวาระบบลดสัญญาณ
รบกวนจะทำงานเสรจ็ (ในระหวางนัน้จะถายภาพตอไปไมได)

(อัตโนมัติ)
(ปด)

(เปด)

(คงที่)



ลดสญัญาณรบกวนเมือ่ถายดวยความไวแสงสงู (ลดจดุรบกวนจากความไวแสงสูง)

แมวาสญัญาณรบกวนอาจจะเกดิขึน้ไดทกุความไวแสง แตมกัจะเกดิขึน้มากเมือ่ถายภาพดวยความไวแสง
สงู เมือ่ถายภาพดวยความไวแสงต่ำ กอ็าจจะมสีญัญาณรบกวนเกดิขึน้ในทีม่ดืของภาพ สญัญาณรบกวน
ในบรเิวณนีก้จ็ะถกูลดลงในขัน้ตอไปดวย สามารถเลอืกการปรบัตัง้ของฟงกชัน่นีไ้ดตามความเหมาะสม
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(0: มาตรฐาน)
(1: ต่ำ)
(2: สงู)
(3: ไมใชงาน)

เมือ่ปรบัตัง้เปน 2 ความเรว็ในการถายภาพตอเนือ่งสงูสดุจะลดลงอยางมาก

เมื่อเลนดูไฟลแบบ          หรือ                     ดวยกลองหรือส่ังพิมพภาพโดยตรงจากกลอง
ผลของการลดสัญญาณรบกวนอาจดูนอยลงมาก ผูใชสามารถตรวจสอบผลการลดสัญญาณ
รบกวน หรอืดภูาพทีพ่มิพโดยลดสญัญาณรบกวน ดวย Digital Photo Professional (ซอฟทแวร
ทีไ่ดมาพรอมกลอง) (น.302)

เพิม่รายละเอยีดในสวนสวางของภาพ (เนนโทนภาพบรเิวณสวาง)

ฟงกชัน่นีจ้ะชวยปรบัปรงุรายละเอยีดในสวนสวางของภาพใหเพิม่มากขึน้  โดยการขยายชวงของความ
เขมสวางใหกวางขึน้ ระหวางสเีทากลาง 18% กบัสวนทีส่วางของภาพ และปรบัใหการไลโทนจากสเีทา
ไปยงัสวนสวางเกดิความนมุนวลมากขึน้

เมื่อเลือกตัวเลือก 1 [Disable] ระบบปรับความเขมสวางอัตโนมัติจะทำงาน (น.109) และ
ไมสามารถปรับเปลี่ยนได
เมื่อเลือกตัวเลือก 1 สัญญาณรบกวนซึ่งเกิดขึ้นในที่มืดของภาพจะมากกวาเมื่อตั้งเปน 0

เมื่อเลือกตัวเลือก 1 ความไวแสง(ISO) ที่ปรับตั้งไดจะอยูในชวงระหวาง 200-6400
และมีสัญลักษณ <D+> ปรากฏขึ้นที่จอ LCD และในชองเล็งภาพ เมื่อปรับตั้งให
ระบบนี้ทำงาน

(ไมใชงาน)
(ใชงาน)
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(ออโตโฟกัส/ระบบขับเคลื่อน)

ไฟชวยหาโฟกัสในสภาพแสงนอยจะทำงานโดยใชแฟลชในตัวกลอง หรือใชแฟลชภายนอกตัว
กลองยงิแสงออกไป

(ไมใชงาน)

(ใชงาน)

การยงิแสงของไฟชวยหาโฟกสั
(เปดแสงไฟชวยปรบัโฟกสั)

ไฟชวยหาโฟกสัจะไมทำงาน

หากจำเปน แฟลชในตัวกลอง หรือแฟลชภายนอกจากระบบ EOS จะยิงแสงออกไปเพื่อชวยให
ระบบหาโฟกสัอตัโนมตัจิบัภาพได

ถามกีารตดิตัง้แฟลชภายนอก ในสภาพแสงนอยหรอืเมือ่จำเปนแฟลชจะยงิแสงออกไปเพือ่ชวยให
ระบบหาโฟกัสอัตโนมัติจับภาพได  แฟลชในตัวกลองจะไมยิงแสงออกไป

สำหรับแฟลชภายนอกที่มีมากมายหลายรุน เฉพาะรุนที่มีระบบยิงแสงอินฟราเรดสำหรับชวยให
ระบบออโตโฟกัสทำงานไดงายขึ้น เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ กลองจะไมใหแฟลชรุนอื่นๆ ที่ไมมีแสง
อนิฟราเรดยงิแสงกระพรบิของแฟลชออกไป
สำหรับการใชแฟลชระบบ EX-series ที่ติดตั้งไฟ LED โดยไฟ LED จะไมยิงแสงออกไปโดย
อัตโนมัติเพื่อชวยในการหาโฟกัสอัตโนมัติ

ถา Custom Functions [AF-assist beam firing]  ของแฟลชภายนอก ถกูตัง้เปน
[Disable] แฟลชภายนอกจะไมยงิแสงชวยหาโฟกสัออกไป ถงึแม Custom Finction ของกลอง C.Fn-
7 ไดตั้งเปน 0, 2 หรือ 3

(เปดไฟของแฟลชตอภายนอกเทานัน้)

(แสงชวยโฟกสัอนิฟราเรดเทานัน้)

ลอ็คกระจกสะทอนภาพ
(ถายภาพโดยลอ็คกระจกขึน้)

ปองกนัความสัน่สะเทอืนอนัเกดิจากการยกขึน้ลงของกระจกสะทอนภาพในขณะลัน่
ชตัเตอร ซึง่มผีลตอภาพถายทีถ่ายดวยเลนสซเูปอรเทเลโฟโตและเลนสมาโคร ดหูนา
122 สำหรบัรายละเอยีดของการลอ็คกระจกสะทอนภาพ

(ไมใชงาน)
(ใชงาน)



(การปรับควบคุม/อื่นๆ)

กำหนดหนาทีข่องปมุชตัเตอรและปมุ AE Lock

สะดวกสำหรับผูใชที่ตองการปุมสำหรับโฟกัสและวัดแสงที่แยกจากกัน กดปุม
เพื่อใหระบบออโตโฟกัสทำงาน และแตะปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งคางไว เพื่อล็อคคาแสง

เมื่อใชระบบออโตโฟกัสแบบ AI Servo AF ผูใชสามารถจะใชปุม                เพื่อใหระบบออโต โฟกัส
หยดุทำงานชัว่ขณะ ระบบนีอ้อกแบบมาเพือ่ปองกนัไมใหการจบัความชดัหลดุไปจากเปาหมายเมือ่มี
วตัถอุืน่ๆ เคลือ่นเขามาอยรูะหวางกลองกบัวตัถนุัน้ สวนคาแสงทีใ่ชถายภาพจะเปนคาแสงทีว่ดัไดใน
ขณะที่กดชัตเตอร

ระบบนีเ้หมาะสำหรบัใชถายภาพวตัถทุีม่กีารเคลือ่นทีแ่ละหยดุสลบักนั เมือ่ใชระบบ AI Servo AF ผู
ใชสามารถกดปุม             เพื่อหยุดการจับภาพของ AI Servo AF ได คาแสงที่ใชถายภาพ จะเปนคา
แสงทีว่ดัไดในขณะทีก่ดชตัเตอร ดงันัน้ ผใูชจงึสามารถรอจงัหวะจนภาพคมชดัทีส่ดุ และคาแสงกจ็ะ
เปนคาแสงในขณะทีถ่ายจรงิๆ
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ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นการทำงานของปมุ               ใหทำหนาทีเ่ขาสฟูงกชัน่ทีม่กั
จะใชงานบอย โดยกดปมุ              เมือ่พรอมถายภาพแลว

กดปมุ               เพือ่เขาสหูนาจอของการปรบัคณุภาพในการบนัทกึภาพทีจ่อ LCD ของกลอง
ใหปรบัคณุภาพในการบนัทกึภาพทีต่องการ แลวกดปมุ                อกีครัง้

กำหนดหนาทีข่องปมุ SET

หนาจอสำหรบัการปรบัตัง้ความไวแสงจะปรากฏขึน้ กดปมุ                 หรอืหมนุวงแหวน
            เพือ่ปรบัความไวแสงตามทีต่องการ และสามารถมองจากชองเลง็ภาพเพือ่ดผูล
การปรบัตัง้กไ็ด

กำหนดใหปมุ SET ทำหนาทีเ่ปนปมุ

กดปุม               เพื่อแสดงรายการเมนู

(ปกต)ิ (ไมใชงาน)
(คณุภาพของภาพ)

(ชดเชยระดับแสงแฟลช)
กดปุม                เพื่อเขาสูหนาจอของการปรับชดเชยแสงแฟลชที่จอ LCD ของกลอง ใหปรับระดับ
แสงแฟลชที่ตองการ แลวกดปุม                อีกครั้ง

(เปดและปดจอ LCD)

(แสดงเมนู)

 (ความไวแสง)
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การแสดงผลของจอ LCD เพือ่เปดสวติซกลอง

(เปดการแสดงผล)

(แสดงการแสดงผลกอนหนา)

เมือ่เปดสวติซการทำงานของกลอง หนาจอจะแสดงรายการสำหรบัการปรบัตัง้ตางๆ
(น.47)

เมื่อผูใชกดปุม               เพื่อปดการแสดงผลของจอ LCD และปดสวิตซของกลอง
เมื่อเปดกลองอีกครั้ง จอภาพจะไมแสดงผล ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อชวยประหยัด
พลงังาน สวนการแสดงเมนแูละการเลนดภูาพกจ็ะยงัคงแสดงผลไดเมือ่ตองการ และ
ถาผใูชกดปมุ                   เพือ่เปดการแสดงผลของจอภาพ และปดสวติซกลองหลงั
จากนัน้ เมือ่เปดสวติซกลองอกีครัง้ จอ LCD จะแสดงขอมลูการถายภาพ

เพิม่ขอมลูตรวจสอบภาพ
(ใสขอมลูสำหรบัตรวจสอบภาพ)

ขอมลูสำหรบัการตรวจสอบวาภาพนัน้เปนภาพตนฉบบัหรอืไมจะถกูแนบไปพรอมๆ
กบัไฟลภาพโดยอตัโนมตั ิ และเมือ่ขอมลูการถายภาพของแตละภาพไดถกูแนบไป
พรอมกบัขอมลูสำหรบัการตรวจสอบแลว (น.226)  สญัลกัษณ           จะปรากฏขึน้
หากตองการตรวจสอบวาภาพทีถ่ายนัน้เปนภาพตนฉบบัหรอืไม จะตองใช Original
Data Security Kit OSK-E3 (อปุกรณเสรมิพเิศษ)
Original Data Security Kit OSK-E3 จะไมสนับสนุนรูปแบบ encryption/
decryption กบัภาพจากกลองรนุนี้

(ไมใชงาน)
(ใชงาน)



เพือ่การเขาถงึการปรบัตัง้ทีร่วดเรว็ ผใูชสามารถเลอืกเมนแูละ Custom Functions ทีม่กัจะปรบั
เปลีย่นบอยๆ เพือ่แยกออกมาอยางชดัเจน คนหาไดรวดเรว็ โดยบนัทกึได 6 เมนู

ในแถบรายการของ   [     ]  เลอืก
[My Menu settings] จากนัน้กดปมุ

เลอืก [My Menu settings]

เลอืก [Register to My Menu]
 จากนัน้กดปมุ

เลอืก [Register to My Menu]

เลอืกเมนทูีต่องการ จากนัน้กดปมุ
บันทึกเมนูที่ตองการ

บนัทกึรายการไดไมเกนิ 6 เมนู
หากตองการกลับไปยังหนาจอของขั้นตอนที่ 2
ใหกดปมุ

µÑéงคาทีป่รบัตัง้บอยใน My Menu

เมื่อขอความเพื่อยืนยันการเลือกปรากฏขึ้น และผู
ใชเลอืก [OK] และกดปมุ                  เมนนูัน้จะถกู
บนัทกึไวใน My Menu

เกีย่วกบัการปรบัตัง้ My Menu

ใชสำหรบัลบรายการทีน่ำมาบนัทกึไวใน My Menu โดยสัง่ [Delete item/items]
จะเปนการลบทลีะรายการ และ [Delete all items] จะลบรายการทัง้หมดพรอมกนั

       - แสดง My Menu
เมือ่เลอืก [Enable] แถบ   [     ]  จะแสดงอยเูปนลำดบัแรกของหนาจอทีแ่สดงเมนู

(ตั้งคาเมนูสวนตัว)

(บันทึก)

- ลบรายการ(item) ครัง้ละรายการ หรอืหลายๆ รายการ หรอืทัง้หมด

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



บทนีจ้ะแสดงรายละเอยีดและขอมลูในดานคณุสมบตัขิองกลอง
ระบบอปุกรณเสรมิพเิศษ ฯลฯ

อางอิง



เมือ่ใช AC Adapter Kit ACK-E8 (อปุกรณเสรมิพเิศษ) ผใูชสามารถจะใชพลงังาน
จากปลัก๊ไฟเพือ่ใชกบักลองได โดยไมตองกงัวลวาแบตเตอรีใ่นตวักลองจะหมด

ตอสายไฟฟา ดงัภาพตวัอยาง

เมือ่เลกิใชกลองแลว ใหถอดสายไฟออกจาก
ปลั๊กไฟ

ตอสายไฟ

ãชพลังงานจากปลั๊กไฟผนัง

ตอสายจากเครื่องแปลงไฟเขากับแบตเตอรี่เทียม
ตอสายไฟเขากับ DC Coupler

เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่ และสอดแบตเตอรี่
เทียมเขาในชองใส ดันจนสุดทางจนแบตเตอรี่
ถูกล็อค

สอดแบตเตอรี่เทียมเขาไปในชองใส

เปดฝาปดรางสายไฟกระแสตรง ดันสายไฟลงใน
ราง ดงัภาพทีแ่สดง
ปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่

ดันสายไฟกระแสงตรงลงในราง

หามเสยีบหรอืถอดสายไฟใดๆ ในขณะทีส่วติซของกลองเปดอยทูี่



ายภาพดวยรโีมท

รีโมทคอนโทรลรุนนี้ออกแบบใหผูใชสามารถควบคุมการถายภาพไดจากระยะประมาณ 5
เมตร/16.4 ฟุต จากกลอง RC-6 ออกแบบใหสั่งกลองถายภาพทันทีหรือหนวงเวลา 2
วินาทีก็ได

สามารถใชรีโมทรุน RC-1/RC-5 (อุปกรณเสริมพิเศษ) กับกลองรุนนี้ได
สามารถใชรีโมทในการถายภาพยนตร (น.159) แตรีโมท RC-5 จะไมสามารถใชถายภาพนิ่ง
ไดในระหวางการถายภาพยนตร

ตั้งระบบหนวงเวลาเปน              (น.89)

เซนเซอรรับสัญญาณรีโมท

ถายภาพดวย Remote Controller RC-6 (อุปกรณเสริมพิเศษ)

เล็งรี โมทคอนโทรลไปยัง เซนเซอรรับสัญญาณของกลอง  แลวกดปุม
สงสัญญาณ
กลองจะโฟกัสดวยระบบออโตโฟกัส
เมื่อโฟกัสไดแลว ไฟสัญญาณของระบบหนวงเวลาถายภาพจะติดสวางขึ้น
และหลังจากนั้นกลองจะถายภาพ

กลองอาจจะทำงานผิดพลาดได เมื่อใชรีโมทควบคุมใกลกับแหลงกำเนิดแสงแบบฟลูออเรส
เซนตบางชนิด ในขณะถายภาพโดยควบคุมดวยรีโมทไรสาย พยายามหลีกเลี่ยงบริเวณที่มี
แหลงกำเนิดแสงแบบฟลูออเรสเซนต



¶‹ายภาพดวยรีโมท

สายลัน่ชตัเตอร RS-60E3 (อปุกรณเสรมิพเิศษ)
สายลัน่ชตัเตอร RS-60E3 มคีวามยาวประมาณ 60 ซม.(2 ฟตุ) ซึง่มสีวติซ 2 จงัหวะ ทัง้แตะ
เบาๆ ลงครึ่งหนึ่งเพื่อกระตุนการโฟกัสและวัดแสงของกลอง และกดลงจนสุดเพื่อถายภาพ
และลอ็คได โดยมชีองเสยีบทางดานขางของตวักลอง

เมือ่ถายภาพโดยไมไดมองผานชองเลง็ภาพ อาจมแีสงลอดเขาสภูายในตวักลองผานทางชองมอง
ภาพได ซึง่แสงทีล่อดผานไปนีอ้าจทำใหการวดัแสงผดิพลาด หรอืเกดิผลเสยีตอภาพในดานอืน่ๆ
เพื่อปองกันปญหานี้ ใหใชฝาปดชองมองภาพ (น.25) ที่ติดมากับสายคลองคอ
ในขณะถายภาพดวยระบบ Live View และถายภาพยนตร ไมจำเปนตองใสฝาปด
ชองเลง็ภาพ

ฝาปดชองเลง็ภาพ(Eyepiece Cover)

ถอดยางรองชองเล็งภาพดวยการดันขึ้นไปทาง
ดานบน ดงัภาพ

ถอดยางรองชองเล็งภาพ

เลือ่นฝาปดชองเลง็ภาพลงไปตามรอง โดยเลือ่นลง
ทางดานลาง
หลังจากถายภาพเสร็จแลว ใหนำฝาปดชองเล็ง
ภาพออกจากชองเล็งภาพ และนำยางรองชองเล็ง
ภาพมาติดตั้งกลับที่เดิม

ติดตั้งฝาปดชองเล็งภาพ



ควบคุมงายๆ เพื่อใหแฟลชภายนอกทำงานเหมือนแฟลชในตัว
เมือ่ตดิตัง้แฟลชในอนกุรม EX(อปุกรณเสรมิ) เขากบักลองแลว กลองจะควบคมุแฟลชใหทำงาน
แบบอตัโนมตั ิเหมอืนกบัการนำเอาแฟลชทีม่พีลงัไฟมากขึน้มาใชแทนทีแ่ฟลชทีต่ดิตัง้มาในตวั
สำหรบัรายละเอยีดของการใชแฟลช อานไดจากคมูอืแฟลช
กลองรนุนีเ้ปนกลอง Type-A ทีส่ามารถใชฟงกชัน่ของแฟลชในอนกุรม EX ไดทกุๆ ระบบ

แฟลชชนิดติดตั้งกับฐานเสียบ(Hotshoe) แฟลชสำหรบัการถายภาพมาโคร(ตดิตัง้ทีเ่ลนส)

แฟลชสำหรับกลอง EOS โดยเฉพาะ, EX-series

สำหรบัแฟลช EX-series รนุทีม่รีะบบการทำงานไมเขากบักลอง (น.181) เฉพาะฟงกชัน่
[      exp. comp] และ [E-TTL II meter.] เทานัน้ทีป่รบัตัง้ไดใน
[External flash func. setting] และแฟลช EX-series บางรนุ สามารถปรบัตัง้
[Shutter sync.] ได

áฟลชภายนอก

เมื่อมีการปรับตั้งชดเชยแสงแฟลชที่แฟลชภายนอก สัญลักษณของระบบชดเชยแสง
แฟลชซึง่ปรากฏทีก่ลองจะเปลีย่นจาก         ไปเปน
หากตัง้ระบบแฟลชเปน TTL autoflash โดยตัง้ใน Custom Function ของตวัแฟลช
เมือ่ใชกบักลอง แฟลชจะยงิแสงทีร่ะดบัเตม็กำลงัไฟทกุๆ ครัง้



áฟลชภายนอก

เมือ่ใชแฟลชรนุทีม่รีะบบควบคมุแฟลชแบบแมนนวล ใหปรบัตัง้ระบบแฟลชเปน
แมนนวล(M)

ความไวชตัเตอรสมัพนัธแฟลช
กลองรนุนีส้ามารถทำงานไดกบัแฟลชภายนอกยีห่ออืน่ โดยมรีะดบัความไวชตัเตอร
1/200 วนิาทหีรอืต่ำกวา แตกอนทีจ่ะใชงานจรงิ ควรทดสอบการทำงานของแฟลชรวมกบักลอง
เสียกอนวามันสามารถทำงานสัมพันธกับกลองไดอยางเหมาะสม
กอนที่จะนำกลองไปใชงาน ตรวจสอบใหแนใจเสียกอนวาแฟลชที่นำมาใชสามารถ
ทำงานรวมกบักลองไดอยางปกติ

คำเตอืนเมือ่ถายภาพดวยระบบ Live View
แฟลชอืน่ๆ ทีไ่มใชของแคนนอน จะไมทำงานเมือ่ใชกลองถายภาพดวยระบบ Live View

เมือ่ใชกลองกบัแฟลช หรอือปุกรณเสรมิของแฟลชทีเ่ปนของยีห่ออืน่ กลองอาจจะทำงานผดิปกติ
หรืออาจเกิดความเสียหายตอตัวอุปกรณได

เมื่อใชแฟลชในอนุกรม EZ/E/EG/ML/TL และปรับตั้งเปน TTL หรือ A-TTL
แฟลชจะยิงแสงเต็มกำลังไฟเสมอ(โดยไมคำนวณกำลังไฟอัตโนมัติ)
ควรใชระบบบนัทกึภาพ              (Manual) หรอื                 (Aperture-priority AE)
เมื่อใชกลองกับแฟลชเหลานี้

เมือ่ใชแฟลชทีไ่มใชของแคนนอน

หามใชแฟลชที่มีแรงดันไฟฟาสูงมากติดบน hot shoe กลอง และแฟลชอาจจะทำงานไมได

เมือ่ใชแฟลชของ Canon ทีไ่มใชแฟลช EX-series



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

¡ารใชการด Eye-Fi
เมือ่นำการด Eye-Fi ซึง่มจีำหนายทัว่ไปมาตดิตัง้กบักลอง ผใูชสามารถถายโอนภาพทีถ่ายจาก
การดในตัวกลองไปสูคอมพิวเตอรไดโดยอัตโนมัติ หรืออัพโหลดไปยังผูใหบริการออนไลนผาน
ระบบ wireless LAN ซึง่การถายโอนภาพเปนฟงกชัน่หนึง่ของการด Eye-Fi ซึง่การตดิตัง้ การ
ใชการด และการแกปญหาในการใชงาน ตลอดจนปญหาในการถายโอนภาพ อานรายละเอยีด
ไดจากคูมือการใชของผูผลิตการด

กลองรุนนี้ไมรับประกันวาจะสนับสนุนฟงกชั่นของการด Eye-Fi (รวมทั้งการถาย
โอนขอมลูแบบไรสาย) กรณทีีเ่กดิขอสงสยัในการใชการดชนดินี ้กรณุาตรวจสอบ
กบัผผูลติการด และผใูชควรทราบดวยวา การใชการด Eye-Fi ในหลายๆ ประเทศ
และภมูภิาคนัน้ จำเปนตองไดรบัการรบัรอง หากไมผานการรบัรอง จะไมไดรบั
อนุญาตใหใชการด ซึ่งหากไมแนใจวาสามารถใชการดในพื้นที่นั้นๆ ได กรุณา
ตรวจสอบลวงหนาเพื่อรับทราบขอมูลจากผูผลิต

ติดตั้งการด Eye-Fi (น.29)

เลือก [Eye-Fi settings]

ปรับตั้งใหการสงสัญญาณทำงาน

เลอืก [Connection info.] จากนัน้กดปมุ

แสดงขอมูลของการตอเชื่อม

ในแถบ            เลอืก [Eye-Fi settings]
จากนั้นกดปุม
เมนูนี้จะปรากฏใหเห็นก็ตอเมื่อนำการด
Eye-Fi ใสเขาไปในตัวกลอง



¡ารใชการด Eye-Fi

ตรวจสอบหาจดุเชือ่มตอ ทีแ่สดงผลอยภูายใน
[Access point SSID:]

ตรวจสอบ [Access point SSID:]

ผูใชสามารถตรวจสอบ MAC address และ
เวอรชัน่ firmware ของการด
กดปมุ                      สามครัง้เพือ่ออกจากเมน
ู

ขอมูล(ไฟล)ของภาพจะถูกถายโอนไป และ
สญัลกัษณ                  จะเปลีย่นจากสเีทา(ไมมกีาร
เชือ่มตอ) ไปเปนสญัลกัษณทางดานลาง

ถายภาพ

เมื่อมีการถายโอนขอมูลภาพ สัญลักษณ
จะปรากฏขึ้นรวมกับการแสดงขอมูลรายละเอียด
(น.226)

ไมมีการเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตอสัญญาณ
กำลังเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตอสัญญาณ
เชื่อมตอกับจุดเชื่อมตอสัญญาณไดแลว

กำลังถายโอนขอมูลไปยังจุดเชื่อมตอสัญญาณ

(สีเทา) ไมมกีารเชือ่มตอ
(กระพริบ) กำลงัเชือ่มตอ
(แสดงอย)ู เชือ่มตอไดแลว

กำลังถายโอน

แสดงสถานะการเชื่อมตอ



หาก           ปรากฏขึน้ หมายความวาเกดิความผดิพลาดในการรบัขอมลูจากการด ใหปด
กลองและเปดใหมอกีครัง้
แมวา [Eye-Fi trans.] ไดตัง้ไวเปน [Disable] การดกจ็ะยงัคงสงสญัญาณออกมา ซึง่ใน
โรงพยาบาล ทาอากาศยาน และในสถานทีห่ลายๆ แหงซึง่ไมอนญุาตใหใชเครือ่งสงสญัญาณ
แบบไรสาย ควรถอดการด Eye-Fi ออกจากตวักลอง
ถาไมสามารถถายโอนภาพได ใหตรวจสอบการดและการตั้งคาของคอมพิวเตอร อานราย
ละเอยีดไดจากคมูอืการใชของการด

ขึ้นอยูกับสภาพการตอเชื่อมของระบบ wireless LAN การถายโอนขอมูลภาพอาจจะนานขึ้น
หรอือาจถกูรบกวน
ตวัการดอาจมคีวามรอน ซึง่เกดิจากการถายโอนขอมลู
กลองจะใชพลงังานจากแบตเตอรีม่ากขึน้
ในระหวางการถายโอนขอมลูภาพ ระบบปดพลงังานของกลองโดยอตัโนมตัจิะไมทำงาน

คำเตอืน เมือ่ใชการด Eye-Fi

¡ารใชการด Eye-Fi



ปรับตั้งโดยอัตโนมัติ ผูใชปรับตั้งเอง ปรบัตัง้ไมได

ระบบบนัทกึภาพ
ระดบัคณุภาพทีเ่ลอืกไดทกุระดบั

ความ
ไวแสง

PictureStyle

ปรบัแกความสลวัของขอบภาพ

µารางแสดงฟงกชั่นที่ใชงานไดเมื่อใชระบบบันทึกภาพแบบตางๆ

Basic Zone Creative Zone

Auto / ISO Auto
ปรับตั้งเอง
ปรบัตัง้ความไวแสง
ระดับสูงสุดได
ปรับตั้งเอง
ปรับตัง้อตัโนมตัิ

อัตโนมัติ
ปรับตั้งลวงหนา
ปรับตั้งตามผูใช
ปรบัแก/ถายครอม

เลอืกปรบัตัง้สภาพแสง
เลอืกปรบัตัง้แหลงกำเนดิแสง

สมดุล
สขีาว

ปรับความเขมสวางของภาพอัตโนมัติ

ลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปดรับแสงนาน
ลดสญัญาณรบกวน

เมื่อใชความไวแสงสูง
เพิม่รายละเอยีดในสวนสวาง

ระบบสี sRGB
Adobe RGB
One-Shot AF
AI-Servo AF
AI-Focus AF
เลือกจุดโฟกัส AF
ไฟชวยหาโฟกสั
แมนนวลโฟกสั

ระบบ
โฟกสั

*1: เมือ่ถายภาพนิง่ในระหวางถายภาพยนตร จะมสีญัลกัษณ                ปรากฏขึน้
*2: เฉพาะการเปดรบัแสงแบบปรบัตัง้เอง(แมนนวล) เทานัน้
*3: หากใชในขณะถายภาพยนตร จะเปลีย่นไปเปน
*4: ถาตั้งระบบ AF เปน <         > ในขณะใชระบบ Live View ถายภาพ แฟลชภายนอกตวักลองจะทำ
     หนาทีย่งิแสงออกไปเพือ่ชวยหาโฟกสัเมือ่จำเปน



µารางแสดงฟงกชั่นที่ใชงานไดเมื่อใชระบบบันทึกภาพแบบตางๆ

ระบบบนัทกึภาพ
ระบบ
วดัแสง

การเปด
รบัแสง

ระบบ
ขบั

เคลื่อน

แฟลช
ในตัว

แฟลช
ภายนอก
ถายภาพดวย Live View

Basic Zone Creative Zone

หนาจอปรบัตัง้แบบเรว็
คำแนะนำคุณสมบัติ

ระบบเฉลี่ย
เลือกระบบวัดแสง
Program shift
ชดเชยแสง
ถายภาพครอม
ล็อคคาแสง
ตรวจสอบ
       ชวงความชัด
ถายครั้งละภาพ
ถายภาพตอเนื่อง
หนวงเวลา
       10 วินาทีหนวงเวลา
       2 วินาที
หนวงเวลา
    ถายตอเนื่อง

ยิงแฟลชอัตโนมัติ
เปดแฟลช
ปดแฟลช
ลดตาแดง
ล็อคคาแสงแฟลช
ชดเชยแสงแฟลช

ปรับตั้งฟงกชั่น
ปรับ
Custom Function

ระบบแฟลชไรสาย

อตัราสวนของดาน*5

*5: ปรบัตัง้ไดตอเมือ่ถายภาพดวยระบบ Live View
*6: ปรบัตัง้ไดตอเมือ่ถายภาพดวยระบบอตัโนมตั(ิauto)



¡ารปรับตั้งเมนู

ทำงาน / ไมทำงาน
ทำงาน / ไมทำงาน

ทำงาน / ไมทำงาน
ไมทำงาน / ทำงาน

หนา

ปรบัตัง้สมดลุสีขาวเอง

ปรับไดละเอียด 1/3 stop หรือ 1/2 stop ในชวง +/- 5 stop
(ถายภาพครอม AEB +/- 2 stop)

แถบรายการ Shooting 4 [     ]  จะปรากฏใน Basic Zone เปนแถบรายการ
Shooting 2
รายการของเมนทูีจ่างลง จะไมปรากฏเมือ่ถายภาพดวยระบบบนัทกึภาพ Basic Zone

(สีแดง)

(สีแดง)

แบบเฉลี่ยหลายสวน  /     แบบเฉพาะสวน /
แบบเฉพาะจุด /            แบบเฉลี่ยเนนกลางภาพ

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

การยิงแสงแฟลช / ระบบวัดแสง E-TTL II /
ปรบัตัง้ฟงกชัน่ของแฟลชในตวั / ปรบัตัง้ฟงกชัน่ของแฟลช
ภายนอก / ปรับ C.Fn ของแฟลชภายนอก /
ยกเลิก C.Fn ของแฟลชภายนอก

สญัญาณเสยีงเตอืน
คุณภาพ

ลดตาแดง

ลัน่ชตัเตอรโดย
ไมมกีารด
ระยะเวลาแสดงภาพ

สำหรบัการถายภาพดวยชองมองภาพและใชระบบ Live View

ควบคมุแฟลช

ปรับแกความสลัว
ของขอบภาพ

ชดเชยแสง/
ถายภาพครอม

ระบบวดัแสง

ปรบัตัง้สมดลุสขีาว
WB shift/BKT
ระบบสี

Picture Style

ปรับความเขมสวางอัตโนมัติ ไมทำงาน / Low / Standard / Strong

WB correction: ปรบัแกสมดลุสีขาว
BKT setting: ถายภาพครอมสมดลุสขีาว

แถบ         Shooting 2, [      ] Shooting 3, [     ] Set-up 3 และ [     ] My Menu
จะไมปรากฏเมือ่ถายภาพดวยระบบบนัทกึภาพ  Basic Zone



¡ารปรับตั้งเมนู

หนา(สีแดง)

(สีแดง)

แนบขอมลูตำแหนงของเมด็ฝนุเพือ่ลบออกจากภาพขอมลูของเมด็ฝนุ

ความไวแสงอตัโนมตัิ สงูสดุ 400 / สงูสดุ 800 / สงูสดุ 1600 /
สงูสดุ 3200 / สงูสดุ 6400

ถายภาพดวย Live View
ระบบออโตโฟกัส
แสดงเสนตาราง

ระยะเวลาลอ็คคาแสง/
แสดงผลคาแสง

เลอืกภาพ / ทกุภาพในโฟลเดอร / เลกิปองกนัการลบ
ภาพทกุภาพในโฟลเดอร / ทกุภาพในการด /
เลิกปองกันการลบภาพทุกภาพในการด
หมุนภาพแนวตั้ง
เลอืกและลบภาพ / ทกุภาพในโฟลเดอร /
ทุกภาพในการด
ระบแุละกำหนดคาของภาพทีต่องการพมิพ(DPOF)

การเลนภาพ / เวลาในการแสดงภาพ / เลนซ้ำ /
ผลพิเศษขณะเปลี่ยนภาพ / เลนเพลงประกอบภาพ

(สีน้ำเงิน)

ปองกนัภาพถกูลบ

หมนุภาพ
ลบภาพ

คำสัง่พมิพภาพโดยตรง

ทำงาน / ไมทำงาน

ปด / Grid 1         /  Grid 2

4 วนิาท ี/ 16 วนิาท ี/ 30 วนิาท ี/ 1 นาท ี/ 10 นาท ี/
30 นาที

(สีน้ำเงิน)
Histogram
กระโดดขามภาพ /

เลนภาพอตัโนมตัิ
(Slide Show)
การตัง้อนัดบั

1 ภาพ / 10 ภาพ / 100 ภาพ / วนัที/่ ภาพยนตร /
 ภาพนิง่ / อนัดบั

ไมทำงาน / ทำงานการควบคมุ HDMI
ขยายเสยีงทมุ ไมทำงาน / ทำงาน

ฟลเตอรสรางสรรคภาพ

ลดขนาดภาพ

Grainy B/W / Soft focus / Fish-eye effect /
Toy camera effect / Miniature effecr
ลดจำนวนพิกเซลของภาพ

อตัราสวนของดาน 3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1

Brightness / RGB



¡ารปรับตั้งเมนู

(สีเหลือง)

(สีเหลือง)

(สีเขียว)

ปรับตัง้วนัที ่(ป / เดอืน / วนั)
และเวลา (ชัว่โมง / นาท ี/ วนิาท)ี

ปรบัตัง้ได 7 ระดบั

เลือกภาษา

ทำงาน / ไมทำงาน
ทำความสะอาดดวยตนเอง

บันทึกเมนู ฟงกชั่นตางๆ และ Custom Functions
ที่ใชบอยๆ เพื่อเรียกใชไดทันที

หนา
ตดัพลงังานอตัโนมตัิ

การปรบัตัง้ Eye-Fi*

หมนุภาพอตัโนมตัิ
ฟอรแมท
เลขลำดบัไฟล

สพีืน้ของจอภาพ

จดัการเริม่ตนใชการด และลบขอมลูตางๆ ในการด
ตอเนือ่ง / เริม่นบัใหมอตัโนมตั ิ/ ปรบัใหเริม่นบัใหมเอง

เลือกสีพื้นหลังของจอภาพ
ถายโอนขอมลู Eye-Fi : ไมทำงาน / ทำงาน
การเชื่อมตอกับขอมูล

เลอืกโฟลเดอร สรางและเลือกโฟลเดอร

* แสดงรายการกต็อเมือ่มกีารตดิตัง้ Eye-Fi Card

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

ความสวางของจอ LCD
ปมุปด/เปด จอ LCD
วนัที ่/ เวลา
ภาษา

ทำความสะอาด
เซนเซอร

การแนะนำฟงกชัน่

(สีเหลือง)

ปมุชตัเตอร / ชตัเตอร/DISP / เปดอยเูสมอ

การปรบัตัง้ My Menu

CustomFunctions(C.Fn)

ขอมลูลขิสทิธิ์

ยกเลกิการปรบัตัง้
ทัง้หมด
Firmware Ver.

แสดงขอมลูลิขสทิธิ ์/ บนัทกึชือ่เจาของภาพ /
รายละเอยีดของลขิสทิธิ ์/ ลบขอมลูเกีย่วกบัลขิสทิธิ์

ยกเลกิการปรบัตัง้ทัง้หมด /
ยกเลกิการปรบัตัง้ Custom Functions (C.Fn) ทัง้หมด
เพื่ออางอิงในการใชปรับปรุง Firmware

ปรับกลองใหทำงานในลักษณะที่ตองการ

ทำความสะอาดทันที
ทำความสะอาดอตัโนมตั:ิ ทำงาน / ไมทำงาน

ระบบวดิโีอ NTSC / PAL



หนา(สีแดง)

ไมทำงาน / ทำงาน
AF/AE lock / AE lock/AF /
AF/AF lock, no AE lock /
AE/AF, no AE lock

¡ารปรับตั้งเมนู

Live mode /       Live mode / Quick modeระบบออโตโฟกัส(AF)
AF ทำงานเมือ่แตะ
ปมุชตัเตอรขณะ
     ปมุชตัเตอรและ
ปมุ AE Lock

     เพิม่รายละเอยีด
ในสวนสวาง

เมนขูองระบบถายภาพยนตร

(สีแดง)

4 วนิาท ี/ 16 วนิาท ี/ 30 วนิาท ี/ 1 นาท ี/ 10 นาท ี/
30 นาที

ความละเอียดของภาพยนตร:

ปด /  Grid 1           /  Grid 2

ระยะเวลาล็อคคาแสง/
แสดงผลคาแสง

ความละเอียดภาพยนตร

บันทึกเสียง

การแสดงเสนตาราง
วิดีโอ snapshot ไมทำงาน / ภาพยนตร 2 วนิาท ี/ ภาพยนตร 4 วนิาท ี/

ภาพยนตร 8 วนิาที

การบนัทกึเสยีง : อตัโนมตั ิ/ ปรบัตัง้เอง / ไมทำงาน
ระดับเสียง
ฟลเตอรลดเสยีงรบกวน : ไมทำงาน / ทำงาน

ดจิติอลซมู : ปด / 3x-10x

รีโมทคอนโทรล

การเปดรบัแสง อตัโนมตั ิ/ แมนนวล

ไมทำงาน / ทำงาน
ไมทำงาน / ทำงาน



¡ารปรับตั้งเมนู

(สีแดง)

ทำงาน / ไมทำงานสญัญาณเสยีงเตอืน

ปรบัแกความสลวัของ
ขอบภาพโดยอัตโนมัติ

ทำงาน / ไมทำงาน

(สีน้ำเงิน)
เลอืกภาพ / ทกุภาพในโฟลเดอร / เลกิปองกนัการลบ
ภาพทกุภาพในโฟลเดอร / ทกุภาพในการด /
เลิกปองกันการลบภาพทุกภาพในการด
หมุนภาพแนวตั้ง
เลอืกและลบภาพ / ทกุภาพในโฟลเดอร /
ทุกภาพในการด
ระบุและกำหนดคาของภาพที่ตองการพิมพ(DPOF)

ปองกนัภาพถกูลบ

หมนุภาพ

ลบภาพ

คำสัง่พมิพภาพโดยตรง

ฟลเตอรสรางสรรคภาพ

ลดขนาดภาพ

Grainy B/W / Soft focus / Fish-eye effect /
Toy camera effect / Miniature effecr
ลดจำนวนพิกเซลของภาพ

ระยะเวลาแสดงภาพ

ระดับคุณภาพของภาพ

ลัน่ชตัเตอรโดย
ไมมกีารด

ปด / 2 วนิาท ี/ 4 วนิาท ี/ 8 วนิาท ี/ Hold(คาง)
ทำงาน / ไมทำงาน

หนา
ชดเชยแสง

เลอืกปรบัสมดลุสขีาวเอง

Picture Style

ปรบัความเขมสวางอตัโนมตัิ

เลือกปรับสมดุลสีขาวเอง
ไมทำงาน / Low / Standard / Strong

ปรบัได +/-5 stop ขัน้ละ 1/3 stop

(สีแดง)



(สีน้ำเงิน)

การเลนภาพ / เวลาในการแสดงภาพ / เลนซ้ำ /
ผลพิเศษขณะเปลี่ยนภาพ

Histogram
กระโดดขามภาพ /

เลนภาพอตัโนมตัิ
(Slide Show)
การตัง้อนัดบั

1 ภาพ / 10 ภาพ / 100 ภาพ / วันที่ / โฟลเดอร /
ภาพยนตร / ภาพนิง่ / อนัดบั

ไมทำงาน / ทำงานการควบคมุ HDMI

Brightness / RGB

¡ารปรับตั้งเมนู

แถบรายการ               Movie 1,                Movie 2 และ               Movie 3 จะแสดงก็ตอเมื่อปรับ
ตัง้กลองใหทำงานในระบบถายภาพยนตร

(สีเหลือง)

หนา

ตดัพลงังานอตัโนมตัิ

การปรบัตัง้ Eye-Fi *

หมนุภาพอตัโนมตัิ
ฟอรแมท
เลขลำดบัไฟล

จดัการเริม่ตนใชการด และลบขอมลูตางๆ ในการด
ตอเนื่อง / เริ่มนับใหมอัตโนมัติ / ปรับใหเริ่มนับใหมเอง

ถายโอนขอมลู Eye-Fi : ไมทำงาน / ทำงาน
การเชื่อมตอกับขอมูล

เลอืกโฟลเดอร สรางและเลือกโฟลเดอร

* แสดงรายการกต็อเมือ่มกีารตดิตัง้ Eye-Fi Card

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

ปรับตัง้วนัที ่(ป / เดอืน / วนั)
และเวลา (ชัว่โมง / นาท ี/ วนิาท)ี

ปรบัตัง้ได 7 ระดบั

เลือกภาษา

ทำงาน / ไมทำงาน

ความสวางของจอ LCD

วนัที ่/ เวลา
ภาษา

การแนะนำฟงกชัน่

(สีเหลือง)

การแสดงแถบรายการและตวัเลอืกตางๆ อาจมคีวามแตกตางกนั เมือ่ถายภาพโดยมองผานชอง
มองภาพ  มองจากจอภาพ LCD ดวยระบบ Live View และเมือ่ถายภาพยนตร

ระบบวดิโีอ NTSC / PAL

การขยายเสยีงทมุ ไมทำงาน / ทำงาน



áผนผังของระบบอุปกรณ



* ความยาวของสาย เปนความยาวโดยประมาณ หนวย **m./**ft.

áผนผังของระบบอุปกรณ



¤‹Ùมอืแกไขปญหาในการใชกลอง
เมือ่ประสบปญหาในการใชกลอง ใหคนหาขอมลูเพือ่แกไขปญหาจากเนือ้หาใน
สวนนีก้อน แตถาไมพบวธิแีกปญหา ใหตดิตอผขูาย หรอืศนูยบรกิารของแคนนอน
ที่อยูใกลที่สุด
⌫⌫

กลองไมทำงาน แมวาสวติซจะถกูปรบัไปที ่           แลว
ตรวจสอบวา ใสแบตเตอรีถ่กูตองหรอืไม (น.28)

แบตเตอรีห่มด ประจไุฟแบตเตอรีใ่หม (น.26)
ตรวจสอบฝาปดชองใสการดวาปดแนนสนทิดแีลว (น.29)

ลองกดปมุ                   (น.47)

ไฟสญัญาณของเครือ่งประจไุฟกระพรบิ

เมื่อปดสวิตซของกลองในขณะที่กลองกำลังบันทึกขอมูลของไฟลภาพลงในการด
ไฟบอกสถานะของการดจะติดหรือกระพริบอยูสักครูหนึ่ง หลังจากภาพนั้นถูกบันทึกลง
ในการดเรยีบรอยแลว ไฟจะดบัลง และกลองจะหยดุการทำงานเอง

ไฟสัญญาณบอกสถานะของการดกระพริบตลอดเวลาแมจะปดสวิตซ                แลว

เมือ่เกดิปญหากบัเครือ่งประจไุฟแบตเตอรี ่วงจรปองกนัจะหยดุการประจไุฟ และไฟของ
เครื่องประจุไฟจะกระพริบเปนแสงสีสม ในกรณีนี้ ใหถอดสายไฟของเครื่องประจุไฟออก
จากปลัก๊ไฟ และนำแบตเตอรีอ่อกจากเครือ่งประจไุฟ จากนัน้ลองตดิตัง้แบตเตอรีเ่ขากบั
เครื่องประจุไฟอีกครั้ง รอสักครูหนึ่ง แลวจึงเสียบสายไฟของเครื่องประจุไฟเขากับปลั๊ก
ไฟอกีครัง้

ไมสามารถประจไุฟแบตเตอรีไ่ด
หามใชเครือ่งประจไุฟนี ้ประจไุฟแบตเตอรีอ่ืน่ๆ นอกเสยีจากแบตเตอรีแ่พค็รนุ
LP-E8 ของแคนนอนเทานั้น

ตรวจสอบฝาปดชองใสแบตเตอรีว่าปดแนนสนทิดแีลว (น.28)



ถงึแมวา [      Auto power off]  จะถกูตัง้ใหเปน [Off] จอภาพของกลองจะดับลงเมื่อ
ไมไดใชกลองเปนเวลานานตดิตอกนั 30 นาท ีกดปมุ                    เมือ่ตองการใหจอ
ภาพ LCD กลบัมาทำงานอกีครัง้

แบตเตอรีห่มดเรว็มาก

ประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานของแบตเตอรี่ชนิดประจุไฟใหมไดจะเสื่อมลงตาม
ลำดบัหลงัจากผานการใชงานมานาน ควรซือ้แบตเตอรีก่อนใหม

ใชแบตเตอรีท่ีเ่พิง่ประจไุฟใหม  (น.26)
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หากใชกลองถายภาพดวยระบบ Live View หรอืถายภาพยนตรมาเปนเวลานาน
(น.123, 141) จำนานภาพทีถ่ายไดจะลดลง
ถามกัจะแตะปมุชตัเตอรคางไวเปนเวลานานๆ หรอืมกัจะใชระบบ AF จบัภาพ
โดยไมถายภาพ จำนวนภาพทีถ่ายไดอาจจะลดลง
ถามกัจะใชจอภาพ LCD บอยๆ จำนวนภาพทีถ่ายไดอาจจะลดลง

ถาใชระบบ Image Stabilizer (IS) จำนวนภาพทีถ่ายไดอาจจะลดลง

⌫

กลองหยดุการทำงานไปเอง
ระบบหยดุการทำงานของกลองจะทำงานเมือ่ไมไดใชกลองตามเวลาทีต่ัง้ไว ใหปรบั
[     Auto power off] เปน [Off]  หากไมตองการใหกลองปดเอง (น.167)

⌫⌫

ถายภาพหรอืบนัทกึภาพลงในการดไมได
ใสการดไมถูกตอง (น.29)
ถาการดเตม็ ใหเปลีย่นการดใหม หรอืลบภาพทีไ่มจำเปนทิง้ไปเพือ่ใหการดมทีีว่างมาก
ขึน้ (น. 29, 224)
เมือ่ใชระบบ One-Shot AF และสญัญาณยนืยนัความชดัในชองเลง็ภาพกระพรบิเตอืน
<      >  จะไมสามารถถายภาพได ใหแตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่เพือ่
โฟกสัอีกครัง้ หรอืเปลีย่นไปใชวธิปีรบัภาพใหชดัดวยตนเอง(Manual) (น.40, 87)

เลือ่นสวติซปองกนัการบนัทกึและลบขอมลูของการดใหอยใูนตำแหนงทีบ่นัทกึได (น.29)



การดไมสามารถใชงานได
จะมขีอความเตอืนเกีย่วกบัความผดิพลาดของการด ดจูากหนา 30 และ 287
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ภาพไมชดั

เพือ่ปองกนัภาพสัน่ พยายามกดชตัเตอรอยางนมุนวล (น.39, 40)
หากเลนสทีใ่ชมรีะบบ Image Stabilizer ใหปรบัสวติซ IS ทีเ่ลนสไปที่

เลขลำดบัไฟลไมไดเริม่ตนจาก 0001
ถาในการดที่ใชมีไฟลภาพที่เก็บไวกอนแลว เลขลำดับไฟลอาจไมเริ่มตนจาก 0001 ก็ได
(น.170)

ปรบัสวติซทีก่ระบอกเลนสไปที ่           (น.36)

ในสภาพแสงนอย ความไวชัตเตอรอาจจะต่ำมาก แนะนำใหใชความไวชัตเตอรสูงๆ
(น.94) ตั้งความไวแสงใหสูงขึ้น (น.79) ใชแฟลช (น.90) หรือใชขาตั้งกลอง

มเีสนหรอืแถบผดิปกตเิกดิขึน้ทางแนวนอนของภาพ คาแสงและสขีองภาพ
ดแูปลกไป

เมือ่ถายภาพดวยชองมองภาพปกตหิรอืใชระบบ Live View อาจมเีสนหรอืแถบแสงผดิ
ปกติเกิดขึ้นทางแนวนอนของภาพ หรือภาพอาจมีคาแสงที่ผิดปกติ เหลานี้เปนผลจาก
การกระพรบิของหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต หลอด LED หรอืแสงเทยีมชนดิตางๆ คาแสง
และสขีองภาพอาจจะผดิเพีย้นไป ในกรณนีี ้แกปญหาดวยการใชความไวชตัเตอรต่ำๆ
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ขณะถายภาพตอเนือ่ง จำนวนภาพสงูสดุทีถ่ายไดมปีรมิาณลดลง

เมื่อถายภาพวัตถุที่มีรายละเอียดสูงมาก (เชน ทุงหญา ฯลฯ) ขนาดของไฟล
จะใหญขึ้น และจำนวนภาพถายตอเนื่องจะนอยกวาปริมาณที่แสดงไวในหนา 76

ตัง้ ISO 100 ไมได
ในแถบ  [      Custom Functions(C.Fn)] ในเมนู [6: Highlight tone priority]
ซึ่งถาไดตั้งเปน [1: Enable] จะตั้ง ISO 100 ไมได และถาตั้งเปน [0: Disable]
จะสามารถตั้ง ISO 100 ได (น.254) และมีผลกับการถายภาพยนตรดวย (น.159)

ใน [      Custom Functions(C.Fn)] ในเมนู [5: High ISO speed noise
reduction] ใหปรับตั้งตัวเลือกเปน [Standard], [Low] หรือ [Disable] แตถา
ปรับตั้งเปน [Strong] ความเร็วในการถายภาพตอเนื่องจะลดลงมาก (น.254)

ตัง้ระบบ Auto Lighting Optimizer ไมได
ในแถบ  [      Custom Functions(C.Fn)] ในเมนู [6: Highlight tone priority]
ซึ่ งถาไดตั้ ง เปน  [1: Enable] จะไมสามารถปรับตั้งใหระบบ Auto Lighting
Optimizer ทำงานได แตถาตั้งเปน [0: Disable] จะสามารถปรับตั้งใหระบบ Auto
Lighting Optimizer ทำงานได (น.254)  และระบบนี้ใชกับระบบถายภาพยนตร
ได(น.162)

ตัง้ ISO [H] (ISO 12800) ไมได
ในแถบ  [      Custom Functions(C.Fn)] ในเมนู [6: Highlight tone priority]
ซึ่งถาไดตั้งเปน [1: Enable] จะไมสามารถตั้ง ISO [H] ได แมจะตั้ง [2: ISO
expansion] เปน [1: Enable] และถาตั้งเปน [0: Disable] จะสามารถตั้ง ISO
[H] ได (น.252)
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เมือ่ใชระบบ <Av> และใชแฟลช พบวา ความไวชตัเตอรมรีะดบัต่ำลง
เมื่อถายภาพตอนกลางคืน เมื่อฉากหลังมืดเขม ความไวชัตเตอรจะลดต่ำลงโดย
อัตโนมัติ(ถายภาพดวยระบบแฟลชสัมพันธความไวชัตเตอรต่ำ) เพื่อใหจุดเดน
และฉากหลังไดรับแสงอยางพอเหมาะ หากไมตองการใชแฟลชสัมพันธความไว
ชัตเตอรต่ำ ใหปรับตั้งในแถบ  [     Custom Functions(C.Fn)] ตั้ง [3: Flash
sync. speed in Av mode] เปน 1 หรือ 2 (น.252)

แฟลชในตวักลองยกตวัขึน้ทำงานเอง
เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพ       ,      ,        และ        แฟลชในตวักลองจะยกขึน้ทำงาน
โดยอัตโนมัติเมื่อจำเปน

แฟลชในตวัไมทำงาน
ถาใชแฟลชในตวัถายภาพตอเนือ่งอยางรวดเรว็เกนิไปและไมพกั แฟลชจะหยดุทำงาน
เพื่อปองกันความเสียหายของตัวเอง

ไมสามารถชดเชยแสงแฟลชได ดวย [External flash func. setting]
ถามีการปรับตั้งชดเชยแสงแฟลชโดยการปรับตั้งที่ตัวแฟลชไวแลว [Flash exp.
comp.] ซึ่งอยูใน [External flash func. setting] (น.182) จะไมสามารถปรับตั้ง
ได และเชนกัน ถาปรับชดเชยแสงแฟลชที่ตัวกลองและปรับชดเชยแสงแฟลชที่ตัว
แฟลชภายนอกดวย คาการชดเชยแสงแฟลชที่ตัวกลองจะไมนำมารวมดวย และ
ถายกเลิกการปรับชดเชยแสงแฟลชที่ตัวแฟลชแลว(ปรับเปน 0) ก็สามารถจะปรับ
ชดเชยแสงแฟลชโดยปรับที่ตัวกลองไดอีก

ในแถบ [      Custom Functions(C.Fn)] ปรับตั้ง [3: Flash sync. speed in
Av mode] เปน [0: Auto] (น.252)

ระบบแฟลช High-speed sync. ไมทำงานเมือ่ใช < Av >

มีเสียงเกิดขึ้นภายในตัวกลองเมื่อกลองถูกเขยา
ชิ้นสวนทางดานกลไกของแฟลชในตัวมีการขยับเล็กนอย เปนเรื่องปกติ
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ไดยนิเสยีงชตัเตอรดงัสองครัง้เมือ่ใชระบบ Live View
ถาใชแฟลช กลองจะมีเสียงชัตเตอรดังสองครั้งเมื่อถายภาพดวย Live View
(น.125)

ในขณะที่ใชระบบ Live View หรือถายภาพยนตรมีสัญลักษณ
สีขาวหรือสีแดง     ปรากฏขึ้น

สัญลักษณทั้งสองนี้ เปนสัญลักษณณบอกวา อุณหภูมิภายในตัวกลองเริ่มสูงขึ้น
แลว ถาหาก <    > สีขาว ปรากฏขึ้น จะแสดงวาภาพนิ่งที่ถายอาจมีคุณภาพ
ไมสมบูรณ สวนสัญลักษณ <    > สีแดง จะเตือนใหทราบวา ระบบ Live View
และระบบถายภาพยนตรกำลังใกลที่จะหยุดการทำงาน (น.139, 163)

ถาความเร็วในการบันทึกขอมูลลงในการดต่ำเกินไป ระบบถายภาพยนตรจะหยุด
ทำงานโดยอัตโนมัติ ควรนำการด SD ที่มีความเร็วในมาตรฐาน
หรือเร็วกวา หากตองการตรวจสอบขอมูลเรื่องความเร็วของการด ใหตรวจสอบ
จากเวบไซตของผูผลิตการด
หากไฟลภาพยนตรที่ถายมีขนาดถึง 4GB หรือครบ 29 นาที 59 วินาที ตอเนื่อง
กัน ระบบถายภาพยนตรจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

ระบบถายภาพยนตรหยดุทำงานเอง

ขณะถายภาพยนตร ภาพมีการกระพริบ หรือมีแถบปรากฏขึ้น
ตามแนวนอน

การกระพริบของภาพ หรือมีแถบตามแนวนอน(สัญญาณรบกวน) หรือมีคาแสงผิด
ปกติ เปนผลจากการกระพรบิของหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต หลอด LED หรอืแสงเทยีม
ชนดิตางๆ คาแสงและสขีองภาพอาจจะผดิเพีย้นไป และถกูบนัทกึไวในภาพยนตรดวย
ใหใชระบบเปดรับแสงแบบปรับตั้งเอง หรือตั้งความไวชัตเตอรใหต่ำลงเพื่อชวย
แกปญหา
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ภาพบนจอ LCD ดไูมสดใสเทาทีค่วร
อาจมฝีนุตดิทีจ่อ LCD ใหเชด็ออกดวยผาเชด็เลนสหรอืผานมุ
ที่อุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก การแสดงผลของจอ LCD จะชาลงหรืออาจจะดูมืดคล้ำ
การแสดงผลจะกลับเปนปกติเมื่อใชงานในอุณหภูมิหอง

บางสวนของภาพเปนสดีำและกระพรบิ
เปนการเตือนของระบบแสดงพื้นที่สวนสวาง(น.228)  ที่อาจมีความสวางมากเกินไป
จนขาดรายละเอยีด โดยจะแสดงเปนสดีำและกระพรบิสำหรบัพืน้ทีใ่นสวนนี้

เลนภาพยนตรไมได
ภาพยนตรที่ผานการตัดตอจากคอมพิวเตอรโดยใชซอฟทแวร ZoomBrowser EX /
ImageBrowser (น.302) หรือซอฟทแวรอื่นๆ จะไมสามารถเลนจากตัวกลองไดอีก
อยางไรกต็าม วดิโีอ snapshot ทีผ่านการตดัตอดวยซอฟทแวร ZoomBrowser
EX /ImageBrowser สามารถเลนจากตัวกลองได

ภาพยนตรทีเ่ลนมกีารหยดุบางขณะ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแสงอยางมากและเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันใน
ขณะถายภาพยนตร ระบบบนัทกึภาพอตัโนมตัจิะหยดุชัว่ครจูนแสงมคีวามเสถยีร แลว
จงึถายภาพยนตรตอไป ถาเปนแบบนี ้ใหใชระบบเปดรบัแสงแบบปรบัตัง้เอง (น.144)

เมือ่เลนดภูาพยนตร แลวไดยนิเสยีงการทำงานของกลอง

ลบภาพไมได
ถาภาพไดถกูปองกนัการลบ จะลบภาพนัน้ไมได (น.222)

เมื่อผูใชหมุนวงแหวนหรือปรับควบคุมเลนสในขณะถายภาพยนตร เสียงที่เกิดขึ้น
จากการปรับควบคุมจะถูกบันทึกลงไปในภาพยนตรดวย หากไมตองการใหมีเสียง
นี้ใหใชไมโครโฟนภายนอก (มีจำหนายทั่วไป) (น.160)
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ภาพดมูลีกัษณะทีบ่ดิเบอืนในขณะทีก่ำลงัถายภาพยนตร
หากขยับกลองไปทางซายหรือขวาอยางรวดเร็ว(แพนกลองอยางรวดเร็ว) หรือเมื่อถาย
ภาพวตัถทุีเ่คลือ่นทีอ่ยางรวดเรว็ ภาพจะแลดมูคีวามบดิเบอืนเกดิขึน้

ปรับตั้ ง ระบบวิดี โอ (V ideo  OUT)  ใหตรงกันกับระบบวิดี โอของ เครื่ อ งรับ
โทรทัศน(NTSC/PAL) (น.221)

ตรวจสอบดูวา ไดเสียบสาย AV หรือ HDMI เขากับกลองและโทรทัศนดีแลวหรือ
ไม (น. 218, 221)

ไมมีภาพปรากฏบนจอโทรทัศน

ขึ้นอยูกับเครื่องอานการดและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรที่ใช ซึ่งการดชนิด
SDXC นั้น เครื่องอานหรือระบบปฏิบัติการบางรุนอาจตรวจไมพบก็ได ในกรณีนี้
ใหใชสายเชื่อมตอจากกลองเพื่อถายโอนภาพจากกลองไปสูคอมพิวเตอรดวย
ซอฟทแวร EOS Utility ซึ่งไดมาพรอมกับกลอง (น.302)

เครื่องอานการดตรวจไมพบแผนการด

⌫⌫

ชื่อของไฟลมีตัวอักษรตัวแรกสุด เปน (“_MG_”)
ถาปรับระบบสีเปน Adobe RGB ตัวอักษรตัวแรกของชื่อไฟลจะนำหนาดวย “_”
ถาไมตองการ ใหปรับระบบสีเปน sRGB (น.121)

เมื่อใชระบบบันทึกภาพอัตโนมัติสมบูรณแบบ  และถายภาพยนตร  บางแถบ
รายการและตัวเลือกจะถูกตัดไป ใหเปลี่ยนไปเปนระบบบันทึกภาพสรางสรรค
(น.43)

หนาจอของเมนูแสดงแถบและตัวเลือกนอยลง
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หมายถึงไฟลภาพยนตร (น.171)

วันที่และเวลาไมปรากฏขึ้นบนภาพ
วันที่และเวลาไมปรากฏขึ้นบนภาพ แมวาวันที่และเวลาจะถูกบันทึกพรอมกับ
ขอมูลตางๆ ในขณะถายภาพในรูปแบบของขอมูลการถายภาพ และเมื่อส่ังพิมพ
ภาพ ผูใชสามารถสั่งใหพิมพวันที่และเวลาซึ่งอยูภายในขอมูลการถายภาพลง
บนภาพ ได(น.241)

กลองแสดงวันที่และเวลาที่บันทึกภาพไมถูกตอง
เกิดจากการไมไดตั้งวันที่และเวลาใหถูกตอง (น.34)

ปรากฏขึ้น
[###] จะปรากฏขึ้นเมื่อจำนวนไฟลภาพนิ่ง/ภาพยนตร เกินกวาจำนวนหลักที่
กลองจะแสดงได (3 หลัก) [###] จะปรากฏขึ้น (น.207)

เมนู [Eye-Fi Settings] ไมปรากฏขึ้น
เมนู [Eye-Fi Settings] จะปรากฏก็ตอเมื่อนำการด Eye-Fi ติดตั้งในตัวกลอง และ
หากการดมีแถบปองกันการบันทึก ผูใชจะไมสามารถตรวจสอบขอมูลการตอเชื่อม
ของการดได หรือส่ังยุติการถายโอนขอมูลของการดเมื่อแถบล็อคการบันทึกอยูใน
ตำแหนงล็อค (น.265)

⌫⌫

มีตัวเลือกผลพิเศษสำหรับการพิมพใหเลือกนอยกวาที่คูมือระบุ

รายการตัวเลือกผลพิเศษสำหรับการพิมพจะมีความแตกตางกันเมื่อใช เครื่อง
พิมพรุนตางๆ คำแนะนำนี้ จะแสดงรายการของผลพิเศษที่มีใหเลือกสำหรับเครื่อง
พิมพแตละรุน (น.240)

ชื่อของไฟลเริ่มตนดวย “MVI_”



Ãหสัแสดงความผดิพลาด

เมื่อเกิดปญหากับการทำงานของกลอง จะมีขอความ
แสดงความผิดพลาดเตือนที่ หน าจอ  ใหทำตาม
คำแนะนำที่หนาจอ

รายละเอยีด

รหสัความผดิพลาด

หมายเลข ขอความเตือน และการแกไขปญหา
การเชื่อมตอสัญญาณระหวางกันของกลองกับเลนสเกิดความผิดพลาด
ใหทำความสะอาดจุดสัมผัสของเลนส
    ทำความสะอาดจุดสัมผัสอีเลคทรอนิคสที่กลองและเลนส และควรใชเลนส
   ของ Canon เทานั้น (น.15, 18)
กลองไมสามารถตรวจพบการด หรือขอมูลในการด ใหสอดการดอีก
ครั้ง เปลี่ยนหรือฟอรแมทการดนั้นดวยกลอง

ไมสามารถบันทึกภาพไดเพราะการดเต็ม เปลี่ยนการดแผนใหม

แฟลชในตัวกลองไมยกตัวขึ้นทำงาน  ใหปดสวิตซของกลองแลว
เปดใหม
ปรับสวิตซปดและเปดกลอง  (น.32)

ไมสามารถถายภาพไดเพราะเกิดความผิดพลาด ใหปดสวิตซกลอง
และเปดใหม หรือถอดแลวใสแบตเตอรี่ใหม

* หากกลองยังแสดงรหัสบอกความผิดพลาดอยู ใหจดหมายเลขบอกความผิดพลาด
  ที่กลองแสดง และติดตอสอบถามที่ศูนยบริการของ Canon ที่ใกลที่สุด

เปลี่ยนการดใหม ลบภาพที่ไมจำเปน หรือฟอรแมทการด
(น.29, 224, 45)

ถอดการดออกแลวใสใหม หรือนำการดแผนอื่นมาใช
หรือฟอรแมทการด (น.29, 45)

ไมสามารถทำความสะอาดเซนเซอรได ใหปดสวิตซของกลองแลว
เปดใหม
ปรับสวิตซปดและเปดกลอง  (น.32)

ปรับสวิตซปดและเปดกลองใหม ,  ทดลองถอดแบตเตอรี่แลวใสใหม ,
เปลี่ยนมาใชเลนสของแคนนอน(กรณีที่ใชเลนสอยางอื่น)  (น.32, 28)



Ãายละเอยีดของกลอง
• ชนดิ
ชนิดของกลอง: Digital, single-lens reflex, มีระบบวัดแสงและ

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

(ความยาวโฟกสัเทยีบเทากบัระบบ 35mm โดย
ประมาณ  คณูดวย 1.6 เทาของความยาวโฟกสัทีร่ะบ)ุ

เมาท: Canon EF

• เซนเซอรรบัแสง
ชนดิ: CMOS sensor
พกิเซลทีใ่ชงานจรงิ: ประมาณ 18 ลานพกิเซล
อัตราสวนของดาน: 3:2
ระบบกำจดัฝนุ: อัตโนมัติ, แมนนวล และแนบขอมูลตำแหนงของเม็ดฝุน

ไปกบัภาพทีถ่าย

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

RAW+JPEG บนัทกึไฟลทัง้สองชนดิไดในเวลาเดยีวกนั
ความละเอียดในการบันทึก: Large : ประมาณ 17.90 ลานพิกเซล (5184 x 3456)

Medium : ประมาณ 8.00 ลานพิกเซล (3456 x 2304)
S1 : ประมาณ 4.50 ลานพิกเซล (2592 x 1728)
S2 : ประมาณ 2.50 ลานพิกเซล (1920 x 1280)
S3 : ประมาณ 350,000 พิกเซล (720 x 480)
RAW : ประมาณ 17.90 ลานพิกเซล (5184 x 3456)

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

Faithful, Monochrome, User Def. 1 - 3
Basic+: ถายภาพโดยเลอืกบรรยากาศ, สภาพแสง หรอืฉากหลงั
สมดุลสีขาว(WB): Auto, Preset (Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten

light, White fluorescent light, Flash), Custom
ปรับแกสมดุลสีขาว และมีระบบถายภาพครอมสมดุลสีขาว
* สามารถรบัขอมลูอุณหภมูสิขีองแสงแฟลช

การลดสัญญาณรบกวน(noise): เมือ่ถายภาพดวยการเปดรบัแสงนานมาก และเมือ่ใช
ความไวแสงสงู

ปรับแกความเขมสวางอัตโนมัติ: มีระบบ Auto Lighting Optimizer
ระบบเนนรายละเอยีดในสวนสวาง
(Highlight tone priority): มรีะบบนี้
ระบบปรับแกความสลัวของขอบภาพ: มรีะบบนี้
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• ชองเลง็ภาพ
ชนดิ: Eye-level pentamirror
การครอบคลุม: แนวตั้ง/แนวนอน 95% จากพื้นที่ภาพจริง (ระยะมอง 19 มม.)
อัตราขยาย: ประมาณ 0.85x (-1 m   ใชเลนส 50mm โฟกสัที ่infinity)
ระยะมอง: ประมาณ 19 มม. (จากศนูยกลางของเลนสตาที ่-1m  )
ปรับแกสายตาในตัว: ประมาณ -3.0 - +1.0 m  (dpt)
โฟกสัสกรนี: ติดตั้งตายตัว, Precision Matte
กระจกสะทอนภาพ: แบบ Quick-return
ตรวจสอบความชัดลึก: มปีมุตรวจสอบความชดัลกึ

• ออโตโฟกสั
ชนดิ: TTL secondary image-registration, phase detection
จุดโฟกัส: 9 จดุ  (ใชเซนเซอรแบบกากบาททัง้หมด)
ชวงการวดัแสง: EV -0.5 - 18 (ที่ 23 ํC/73 ํF, ISO 100)
ระบบโฟกสั: One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF, แมนนวลโฟกัส(MF)
ไฟชวยหาโฟกสัอตัโนมตั:ิ แฟลชในตวัจะยงิแสงกระพรบิแบบตอเนือ่ง

• ควบคมุการเปดรบัแสง
ระบบวัดแสง: TTL วดัแสงผานเลนสทีเ่ปดชองรบัแสงกวางสดุ

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

ชวงการวดัแสง: EV 1 – 20  (ที ่23 ํC/73 ํF  ใชเลนส EF50mmf/1.4 USM
ที่  ISO 100)

ระบบบนัทกึภาพ: Program AE (Scene Intelligent Auto, Flash Off,
Creative Auto, Portrait, Landscape, Close-up, Sports,
Night Portrait, Program), shutter-priority AE,
aperture-priority AE, manual exposure,
automatic depth-of-field AE

ความไวแสง(ISO): Basic Zone modes: ปรบัความไวแสงใหอตัโนมตัใินชวง
(แนะนำใหใชดชันคีาแสง) ISO 100 – 3200

Creative Zone modes: ISO 100 - 6400 (ปรบัไดขัน้ละ
1 stop) หรอืกลองเลอืกใหโดยอตัโนมตัใินชวง
ISO 100 - 6400 หรือขยายความไวแสงเปน  ISO 12800

ระดบัการชดเชยแสง: แบบปรับตั้งเอง: +/-5 stops ปรับไดขั้นละ1/3- หรือ
1/2-stop
ถายภาพครอม: +/- 2 stops ปรับไดขั้นละ1/3- หรือ
1/2-stop  (สามารถใชงานรวมกบัการปรบัชดเชยแสงได)

ล็อคคาแสงอัตโนมัติ: อัตโนมัติ: ใชระบบ One-shot AF และหาโฟกัสไดแลว
               รวมกับระบบวัดแสงเฉลี่ยหลายสวน
ล็อคคาแสงแบบแมนนวล: โดยกดปุม AE Lock

-1

-1
-1

-1
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• ชตัเตอร
ชนดิ: Electronically-controlled, focal-plane shutter
ความไวชัตเตอร: 1/4000 วินาที ถึง 1/60 วินาที (ในระบบ Full Auto),

ความไวชตัเตอรสมัพนัธแฟลช 1/200 วนิาที
1/4000 วินาที ถึง 30 วินาที, และชัตเตอร bulb
(ความไวชัตเตอรที่ปรับไดทั้งหมด)
(ความไวชัตเตอรที่ปรับไดจะขึ้นอยูกับระบบบันทึกภาพที่ใช)

• แฟลช
แฟลชในตวั: ซอนตวั และยกตวัขึน้ทำงานเอง

Guide No.: ประมาณ 13/43 (ที ่ISO 100 หนวยเมตร/ฟตุ)
การครอบคลุมของแฟลช: มมุรบัภาพของเลนสความยาวโฟกสั 17mm

ระยะเวลาประจไุฟ ประมาณ 3 วนิาที
แฟลชภายนอก: EX-series Speedlite(สามารถปรับฟงกชั่นไดจากตัวกลอง)
ระบบวัดแสงแฟลช: E-TTL II autoflash
ชดเชยแสงแฟลช: +/- 2 stops ปรับไดขั้นละ 1/3 หรือ1/2 stop
ล็อคคาแสงแฟลช: ทำได
ชองเสียบสายพวงแฟลชภายนอก: ไมมี
• ระบบขบัเคลือ่น
ระบบขับเคลื่อน: แบบครัง้ละภาพ, แบบตอเนือ่ง,

หนวงเวลาถายภาพ 10 วนิาท ีหรอื 2 วนิาที
และหนวงเวลา 10 วนิาทแีลวถายแบบตอเนือ่ง

ถายภาพตอเนื่องความเร็วสูงสุด: สงูสดุประมาณ 3.7 เฟรมตอวนิาที
จำนวนภาพตอเนื่องสูงสุด: JPEG Large/Fine: ประมาณ 34 shots

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

• Live View Shooting
อัตราสวนของดาน: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1
ระบบโฟกสั: Live mode, Face detection Live mode

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

ระบบวัดแสง: วดัแสงเฉลีย่ ดวยเซนเซอรรบัแสง
ชวงการวดัแสง: EV 0 - 20 (ที่ 23 ํC/73 ํF เลนส EF50mm f/1.4 USM

ที่ ISO 100)
การแสดงเสนตาราง: แสดงไดสองแบบ
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• การถายภาพยนตร
ระบบบีบอัดภาพยนตร: MPEG-4 AVC/H.264  Variable (average) bit rate
รปูแบบการบนัทกึเสยีง: Linear PCM
ชนิดของไฟล: MOV
ขนาดการบนัทกึ: 1920x1280 (Full HD) : 30p/25p/24p

1280x720 (HD) : 60p/50p
640x480 (SD) : 30p/25p

อัตราเฟรม: * 30p (29.97 ภาพ/วินาที), 25p (25.00 ภาพ/วินาที),
24p (23.976 ภาพ/วนิาท)ี, 60p (59.94 ภาพ/วนิาท)ี,
50p (50.00 ภาพ/วนิาท)ี

ขนาดไฟล: 1920x1080 (30p/25p/24p) : ประมาณ 330 MB/นาที
1280x720 (60p/50p)           : ประมาณ 330 MB/นาที
640x480 (30p/25p)               : ประมาณ 82.5 MB/นาที

การโฟกสัภาพ: รปูแบบเดยีวกบัการโฟกสัดวยระบบ Live View
ระบบวัดแสง: วดัแสงดวยระบบเฉลีย่หลายสวนและ

เฉลีย่เนนกลางภาพ ดวยเซนเซอรรบัแสง
* กลองจะปรับตั้งเอง โดยพิจารณาจากระบบออโตโฟกัสที่เลือกใช

ชวงการวดัแสง: EV 0 - 20 (ที่ 23 ํC/73 ํF เมื่อใชเลนส EF50mm
f/1.4 USM  ที่ ISO 100

การควบคุมการเปดรับแสง: Program AE ของระบบถายภาพยนตร และปรบัตัง้เอง
ชดเชยแสง: +/- 3 สตอป ปรับไดขั้นละ 1/3 สตอป
ความไวแสง: ปรับตั้งอัตโนมัติ: ในชวง ISO 100 - 6400

เมือ่ถายดวยระบบปรบัตัง้เอง สามารถปรบัความไวแสงเองได
ระบบดิจิตอลซูม: ประมาณ 3x - 10x
ระบบวิดีโอ snapshot: ปรบัตัง้เวลาได 2 วนิาท ี/ 4 วนิาท ี/ 8 วนิาที
การบนัทกึเสยีง: บนัทกึดวยไมโครโฟนแบบ monaural ในตวักลอง

มชีองเสยีบตอพวงไมโครโฟนภายนอกได
สามารถปรบัความดงัของเสยีง และมฟีลเตอรตดัเสยีงรบกวน

การแสดงเสนตาราง: แสดงไดสองแบบ

• จอภาพ LCD
ชนดิ: TFT color liquid-crystal monitor
ขนาดและความละเอียด: 3.0 นิ้ว อัตราสวนของดาน 3:2

ความละเอยีดประมาณ 1.04 ลานพกิเซล
ปรับมุมของจอภาพ: ทำได
การปรับความสวาง: ปรบัตัง้ได 7 ระดบั
ภาษาที่เลือกได: 25 ภาษา
แนะนำคุณสมบัติของฟงกชั่น: มคีำอธบิายกำกบั
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• เลนดภูาพ
รูปแบบการแสดงภาพ: ภาพเดีย่ว, ภาพเดีย่วพรอมขอมลูการถายภาพ (ภาพ,

คณุภาพในการบนัทกึ,  ขอมลูการถายภาพ, histogram),
ภาพดชัน ี4 หรอื 9 ภาพ, หมนุภาพได

ซูมขยายดูภาพในตัวกลอง: ประมาณ 1.5x-10x
การคนหาภาพ: เลือ่นดภูาพครัง้ละภาพ, แบบขามครัง้ละ 10 หรอื 100 ภาพ

ลำดบัวนัที,่ โฟลเดอร, ภาพยนตร, ภาพนิง่, การตัง้อนัดบั
เตอืนพืน้ทีส่วนสวาง: พืน้ทีส่วนสวางในภาพจะกระพรบิ
การเลนดภูาพยนตร: เลนดไูดทีจ่อ LCD ของกลอง หรอืตอพวงไปเลนดภูายนอก

ดวยสายตอพวง HDMI และมลีำโพงในตวั
เลนภาพอตัโนมตั(ิสไลดโชว): ตามลำดับทุกๆ ภาพ, วันที่, โฟลเดอร, ภาพยนตร,

ภาพนิ่ง เลือกลูกเลนในการเชื่อมตอภาพได 5 แบบ
เสยีงเพลงประกอบ: เลอืกเพลงประกอบสไลดโชวภาพนิง่และภาพยนตรได
ขยายเสยีงทมุ: ปรับตั้งได

• การประมวลผลภาพ
ฟลเตอรสรางสรรคภาพ: Grainy B/W, Soft focus, Fish-eye effect,

Toy camera effect, Miniature effect
ลดขนาดภาพ: ทำได

• Direct Printing สัง่พมิพภาพโดยตรงจากตวักลอง
เครือ่งพมิพทีส่นบัสนนุ: เครือ่งพมิพทีม่รีะบบ PictBridge
ภาพที่พิมพได: ไฟลภาพแบบ JPEG และ RAW
ระบบสั่งงานพิมพ: สนบัสนนุระบบพมิพแบบ DPOF 1.1

• ปรบักลองใหทำงานตามผใูช
Custom Functions: 12  แบบ
การปรบัตัง้ My Menu: มี
ขอมูลลิขสิทธิ์: บนัทกึขอมลูลขิสทิธิข์องภาพได

• การตอเชือ่ม
ชองตอพวง AV OUT Analog video (สนับสนุน NTSC/PAL) / stereo audio
แบบดิจิตอล: output สำหรบัตอเชือ่มกบัคอมพวิเตอรและเครือ่งพมิพ

(ดวย Hi-Speed USB)
ชองตอพวงแบบ HDMI: ชนดิ C (ปรบัความละเอยีดอตัโนมตั)ิ, CEC-compatible
ชองเสียบ Microphone IN: แบบสเตอริโอ mini-jack ขนาด 3.5 มม.
ชองเสียบสายลั่นชัตเตอร: ใชสายลั่นชัตเตอรรุน RS-60E3
รโีมทคอนโทรลแบบไรสาย: Remote controller RC-6
Eye-Fi card: สนบัสนนุ
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• พลังงาน
แบตเตอรี:่ แบตเตอรี LP-E8 (1 กอน)

* สามารถใชไฟฟากระแสสลบัได เมือ่ใชอปุกรณ
  เสริมพิเศษ  AC Adapter Kit ACK-E8
* เมื่อใชแบตเตอรีกริป BG-E8  สามารถใช
แบตเตอรี AA/LR6 ได

อายุการใชงานแบตเตอรี: เมือ่มองภาพผานชองเลง็ภาพ:
(ทดสอบตามมาตรฐาน CIPA) ประมาณ 440 ภาพ ที่ 23 ํC/73 ํF และ 400 ภาพ ที่ 0 ํC/32 ํF

เมือ่เลง็ภาพดวยระบบ Live View :
ประมาณ 180 ภาพ ที่ 23 ํC/73 ํF และ 150 ภาพ ที่ 0 ํC/32 ํF

เวลาในการถายภาพยนตร: ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที ที่ 23 ํC/73 ํF
ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที ที่ 0 ํC/32 ํF
(เมื่อใช Battery Pack LP-E8 ที่ประจุไฟเต็ม)

• ขนาดและน้ำหนกั
ขนาด (กวางXสงูXหนา): 133.1 x 99.5 x 79.7  มม. / 5.2 x 3.9 x 3.1 นิ้ว
น้ำหนกั: ประมาณ 570 กรัม / 20.1 ออนซ (CIPA Guidelines)

และ 515 กรัม / 18.2 ออนซ (เฉพาะตัวกลอง)

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

• แบตเตอรี ่LP-E8
ชนดิ: ลิเธี่ยมไอออน ประจุไฟใหมได
แรงดนัไฟฟา: 7.2 V DC
ความจุกระแสไฟ: 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 นิ้ว
น้ำหนกั: ประมาณ 52  กรัม /1.8 ออนซ

• เครือ่งชารจแบตเตอรี ่LC-E8
แบตเตอรี่ที่ใชได: Battery Pack LP-E8
ระยะเวลาประจุไฟ: ประมาณ 2 ชั่วโมง (ที่ 23 ํC / 73 ํF)
กระแสไฟเขา: 100 - 240 V AC (50/60 Hz)
กระแสไฟออก: 8.3 V DC  (720mA)
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 นิ้ว
น้ำหนกั: ประมาณ 82 กรัม / 2.9 ออนซ
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• เครือ่งชารจแบตเตอร ีLC-E8E
แบตเตอรี่ที่ใชได: Battery Pack LP-E8
ระยะเวลาประจุไฟ: ประมาณ 2 ชั่วโมง (ที่ 23 ํC / 73 ํF)
กระแสไฟเขา: 100 - 240 V AC (50/60 Hz)
กระแสไฟออก: 8.4 V DC / 580 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  นิ้ว
น้ำหนกั: ประมาณ 82 กรัม  / 2.9 ออนซ (ไมรวมสายไฟ)

• EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
องศาการรับภาพ: ตามแนวทแยง: 74 ํ20’ - 27 ํ 50’

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

โครงสรางของเลนส: 11 ชิ้น 9 กลุม
ชองรับแสงแคบสุด: f/22 - 36
ระยะโฟกสัใกลสดุ: 0.25 เมตร / 0.82 ฟุต (จากเซนเซอรถึงวัตถุ)
อัตราขยายสูงสุด: 0.34x (ที่ 55 mm)
พื้นที่ครอบคลุม: 207x 134 - 67 x 45 มม. / 8.1 x 5.3 - 2.6 x 1.8 นิ้ว

(ที่ 0.25 เมตร / 0.82  ฟุต)
ระบบ Image Stabilizer: แบบ Lens shift type
ขนาดฟลเตอร: 58 mm
ฝาปดเลนส: E-58
เสนผา ศก. และความยาว: ประมาณ 68.5 x 70 มม / 2.7 x 2.8 นิ้ว
น้ำหนกั: ประมาณ 200 กรัม / 7.1 ออนซ
ฮดู: EW-60C (แยกจำหนาย)
กลองบรรจ:ุ LP814 (แยกจำหนาย)

องศาการรับภาพ: ตามแนวทแยง: 74 ํ20’ - 27 ํ50’
ตามแนวนอน: 64 ํ30’ - 23 ํ20’
ตามแนวตั้ง: 45 ํ30’ - 15 ํ40’

โครงสรางของเลนส: 11 ชิ้น 9 กลุม
ชองรับแสงแคบสุด: f/22 - 36
ระยะโฟกสัใกลสดุ: 0.25 เมตร / 0.82 ฟุต (จากเซนเซอรถึงวัตถุ)
อัตราขยายสูงสุด: 0.34x (ที่ 55 mm)
พื้นที่ครอบคลุมของภาพ: 207 x 134 - 67 x 45  มม. /

8.1 x 5.3 - 2.6 x 1.8  นิ้ว ที่ 0.25 เมตร / 0.82 ฟุต
ขนาดฟลเตอร: 58 mm
ฝาปดเลนส: E-58
เสนผา ศก. และความยาว: ประมาณ 68.5 x 70.0 มม. / 2.7 x 2.8 นิ้ว

• EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III
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น้ำหนกั: โดยประมาณ 195 กรัม / 6.9 ออนซ
ฮดู: EW-60C (แยกจำหนาย)
กลองบรรจ:ุ LP814 (แยกจำหนาย)

• EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS
องศาการรับภาพ: ตามแนวทแยง: 74 ํ20’ - 11 ํ30’

 ตามแนวนอน: 64 ํ30’ - 9 ํ30’
ตามแนวตั้ง: 45 ํ30’ - 6 ํ20’

โครงสรางของเลนส: 16 ชิ้น 12 กลุม
ชองรับแสงแคบสุด: f/22 - 36
ระยะโฟกสัใกลสดุ*: ที่ 18 มม.: ระยะ 0.49 เมตร / 1.61 ฟุต

(327 x 503 มม. / 12.9 x 19.8 นิ้ว)
ที่ 135 มม. ระยะ 0.45 ม. / 1.48 ฟุต
(75 x 112 มม. / 3.0 x 4.4 นิ้ว)
*จากเซนเซอรถงึวตัถุ

อัตราขยายสูงสุด: 0.21x (ที่ 135 mm)
ระบบ Image Stabilizer: แบบ Lens shift type
ขนาดฟลเตอร: 67 mm
ฝาปดเลนส: E-67U
เสนผา ศก. และความยาว: ประมาณ 75.4 x 101 มม. / 3.0 x 4.0 นิ้ว
น้ำหนกั: โดยประมาณ 455 กรัม / 16.0 ออนซ
ฮดู: EW-73B (แยกจำหนาย)
กลองบรรจ:ุ LP1116 (แยกจำหนาย)

คณุสมบตัทิีแ่สดงไวในรายการขางตน ไดมาจากการทดสอบตามมาตรฐานของ Canon และ
และตามคำแนะนำของ CIPA(Camera and Imaging Products Association)
ขนาดความกวาง ยาว สงู เสนผาศนูยกลางใหญสดุ และน้ำหนกั ทีแ่สดงอยใูนรายการ ไดทำการวดัตาม
วธิกีารมาตรฐานของ CIPA (ยกเวน น้ำหนกัเฉพาะตวักลอง)
คณุสมบตัแิละการตกแตงภายนอกของกลองอาจเปลีย่นแปลงโดยไมตองแจงใหทราบ
เมือ่ใชเลนสยีห่ออืน่ และเกดิปญหากบัการทำงานของกลอง ใหสอบถามทีผ่ผูลติเลนสนัน้ๆ



เกี่ยวกับการสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ของ  MPEG-4
“การใชผลติภณัฑตามมาตรฐานของ MPEG-4 นี ้ ไดรบัอนญุาตภายใตสทิธบิตัรของ
AT&T สำหรบัการใชรหสัและถอดรหสัไฟลวดิโีอชนดิ MPEG-4 ซึง่เปนการใชรหสัวดิโีอ
สำหรบัการใชงานสวนบคุคล(1) และไมเปนเชงิพาณชิย(2) โดยไดรบัอนญุาตจากผใูห
การอนญุาตใหใชผลติภณั MPEG-4 ซึง่อยภูายใตลขิสทิธิข์อง AT&T
ไมอนญุาตหรอืสนบัสนนุใหนำ MPEG-4 ไปใชสำหรบังานประเภทอืน่”
* เอกสารนีจ้ะใชภาษาองักฤษในการอธบิายหากจำเปน

แนะนำใหใชอปุกรณเสรมิพเิศษของ Canon แทเทานัน้
ผลติภณัฑนี ้ไดถกูออกแบบใหมคีณุสมบตัอินัโดดเดน และมปีระสทิธภิาพในการใชงานทีย่อดเยีย่ม
เมือ่ใชรวมกบัอปุกรณเสรมิพเิศษของ Canon โดยเฉพาะ ซึง่ Canon ไมรบัผดิชอบตอความเสยี
หายของผลิตภัณฑเมื่อใชอุปกรณเสริมที่ไมใช Canon และ/หรือ ความเสียหายจากอุบัติเหตุ เชน
อคัคภียั ฯลฯ (เชน การรัว่ซมึของแบตเตอรี ่และ/หรอื การระเบดิของแบตเตอรีแ่พค็)  โปรดระลกึ
วา การรับประกันจะไมครอบคลุมถึงการซอม เมื่อเกิดความเสียหายตออุปกรณเสริมที่ไมใช
ผลิตภัณฑของ Canon แมผูใชตองการใหซอมหรือเปลี่ยนอุปกรณชิ้นดังกลาว

Adobe เปนเครือ่งหมายการคาของบรษิทั Adobe Systems Incorporated
Windows เปนเครือ่งหมายการคาของบรษิทั Microsoft Corporation ในสหรฐัอเมรกิา
และประเทศอืน่ๆ
Macintosh และ Mac OS เปนเครือ่งหมายการคาของบรษิทั Apple Inc. ในสหรฐั
อเมรกิา และประเทศอืน่ๆ
เครือ่งหมาย  SDXC เปนเครือ่งหมายการคาของ SD-3C, LLC.
HDMI, สญัลกัษณ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เปนเครือ่ง
หมายการคา หรอืเครือ่งหมายการคาทีม่กีารลงทะเบยีนไวกบั HDMI Lincensing LLC.
ชือ่สนิคาและเครือ่งหมายการคาอืน่ๆ ทีป่รากฏอยใูนคมูอืฉบบันี ้เปนสมบตัขิองเจาของ
สนิคาเหลานัน้

เครือ่งหมายการคา



 



ปฏบิตัติามคำแนะนำตอไปนีอ้ยางเครงครดั และใชอปุกรณอยางระมดัระวงัและถกูวธิ ีเพือ่ปองกนัการเกดิ
อบุตัเิหตรุายแรง และความเสยีหายของอปุกรณ

เพือ่ปองกนัการเกดิอคัคภียั ความรอน การรัว่ไหลของสารเคม ีและการระเบดิ ใหปฏบิตัติามคำ
แนะนำเพื่อความปลอดภัยอยางเครงครัด:
- หามใชแบตเตอรี่ แหลงพลังงาน และอุปกรณเสริมที่ไมไดระบุไวในคูมือฉบับนี้ ไมควรทำแบตเตอรี่
   เอง หรือดัดแปลงกอนแบตเตอรี่เด็ดขาด
- หามลัดวงจร ถอดชิ้นสวน หรือดัดแปลงกอนแบตเตอรี่ หามใชความรอน และทำการบัดกรีกอน
   แบตเตอรี่ หามทำแบตเตอรี่ตกลงในน้ำหรือไฟ และหามทำการทุบหรือกระแทกกอนแบตเตอรี่เปน
   อันขาด
- ระมัดระวังอยาใสแบตเตอรี่กลับขั้วเปนอันขาด (+ - ) และหามใชแบตเตอรี่เกาและใหมคละกัน
- หามทำการประจุไฟแบตเตอรี่นอกชวงของอุณหภูมิที่กำหนดไว(0 ํC - 40 ํC / 32 ํF - 104 ํF) และ
   หามประจุไฟนานเกินเวลาที่กำหนด
- หามสอดวัสดุแปลกปลอมที่เปนโลหะกับจุดสัมผัสอีเลคทรอนิคสตางๆ ของกลอง ชองเสียบอุปกรณ
  เสริม และชองเสียบสายเชื่อมตอ ฯลฯ
เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก ถาเด็กกลืนกอนแบตเตอรี่เขาไป ใหนำไปพบแพทยทันที (สารเคมีใน
แบตเตอรี่เปนอันตรายตอกระเพาะอาหารและอวัยวะภายใน)
เมื่อตองการทิ้งแบตเตอรี่ ใหปดขั้วสัมผัสดวยเทปเพื่อปองกันการสัมผัสกับวัสดุที่เปนโลหะหรือ
แบตเตอรีก่อนอืน่ๆ เพือ่ปองกนัการลดัวงจรทีอ่าจทำใหเกดิการระเบดิได
ในขณะประจไุฟแบตเตอรี ่หากมคีวามรอนสงู กลิน่และควนั ใหถอดสายไฟออกจากปลัก๊ไฟทนัท ีเพือ่
หยดุประจไุฟ เพือ่ปองกนัการเกดิอคัคภียั
ถาแบตเตอรี่เกิดการรั่วซึม มีการเปลี่ยนสี รูปทรง หรือมีกลิ่นและควัน ใหถอดออกทันที และระวังความรอนใน
ขณะสมัผสักอนแบตเตอรีด่วย

ในขณะประจุไฟ วางเครื่องประจุไฟและแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก สายไฟอาจชอตโดยอุบัติเหตุ หรือเกิดไฟฟาลัด
วงจรได

ปองกนัอยาใหสิง่ทีร่ัว่ซมึจากกอนแบตเตอรีส่มัผสัถกูดวงตา ผวิหนงั เสือ้ผา เพราะอาจทำใหตาบอด
หรอืเปนอนัตรายตอผวิหนงั หากเกดิการสมัผสัแลว ใหลางบรเิวณนัน้ดวยน้ำสะอาดโดยไมขดัถ ูและ
รบีไปพบแพทยทนัที

หามวางสายไฟหรอืสายใดๆ ใกลแหลงกำเนดิความรอน เพราะอาจทำใหสายเกดิการละลายและเสยีรปูไป ซึง่อาจ
ทำใหเกดิไฟฟาลดัวงจรได
ไมควรใชแฟลชถายภาพผทูีก่ำลงัขบัขีย่วดยาน เพราะอาจทำใหมองไมเหน็ชัว่ขณะและเกดิอบุตัเิหตุ
ไมควรใชแฟลชถายภาพใกลกบัคนมากเกนิไป เพราะอาจจะทำใหเสยีสขุภาพตาได และเมือ่ใชแฟลชถายภาพเดก็
ทารก ควรถายในระยะหางกวา 1 เมตรขึ้นไป
กอนนำกลองและอุปกรณเสริมอื่นๆ ไปเก็บ ควรถอดแบตเตอรี่ออกเสียกอน และถอดสายไฟทุกเสนออกจากปลั๊ก ทั้ง
นีเ้พือ่ปองกนัการเกดิไฟฟาลดัวงจร หรอืการสะสมของความรอนอนัอาจทำใหเกดิอคัคภียัได

หามใชกลองหรอืประจไุฟแบตเตอรีเ่มือ่ไดกลิน่กาซ เพือ่ปองกนัการเกดิระเบดิและเกดิอคัคภียั



⌫

ถาทำอุปกรณตก และวัสดุที่หอหุมแตกหรือเปดออกจนเห็นชิ้นสวนดานใน หามสัมผัสกับชิ้นสวนภายใน
อุปกรณนั้นเด็ดขาด เพราะอาจจะถูกไฟชอตได
หามถอดชิ้นสวนหรือดัดแปลงอุปกรณ เพราะชิ้นสวนที่อยูดานในซึ่งมีแรงดันไฟฟาสูงมากอาจทำใหเกิด
ไฟชอตได
หามสองหรือเล็งกลองไปยังดวงอาทิตยและแหลงกำเนิดแสงที่สวางจา เพราะอาจทำใหเกิดอันตราย
ตอดวงตาได
เก็บกลองใหพนมือเด็กเล็กๆ สายคลองคออาจจะรัดคอเด็กจนหายใจไมออกได
อยาเกบ็กลองและอปุกรณอืน่ๆ ไวในทีซ่ึง่มฝีนุมาก ทีซ่ึง่มคีวามชืน้สงู เพือ่ปองกนัไฟฟาลดัวงจรและอคัคภียั

กอนที่จะใชกลองในเครื่องบินและโรงพยาบาล ตรวจสอบกอนวาสามารถถายภาพได คลื่นแมเหล็กไฟฟา
ที่สงออกจากกลองอาจจะรบกวนอุปกรณการบินและอุปกรณตรวจรักษาทางการแพทย
เพื่อปองกันอัคคีภัยและไฟชอต ใหปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยดานลางนี้:
- เมื่อเสียบปลั๊กไฟ ใหเสียบเขาจนสุด
- หามจับปลกไฟเมื่อมือเปยกชื้น
- เมื่อถอดหรือเสียบปลั๊กไฟ ใหจับที่หัวปลั๊ก ไมจับที่สาย
- ไมขูดขีด ตัด ดัดงอสายไฟ บิดหรือผูกสายไฟหรือทับดวยวัตถุที่มีน้ำหนักมาก
- ไมตอพวงสายไฟจำนวนมากเขากับชองเสียบเดียวกัน
- ไมเสียบสายไฟ เมื่อเครื่องปองกันไฟฟารั่วหรือลัดวงจรเสียหาย
เมือ่ใชงานไปแลวระยะหนึง่ ใหถอดสายไฟออก และเชด็ฝนุทีห่วัเสยีบและปลัก๊ไฟดวยผาแหง ถาในบรเิวณ
นั้นมีฝุนมาก หรือมีความชื้นสูงมาก หรือมีน้ำมัน ฝุนบริเวณปลั๊กไฟจะชื้นและอาจทำใหไฟฟาลัดวงจรและ
เกดิอคัคภียัได

หามทิ้งกลองไวในรถที่จอดตากแดด หรือใกลกับแหลงความรอน กลองอาจจะรอนจัดและทำอันตราย
ตอผิวหนัง
ไมควรยกยายกลองทีต่ดิอยบูนขาตัง้กลองในขณะเดนิไปรอบๆ การทำเชนนีอ้าจทำใหเกอิอบุตัเิหตแุละไดรบับาด
เจบ็ กลองอาจจะตกหลน ใหตรวจสอบวาขาตัง้กลองนัน้แขง็แรงพอทีจ่ะรองรบักลองและเลนส
ไมควรทิง้เลนส และเลนสทีต่ดิอยกูบักลองตากแดดโดยไมสวมฝาปดหนาเลนสเอาไว เลนสอาจจะรวมแสง
จนเกิดการสะสมความรอนมาก จนทำใหกลองเสียหายหรือไหมได
ไมควรใชผาหอหรอืหมุเครือ่งชารจแบตเตอรใีนขณะประจไุฟ เพราะทำใหเกดิการสะสมของความรอน ทำให
ตวัเครือ่งเสยีรปู หรอือาจเกดิเพลงิไหม
ถาทำกลองตกน้ำ หรือมีน้ำและของเหลวอื่นเขาไปในกลอง ใหถอดแบตเตอรี่และแบตเตอรี่สำรองสำหรับ
นาฬิกา เพื่อปองกันไฟฟาลัดวงจร
ไมควรเก็บ ใช หรือวางแบตเตอรี่กลอง แบตเตอรี่สำรองสำหรับนาฬิกา ภายในบริเวณที่มีความรอนสูง ซึ่งอาจ
ทำใหแบตเตอรี่รั่วซึมและมีอายุการใชงานสั้นลง ตัวแบตเตอรี่อาจรอนจัดจนเปนทำใหผิวหนังไหมพอง
หามใชทินเนอรผสมสี เบนซิน หรือสารประกอบอินทรียในการทำความสะอาดอุปกรณ การทำแบบนี้อาจ
ทำใหเกิดไฟไหมและยังเปนอันตรายตอสุขภาพ

หากอปุกรณแสดงการทำงานทีผ่ดิปกต ิหรอืตองการซอม ตดิตอทีต่วัแทนจำหนายของ
แคนนอน หรือที่ศูนยบริการที่อยูใกลที่สุด



อปุกรณดจิติอล Class B ตามมาตรฐาน Canadian ICES-003.

เมือ่ตอเชือ่มระบบพลงังานของกลองกบัปลัก๊ไฟ ใชไดเฉพาะ AC Adapter Kit
ACK-E8 (rated input: 100-240 V AC 50/60 Hz, rated output:7.4 V DC)
การใชอปุกรณอืน่ๆ นอกเหนอืจากนีอ้าจทำใหไฟฟาลดัวงจรหรอืเกดิอคัคภียั

Digital Camera Model DS126311 Systems
อุปกรณนี้ ประกอบดวยชิ้นสวน Part 15 ตามกฏของ FCC ซึ่งมีเงื่อนไขการใช 2 ลักษณะ คือ (1) เครื่อง
ใชนีจ้ะไมทำใหเกดิสญัญาณหรอืคลืน่ทีเ่กดิอนัตรายตอผใูช และ (2) เครือ่งใชนีจ้ะไมสงสญัญาณรบกวน
ทีแ่ทรกแทรงการทำงานของเครือ่งมอือืน่ๆ จนทำงานผดิพลาด
หมายเหต:ุ อปุกรณชิน้นีไ้ดผานการทดสอบตามขอจำกดัของการทดสอบอปุกรณใน

class B digital  ที่กำหนดโดยกฏของ FCC Part 15  เพื่อปองกันการเกิด
อนัตรายของอปุกรณทีอ่อกแบบมาใหใชภายในครวัเรอืน อปุกรณชิน้นี้
จะสรางคลืน่รงัสแีบบความถีว่ทิย ุซึง่ถาไมใชงานอยางถกูวธิตีามคำแนะนำ
กอ็าจจะรบกวนความถีว่ทิยไุด อยางไรกต็าม ไมมกีารรบัประกนัวาอปุกรณชิน้
นีจ้ะไมรบกวนคลืน่ความถีว่ทิยแุละเครือ่งรบัโทรทศัน ซึง่ผใูชสามารถตรวจ
สอบเองไดจากการเปดและปดการทำงานของอปุกรณ และผใูชกส็ามารถแก
ปญหาการรบกวนคลืน่ความถีว่ทิยแุละโทรทศันได โดยปฏบิตัดิงัตอไปนี:้
- ปรบัทศิทางของเสารบัสญัญาณใหม
- ขยบัอปุกรณใหออกหางจากเครือ่งรบัวทิยแุละโทรทศันมากขึน้
- เสยีบสายไฟของอปุกรณนีใ้นวงจรไฟฟาอืน่ๆ ทีไ่มใชวงจรเดยีวกบัเครือ่งรบั
  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



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

สำหรบัรฐัคาลฟิอรเนยี, สหรฐัอเมรกิา:
แบตเตอรี่ลิเธียมมีสารประกอบชนิด Perchlorate ซึ่งตองการการทำลายที่มี
ประสทิธภิาพดรูายละเอยีดที ่www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญมาก
1. เก็บคูมือฉบับนี้ไว — คูมือฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใชเครื่องประจุไฟรุน Battery Charger
    LC-E8 และ LC-E8E
2. กอนใชเครือ่งประจไุฟ อานคมูอืการใชและคำเตอืนทัง้หมด รวมทัง้คำเตอืนเกีย่วกบัอปุกรณเหลา
   นี้ :เสียกอน
   (1) เครื่องประจุไฟ, (2) แบตเตอรี่แพ็ค, และ (3) อุปกรณที่ใชแบตเตอรี่
3. คำเตือน — เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ใชแบตเตอรี่รุน LP-E8 ของ
    แคนนอนเทานั้น หากใชแบตเตอรี่รุนอื่น อาจไหม ทำใหเกิดการบาดเจ็บและความเสียหายอื่นๆ
4. อยาวางเครื่องประจุไฟตากฝนหรือหิมะ
5. การใชอุปกรณอื่นที่นำมาตอพวงซึ่งแคนนอนไมไดขายและแนะนำใหใช อาจทำใหเกิดประกาย
   ไฟ ไฟชอต หรือเกิดการบาดเจ็บ
6. เพื่อลดความเสี่ยงตอความเสียหายของปลั๊กและสายไฟ จับหัวปลั๊กเมื่อตองการถอดเครื่องประจุไฟออก
7. ตรวจสอบใหดีวาสายไฟจะไมขวางทางเดิน หรือถูกเหยียบ หรือทำใหขาดเสียหาย หรือเกิดความ
   ตึงมากเกินไป
8. ไมควรใชเครื่องประจุไฟกับสายไฟหรือปลั๊กไฟที่ชำรุด ใหเปลี่ยนใหเรียบรอยเสียกอน
9. หามใชเครื่องประจุไฟหากพบการพองตัวของเครื่อง หลนกระแทกอยางแรง หรือมีความเสียหาย
   ที่พบเห็นดวยตาในทุกๆ กรณี ใหนำไปตรวจสอบโดยชางที่ศูนยบริการเสียกอน
10. หามแกะ ดัดแปลง หรือถอดแยกชิ้นสวนของเครื่องประจุไฟ ใชบริการจากชางที่ศูนยบริการ
    เทานั้น การถอดและประกอบเองอาจทำใหเกิดไฟชอตและประกายไฟ
11. เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดประกายไฟ ควรถอดสายไฟของเครื่องชารจจากปลั๊กกอน
   ทำความสะอาด
คำแนะนำในการดูแลรักษา
ผูใชไมจำเปนตองทำการดูแลรักษาใดๆ เวนแตที่ไดแนะนำไวในคูมือ หากเกิดปญหา ใหติดตอที่
ศูนยบริการเทานั้น

คำเตือน
มคีวามเสีย่งในการระเบดิหากนำแบตเตอรีผ่ดิประเภทมาใช และการทิง้แบตเตอรีท่ี่
ไมใชแลว ขึน้อยกูบักฏหมายของพืน้ทีน่ัน้ๆ



คูมือ
การเริ่มตนใชซอฟทแวร

คมูอืการใชซอฟทแวรซอฟทแวร

ในบทนี้ จะอธิบายรายละเอียดโดยรวมของซอฟทแวรซึ่งอยูใน CD-ROM EOS
DIGITAL Solution Disk ทีไ่ดมาพรอมกบัตวักลอง พรอมกบัอธบิายวธิกีารตดิ
ตัง้ซอฟทแวรลงในคอมพวิเตอร และอธบิายวธิกีารดคูมูอืทีเ่ปนไฟล pdf ซึง่อยู
ภายใน CD-ROM Software Instruction Manual



แผนซดีนีี ้ประกอบดวยซอฟทแวรหลายแบบ สำหรบัใชกบักลอง EOS
DIGITAL

ซอฟทแวรนีจ้ะชวยในการตอเชือ่มกลองกบัคอมพวิเตอร เพือ่ถายโอนภาพ
(ภาพนิง่/ภาพยนตร) ทีถ่ายไวในตวักลองไปยงัคอมพวิเตอร สามารถควบคมุกลอง ควบ
คมุการถายภาพสำหรบักลองทีต่อเชือ่มอย ูจากการควบคมุผานคอมพวิเตอร นอกจากนี ้ผู
ใชสามารถสำเนาเพลงประกอบ เชน EOS Sample Music* ลงในการดไดดวย
      * Canon ไดจดัเตรยีมเพลงไว 5 เพลง ซึง่สามารถสำเนาจากซอฟทแวร
         EOS utility ลงในการด สำหรบัเลนประกอบการเลนภาพนิง่ อลับัม้วดิโีอ
         snapshot ภาพยนตร และสไลดโชวจากตวักลองได

ซอฟทแวรทีแ่นะนำเปนพเิศษสำหรบัผใูชทีม่กัจะถายภาพในแบบ RAW
ผใูชสามารถดภูาพ ปรบัแตงภาพ และประมวลผลไฟลและพมิพภาพแบบ RAW ดวย
ความเร็วสูง พรอมทั้งสามารถปรับแตงไฟลแบบ JPEG ในขณะที่รักษาลักษณะของภาพ
ตนฉบับเดิมไวดวย

เปนซอฟทแวรทีเ่หมาะสำหรบัผทูีม่กัจะถายภาพเปนไฟล JPEG ซึง่ผใูชสามารถจะ
ด/ูปรบัแตง/จดัการ/พมิพ ภาพทีเ่ปนไฟล JPEG ไดโดยงาย
นอกจากนี้ยังใชเลนและปรับแตงภาพยนตร(ไฟลสกุล MOV) และอัลบ้ัม
วดิโีอ Snapshot รวมทัง้จบัภาพนิง่จากภาพยนตรทีถ่ายดวย

ซอฟทแวรนีอ้อกแบบมาสำหรบัผใูชในระดบักาวหนา ซึง่มปีระสบการณในการ
ตกแตงภาพมากอน ซอฟทแวรจะสามารถแกไข Picture Style ซึง่ผใูชสามารถ
จะสรางรวมทัง้บนัทกึ Picture Style ทีส่รางขึน้ไดดวย

EOS DIGITAL Solution Disk

¤‹Ùมอืการเริม่ตนใชซอฟทแวร



¤‹Ùมือการเริ่มตนใชซอฟทแวร

การติดตั้งซอฟทแวร
ไมควรเชือ่มตอกลองกบัคอมพวิเตอรกอนจะทำการตดิตัง้ซอฟทแวร เพราะอาจทำใหเกดิ
ปญหาในการตดิตัง้ซอฟทแวรในภายหลงั
หากมซีอฟทแวรรนุกอนตดิตัง้อยแูลวในเครือ่งคอมพวิเตอร ใหทำการตดิตัง้ซอฟทแวรใหมโดย
ปฏบิตัติามคำแนะนำดานลางนี ้(ซอฟทแวรรนุใหมจะทบัซอฟทแวรรนุเกาโดยอตัโนมตั)ิ

ติดต้ังแผนซีดี EOS DIGITAL Solution disk
สำหรบัเครือ่งแมคอนิทอช ใหดบัเบลิคลกิทีไ่อคอนของแผนซดี-ีรอมซึง่ปรากฏทีห่นา
จอเพือ่เปดแผนซดี-ีรอม จากนัน้ดบัเบลิคลกิที ่[Canon EOS Digital Installer]

คลกิ [Easy Installation] และทำตามคำแนะนำทีป่รากฏบนหนาจอเพือ่
ทำการตดิตัง้

สำหรบัแมคอนิทอช คลกิ [Install]

คลกิ [Restart] และนำแผนซดีอีอกจากเครือ่งหลงัจากทีเ่ครือ่งเปดใหม
แลว

เมือ่คอมพวิเตอรถกูเปดใหมอกีครัง้ การตดิตัง้จะเสรจ็สมบรูณ



คูมือการใชซอฟทแวร
คมูอืการใชซอฟทแวร จะเปนไฟลทีอ่ยภูายในแผน ซดี-ีรอม แผนนี้

การสำเนาและอานคูมือการใชในแบบ PDF

ดบัเบลิคลกิทีไ่อคอนของ CD-ROM
สำหรบัวนิโดวส จะเปนไอคอนทีแ่สดงใน [(My) Computer]
สำหรบัแมคอนิทอช จะแสดงไอคอนทีห่นาจอ

ใสแผน CD [Software INSTRUCTION MANUAL]
เขาในคอมพวิเตอร

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

ดบัเบลิคลกิไฟล PDF ที ่copy มา
ตองตดิตัง้ซอฟทแวร Adobe Reader (เวอรชัน่ 6.0 ขึน้ไป) ในคอมพวิเตอรเพือ่อาน
ไฟล
สามารถดาวนโหลด Adobe Reader ไดจากอนิเตอรเนต โดยไมเสยีคาใชจาย

¤‹Ùมือการเริ่มตนใชซอฟทแวร



คูมือการเริ่มใชกลองอยางรวดเร็ว
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¤‹Ùมอืการเริม่ใชกลองอยางรวดเรว็
การปรับตั้งเมนู

จอภาพ
LCD ปุมควบคุม

แบบทศิทาง

ระบบบันทึกภาพ Basic zone ระบบถายภาพยนตร

ระบบบันทึกภาพ
Creative zone

แถบรายการ

รายการทีป่รบัตัง้รายการของเมนู

ปมุยนืยนัการปรบัตัง้

1. กดปมุ                       เพือ่แสดงรายการฟงกชัน่ตางๆ ทีป่รบัตัง้ได
2. กดปมุ                 เพือ่เลอืกแถบรายการของฟงกชัน่ จากนัน้กดปมุ
    เพือ่เลอืกแบบทีต่องการ
3. กดปมุ              เพือ่แสดงผลการปรบัตัง้
4. หลงัจากปรบัตัง้รายการทีต่องการแลว กดปมุ

ปมุเมนู



¤‹Ùมือการเริ่มใชกลองอยางรวดเร็ว

คุณภาพในการบันทึก
เลอืก [      Quality] จากนัน้กด
กดปมุ                  เพือ่เลอืกระดบัคณุภาพทีต่องการ จากนัน้กด

ระดับคุณภาพ
พิกเซล

จำนวนภาพที่ถายได

กดปมุ

นิยาม

ใหสสีนัทีฉ่ดูฉาดสดใส และภาพถายทีค่มชดัสงู
ใหสผีวิทีส่วยงาม และใหภาพทีค่มชดัเลก็นอย
ทองฟาสีฟาฉูดฉาด สีเขียวสดใส และใหภาพที่คมชัดสูงมาก
ภาพสเีอกรงค (ภาพขาวดำ)

สำหรบั                   (Neutral) และ                  (Faithful)   ดจูากคมูอืการใชกลอง
หนา 82

กดปมุ                    เพือ่เลอืก Picture Style ที่
ตองการ จากนัน้กดปมุ

Style
ใหสีสันที่เหมาะสมกับลักษณะของภาพ
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จอควบคมุแบบเรว็

กดปมุ
จอควบคมุแบบเรว็จะปรากฏขึน้

ความไวชัตเตอร

ระดับคาแสง /
ปรบัตัง้การชดเชยแสง

ระบบบันทึกภาพ

Picture Style

คุณภาพของภาพ

ปรบัความเขมสวางอตัโนมตัิ

ชดเชยแสงแฟลช

เพิ่มรายละเอียดในสวนสวาง
ความไวแสง

ชองรับแสง

ในระบบบันทึกภาพขั้นพื้นฐาน ฟงกชั่นที่สามารถเลือกปรับตั้งไดนั้น จะขึ้นอยูกับระบบ
บันทึกภาพที่เลือกใช

ระบบขบัเคลือ่น

ใชปมุ               เพือ่เลอืกฟงกชัน่ จากนัน้ใชวงแหวน                เพือ่ปรบัตัง้

สมดลุสขีาว
ระบบออโตโฟกสั ปรับฟงกชั่นของแฟลช

ในตวั

ระบบวัดแสง

ระบบบันทึกภาพ Basic zone ระบบบันทึกภาพ Creative Zone
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สวนตางๆ ของกลอง
สวติซเปด/ปด กลอง

วงแหวนควบคุม

ปุมชัตเตอร

สวิตซปรับเลือกระบบโฟกัส

วงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพ

ถายภาพดวย Live View /
ปุมถายภาพยนตร

ปมุปรบัชองรบัแสง /
ชดเชยแสง ปมุปรบัตัง้

ไฟแสดงสถานะ
ของการด

ปมุควบคมุ
แบบทศิทาง

ปุมเลือกจุดโฟกัส
ปุมล็อคคาแสง

ปมุความไวแสง ปุมแฟลช
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ความไวชตัเตอร

ระดบัคาแสง
ระบบบันทึกภาพ

คุณภาพในการบันทึก

Picture Style
สมดลุสขีาว

ระบบวัดแสง
ระบบขบัเคลือ่น

ปรบัความเขมสวาง
อัตโนมัติ

ความไวแสง
ชองรับแสง

ระบบออโตโฟกัส
จอควบคมุแบบเรว็

จำนวนภาพทีถ่ายไดระดับพลังงาน

แสดงขอมูลของระบบถายภาพนิ่ง

จุดโฟกัสอัตโนมัติ

ล็อคคาแสง
แฟลชพรอมทำงาน

ชดเชยแสงแฟลช
ความไวชตัเตอร

ชองรับแสง ระดบัคาแสง
ความไวแสง
ถายภาพเอกรงค
ปรมิาณภาพทีถ่ายตอเนือ่งได

สญัญาณ
ยนืยนัความชดั

สัญญาณแสดงการทำงานของจุดโฟกัส

แฟลชในตัวกลอง
ยกตัวขึ้นทำงาน

การแสดงขอมูลในชองมองภาพ

พื้นที่วัดแสงเฉพาะจุด



กดปมุ              เพือ่ใหแฟลชยกตวัขึน้ทำงาน
จากนั้นจึงถายภาพ

การใชแฟลชในตัวกลอง

(อตัโนมตัสิมบรูณแบบ)

การปรับตั้งตางๆ ที่จำเปนจะถูกปรับตั้งใหโดย
อัตโนมัติ ผูใชเพียงกดชัตเตอร และกลองจะทำ
หนาที่ทั้งหมด

เมือ่จำเปน แฟลชในตวักลองจะยกตวัขึน้ทำงานโดยอตัโนมตัใินสภาพแสงนอย หรอื
เมื่อถายภาพยอนแสง (ยกเวนในระบบ                            )

ระบบบันทึกภาพ Basic Zone

ระบบบนัทกึภาพ Creative Zone

กดปุม              เพื่อแสดงหนาจอควบคุมแบบเร็ว เมื่อตั้งระบบบันทึกภาพเปน
                                               กดปุม               เพื่อเลือกฟงกขั่น จากนั้นกดปุม
หรือหมุน              เพื่อปรับตั้งคาของฟงกชั่นที่ตองการ

(ปดการทำงานของแฟลช)
(ระบบอัตโนมัติสรางสรรค)

(ถายภาพบคุคล)

(ถายภาพทวิทศัน)
(ถายภาพระยะใกล)

(ถายภาพกฬีา)
(ถายภาพบคุคล
กบัแสงกลางคนื)
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ระบบบันทึกภาพ Basic Zone



หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่

กลองจะเลือกชองรับแสงใหโดยอัตโนมัติ
ถาตวัเลขแสดงชองรบัแสงมกีารกระพรบิเตอืน ให
หมนุ              จนชองรบัแสงหยดุกระพรบิ

หมนุวงแหวน              เพือ่เลอืกความไวชตัเตอร
ทีต่องการ จากนัน้โฟกสัไปทีว่ตัถุ

ระบบบนัทกึภาพ Creative Zone
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ผูใชสามารถปรับควบคุมกลองไดอยางอิสระ
สำหรับการใชงานถายภาพในหลากหลาย
สถานการณ

กลองจะปรบัตัง้ความไวชตัเตอรและชองรบัแสงใหโดยอตัโนมตั ิในลกัษณะเดยีวกบัระบบ
บนัทกึภาพ

หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่

หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่

กลองจะเลือกความไวชัตเตอรใหโดยอัตโนมัติ

ถาตัวเลขแสดงความไวชัตเตอรมีการกระพริบ
เตอืน ใหหมนุ             จนกวาความไวชตัเตอร
จะหยุดกระพริบ

หมนุวงแหวน                เพือ่เลอืกชองรบัแสงที่
ตองการ จากนัน้โฟกสัไปทีว่ตัถุ



¤‹Ùมือการเริ่มใชกลองอยางรวดเร็ว

เลอืกจดุโฟกสั

ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่

กดปมุ

สำหรับถายภาพสิ่งที่อยูนิ่ง

สลับการทำงานของระบบออโตโฟกัส
โดยอตัโนมตัิ

สำหรับถายภาพสิ่งที่เคลื่อนที่

กดปมุ

กดปมุ               เพือ่เลอืกจดุโฟกสั

ขณะมองผานชองเล็งภาพ ผูใชสามารถเลือก
จดุโฟกสัไดโดยการหมนุ               จนจดุโฟกสั
ที่พอใจกระพริบเปนสีแดง

เมือ่กดปมุ               กลองจะสลบัเปลีย่น
การเลอืกจดุโฟกสั เปนการเลอืกจดุกึง่กลาง
กับการเลือกจุดโฟกัสแบบอัตโนมัติ

กดปมุ                  หรอืหมนุ             เพือ่เลอืก
ระบบออโตโฟกสั จากนัน้กด

เลอืกระบบ AF
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ความไวแสง

ระบบขับเคลื่อน

กดปมุ

ถาเลอืกความไวแสง “AUTO” กลองจะเลอืก
ความไวแสงทีเ่หมาะสมใหโดยอตัโนมตั ิและเมือ่
ผใูชแตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ กลองจะแสดง
คาความไวแสงที่ปรับตั้งไวใหทราบ

กดปมุ

ถายภาพครั้งละภาพ
ถายภาพตอเนื่อง
หนวงเวลาถายภาพ: 10 วนิาท/ีรโีมท
คอนโทรล*
หนวงเวลาถายภาพ:  2 วนิาที
หนวงเวลาถายภาพ: ถายภาพตอเนือ่ง*

กดปมุ                   หรอืหมนุวงแหวน
เพื่อปรับตั้งคาความไวแสงตามที่ตองการ
จากนั้นกด

* สามารถเลอืกใช               และ
   เมือ่ใชระบบถายภาพทกุๆ ระบบ (ยกเวน               )

กดปมุ                  หรอืหมนุวงแหวน
เพือ่เลอืกระบบขบัเคลือ่น เมือ่ไดระบบทีต่อง
การแลว กดปมุ
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ถายภาพดวย Live View
กดปมุ <     >  เพือ่แสดงภาพในแบบ
Live View

แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ เพือ่โฟกสั

กดชัตเตอรจนสุดเพื่อถายภาพ

เมือ่ตองการปรบัเปลีย่นการปรบัตัง้ของระบบ Live View
ใหใชเมน ู           เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพ Basic Zone
และในเมน ู             เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพ Creative Zone
อายุการใชงานของแบตเตอรี่เมื่อถายภาพดวย Live View

อุณหภูมิ ไมใชแฟลช ใชแฟลช 50 %
ประมาณ 200 ภาพ ประมาณ 180 ภาพที่
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หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่

แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่เพือ่โฟกสั

กดปมุ <      >  เพือ่เริม่ถายภาพยนตร

บันทึกภาพยนตร

ไมโครโฟน

ถายภาพยนตร

เมือ่ตองการหยดุ ใหกด <      > อกีครัง้
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ภาพดัชนี ขยายดูภาพ

ลบภาพ

เลนดูภาพ

ขอมูลการถายภาพ

เลือกภาพ

เลนดูภาพ



´Ñชนี



´Ñชนี



´Ñชนี



´Ñชนี



´Ñชนี



´Ñชนี
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