Th

คำแนะนำในการใช

พรอม “คำแนะนำในการเริม่ ใชซอฟทแวร” ทายเลม

ขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑของแคนนอน
EOS DIGITAL 650D เป น กล อ งดิ จิ ต อลแบบ DSLR ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ดี เ ยี่ ย ม ใช เ ซนเซอร CMOS ที่ ใ ห
รายละเอี ย ดสู ง โดยมี ค วามละเอี ย ด 18.00 ล า นพิ ก เซล ประมวลผลด ว ยโพรเซสเซอร DiGiC 5 มี จุ ด
โฟกั ส 9 จุ ด จั บ ภาพให ค มชั ด ได อ ย า งแม น ยำและรวดเร็ ว ถ า ยภาพต อ เนื่ อ งได เ ร็ ว ถึ ง 5 เฟรมต อ วิ น าที
มี ร ะบบ Live View และสามารถถ า ยภาพยนตร คุ ณ ภาพสู ง ระดั บ Full HD(Full High-Definition)
กลองรุนนี้ยังเพียบพรอมดวยคุณสมบัติที่มีประโยชนตอการถายภาพอีกมากมาย ที่ตอบสนองตอการ
ใช ง านถ า ยภาพได ทุ ก รู ป แบบที่ ต อ งการ

ใหทดลองใชกลองรวมไปกับการอานคูมือเพื่อสรางความคุนเคย

จุ ด เด น ประการหนึ่ ง ของกล อ งดิ จิ ต อลก็ คื อ การเห็ น ภาพที่ ถ า ยแล ว ได ใ นทั น ที ดั ง นั้ น เมื่ อ คุ ณ กำลั ง
ทำความเขาใจกับกลองดวยการอานคูมือฉบับนี้ คุณสามารถทดลองปรับตั้งควบคุม และทดลองถาย
ภาพตามที่ คู มื อ นี้ แ นะนำเพื่ อ ดู ผ ลได ใ นทั น ที ซึ่ ง จะช ว ยให คุ ณ เข า ใจการใช ก ล อ งได เ ร็ ว ขึ้ น อี ก มาก
อย า งไรก็ ต าม เพื่ อ ป อ งกั น ความผิ ด พลาดในการนำกล อ งไปถ า ยภาพจริ ง และอุ บั ติ เ หตุ
อื่ น ๆ ควรอ า น “คำเตื อ นเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ” (น.343, 344) และ “ข อ ควรระมั ด ระวั ง ในการใช ”
(น.16, 17) ก อ นนำกล อ งไปใช

ทดลองถายภาพกอนการใชจริง และขอบเขตของความรับผิดชอบ

หลั ง จากถ า ยภาพ ดู ภ าพ และตรวจสอบแล ว ว า ภาพได ถู ก บั น ทึ ก ลงในการ ด แล ว หากหลั ง จากนั้ น
กล อ งหรื อ การ ด บั น ทึ ก ข อ มู ล เกิ ด ความบกพร อ ง และไม ส ามารถบั น ทึ ก ภาพลงในการ ด ได หรื อ ไม
สามารถถายโอนภาพจากการดไปสูคอมพิวเตอรได แคนนอนไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ
เกี่ ย วกั บ ภาพและความไม ส ะดวกที่ เ กิ ด ขึ้ น

ลิ ข สิ ท ธิ์

กฎหมายเกี่ ย วกั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นบางประเทศอาจมี ข อ ห า มเกี่ ย วกั บ การเก็ บ ภาพถ า ยบางประเภท เพลงที่
มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ตลอดจนภาพที่ มี เ สี ย งเพลงประกอบไว ใ นการ ด เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค อื่ น นอกเหนื อ จากใช เ พื่ อ
ความบั น เทิ ง ส ว นตั ว และอาจะมี ข อ ห า มสำหรั บ การถ า ยภาพบางประเภท เช น การถ า ยภาพผลงาน
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ การจั ด แสดงงาน แม จ ะถ า ยภาพเพื่ อ ความบั น เทิ ง ส ว นตั ว ก็ ต าม

กลองรนุ นีใ้ ชไดเฉพาะการดชนิด SD, SDHC และ SDXC ซึง่ คมู อื จะอางถึงการด
เหลานีด้ ว ยคำวา “การด” เทานัน้
* กลองรุนนี้ไมมีการดมาใหในกลองบรรจุ โปรดซือ้ การดตางหาก

การดที่สามารถบันทึกภาพยนตรได

เมื่ อ ต อ งการถ า ยภาพยนตร ให ใ ช ก าร ด SD ที่ มี ค วามจุ สู ง และมี ร ะดั บ SD Speed Class 6
หรื อ สู ง กว า (น. 169)

µรวจสอบอุปกรณ

กอนนำกลองออกมาใช ควรตรวจสอบภายในกลองวามีอปุ กรณครบถวนตามรายการตอ
ไปนีห้ รือไม และหากมีการสูญหาย ใหตดิ ตอกับตัวแทนจำหนายทีท่ า นซือ้ กลองมา

ตัวกลอง
(พรอมยางครอบชอง
เล็งภาพและฝาปด)

Battery Pack
LP-E8
(พรอมฝาปด)

สายตอเชือ่ ม

สายคลองคอ
EW-100DB IV

EOS DIGITAL
Solution Disk
(ซอฟทแวร)

Battery Charger
LC-E8/LC-E8E*

คูมือการใช
ซอฟทแวร
(CD-ROM)

คูมือการใชกลอง
(หนังสือ)

แทนชารจรนุ LC-E8 หรือรนุ LC-E8E เปนอุปกรณทจี่ ดั มาให (ถาเปนรนุ LC-E8E จะมีสายไฟมาให)
ถาซือ้ ชุด KIT(กลองพรอมเลนส) เลนสจะถูกใสรวมอยใู นกลอง
โดยขึน้ อยกู บั รนุ ของเลนส KIT คมู อื ของเลนสอาจจะบรรจุรวมอยใู นกลองบรรจุ
โปรดตรวจสอบใหดวี า อุปกรณเหลานีม้ อี ยคู รบถวน

คูมือการใชซอฟทแวร

คมู อื การใชซอฟทแวรของกลองซึง่ มาในรูปของ CD-ROM จะเปนไฟลชนิด PDF
สำหรับคำแนะนำในการคนหาขอมูลตางๆ อานไดจากหนา 352

ญลักษณและเครือ่ งหมายทีใ่ ชในคมู อื
หมายถึง วงแหวนควบคุมหลัก
หมายถึง ปมุ เลือกแบบทิศทาง
หมายถึง ปมุ ยืนยันการปรับตัง้
หมายถึง ระยะเวลาในการตอบสนองของฟงกชนั่
ภายหลังจากทีย่ กนิว้ ออกจากปมุ ปรับฟงกชนั่ นัน้ ๆ
เปนเวลา 4, 6, 10 และ 16 วินาที

ในคูมือฉบับนี้ สัญลักษณและเครื่องหมายที่เปนตัวแทนของปุม วงแหวนควบคุม และการปรับ
ตั้งตางๆ จะมีความเกี่ยวของกับสัญลักษณและเครื่องหมายที่อยูบนตัวกลองและที่ปรากฏในจอ
LCD

น.

แสดงฟงกชนั่ ทีส่ ามารถปรับตัง้ ไดดว ยการกดปมุ
ซึง่ ผใู ชสามารถปรับเปลีย่ นคาได
เมือ่ เครือ่ งหมายนีป้ รากฏอยทู มี่ มุ ขวาบนของหนา หมายความวา จะปรับตัง้
ฟงกชนั่ นัน้ ไดเมือ่ ถายภาพดวยโปรแกรมใน Creative Zone (น.24)
มีขอ มูลเพิม่ เติมแสดงอยใู นหนาทีอ่ า งอิงถึง
คำเตือน เพือ่ ชวยปองกันปญหาในการถายภาพ
คำแนะนำในการแกไขปญหา
คำแนะนำและเคล็ดลับเพือ่ ใหถา ยภาพไดดขี นึ้
ขอมูลเพิม่ เติม

สมมติฐาน

การอธิบายวิธปี รับตัง้ ควบคุมการทำงาน ตัง้ อยบู นสมมติฐานวา กลองไดเปดสวิตซไวที่
ตำแหนง
แลว (น.34)
การปรับตัง้ ทุกๆ ระบบในเมนูและ Custom Functions ไดถกู ตัง้ ไวทคี่ า มาตรฐาน
(ไมมีการเปลี่ยนแปลงจากคาที่ตั้งไวเมื่อเปดกลองครั้งแรก)
เพื่อใชภาพเปนเพียงตัวอยางในการอธิบาย รูปภาพของกลองทุกๆ ภาพที่แสดงอยูในคูมือ
จะติดเลนส EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II ทัง้ หมด

ºทในคมู อื

สำหรับผใู ชทเี่ ปนนักถายภาพมือใหม บทที่ 1 และ 2 จะอธิบายวิธปี รับตัง้
ควบคุมกลองตัง้ แตขนั้ พืน้ ฐาน และวิธใี ชกลองอยางถูกวิธี
บทนำ
เริม่ ใชกลอง
การถายภาพขัน้ ตนและการดูภาพทีถ่ า ยแลว
การถายภาพในขัน้ กาวหนา
ความรเู พิม่ เติมในขัน้ กาวหนา
การถายภาพโดยเล็งภาพจากจอ LCD (ระบบ Live View)
การถายภาพยนตร
ใชกลองอยางคลองตัว
การถายภาพดวยแฟลชระบบไรสาย
การแสดงภาพทีถ่ า ยแลว
การประมวลผลภาพทีถ่ า ยแลวในภายหลัง
การพิมพภาพ
ปรับกลองใหทำงานในลักษณะทีต่ อ งการ
อางอิง
การถายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร
คมู อื เริม่ ใชกลองอยางรวดเร็ว และดัชนี

Êารบาญอยางยอ
ถายภาพ

ถายภาพดวยระบบอัตโนมัติ
ถายภาพตอเนื่อง
ถายภาพตัวเองกับเพือ่ นๆ
ภาพถายที่หยุดการเคลื่อนไหว
ภาพแอ็คชันที่แสดงการเคลื่อนไหว

ถายภาพใหฉากหลังดูนมุ นวล
ถายภาพใหฉากหลังคมชัด
ปรับความเขมสวางของภาพ
ถายภาพในสภาพแสงนอย
ถายภาพโดยไมใชแฟลช
ถายภาพพลุ
ถายภาพดวยการเล็งดวยจอ LCD
ถายภาพยนตร

น.57 - 74 (ระบบ Basic Zone)
น.101 ( บันทึกภาพตอเนือ่ ง)
น.103 ( ระบบหนวงเวลาถายภาพ)
น.108 (Tv Shutter-Priority AE)
น.64 (
)
น.110 (Av Aperture-Priority AE)
น.117 (ชดเชยแสง)
น.58, 104 ( ถายภาพดวยแฟลช)
น.90 (ปรับตัง้ ความไวแสง)
น.63 ( ถายภาพโดยปดแฟลช)
น.75 ( ถายภาพโดยปดแฟลช)
น.114 (ชัตเตอร B, bulb)
น.143 ( การใชระบบ Live View)
น.169 ( การใชระบบ ภาพยนตร)

คุณภาพของภาพ
เลือกผลพิเศษใหเหมาะสมกับลักษณะของภาพ
พิมพภาพทีต่ อ งการในขนาดใหญ

น.93
น.86

ตองการถายภาพเปนจำนวนมาก

น.86 (

)

โฟกัสภาพ
การเปลีย่ นจุดโฟกัส
การถายภาพสิง่ ทีเ่ คลือ่ นที่

น.97 ( เลือกจุดโฟกัส)
น.70, 96 (AI Servo AF)

เลนดูภาพ
การเลนดูภาพทีถ่ า ยแลว

น.82 (

คนหาภาพที่ตองการดวยความรวดเร็ว

น.238 ( แสดงภาพขนาดดัชนี)
น.239 ( คนหาภาพ)
น.244 (การตัง้ อันดับภาพ)

การตัง้ อันดับภาพ

ปองกันภาพทีส่ ำคัญถูกลบไป
โดยไมไดตั้งใจ
ลบภาพทีไ่ มตอ งการ
เลนภาพและภาพยนตรโดยอัตโนมัติ
ดูภาพ และภาพยนตรทจี่ อโทรทัศน
ปรับความสวางของจอ LCD
สรางผลพิเศษใหกบั ภาพ

น.262 (

เลนดูภาพ)

ปองกันภาพถูกลบ)

น.264 ( ลบภาพ)
น.254 (สไลดโชว)
น.167 (Video OUT)
น.139 (ความสวางของจอภาพ)
น.270 (ฟลเตอรสรางสรรคภาพ)

พิมพภาพ
พิมพภาพดวยวิธงี า ยๆ

น.275 (สัง่ พิมพโดยตรง Direct printing)

ชนีแสดงคุณสมบัติ
คุณภาพของภาพ

พลังงาน
แบตเตอรี

การประจุ ไ ฟ
การตรวจสอบแบตเตอรี
ตรวจสอบข อ มู ล แบตเตอรี

การใช พ ลั ง งานจากปลั๊ ก ไฟ
ระบบตั ด พลั ง งานอั ต โนมั ติ

การด

การใส แ ละถอดการ ด
ฟอร แ มทการ ด
การลั่ น ชั ต เตอร
โดยไม มี ก าร ด

เลนส

การติดตั้ง / การถอด
ซู ม
ระบบป อ งกั น ภาพสั่ น (IS)

การปรับตัง้ เบือ้ งตน
การปรั บ แก ส ายตา
ภาษา
วั น ที่ / เวลา/โซน
สั ญ ญาณเสี ย งเตื อ น

น.28
น.30
น.35
น.302
น.34
น.31
น.48
น.200

การป ด /เป ด จอ LCD อั ต โนมั ติ

การปรับความสวางของจอ
การใช จ อระบบสั ม ผั ส

การลดสัญญาณรบกวน
เมื่ อ เป ด รั บ แสงนาน
การลดสัญญาณรบกวน
เมื่ อ ใช ค วามไวแสงสู ง
เนนรายละเอียดในสวนสวาง

AF (ออโตโฟกัส)

น.42
น.38
น.36
น.200

ระบบขับเคลือ่ น

น.33
น.213
น.201
น.53

บันทึกภาพ

การบันทึกภาพ

สราง/เลือก โฟลเดอร
หมายเลขของไฟล

ปรั บ ความเข ม สว า งอั ต โนมั ติ
การปรั บ แก ค วามสลั ว ของ
ขอบภาพ
การปรั บ แก ค วามคลาดสี

น.39
น.40
น.41

จอภาพ LCD

การใชจอภาพ LCD

คุ ณ ภาพของการบั น ทึ ก
Picture Style
สมดุลสีขาว (WB)
ระบบสี(Color space)
คุ ณ สมบั ติ ใ นการปรั บ แต ง ภาพ

น.202
น.204

การใชระบบ AF
เลื อ กจุ ด โฟกั ส
แมนนวลโฟกัส (MF)
ระบบขั บ เคลื่ อ น
ถ า ยภาพต อ เนื่ อ ง
หน ว งเวลาถ า ยภาพ
จำนวนภาพสู ง สุ ด

ระบบบั น ทึ ก ภาพ
ความไวแสง
คำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ชั ต เตอร B
ล็อคกระจกสะทอนภาพ
ระบบวัดแสง

น.86
น.93
น.135
น.139
น.123
น.127
น.128
น.125
น.124
น.295
น.95
น.97
น.100
น.22
น.101
น.103
น.88
น.24
น.90
น.52
น.114
น.140
น.115

ชนีแสดงคุณสมบัติ
ควบคุ ม ด ว ยรี โ มท
การควบคุมแบบเร็ว

การปรับคาแสง
ชดเชยแสง
ถ า ยภาพคร อ ม
ล็ อ คค า แสง

แฟลช

น.303
น.44
น.117
น.119
น.121

แฟลชในตั ว กล อ ง
การปรับชดเชยแสงแฟลช

น.104
น.118

การล็ อ คค า แสงแฟลช
แฟลชภายนอก
การควบคุมแฟลช
การล็ อ คค า แสงแฟลช

น.122
น.305
น.214
น.225

ถายภาพดวย Live View
ถายภาพดวย Live View
วิธีการโฟกัสแบบออโตโฟกัส
(AF)
ออโต โ ฟกั ส แบบต อ เนื่ อ ง
ลั่ น ชั ต เตอร แ บบสั ม ผั ส
อั ต ราส ว นของด า น
การแสดงเสนตาราง
การควบคุมแบบเร็ว

ถายภาพยนตร

การถายภาพยนตร
ออโต โ ฟกั ส แบบต อ เนื่ อ ง
การบั น ทึ ก เสี ย ง
การแสดงเสนตาราง

ถ า ยภาพยนตร แ บบ Snapshot

การปรับแสงแบบแมนนวล
การถ า ยภาพนิ่ ง
การควบคุมแบบเร็ว

น.143
น.153
น.150
น.162
น.151
น.150
น.149
น.169
น.191
น.193
น.193
น.183
น.173
น.178
น.180

เลนดูภาพ

ระยะเวลาในการแสดงภาพ
แสดงภาพเดี่ ย ว
แสดงข อ มู ล ในการถ า ยภาพ

แสดงภาพดั ช นี
ค น หาภาพ
(กระโดดขาม)
ขยายภาพ
หมุนภาพ
การให อั น ดั บ
เล น ภาพยนตร
ตั ด ต อ ส ว นหั ว และท า ย
ของภาพยนตร
สไลด โ ชว
ดู ภ าพที่ จ อโทรทั ศ น
ป อ งกั น ภาพถู ก ลบ
การลบภาพ
การควบคุมแบบเร็ว

การปรับแตงภาพ

ฟ ล เตอร ส ร า งสรรค ภ าพ
เปลี่ยนขนาดของภาพ

น.200
น.82
น.266
น.238
น.239
น.240
น.243
น.244
น.250
น.252
น.254
น.258
น.262
น.264
น.246
น.270
น.273

การพิมพภาพ / ถายโอนภาพ
PictBridge
Print Order(DPOF)
การถายโอนภาพ

น.278
น.285
น.289

ปรับการควบคุมกลองใหเปนแบบทีต่ อ งการ

คั ส ตอมฟ ง ก ชั่ น (C.Fn)
My Menu

ซอฟทแวร
การดาวน โ หลดภาพเข า สู
คอมพิ ว เตอร
คู มื อ และคำแนะนำในการ
ใช ซ อฟท แ วร

น.292
น.299

น.347
น.352
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àรือ่ งทีค่ วรระมัดระวัง
การดูแลรักษากลอง

กลองเปนอุปกรณที่ประกอบดวยชิ้นสวนที่ซับซอนและละเอียดออน การทำตกหรือเกิดการกระทบ
กระแทกอยางรุนแรงจะทำใหเกิดความเสียหายตอชิน้ สวนเหลานี้
กลองรนุ นีไ้ มไดออกแบบใหกนั น้ำและไมสามารถใชงานใตน้ำได หากทานทำกลองตกน้ำโดยอุบตั เิ หตุ
ใหรบี เช็ดกลองดวยผาแหง และรีบสงกลองไปทีศ่ นู ยบริการของแคนนอนทีใ่ กลทสี่ ดุ และหากกลอง
ตกลงไปในน้ำทะเล ใหเช็ดกลองดวยผาชุบน้ำบิดหมาดๆ
ไมควรวางกลองทิง้ ไวใกลๆ กับแหลงทีม่ สี นามแมเหล็กไฟฟาทีม่ พี ลังงานสูง เชน แมเหล็กและมอเตอร
ตลอดจนบริเวณใกลกบั แหลงคลืน่ วิทยุความถีส่ งู เชน เสาสงวิทยุขนาดใหญ บริเวณทีม่ พี ลังงานจาก
สนามแมเหล็กไฟฟาจะทำใหกลองทำงานผิดปกติหรืออาจทำลายขอมูลของไฟลภาพได
ไมควรทิง้ กลองไวในทีซ่ งึ่ มีอณ
ุ หภูมสิ งู มาก เชน ภายในรถทีจ่ อดตากแดดไว ซึง่ ทำใหกลองทำงานผิด
ปกติหรือมีชนิ้ สวนทีเ่ สียหาย
กลองมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสที่มีความละเอียดออนมาก ไมควรถอดชิ้นสวนประกอบใดๆ ดวย
ตัวทานเอง
หามใชนิ้วมือและสิ่งอื่นๆ กีดขวางการเคลื่อนที่ของกระจกสะทอนภาพ การกีดขวางการเคลื่อนที่
ของกระจกสะทอนภาพอาจทำใหกระจกสะทอนภาพชำรุดเสียหายได
เมือ่ มีฝนุ เกาะอยบู ริเวณเลนส ชองเล็งภาพ กระจกสะทอนภาพ โฟกัสสกรีน ทานสามารถใชลกู ยาง
เปาลมเพือ่ เปาฝนุ ใหหลุดออกไป ไมควรใชน้ำยาทีเ่ จือปนสารเคมีเปนตัวทำละลายหรือสารทีท่ า นไม
แนใจในการเช็ดตัวกลองและเลนส สำหรับสิ่งสกปรกที่เปาไมออก ใหนำไปทำความสะอาดที่ศูนย
บริการของแคนนอน
หามใชนวิ้ มือสัมผัสบริเวณจุดสัมผัสอิเล็กทรอนิกส เพือ่ ปองกันจุดสัมผัสเกิดการสึกกรอน ซึง่ อาจทำให
กลองทำงานผิดปกติ
เมือ่ นำกลองออกจากทีๆ่ มีอากาศเย็นไปสทู ๆี่ มีอณ
ุ หภูมอิ นุ ขึน้ โดยฉับพลัน จะเกิดการควบแนนของ
หยดน้ำหยดเล็กๆ ขึน้ ทัง้ ภายนอกและชิน้ สวนภายในของตัวกลอง เพือ่ ปองกันการควบแนน ควรจะนำ
กลองใสในถุงพลาสติกทีม่ รี ะบบปดผนึกไดแนนกอนทีจ่ ะนำกลองออกไป และทิง้ ไวในอุณหภูมทิ สี่ งู
กวาสักครหู นึง่ กอนทีจ่ ะนำกลองออกไปใชงาน
หากกลองมีความชืน้ เกิดขึน้ จากการควบแนน ไมควรรีบใชกลองในทันที เพือ่ ปองกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ใหถอดเลนส การด และแบตเตอรีออกจากตัวกลอง และใหรอจนกวาไอน้ำและหยด
น้ำจะระเหยไปหมด จึงใชงานไดตามปกติ
หากไมไดใชกลองเปนเวลานานๆ ควรถอดแบตเตอรีออก และเก็บกลองไวในทีแ่ หง เย็น และมีอากาศ
ถายเท และเมือ่ เก็บกลองไวในทีจ่ ดั เก็บแลว ใหนำกลองออกมากดชัตเตอรบา งเปนระยะ เพือ่ ตรวจ
สอบวากลองยังทำงานไดตามปกติ
หลีกเลีย่ งการเก็บกลองไวในบริเวณทีม่ ไี อระเหยของสารเคมี เชน ในหองมืดสำหรับลางอัดรูป และ
ในหองแล็บทางเคมี
เมือ่ ไมไดใชกลองเปนเวลานานมาก กอนนำกลองไปใช ควรทดสอบฟงกชนั่ การทำงานของระบบตางๆ
และเมือ่ ตองถายภาพงานทีม่ คี วามสำคัญมาก ควรนำกลองไปตรวจสอบทีศ่ นู ยบริการหรือตรวจสอบ
ดวยตัวของทานเอง วาฟงกชนั่ ทุกๆ อยางทำงานเปนปกติ

àรื่องที่ควรระมัดระวัง
จอภาพ LCD

ถึ ง แม ว า จอ LCD ของกล อ งจะผลิ ต ด ว ยเทคโนโลยี ที่ มี ค วามแม น ยำสู ง ทำให ม องเห็ น ภาพที่
ถายไดจริงถึง 99.99% แตก็อาจจะมีพิกเซลจำนวนหนึ่งในพิกเซล 0.01% ที่เหลือที่ไมสามารถ
แสดงผลที่ ถู ก ต อ งได โดยมั ก จะปรากฎเป น จุ ด เล็ ก ๆ ที่ มี สี ดำหรื อ สี แ ดง หรื อ อาจเป น สี อื่ น ซึ่ ง
ไม ใ ช ค วามผิ ด ปกติ และไม มี ผ ลเสี ย ต อ ภาพ
ถ า จอ LCD ไม ไ ด ทำการแสดงผลเป น เวลานาน เมื่ อ เป ด กล อ งและแสดงผล อาจจะเห็ น ความ
บกพรองในการแสดงผลในลักษณะของความพรา ซึ่งจะเกิดขึ้นเพียงชั่วครูเทานั้น และจอภาพ
ก็ จ ะแสดงผลได ดี เ ช น เดิ ม ซึ่ ง ความผิ ด ปกติ นี้ มั ก จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ไม ไ ด ใ ช ก ล อ งหลายๆ วั น
ในที่ ซึ่ ง มี อุ ณ หภู มิ สู ง หรื อ ต่ำ มาก จอ LCD อาจจะแสดงผลช า กว า ปกติ หรื อ เปลี่ ย นเป น สี ดำ
ซึ่ ง จะหายเป น ปกติ เ มื่ อ ใช ง านในอุ ณ หภู มิ ห อ ง

การด

เพื่ อ รั ก ษาการ ด และข อ มู ล ที่ เ ก็ บ อยู ใ นการ ด อ า นข อ ความต อ ไปนี้ โ ดยละเอี ย ด
ไม ค วรทำการ ด ตกหล น ทำให บิ ด งอ หรื อ เป ย กน้ำ หรื อ วางไว บ นพื้ น ที่ มี ค วามสั่ น สะเทื อ น ซึ่ ง
อาจทำให ข อ มู ล ภาพเสี ย หาย
ไม ค วรใช นิ้ ว มื อ ตลอดจนวั ส ดุ ที่ เ ป น โลหะ แตะหรื อ สั ม ผั ส ส ว นที่ เ ป น จุ ด สั ม ผั สอิเล็กทรอนิกส
ของการ ด
ห า มติ ด สติ ก เกอร ห รื อ สิ่ ง อื่ น ๆ ลงบนการ ด
ไม ค วรเก็ บ หรื อ วางการ ด ไว ใ กล กั บ บริ เ วณที่ มี ส นามแม เ หล็ ก ไฟฟ า ที่ มี พ ลั ง งานสู ง เช น เครื่ อ ง
รั บ โทรทั ศ น ลำโพง หรื อ อุ ป กรณ ที่ มี แ ม เ หล็ ก ขนาดใหญ และเลี่ ย งการเก็ บ หรื อ วางไว ใ น
บริ เ วณที่ มี ไ ฟฟ า สถิ ต เพราะอาจทำให ข อ มู ล ในการ ด เสี ย หาย
ไม ค วรทิ้ ง การ ด ตากแดด หรื อ วางไว ใ กล กั บ แหล ง ความร อ น
เมื่ อ ถอดการ ด ออกจากกล อ ง ควรเก็ บ ในที่ บ รรจุ
ไม ค วรเก็ บ การ ด ไว ใ นที่ ซึ่ ง มี ฝุ น มาก ร อ น และมี ค วามชื้ น สู ง

จุดสัมผัสอิเล็กทรอนิกสของเลนส

จุดสัมผัส

เมื่ อ ถอดเลนส อ อกจากกล อ ง ควรใส ฝ าป ด ด า นท า ยของเลนส ทั น ที
เพื่ อ ป อ งกั น การขู ด ขี ด ที่ ผิ ว เลนส แ ละจุ ด สั ม ผั ส อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส

ขอควรระวังหลังจากใชกลองตอเนือ่ งมาเปนเวลานาน

เมื่ อ ท า นได ถ า ยภาพด ว ยระบบต อ เนื่ อ งหรื อ ใช ร ะบบ Live View มาเป น
เวลานาน ตั ว กล อ งจะมี ค วามร อ นสะสมเกิ ด ขึ้ น แม ว า เรื่ อ งนี้ จ ะไม ใ ช ค วาม
ผิ ด ปกติ แต ก ารจั บ ถื อ ตั ว กล อ งที่ ร อ นเป น เวลานานๆ อาจจะทำให ท า นเกิ ด
ความระคายเคื อ งผิ ว หนั ง

เกี่ยวกับรอยเปอนซึ่งติดอยูกับผิวหนาของเซนเซอร

นอกจากเม็ ด ฝุ น จากภายนอกตั ว กล อ งจะสามารถเล็ ด รอดเข า มาภายในแล ว สารหล อ ลื่ น ของชิ้ น
ส ว นภายในตั ว กล อ งอาจจะสร า งรอยเป อ นบนผิ ว หน า เซนเซอร ไ ด แม จ ะเป น กรณี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได ย าก
ก็ตาม ซึ่งสามารถมองเห็นเปนจุดซึ่งยังปรากฏใหเห็นอยูหลังจากที่ระบบทำความสะอาดเซนเซอร
โดยอัตโนมัติไดทำความสะอาดไปแลว ขอแนะนำใหสงกลองไปทำความสะอาดที่ศูนยบริการของ
แคนนอน

àริม่ ใชกลองอยางรวดเร็ว
ใสแบตเตอรี (น.30)

เมื่ อ ต อ งการเปลี่ ย นแบตเตอรี
ดู ที่ ห น า 28

ใสการด (น.31)

หันฉลากของการดไปทางดานหลัง
กลอง แลวเสียบลงในชองจนสุด

ติดตั้งเลนส (น.31)

เมื่อติดตั้งเลนสใหทาบเครื่องหมายสีขาว
หรือสีแดงบนเลนสใหตรงกับดัชนีสีที่ตัว
กลองทีม่ สี ตี รงกัน

ปรับสวิตซบนกระบอกเลนสไปที่
ตำแหนง <AF> (น.39)

ปรับสวิตซไปที่ตำแหนง <ON>
และปรับระบบบันทึกภาพเปน <
Scene Intelligent Auto (น.58)

กลองจะปรับตัง้ คาตางๆ ทีจ่ ำเปนใหโดย
อัตโนมัติ

>

àริ่มใชกลองอยางรวดเร็ว
พลิกเปดจอภาพ LCD ออกมา (น.33)

เมือ่ จอภาพ LCD แสดงหนาจอการปรับตัง้
โซนของเวลา และการปรับตัง้ วันทีแ่ ละเวลา
อานรายละเอียดทีห่ นา 36

เล็งภาพและโฟกัส (น.43)

เล็ ง ภาพผ า นช อ งมองภาพ และให ช อ งมอง
ภาพอยู ใ นตำแหน ง กึ่ ง กลางของวั ต ถุ ที่ ต อ ง
การถ า ยภาพ กดปุ ม ชั ต เตอร ล งเพี ย งครึ่ ง
หนึ่ ง และกล อ งจะทำการโฟกั ส ที่ วั ต ถุ
ถ า มี ค วามจำเป น แฟลชในตั ว กล อ งจะเป ด
การทำงานโดยอั ต โนมั ติ

ถายภาพ (น.43)

กดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะถายภาพนัน้ ไว
อยางสมบูรณ

ดูภาพทีถ่ า ยแลว (น.200)

ภาพที่ถายแลวจะแสดงอยูที่จอภาพเปน
เวลาประมาณ 2 วินาทีและดับไป

ถาตองการดูภาพนัน้ อีก ใหกดปมุ
(น.82)
ถาตองการถายภาพโดยเล็งภาพจากจอ LCD ดู
“การถายภาพโดยใชระบบ Live View” หนา 143
ถาตองการดูภาพที่ถายแลวไดนานขึ้น ดู “เลนดูภาพ” หนา 82
หากตองการลบภาพที่ถายแลว อาน “การลบภาพ” (น.264)

Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง

ชิน้ สวนทีเ่ ปนตัวหนาหมายถึงชิน้ สวนทีจ่ ะอธิบายในเนือ้ หาของบท “การถายภาพขัน้ พืน้ ฐาน” และ
“การเลนภาพ”
ดัชนีสำหรับเลนส EF (น.39)
แฟลชในตัว/ไฟชวยหาโฟกัส (น.104/98)
วงแหวนเลือกระบบ (น.24)
สวิตซปด/เปด (น.34)
ปมุ ปรับตัง้
ความไวแสง (น.90)
วงแหวนหลัก
ปมุ ชัตเตอร
(น.43)
ไฟลดตาแดง/

ไมโครโฟน (น.170)
จุดสัมผัสแฟลช
Hot shoe (น.305)
ดัชนีสำหรับเลนส EF-S (น.39)
< > ปมุ แฟลช(น.104)
เครื่องหมาย
ระนาบความชัด (น.69)

ไฟระบบหนวงเวลา

ชองรอยสาย
คลองคอ (น.27)

(น.105/103)

เซนเซอรรีโมท
คอนโทรล
(น.140,303)
กริป
กระจกสะทอนภาพ
(น.140,222) จุดสัมผัส (น.17)
เมาทใสเลนส
สลักล็อคเลนส

ฝาปดกลอง (น.39)

ฝาปดชองเสียบ

ปุมปลดล็อคเลนส
(น.40)
ปุมตรวจสอบ
ความชัดลึก (น.112)

ชองเสียบ Audio/Video OUT/
Digital (น.261, 276, 348)
ชองเสียบสายลั่นชัตเตอร
(น.304)
ชองเสียบไมโครโฟน
ภายนอก (น.193)
ชองตอพวงสัญญาณ
HDMI mini OUT (น.258)

Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง
เซนเซอรเปด-ปดจอ LCD (น.50, 213)
เลนสของชองเล็งภาพ
ยางรองชองเล็งภาพ (น.304)

วงแหวนปรับแกสายตา (น.42)
ถายภาพดวย Live View/
ถายภาพยนตร (น.144/170)
ปมุ ล็อคคาแสง / คาแสงแฟลช /
ภาพดัชนี /ลดขนาดภาพ
(น.121/122/238/240, 283)

ปุม Info.
(น.50, 82, 146, 175, 209)

เลือกจุดโฟกัส / ขยายภาพ
(น.97/240, 283)

ปมุ เมนู (น.46)

ลำโพง (น.250)

จอ LCD / จอสัมผัส
(น.33, 46, 201 /
53, 241, 251)

ฝาปดชองใส
การด(น.31)

ชองรับแสง/
ปมุ ชดเชยแสง (น.113/117)
ชองสกรูยึดขาตั้งกลอง
ปมุ ปรับควบคุมแบบเร็ว/
ปุมพิมพภาพโดยตรง (น.44/281)
ปุมเลนดูภาพ (น.82)
ปุมปรับตั้ง (น.46)
ปมุ เลือกแบบทิศทาง(น.46)
เลือกสมดุลสีขาว (น.135)
เลือก Picture Style (น.93)
เลือกระบบขับเคลือ่ น (น.101, 103)
เลือกระบบออโตโฟกัส (น.95)
ชองเสียบการด(น.31)

ชองเสียบไฟ
กระแสตรง
(น.302)
ไฟแสดงสถานะ
ของการด (น.32)
กระเดื่องล็อคฝาปด
(น.30)
ฝาปดชองใสแบตเตอรี
(น.30)
ปุมลบภาพ (น.264)

Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง
การแสดงผลการปรับตั้งควบคุม (ใน Creative Zone ดูหนา 24)
ความไวชัตเตอร
คาการชดเชยแสง
ปริมาณการชดเชยแสง(น.117)
ระดับการถายภาพครอม(น.119)
ระบบบันทึกภาพ
Picture Style (น.93)
การทำงานของ AF (น.95)

ชองรับแสง
เข็มชี้ทิศทางของวงแหวนควบคุมหลัก

ปรับความเขมสวางอัตโนมัติ (น.123)
ความไวแสง(ISO) (น.90)
เนนรายละเอียด
ในสวนสวาง (น.295)
ชดเชยแสงแฟลช (น.118)
ชดเชยแสงแฟลช
ภายนอก
การปรับตั้งแฟลชในตัว
กลอง (น.216)
คุณภาพในการบันทึก (น.86)

สัญลักษณการควบคุม
แบบเร็ว (น.44)
ระดับพลังงานแบตเตอรี (น.35)

ระบบสมดุลสีขาว (น.135)

สถานะของ Eye-Fi (น.307)
ระบบขับเคลื่อน (น.101, 103)

ถายภาพครัง้ ละภาพ
ถายภาพตอเนือ่ ง
หนวงเวลาถายภาพ: 10 วินาที / รีโมท
หนวงเวลาถายภาพ: 2 วินาที
หนวงเวลาถายภาพ: ถายภาพตอเนือ่ ง

สถานะการเชือ่ มตอของอุปกรณ GPS

จำนวนภาพที่ถายไดอีก
จำนวนภาพทีถ่ า ยไดอกี เมือ่ ใช
ระบบถายภาพครอมสมดุลสีขาว
นับถอยหลังเมือ่ ใชระบบหนวงเวลา

ลดสัญญาณรบกวนเมือ่ ถายภาพ Multi shot (น.124)

ปรับแกสมดุลสีขาว (น.137)
ถายภาพครอมสมดุลสีขาว(น.138)

ระบบวัดแสง (น.115)

ระบบวัดแสงเฉลีย่ ทัง้ ภาพ
ระบบวัดแสงเฉพาะสวน
ระบบวัดแสงเฉพาะจุด
ระบบวัดแสงเฉลีย่ เนนกลางภาพ

ขอมูลและสัญลักษณตา งๆ จะปรากฏขึน้ ก็ตอ เมือ่ มีการปรับตัง้

Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง
การแสดงผลของชองมองภาพ
พื้นที่วัดแสงเฉพาะจุด

ไฟแสดงจุดโฟกัสที่ทำงาน < • >
จุดโฟกัส

โฟกัสสกรีน

ความไวแสง
ปรับแก
สมดุลสีขาว
ล็อคคาแสง /
กำลังถายภาพครอม

ไฟยืนยันความชัด
จำนวนภาพถายตอเนือ่ งไดมากทีส่ ดุ

แฟลชพรอม /
เตือนการทำงานของ FE
Lock ทีอ่ าจผิดพลาด
High Speed Sync
ล็อคคาแสงแฟลช /
กำลังถายภาพครอมดวยแฟลช

ถายภาพในระบบสีเอกรงค(ขาวดำ)

ความไวชัตเตอร

เนนรายละเอียดในสวนสวาง
สเกลบอกคาแสง
ระดับการชดเชยแสง
ชวงการถายภาพครอม
สถานะการทำงานของระบบลดตาแดง

ชดเชยแสงแฟลช

ชองรับแสง
ความไวชัตเตอร
FE Lock (FEL)
กำลังทำงาน (buSY)
อยใู นระหวางการประจุไฟแฟลช (

buSY)

การดเต็ม (FuLL)
การดผิดปกติ (Err)
ไมมกี ารด (Card)

ขอมูลและสัญลักษณตา งๆ จะปรากฏขึน้ ก็ตอ เมือ่ มีการปรับตัง้

Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง
วงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพ

วงแหวนเลือกระบบแบงเปนกลมุ คือ กลมุ โปรแกรมขัน้ พืน้ ฐาน(Basic Zone) และกลมุ โปรแกรม
สรางสรรค(Creative Zone)
โปรแกรมตางๆ ในกลมุ นี้ จะชวยใหปรับตัง้ และควบคุม
การทำงานของกลองไดมากขึ้น
Program AE (น.84)
Shutter-priority AE (น.108)
Aperture-priority AE (น.110)
Manual (น.113)

ผใู ชเพียงกดชัตเตอรเพือ่ ถายภาพ กลองจะ
ควบคุมการปรับตัง้ ตางๆ เพือ่ ใหเหมาะกับวัตถุ
Scene Intelligent Auto (น.58)
Flash Off (น.63)
Creative Auto (น.64)

(น.67) สำหรับการถายภาพบุคคล
(น.68) สำหรับการถายภาพทิวทัศน
(น.69) สำหรับการถายภาพสิง่ ของเล็กๆ ในระยะใกล
(น.70) สำหรับการถายภาพภาพกีฬาและภาพเคลือ่ นไหว
(น.71) สำหรับการถายภาพบุคคลกับแสงกลางคืน
(น.72) สำหรับการถายภาพทิวทัศนกลางคืน ใชมอื ถือกลอง
(น.73) สำหรับการถายภาพยอนแสง

Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง
เลนส

เลนสทไี่ มมสี เกลบอกระยะโฟกัส
วงแหวนโฟกัส (น.100, 164)
รองสำหรับติดตัง้ ฮดู (น.338)

สวิตซเลือกระบบโฟกัส (น.39)
วงแหวนซูม (น.40)
ความยาวโฟกัสของซูม (น.40)

เกลียวสำหรับติดตั้งฟลเตอร
ดานหนาของเลนส (น.338)
สวิตซของระบบปองกันภาพสั่น (น.41)
ดัชนีสำหรับติดตัง้ เลนส (น.39)

จุดสัมผัส (น.17)

เลนสทมี่ สี เกลบอกระยะโฟกัส
รองสำหรับติดตัง้ ฮดู (น.338)

สวิตซเลือกระบบโฟกัส (น.39)
ความยาวโฟกัสของซูม (น.40)
สเกลแสดงระยะโฟกัส

เกลียวสำหรับติดตั้งฟลเตอร
ดานหนาของเลนส (น.338)

วงแหวนซูม (น.40)
วงแหวนโฟกัส (น.100,164)
สวิตซของระบบปองกันภาพสั่น (น.41)

จุดสัมผัส (น.17)
ดัชนีสำหรับติดตัง้ เลนส (น.39)

Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง
เครื่องประจุไฟ LC-E8

สำหรับประจุไฟ Battery Pack LP-E8 (น.28)

ปลั๊กไฟ

ชองใสแบตเตอรี
ไฟแสดงสถานะการประจุไฟ
ไฟแสดงสถานะการ
ประจุไฟเต็มแลว

คำเตือนเพือ่ ความปลอดภัย :
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการเกิดประกายไฟและไฟฟาลัดวงจร
ใหอานและปฏิบัติตามคูมืออยางละเอียดและใชงานดวยความระมัดระวัง

สำหรับการใชกบั ปลัก๊ ไฟทีม่ ลี กั ษณะตางจากประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถจะใชตวั แปลงเพือ่ เสียบสายไฟของ
เครื่องใหเขากับรูปแบบของปลั๊กในแตละประเทศได

เครือ่ งประจุไฟ LC-E8E

สำหรับประจุไฟ Battery Pack LP-E8 (น.28)
ไฟแสดงสถานะการประจุไฟ
ไฟแสดงสถานะการ
ประจุไฟเต็มแลว

ชองใสแบตเตอรี

สายไฟ
ชองเสียบสายไฟ

àÃÔèÁµŒ¹ãªŒ¡ÅŒÍ§
ในบทนี้ จะอธิบายการเตรียมกลองสำหรับนำออกไปใชงาน
และความรพู นื้ ฐานในการปรับควบคุมกลองในขัน้ เบือ้ งตน

วิธีรอยสายคลองคอ

สอดปลายสายเขากับชองรอยสายคลองคอ
โดยสอดผานทางดานลาง จากนั้นสอดผาน
แถบรั ด ดั ง ภาพ แล ว จึ ง สอดสายผ า นหั ว
เข็มขัด จากนั้นปรับสายที่อยูในบริเวณดัง
กลาวใหตึงและมีความยาวพอเหมาะ และ
ตรวจสอบดูวา สายไดยดึ กับกลองดีแลว
ฝาครอบชองเล็งภาพจะติดตั้งมากับ
สายคลองคอ (น.304)

ฝาครอบชองเล็งภาพ

¡ารประจุไฟแบตเตอรี

ถอดฝาครอบออกตามทิศทางของลูกศร

ถอดฝาครอบแบตเตอรีที่ติดตั้งมากับแบตเตอรีออก

ใสแบตเตอรีเขากับรองของแทนประจุไฟ

ใสแบตเตอรีตามลำดับขั้นตอนโดยมีทิศทางตามศรชี้
และตรวจดูวาแบตเตอรีเขาที่อยางแนนหนา
เมือ่ ตองการถอดแบตเตอรีออก ใหทำตามขัน้ ตอน
โดยใชลำดับและทิศทางยอนกลับ

การประจุไฟแบตเตอรี
สำหรับรุน LC-E8
ดึงขาของปลั๊กออกมาตามทิศทางของลูกศร
และเสียบเขากับปลั๊กไฟที่ผนัง

สำหรับรุน LC-E8E

เสียบตอสายไฟเขากับชองเสียบของเครื่องประจุไฟ
จากนั้นเสียบปลายอีกดานหนึ่งเขากับปลั๊กไฟที่ผนัง
เครือ่ งประจุไฟจะทำการประจุไฟทันที โดยไฟแสดง
สถานะจะติดสวางเปนสีสม
เมือ่ แบตเตอรีถกู ชารจจนเต็มแลว ไฟแสดงสถานะ
จะเปลี่ยนเปนสีเขียว

การประจุไฟจนเต็ม จะใชเวลาประมาณ 2 ชม. ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 23 Cํ / 73 Fํ โดย
ระยะเวลาในการประจุไฟจะขึน้ อยกู บั อุณหภูมใิ นเวลานัน้ และระดับพลังงาน
ที่ตองประจุ
เพือ่ ความปลอดภัย เมือ่ ประจุไฟในอุณหภูมติ ่ำ (6 Cํ -10 Cํ / 43 Fํ -50 Fํ ) จะใชเวลา
นานกวาปกติ (นานประมาณ 4 ชัว่ โมง)

¡ารประจุไฟแบตเตอรี
เคล็ดลับการใชแบตเตอรีและเครือ่ งประจุไฟ
เมื่อซื้อกลองมาใหม แบตเตอรีจะไมไดถูกประจุไฟไวจนเต็ม
ประจุ ไ ฟแบตเตอรี ใ ห เ ต็ ม ก อ นจะนำกล อ งไปใช
ประจุไฟแบตเตอรีกอนนำกลองไปใช 1 วัน หรือประจุไฟในวันที่จะใช
ถึ ง แม ว า จะไม ไ ด ใ ช ก ล อ ง หรื อ เก็ บ กล อ งไว ใ นที่ จั ด เก็ บ แบตเตอรี จ ะมี ก ารคายประจุ
ออกไปอยางชาๆ ทีละนอย ทำใหพลังงานในแบตเตอรีคอยๆ ลดระดับลงไป
ภายหลังจากประจุไฟเต็มแลว ถอดแบตเตอรีออกจากเครือ่ งประจุไฟ และถอดสาย
ไฟของเครื่องประจุไฟออกจากปลั๊กไฟ
ถอดแบตเตอรีออกจากตัวกลอง เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน
ถ า แบตเตอรี ถู ก ใส ไ ว ใ นตั ว กล อ งที่ เ ก็ บ และไม ไ ด ใ ช ง านเป น เวลานาน ประจุ ไ ฟฟ า ใน
แบตเตอรี จ ะคายออกที ล ะน อ ยๆ ทำให อ ายุ ก ารใช ง านของแบตเตอรี สั้ น ลง ควรถอด
แบตเตอรี อ อกจากกล อ งก อ นจะนำกล อ งไปเก็ บ และควรจะเก็ บ แบตเตอรี โ ดยใช
ฝาครอบไว การนำแบตเตอรี ไ ปเก็ บ ไว เ ป น เวลานานหลั ง จากการประจุ ไ ฟเต็ ม ก็ จ ะ
ทำให ป ระสิ ท ธิ ภ าพของแบตเตอรี เ สื่ อ มลงได เ ร็ ว ขึ้ น
เครื่องประจุไฟนี้สามารถนำไปใชในประเทศตางๆ ได
เครื่ อ งประจุ ไ ฟรุ น นี้ อ อกแบบให ใ ช ง านได กั บ ระบบไฟฟ า กระแสสลั บ ที่ มี แ รงดั น ไฟฟ า
ตั้งแต 100 V จนถึง 240 V และมีความถี่ในชวง 50/60 Hz ซึ่งครอบคลุมระบบการ
จายไฟฟาของทุกๆ ประเทศ หามดัดแปลงหรือถอดชิ้นสวนใดๆ โดยเฉพาะหมอแปลง
ที่ อ ยู ใ นเครื่ อ งประจุ ไ ฟ เพราะจะทำให เ ครื่ อ งประจุ ไ ฟเกิ ด ความเสี ย หาย
ถาแบตเตอรีใชงานไดไมนานหลังจากเพิง่ ประจุไฟเต็ม แสดงวาแบตเตอรีเสือ่ มแลว
ควรซื้ อ แบตเตอรี ก อ นใหม

หลังจากถอดเครือ่ งประจุไฟหรือถอดสายไฟออกจากปลัก๊ ไฟแลว หามสัมผัสบริเวณขัว้ สัมผัส
อยางนอย 3 วินาที
หามนำแบตเตอรีรนุ อืน่ ๆ มาประจุไฟ ยกเวนแบตเตอรีของกลอง(Battery Pack LP-E8)
Battery Pack LP-E8 ออกแบบมาเพือ่ ใชกบั อุปกรณรนุ ทีแ่ คนนอนเจาะจงเทานัน้ การนำไป
ประจุไฟดวยเครือ่ งชารจชนิดอืน่ หรือใชกบั อุปกรณอยางอืน่ จะทำใหเกิดความเสียหายทัง้ ตอ
แบตเตอรีและอุปกรณ ซึง่ อยนู อกเหนือขอบเขตในการรับประกันสินคาของแคนนอน

¡ารใสและถอดแบตเตอรี
ใสแบตเตอรี LP-E8 ทีป่ ระจุไฟเต็มแลวเขากับชองใสของตัวกลอง

การใสแบตเตอรี

เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี

ดันสลักของฝาปดไปตามทิศทางของลูกศร
ในภาพและเปดฝาออก

ใสแบตเตอรีเขาสูชองใส

หันแบตเตอรีดา นทีเ่ ปนจุดสัมผัสเขาดานใน

ใชนวิ้ ดันเขาจนสุด กระทัง่ แบตเตอรีถกู ล็อค
จนแนนภายในชอง

ปดฝากลับเขาที่

ปดฝาเขาทีเ่ ดิมจนมีเสียงของสลักล็อคดังขึน้

การถอดแบตเตอรี

เปดฝาปดและนำแบตเตอรีออก
ผลักสลักล็อคแบตเตอรีตามทิศทางของลูกศร
และนำแบตเตอรีออก
เพือ่ ปองกันการลัดวงจร ควรใสฝาครอบ
แบตเตอรี(มีมาให น.28) ไวเสมอหลังจากทีน่ ำ
แบตเตอรีออกจากกลอง
หลังจากเปดฝาปดชองใสแบตเตอรีออกแลว ควรใชความระมัดระวัง ไมดนั ฝาปดแรงมากจนพับไป
ในดานตรงขาม เพราะจะทำใหบานพับของฝาปดชำรุด

¡ารใสและถอดการด

สามารถนำการด SD มาใชกับกลองไดหลายชนิด ไดแก SD, SDHC และ SDXC และ
สามารถใชการด SDHC และ SDXC ชนิด UHS-I ได และภาพที่ถายไวจะถูกบันทึกลง
ในการ ด ที่ นำมาติ ด ตั้ ง
ตรวจสอบแผนการดวาสวิตซปองกันการถูกบันทึกของการดไดถูกปรับใหถูก
ตำแหนง(เลือ่ นขึน้ ไปทางดานบน) เพือ่ ใหการดแผนนัน้ สามารถบันทึกและลบได

การใสการด

เปดฝาปดชองใสการด

เลือ่ นฝาปดชองใสการดตามทิศทาง
ของลูกศรเพือ่ เปดฝาออก

สวิตซปอ งกันการบันทึกของการด

ใสการด

หันฉลากของการดเขาหาตัว แลวดันเขาใน
ชองใสการดจนสุดทางจนการดถูกยึดเขาที่

ปดฝา

ปดฝาตามทิศทางของลูกศร และดันจนมี
เสียงเบาๆ

จำนวนภาพทีถ่ า ยไดทงั้ หมด
จำนวนภาพทีถ่ า ยได

เมือ่ ปรับสวิตซเปด/ปดกลองไปที่
ตัวเลขบอกจำนวนภาพทีส่ ามารถถายไดทงั้
หมดสำหรับการดแผนนีจ้ ะปรากฏขึน้ บนจอ
LCD

จำนวนภาพทีถ่ า ยไดทงั้ หมดขึน้ อยกู บั ความจุทยี่ งั คงเหลืออยขู องการด, คุณภาพในการบันทึก,
ความไวแสง ฯลฯ
เมือ่ ปรับเมนู [ 1: Release shutter without card] ใหเปน [Disable] จะชวย
ปองกันไมใหผใู ชลมื ใสการดในตัวกลอง (น.200)

¡ารใสและถอดการด
การถอดการด

เปดฝาปดชองใสการด

ไฟแสดงสถานะ

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

นำการดออกจากชองใส
ดันการดเบาๆ เขาไปอีกเล็กนอยจนสุดทางและ
ปลอยนิว้ การดจะหลุดจากการล็อค
ดึงการดออกตรงๆ จากนัน้ ปดฝา

ขณะทีไ่ ฟบอกสถานะของการดติดสวางหรือกระพริบ หมายถึงไฟลภาพกำลังถูกบันทึก
หรือการดกำลังถูกอานขอมูล กำลังลบไฟล หรือไฟลภาพกำลังถูกถายโอนออกไป ใน
ขณะทีไ่ ฟบอกสถานะนีก้ ำลังติดสวางหรือกระพริบ ไมควรทำสิง่ ตางๆ ตามรายการดาน
ลาง เพราะอาจทำใหขอ มูลภาพเสียหาย และอาจทำใหเกิดความเสียหายตอการดและ
ตัวกลองดวย
เปดฝาปดชองใสการด
เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี
เขยาหรือกระแทกกลองอยางแรง
ถาการดแผนนัน้ เคยถูกใชถา ยภาพแลว หมายเลขภาพจะไมเริม่ ตนจาก 0001 (น.204)
ถามีขอความเตือนเกี่ยวกับความบกพรองผิดปกติของการดปรากฏบนจอ LCD ใหลองถอด
การดออกและเสียบการดเขาไปใหม ถายังมีขอ ความเตือนปรากฏอยู ใหใชการดแผนอืน่ ๆ และ
ถาสามารถถายโอนขอมูลภาพของการดแผนทีม่ ปี ญ
 หาลงในคอมพิวเตอรได ใหถา ยโอนไฟลทงั้
หมดใหเรียบรอย จากนั้นทำการฟอรแมทการดใหม (น.48) การดที่มีปญหาก็อาจจะกลับมา
ทำงานไดตามปกติ
ไมควรใชนวิ้ มือหรือวัตถุทเี่ ปนโลหะสัมผัสบริเวณจุดสัมผัสของการด

¡ารใชจอภาพ LCD

เมื่ อ ผู ใ ช พ ลิ ก เป ด จอ LCD ออกมา ก็ จ ะสามารถปรั บ ตั้ ง เมนู แ ละฟ ง ก ชั่ น ต า งๆ ถ า ยภาพ
ดวยระบบ Live View ถายภาพยนตร ดูภาพนิ่งและภาพยนตร และจอภาพ LCD นี้ยัง
สามารถปรั บ มุ ม และทิ ศ ทางได ต ามที่ ต อ งการ

พลิกเปดจอภาพ LCD

หมุนจอภาพ LCD

เมือ่ พลิกจอภาพ LCD ออกมาแลว ผใู ชสามารถ
จะหมุนจอขึ้นหรือลง หรือปรับใหหันไปทางดาน
ของวัตถุที่จะถายภาพได
มุมที่ระบุในภาพนั้น เปนคาโดยประมาณ

หันจอภาพเขาหาตัว

สำหรับการใชงานตามปกติ ใหหนั จอภาพเขาหา
ตัวผูใช

พลิกหมุนจอภาพดวยความระมัดระวัง เพือ่ ไมใหขอ พับของจอภาพชำรุดหรือเสียหาย
เมือ่ ไมไดใชกลอง ใหปด จอภาพโดยหันหนาจอภาพเก็บเขาไปทางดานใน เพือ่ ปองกันจอภาพ
จากการกระทบกระแทก
ในขณะถายภาพโดยใชระบบ Live View หรือถายภาพยนตร การหันจอภาพไปหาวัตถุ(คน)
จะทำใหวตั ถุ(คน) มองเห็นภาพทีก่ ำลังจะถายไดเหมือนกับใชกระจกเงา
โดยขึน้ อยกู บั การปรับมุมของจอภาพ การแสดงผลของจอภาพอาจดับลงกอนทีจ่ อภาพ LCD
จะถูกพับปด

¡ารเปดสวิตซกลอง

เมื่ อ ผลั ก สวิ ต ซ เ พื่ อ เป ด การทำงานของกล อ ง จอภาพจะแสดงเมนู สำหรั บ ปรั บ ตั้ ง
โซนของเวลา วั น ที่ / เวลา อ า นรายละเอี ย ดการปรั บ ตั้ ง โซนของเวลา วั น ที่ / เวลา
ในหนา 36
กลองจะเปดการทำงาน และผใู ช
สามารถถายภาพยนตรได (น.169)
กลองจะเปดการทำงาน และผใู ช
สามารถถายภาพนิ่งได
กลองถูกปด และไมสามารถปรับควบ
คุมใดๆ ใหปรับมาทีต่ ำแหนงนีเ้ สมอเมือ่
ไมไดใชกลอง

เกีย่ วกับระบบทำความสะอาดเซนเซอรโดยอัตโนมัติ
ทุกๆ ครัง้ ทีส่ วิตซเปด/ปด ถูกปรับไปที่
หรือ
ระบบทำความสะอาด
พืน้ ผิวของเซนเซอรจะเริม่ ทำงานโดยอัตโนมัต(ิ จะไดยนิ เสียงเบาๆ) และในขณะทีก่ ำลัง
ทำความสะอาด สัญลักษณ
จะปรากฏบนจอ LCD
แมวา ระบบจะยังทำงานคางอยู ผใู ชกถ็ า ยภาพไดเพียงแตะชัตเตอรเบาๆ (น.43) เพือ่
หยุดทำความสะอาดเซนเซอร ใหกลองพรอมถายภาพทันที
หากผใู ชปรับสวิตซปด เปด
/
สลับกันอยางรวดเร็ว สัญลักษณ
จะไมปรากฏขึน้ บนจอ LCD ซึง่ ไมถอื เปนความผิดปกติ
เกีย่ วกับระบบปดการทำงานอัตโนมัติ
เพือ่ การประหยัดพลังงานของแบตเตอรี กลองจะปดการแสดงผลและการทำงานโดยอัตโนมัติ
หลังจากไมมกี ารปรับควบคุมใดๆ ติดตอกันเปนเวลา 30 วินาที เมือ่ ตองการใชกลองอีก ผใู ช
เพียงแตแตะชัตเตอรเบาๆ (น.43)
ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการปดการทำงานของกลองไดจากการปรับตั้งในเมนู
[ 2: Auto Power Off ] (น.201)
เมื่อสวิตซถูกปรับไปที่ตำแหนง
ในขณะที่กลองกำลังบันทึกขอมูลลงในการด สัญลักษณ
[Recording.....] จะปรากฏขึน
้ บนจอภาพ และกลองจะปดการทำงานภายหลังจากทีไ่ ดบนั ทึก
ไฟลของภาพนัน้ ลงในการดจนเสร็จสมบูรณ

¡ารเปดสวิตซกลอง
การตรวจสอบระดับพลังงาน
เมือ่ ปรับสวิตซไปทีต่ ำแหนง
จากทัง้ หมด 4 แบบ ดังนี้

จอ LCD จะแสดงระดับพลังงานแบบใดแบบหนึง่

พลังงานเต็ม
พลังงานลดลงเล็กนอย แตยงั มีเหลือ
อยพู อสมควร
พลังงานใกลจะหมดในไมชา
พลังงานหมด ควรประจุไฟใหม

อายุการใชพลังงานของแบตเตอรี [จำนวนภาพทีถ่ า ยไดโดยประมาณ]
อุณหภูมิ
ที่ 23 C
ํ / 73 Fํ
ที่ 0 C
ํ / 32 Fํ
ไมใชแฟลช
ใชแฟลช 50%

ประมาณ 550 ภาพ
ประมาณ 440 ภาพ

ประมาณ 470 ภาพ
ประมาณ 400 ภาพ

ตั ว เลขในตารางข า งต น ได ม าจากการทดสอบด ว ยแบตเตอรี LP-E8 ที่ ป ระจุ ไ ฟเต็ ม โดยไม ไ ด ใ ช
ระบบ Live View และทดสอบตามการทดสอบมาตรฐานของสมาคมกล อ งและการถ า ย
ภาพ(CIPA)
จำนวนภาพที่ ถ า ยได เ มื่ อ ใช Battery Grip BG-E8
สามารถใส แ บตเตอรี LP-E8 ได 2 ก อ น จึ ง สามารถถ า ยภาพได ม ากกว า เดิ ม 2 เท า
เมื่ อ ใช แ บตเตอรี ข นาด AA/LR6 ชนิ ด อั ล คาไลน (ที่ 23 ํ C/ 73 ํ F) จะถ า ยภาพได ป ระมาณ
470 ภาพเมื่ อ ไม ใ ช แ ฟลชเลย และ 270 ภาพ เมื่ อ ใช แ ฟลช 50%
จำนวนภาพที่ ถ า ยได จ ริ ง อาจน อ ยกว า ที่ แ สดงไว ใ นตาราง
โดยขึ้ น อยู กั บ สภาพแวดล อ มและลั ก ษณะการใช ง าน ดั ง ต อ ไปนี้
แตะปุ ม ชั ต เตอร ล งครึ่ ง หนึ่ ง บ อ ยๆ หรื อ เป น เวลานาน
มั ก จะใช ร ะบบ AF จั บ ภาพบ อ ยๆ โดยไม ไ ด ถ า ยภาพ
เมื่ อ ใช กั บ เลนส ที่ มี ร ะบบลดภาพสั่ น (IS)
เป ด ดู ภ าพบ อ ยๆ หรื อ ใช จ อ LCD ปรั บ ตั้ ง บ อ ยๆ
จำนวนภาพที่ ถ า ยได นั้ น อาจจะมี จำนวนลดลงจากจำนวนที่ ร ะบุ โดยขึ้ น อยู กั บ สภาพการ
ถ า ยภาพในขณะนั้ น
การทำงานของเลนส นั้ น อาศั ย แบตเตอรี ข องกล อ ง ซึ่ ง เลนส บ างตั ว อาจจะใช พ ลั ง งานมาก
และทำให จำนวนภาพที่ ถ า ยได มี ป ริ ม าณลดลง
อายุการใชงานของแบตเตอรีเมื่อใชระบบ Live View ดูหนา 145

¡ารตัง้ วันที่ เวลา และโซนของเวลา

เมือ่ เริม่ เปดกลองใชครัง้ แรก หรือเมือ่ มีการปรับตัง้ โซนของเวลา และวันที/่ เวลาใหม(reset) หนา
จอ LCD จะแสดงรูปแบบของการปรับตัง้ โซนของเวลาและวันที/่ เวลา ใหทำตามขัน้ ตอนดานลาง
โดยปรับโซนของเวลาเสียกอน ซึง่ ผใู ชสามารถปรับโซนของเวลาใหตรงกับตำแหนงทีอ่ ยปู จ จุบนั
จากนั้นหากเปลี่ยนไปอยูในโซนเวลาอื่น ก็สามารถจะตั้งโซนเวลาซึ่งเปนที่หมายเพื่อใหกลอง
บันทึกวันที/่ เวลา ทีถ่ กู ตอง
โปรดทราบวา วันที/่ เวลา ทีแ่ นบไปกับภาพทีบ่ นั ทึกนัน้ จะขึน้ อยกู บั ขอมูลของวันที/่ เวลา
ที่ปรับตั้งไว โปรดตรวจสอบใหมั่นใจวาไดตั้ง วันที่/เวลา ที่ถูกตองแลว

ปรับตัง้ โซนของเวลา
จะถูกตั้งเปนคาเริ่มตน
กดปมุ
ในแถบ [ 2] เลือก [Time zone]
จากนั้นกดปุม
กดปมุ
เพือ่ เลือกโซนของเวลา
กดปมุ
เพือ่ ให < > ปรากฏขึน้
กดปมุ
เพือ่ เลือกโซนของเวลา
จากนั้นกดปุม
สำหรั บ วิ ธี ก ารปรั บ ตั้ ง เมนู ได อ ธิ บ ายในหน า 46-47
เวลา ที่ปรากฏอยูที่มุมขวาลางของจอภาพ จะเปนความแตกตางของเวลา เมื่อเปรียบเทียบ
กับ Coordinated Universal Time (UTC) หรือ เวลาสากล ถ าไม พ บตัวเลื อ กของโซนเวลา
ที่ ต รงกั บ ตำแหน ง ที่ อ ยู ให ป รั บ ตั้ ง โซนของเวลาโดยอ า งอิ ง ความแตกต า งจากเวลาสากล

ปรับตัง้ วันทีแ่ ละเวลา

แสดงรายการของเมนู
กดปมุ

ใชแถบ [

2]

และเลือก [Date/Time]

ใชปุม

เพื่อเลือกแถบ [

ใชปุม

เพือ่ เลือกรายการ
จากนัน้ กดปมุ

[Date/Time]

2]

¡ารตัง้ วันที่ เวลา และโซนของเวลา
ตั้งวันที่และเวลา
ใชปุม
ใหตรง
กดปมุ
ใชปุม
กดปมุ

เพือ่ ปรับตัง้ ตัวเลขวันทีแ่ ละเวลา

ซึ่งกรอบ < > จะปรากฏขึน้
เพือ่ ปรับตัวเลข จากนัน้
และกลับสกู รอบปกติ < >

ปรับตั้ง daylight saving time

ปรับตั้งฟงกชั่นนี้เมื่อจำเปนเทานั้น
กดปมุ
เพือ่ เลือก
กดปมุ
เพื่อให < > ปรากฏขึน้
เพือ่ เลือก [ ]
กดปมุ
จากนั้นกดปุม
เมือ่ ตัง้ Daylight saving time เปน [ ] เวลาที่
ตัง้ ไวในขัน้ ตอนที่ 3 จะเดินเร็วขึน้ 1 ชัว่ โมง และ
ถาตัง้ เปน
Daylight saving time จะถูกยก
เลิกไป และเวลาจะยอนถอยหลังมา 1 ชัว่ โมง

ออกจากเมนู
ใชปุม

เพือ่ เลือ่ นแถบสวางไปที่
[OK] จากนัน
้ กดปมุ
กลองจะจำวันที่และเวลาที่ตั้งไวแลว

เมือ่ เก็บกลองไวในทีเ่ ก็บโดยถอดแบตเตอรีออกเปนเวลานาน หรือเมือ่ แบตเตอรีหมดพลังงานลง โซน
ของเวลา และวันที/่ เวลา ทีต่ งั้ ไวอาจจะถูกยกเลิกและตัง้ เปนคาใหม(reset) หากเกิดเหตุเชนนี้ ใหตงั้
โซนเวลา และวันที/่ เวลา ใหม
นาฬิกาและปฏิทนิ จะเริม่ ทำงานทันที ภายหลังจากทีก่ ดปมุ
ในขัน้ ตอนที่ 5
หลังจากทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นโซนของเวลา ใหตรวจสอบ วันที/่ เวลา วาถูกตองหรือไม
ผูใชสามารถปรับตั้ง daylight saving time โดยใช [ 2: Time zone]
daylight saving time จะเชื่อมโยงกับ [ 2: Time zone] และ [ 2: Date/Time]

àลือกภาษา

แสดงรายการของเมนู

กดปมุ
เพือ่ ใหกลองแสดงราย
การปรับตัง้ ในเมนูทจี่ อ LCD

เลือกแถบ [

2]

และเลือก [Language

กดปมุ

เพือ่ เลือกแถบ [

กดปมุ

เพือ่ เลือกรายการ
] (รายการที่ 6 จากบน)

[Language

จากนัน้ กดปมุ

เลือกภาษาที่ตองการ

2]

กดปมุ
เพือ่ เลือกภาษาทีต่ อ งการ
แลวกดปุม
เมือ่ ตัง้ แลว ภาษาของรายการจะเปลีย่ นไป

]

ÇÔธใี สและถอดเลนส
การใสเลนส

ถอดฝาปดออก
ถอดฝาปดดานทายเลนส และฝาปดเมาทของกลอง
ออกโดยหมุนตามทิศทางของลูกศร

ใสเลนส

ดัชนีสขี าว

สอดทายเลนสเขาหาเมาทของกลอง โดยใหดัชนี
บนกระบอกเลนสตรงกับดัชนีสีขาวบนตัวกลอง
แลวจึงหมุนตามทิศทางของลูกศร จนมีเสียงดัง
“คลิ๊ก”

ดัชนีสแี ดง

ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่ <AF>
(ออโตโฟกัส)

<AF> ยอมาจาก Autofocus (ออโตโฟกัส)
ถาสวิตซนถี้ กู ปรับไวที่ <MF> (แมนนวลโฟกัส)

ระบบออโตโฟกัสจะไมทำงาน

ถอดฝาปดหนาเลนสออก

การปองกันฝนุ เขาสภู ายในตัวกลอง

ควรถอดเปลีย่ นเลนสในบริเวณทีม่ ฝี นุ ละอองนอย
เมือ่ เก็บกลองโดยไมไดสวมเลนสไวกบั กลอง ตรวจสอบใหแนใจวา ไดใชฝาปดเมาทของกลอง
แลว
เปาหรือปดฝนุ ทีฝ่ าปดตัวกลองกอนปดเสมอ

ÇÔธีใสและถอดเลนส
เกีย่ วกับการซูม

เมือ่ ตองการซูม ใชนวิ้ มือหมุนวงแหวนซูมของเลนส
หากตองการซูมเพือ่ จัดภาพใหเหมาะสม ใหซมู
กอนทีจ่ ะโฟกัส เพราะการซูมหลังจากทีโ่ ฟกัสได
แล ว อาจจะทำให ค วามชั ด คลาดเคลื่ อ น
ไปเล็กนอย

การถอดเลนส
ขณะที่ ก ดปุ ม ปลดล็ อ คเลนส ค า งอยู ให ห มุ น
กระบอกเลนสตามทิศทางของลูกศร
หมุนเลนสไปจนสุดทาง แลวจึงดึงออกตรงๆ
เมื่อถอดเลนสออกจากกลองแลว ใหใชฝาปด
ทายเลนสปด ไวเพือ่ ปองกันฝนุ

หามใชเลนสสอ งดูดวงอาทิตยโดยตรง เพราะจะเกิดอันตรายอยางมากตอดวงตา อาจทำใหสญ
ู
เสียการมองเห็นได
ในขณะที่วงแหวนโฟกัสซึ่งอยูดานหนามีการหมุนในขณะเลนสกำลังคนหาความชัด หามใชนิ้ว
สัมผัสวงแหวน
ถาผใู ชซอื้ เลนส EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM ซึง่ เปนเลนสชดุ KIT ใหอา น “คำเตือน
เกี่ยวกับการใชเลนส EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM” หนา 340

การเทียบคาความยาวโฟกัส

เพราะเซนเซอร มี ข นาดเล็ ก กว า ฟ ล ม
35mm ดังนัน้ ภาพทีเ่ ห็นและถายไดจงึ มี
ขนาดใหญขนึ้ เหมือนเลนสทใี่ ชมคี วาม
ยาวโฟกัสสูงขึ้นอีก 1.6 เทา(1.6x)

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

กีย่ วกับระบบเลนส Image Stabilizer(IS)

เมื่อใชเลนสที่ติดตั้งระบบลดภาพสั่น(IS) เลนสจะชวยลดการสั่นไหวที่มีผลทำใหภาพ
ไมชดั การอธิบายขัน้ ตอนการปรับตัง้ นี้ ใชเลนส EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II มาเปน
ตัวอยาง
*IS เปนตัวยอของระบบ Image Stabilizer

ปรับสวิตซ IS ไปที่

ปรับสวิตซเปด/ปด การทำงานของกลองไปที่

ใชนิ้วแตะปุมชัตเตอรเบาๆ ลงไปครึ่งหนึ่ง
ระบบชวยลดภาพสัน่ หรือ IS จะเริม่ ทำงาน

ถายภาพ

เมื่อภาพที่เห็นจากชองเล็งภาพดูนิ่งแลว
จึงกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ

ระบบ Image Stabilizer จะไมสามารถแกไขปญหาภาพมัว เมือ่ ใชถา ยภาพสิง่ ทีเ่ คลือ่ นที่
เมือ่ ถายภาพดวยชัตเตอร B ใหปรับสวิตซของระบบ IS ไปที่ <OFF> ถาตัง้ เปน <ON> ระบบ
IS จะแสดงผลการทำงานทีผ่ ดิ พลาด
ระบบ Image Stabilizer จะมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง เมือ่ ใชถา ยภาพในขณะทีก่ ำลังยืน
อยบู นพืน้ ทีซ่ งึ่ มีความสัน่ มาก หรือพืน้ ทีท่ มี่ กี ารเคลือ่ นไหวมาก เชน ในขณะลองอยใู นเรือลำเล็กๆ
ระบบ Image Stabilizer จะทำงานแมวา จะปรับสวิตซเลือกระบบโฟกัสไปที่ <AF> หรือ <MF>
เมือ่ ตัง้ กลองไวบนขาตัง้ กลอง ผใู ชสามารถถายภาพไดตามปกติแมจะปรับสวิตซของระบบ IS ไป
ที่ <ON> แตกค็ วรปรับสวิตซของระบบ IS ไวที่ <OFF> เพือ่ การประหยัดพลังงาน
ระบบ Image Stabilizer จะทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แมวา จะตัง้ กลองไวบนขาตัง้ กลองแบบ
ขาเดีย่ ว(monopod) ก็ตาม
เลนส IS บางรนุ ออกแบบใหผใู ชเลือกปรับระบบการทำงานของ IS ไดหลายแบบ อยางไรก็ดี เลนส
ตอไปนีจ้ ะปรับการทำงานของระบบ IS ใหโดยอัตโนมัติ

¾×éนฐานการปรับควบคุมกลอง
ปรับภาพในชองเล็งภาพใหคมชัด
หมุนปรับลูกบิดปรับแกสายตา
หมุนปรับลูกบิดไปทางซายและขวา เพื่อให
กรอบเล็ ง ของจุ ด โฟกั ส ทั้ ง 9 จุ ด มี ค วาม
คมชัดทีส่ ดุ
ถ า ยั ง ไม ส ามารถปรั บ แก ส ายตาได จ นเห็ น ภาพในช อ งเล็ ง ภาพที่ ค มชั ด ได แนะนำให ใ ช
Dioptric Adjustment Lens E ซึ่ ง มี ใ ห เ ลื อ ก 10 ระยะ(เป น อุ ป กรณ เ สริ ม พิ เ ศษ)

การจับถือกลอง
เพื่ อ ให ภ าพคมชั ด พยายามถื อ กล อ งให มั่ น คงและนิ่ ง ที่ สุ ด เพื่ อ ไม ใ ห ภ าพสั่ น

การถือกลองถายภาพแนวนอน

แนวนอน

การถือกลองถายภาพแนวตั้ง

1. ใชมอื ขวาจับกริปของกลองใหมนั่ คง ถนัดมือ
2. ใชมอื ซายประคองใตเลนส
3. แตะปมุ ชัตเตอรเบาๆ ดวยนิว้ ชีข้ องมือขวา
4. แนบแขนและขอศอกเขากับลำตัวโดยไมเกร็ง
5. แนบกลองกับใบหนาและมองผานชองเล็งภาพ
6. เพือ่ ใหยนื ไดมนั่ คง แยกเทาขางหนึง่ ออกไปดานหนา ปลายเทาเปด
สำหรั บ การเล็ ง ภาพด ว ยจอ LCD ของกล อ งแทนการใช ช อ งเล็ ง ภาพ ดู ห น า 143

¾×นé ฐานการปรับควบคุมกลอง
การใชปมุ ชัตเตอร
การทำงานของปมุ ชัตเตอรแบงเปนสองจังหวะ คือเมือ่ แตะลงไปเบาๆ ครึง่ หนึง่ กลองจะโฟกัส
วัดแสง และแสดงผล เมือ่ กดลงจนสุด ชัตเตอรจะลัน่ เพือ่ ถายภาพนัน้

เมือ่ แตะปมุ ชัตเตอรเบาๆ (กดลงครึง่ หนึง่ )
ระบบออโตโฟกัสจะเริม่ ทำงาน มีการแสดงผลของคา
แสง(ชัตเตอร/ชองรับแสง) จากระบบวัดแสงที่เลือก
คาแสงจะแสดงอยทู างดานลางสุดของจอ LCD ภาย
ในชองเล็งภาพ
เมือ่ กดชัตเตอรลงจนสุด
ชัตเตอรจะลัน่ และกลองจะบันทึกภาพนัน้ ไว

ปองกันภาพสัน่
ความสัน่ ของมือทีจ่ บั กลอง ตลอดจนความสัน่ ของพืน้ ทีซ่ งึ่ ยืนถายภาพอยมู กั จะมีผลทำให
ภาพทีถ่ า ยมีความสัน่ และพรามัว และทำใหภาพลดความคมชัดลงไป โดยขึน้ อยกู บั ความ
สัน่ ทีเ่ กิดขึน้ มากหรือนอย เพือ่ ปองกันภาพสัน่ ใหปฏิบตั ดังนี้
• ถือกลองใหกระชับมือ ดวยทาทางทีม่ นั่ คง ดังทีแ่ นะนำกอนหนานี้
• แตะปมุ ชัตเตอรเบาๆ ครึง่ หนึง่ เพือ่ ใหระบบออโตโฟกัสทำงาน แลวจึง
กดชัตเตอรลงจนสุด

หากผใู ชกดปมุ ชัตเตอรลงจนสุดทันที โดยไมแตะปมุ ชัตเตอรเพือ่ ใหกลองหาโฟกัสเสียกอน หรือ
แตะปมุ ชัตเตอรเบาๆ ครึง่ หนึง่ แลวกดลงจนสุดทันทีแทบจะพรอมๆ กัน กลองจะหยุดชะงักไปครู
หนึง่ กอนทีช่ ตั เตอรจะลัน่ เพือ่ ถายภาพนัน้
ในขณะทีก่ ลองแสดงรายการตางๆ ของเมนู เลนดูภาพ หรือกำลังประมวลผลและบันทึกไฟลขอ มูล
ลงในการด ผใู ชสามารถสัง่ ใหกลองกลับไปพรอมถายภาพตอไปไดทนั ทีเมือ่ ใชนวิ้ แตะปมุ ชัตเตอร
เบาๆ ครึง่ หนึง่

รับตัง้ ฟงกชนั่ การถายภาพอยางรวดเร็ว

ผใู ชสามารถจะเลือกสิง่ ทีต่ อ งการปรับตัง้ และปรับเปลีย่ นฟงกชนั่ ใหทำงานในแบบทีต่ อ ง
การจากจอ LCD เรียกการปรับตัง้ แบบนีว้ า “Quick Control Screen”

แสดงระบบตางๆ ที่จอภาพ

เมือ่ ตองการใชจอ LCD ในการปรับตัง้ กดปมุ
จอภาพจะแสดงฟงกชั่นตางๆ

เลือกฟงกชั่นที่ตองการปรับตั้ง
กด

เพื่อเลือกฟงกชั่น

ฟงกชั่นที่ถูกเลือกแลว และคำแนะนำคุณสมบัติ
(น.52) จะปรากฎทีห่ นาจอ
หมุน
เพือ่ เปลีย่ นเปนแบบทีต่ อ งการ
หนาจอของระบบบันทึกภาพพืน้ ฐาน

หนาจอของระบบบันทึกภาพสรางสรรค

ถายภาพ

กดชัตเตอรจนสุดเพื่อถายภาพ
ภาพที่เพิ่งถูกถายจะปรากฏขึ้นที่จอภาพ

สำหรับฟงกชนั่ ทีส่ ามารถปรับตัง้ ไดในระบบบันทึกภาพตางๆ ภายใน Basic Zone และวิธปี รับ
ตั้ง ดูหนา 75
ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 สามารถปรับตั้งโดยใชการสัมผัสจอภาพ(Touch screen) (น.53)

รับตั้งฟงกชั่นการถายภาพอยางรวดเร็ว
ตัวอยางการแสดงผลของจอปรับตัง้ อยางรวดเร็ว
ปรับแกสมดุลสีขาว (น.137)
ความไวชัตเตอร (น.108)
ระบบบันทึกภาพ * (น.24)
ชดเชยแสง / ถายภาพครอม
(น.117, 119)
Picture Style (น.93)
สมดุลสีขาว (น.135)
ระบบออโตโฟกัส (น.95)
ยอนกลับ
ระบบขับเคลือ่ น (น.101, 103)
ระบบวัดแสง (น.115)

ชองรับแสง (น.110)
เพิม่ รายละเอียดในสวนสวาง* (น.295)
ความไวแสง (น.90)
ชดเชยแสงแฟลช (น.118)
ปรับตั้งแฟลชในตัว
คุณภาพในการบันทึกภาพ (น.86)
ปรับความเขมสวางอัตโนมัติ (น.123)
ถายภาพครอมสมดุลสีขาว (น. 138)

* ฟงกชนั่ ทีม่ เี ครือ่ งหมายดอกจันจะไมสามารถปรับตัง้ ไดดว ยจอปรับตัง้ อยางรวดเร็ว

การแสดงฟงกชั่นที่ถูกปรับตั้ง
เลือกฟงกชนั่ ทีต่ อ งการปรับตัง้ และกดปมุ
จอภาพจะเปลีย่ นไปแสดงรายการของฟงกชนั่ ทีเ่ ลือก
(ยกเวนความไวชัตเตอรและชองรับแสง)
กดปมุ
หรือหมุน
เพือ่ เลือกคาหรือ
รูปแบบทีต่ อ งการ และมีหลายฟงกชนั่ ทีป่ รับตัง้ ไดดว ย
การกดปุม
กดปมุ
เพือ่ ยืนยันการปรับตัง้ และยอนกลับสู
หนาจอของการปรับตั้งอยางรวดเร็ว

ารปรับตัง้ ควบคุมเมนู

ผใู ชสามารถปรับฟงกชนั่ ตางๆ ไดจากรายการของเมนู เชน คุณภาพของภาพ ตัง้ วันทีแ่ ละ
เวลา ฯลฯ โดยสามารถดูการปรับตัง้ ไดจากจอ LCD โดยใชปมุ
หรือปมุ
ควบคุมแบบทิศทาง
ในการเลือกรายการ และปมุ
ดานหลังของกลอง
ปมุ
ปุมยืนยันการปรับตั้ง
ปุมควบคุมแบบทิศทาง

จอภาพ LCD

(รายการเมนูในจอภาพ)
เมนูและรายการทีแ่ สดงอาจมีความแตกตางกัน ขึน้ อยกู บั ระบบบันทึกภาพทีเ่ ลือก
ระบบบันทึกภาพพื้นฐาน

ระบบบันทึกภาพยนตร

ระบบบันทึกภาพสรางสรรค
เลนดูภาพ
ถายภาพดวย Live View
ถายภาพ
แถบรายการ

รายการตัวเลือก

ปรับตัง้
My Menu

การปรับตั้งเมนู

ารปรับตั้งควบคุมเมนู
วิธีปรับตั้งเมนู

แสดงรายการตางๆ ในเมนู
กดปมุ

เพือ่ แสดงรายการตางๆ

เลื่อนแถบเพื่อเลือกรายการ
กดปมุ

เพือ่ เลือกรายการ

ตัวอยางเชน แถบที่ [ 3] จะหมายถึงหนาจอที่
ปรากฏขึน้ เมือ่ เลือกแถบ [ ] ในตัวเลือกอันที่ 3
[
] จากทางดานซายของ Shooting

เลือกรายการที่ตองการ
กดปมุ
จากนั้นกดปุม

เพือ่ เลือกรายการ

เลือกคาทีต่ อ งการปรับตัง้
กดปมุ
หรือ
เพือ่ เลือกคาที่
ตองการ (คาการปรับตัง้ ทีต่ อ งการอาจตองใชทงั้
หรือ
ในการปรับตัง้ )
รายการที่เลือกในปจจุบันจะเปนสีน้ำเงิน

ยืนยันการปรับตั้ง
กดปมุ

เพือ่ ยืนยัน

ออกจากการปรับตั้ง

กดปมุ
เพือ่ ออกจากการปรับตัง้ ใน
เมนู และกลับสกู ารถายภาพตามปกติ

ในขั้นตอนที่ 2 ผูใชสามารถหมุนวงแหวน
เพื่อเลือกแถบเมนูได
ในขัน้ ตอนที่ 2 ถึง 5 ผใู ชสามารถจะปรับตัง้ ดวยการสัมผัสหนาจอได (น.53)
การอธิบายเกีย่ วกับฟงกชนั่ ของเมนูตา งๆ ในทีน่ ี้ ตัง้ อยบู นสมมติฐานวา ผใู ชไดกดปมุ
< > เพือ่ แสดงรายการของเมนูบนจอภาพแลว
หากตองการยกเลิก กดปมุ <
> อีกครั้ง
รายละเอียดของฟงกชนั่ ของเมนูตา งๆ ไดแสดงรายการรวมไวทหี่ นา 314

¡ารฟอรแมทการด

ถาการดที่นำมาใชเปนการดแผนใหมที่ไมเคยใชมากอนหรือเคยใชกับกลองตัวอื่น หรือใชเก็บขอมูลสวนตัว
จากเครื่องคอมพิวเตอร ควรฟอรแมทดวยฟงกชั่นฟอรแมทของกลองเสียกอนที่จะนำมาใชเก็บขอมูลภาพ

เมือ่ การดถูกฟอรแมท จะลบขอมูลทุกๆ อยางทีเ่ ก็บอยใู นการด ซึง่ แมแตไฟลภาพ
ทีถ่ กู ปองกันการลบภาพไวกจ็ ะถูกลบไปดวย ควรตรวจสอบใหดวี า ไมมไี ฟลหรือ
ขอมูลทีส่ ำคัญทีต่ อ งการเก็บไว หากไมแนใจ ใหถา ยโอนขอมูลทีอ่ ยใู นการดไปเก็บ
ไวในคอมพิวเตอร ฯลฯ กอนทำการฟอรแมทการด

เลือก [Format card]
ภายในรายการของแถบ [ 1] เลือก
[Format card] แลวกดปม
ุ

ฟอรแมทการด

เลือก [OK] จากนัน้ กดปมุ
การดจะถูกฟอรแมท
เมื่ อ ฟอร แ มทการ ด เสร็ จ แล ว จอภาพจะกลั บ มา
แสดงเมนูอีกครั้งหนึ่ง

หากตองการฟอรแมทในระดับละเอียด
ใชปมุ ลบภาพ
แลวเลือก
[Low level format] ซึ่งมีสัญลักษณ
แลวเลือก [OK]

¡ารฟอรแมทการด
สัง่ [Format Card] ในกรณีดงั ตอไปนี้
เมื่อนำการดใหมมาใช
เมื่อนำการดที่ถูกฟอรแมทจากกลองตัวอื่นหรือจากคอมพิวเตอรมาใช
เมื่อการดนั้นเก็บภาพหรือขอมูลไวจนเต็มความจุ
เมื่อกลองแสดงผลวาการดมีความผิดปกติ (น.331)

เกี่ยวกับการฟอรแมทในระดับละเอียด (Low-level Format)

ใชคำสัง่ นีเ้ มือ่ พบวาการบันทึก หรือการอานขอมูลของการดใชเวลานานมากกวาปกติ
หรือตองการลบขอมูลในการดทั้งหมด
การฟอรแมทแบบนี้ กลองจะฟอรแมททุกสวนที่สามารถเก็บขอมูลไดทั้งหมดของการด
ซึ่งจะใชเวลาฟอรแมทนานกวาแบบปกติอีกเล็กนอย
ในขณะที่ระบบฟอรแมทนี้กำลังทำงานอยู ผูใชสามารถยกเลิกการทำงานกลางคันได
โดยเลือก [Cancel] ซึง่ ระบบฟอรแมทแบบปกติจะทำงานตอไปจนการฟอรแมทเสร็จ
สิน้ สมบูรณ และสามารถใชการดเก็บขอมูลของไฟลภาพไดตอ ไปตามปกติ

เมื่อมีการฟอรแมทการดหรือลบขอมูล เฉพาะขอมูลของระบบการจัดการไฟลเทานั้นที่จะถูก
เปลีย่ นแปลงไป ขอมูลทีเ่ ก็บไวในการดจะยังไมถกู ลบออกไปอยางบริบรู ณและอาจกกู ลับคืนมา
ไดอกี (ดวยซอฟทแวรบางชนิด) ใหระมัดระวังเรือ่ งนีเ้ มือ่ ขาย มอบการดใหกบั บุคคลอืน่ หรือทิง้ แผน
การด ดังนัน้ เมือ่ ไมตอ งการใชการดอีกหรือตองการจะทิง้ ไป ควรจะฟอรแมทในระดับละเอียด หรือ
ตัดทำลายแผนการดใหเสียรูปไปเพือ่ ไมใหขอ มูลในการดรัว่ ไหล
กอนทีจ่ ะใชการด Eye-Fi แผนใหม ตองติดตัง้ ซอฟทแวรภายในการดลงในคอมพิวเตอร
เสียกอน จากนัน้ จึงใชกลองฟอรแมทการดนี้
ความจุของการดทีแ่ สดงอยบู นจอภาพในขณะทีฟ่ อรแมทอาจจะต่ำกวาความจุทรี่ ะบุไวบนฉลาก
ของการด
อุปกรณนสี้ นับสนุนเทคโนโลยี exFAT โดยไดรบั การอนุญาตจากไมโครซอฟท

»รับเปลีย่ นการแสดงผลของจอ LCD

จอ LCD ของกลองสามารถแสดงผลของขอมูลและคาทีป่ รับตัง้ ไวสำหรับถายภาพ รายการของเมนู
ภาพ การแสดงภาพทีถ่ า ยมาแลว ฯลฯ

ขอมูลการถายภาพ
ขอมูลการถายภาพจะปรากฏทันทีทเี่ ปดสวิตซกลอง
เมื่อผูใชแนบตาเขาใกลกับชองเล็งภาพ เซนเซอร
ตรวจจั บ (น.21, 213) จะป ด การแสดงผลของ
จอภาพ LCD โดยอัตโนมัติ เพื่อปองกันมิใหแสง
สวางของจอ LCD รบกวนตอการมองภาพ และจอ
LCD จะกลับสูการแสดงผลตามปกติทันทีที่ผูใชละ
สายตาจากชองเล็งภาพ
เมือ่ กดปมุ
ผใู ชสามารถปรับเปลีย่ นการ
แสดงผลของจอภาพ LCD ดังนี:้ จอแสดงการปรับ
ตั้ ง สำหรั บ การถ า ยภาพ (น.22), ป ด การแสดง
ผลของจอ LCD, และแสดงการปรับตัง้ ตางๆ ของตัว
กลอง (น.209)

ฟงกชนั่ ของเมนู

หนาจอนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อกดปุม
และเมือ่ กดปมุ ซ้ำ
ก็จะกลับไปสูการแสดงผลใน
หนาจอเดิม

ภาพทีถ่ า ยไวแลว

แสดงภาพที่ถายไวแลวเมื่อกดปุม
และเมือ่ กดปมุ ซ้ำ ก็จะกลับ
ไปสูการแสดงผลในหนาจอเดิม

»รับเปลี่ยนการแสดงผลของจอ LCD
โดยการปรับตัง้ ใน [ 2: LCD auto off] ผใู ชสามารถปรับตัง้ ไมใหจอภาพ LCD ดับลงเอง
โดยอัตโนมัติได (น.213)
แมวา จอภาพจะกำลังแสดงรายการเมนู หรือแสดงภาพทีถ่ า ยแลว ผใู ชสามารถใชกลองถายภาพ
ตอไปไดทันทีเมื่อใชนิ้วแตะปุมชัตเตอร

หากผใู ชมองชองเล็งภาพในขณะสวมแวนกันแดด จอ LCD อาจไมดบั ลงโดยอัตโนมัติ
ในกรณีนี้ ใหกดปมุ
เพือ่ ปดการแสดงผลของจอ LCD
เมื่อใชกลองใกลๆ กับแหลงกำเนิดแสงฟลูออเรสเซนต จอ LCD อาจดับลงเองโดย
อัตโนมัติ ถาเกิดเหตุนี้ ใหนำกลองออกหางจากแหลงกำเนิดแสงนัน้ เสีย

¤íาแนะนำคุณสมบัติ

คำแนะนำคุณสมบัติ เปนคำอธิบายงายๆ เกีย่ วกับลักษณะของแตละฟงกชนั่ หรือตัวเลือกแตละ
รายการ กลองจะแสดงคำแนะนำคุณสมบัตเิ มือ่ มีการเปลีย่ นระบบบันทึกภาพ หรือเมือ่ ใชจอปรับ
ควบคุมแบบรวดเร็วในการปรับตัง้ ฟงกชนั่ เกีย่ วกับการถายภาพ และเมือ่ ใชระบบ Live View ระบบ
ถายภาพยนตร หรือในขณะเลนดูภาพ เมื่อผูใชเลือกฟงกชั่นหรือตัวเลือกจากหนาจอปรับควบ
คุมแบบรวดเร็ว คำแนะนำคุณสมบัตจิ ะอธิบายรายละเอียดเกีย่ วกับฟงกชนั่ หรือตัวเลือกนัน้ ๆ และ
จะดับไปเมือ่ ใชนวิ้ แตะทีค่ ำอธิบาย หรือเมือ่ ใชกลองถายภาพตอไป

ระบบบันทึกภาพ (ตัวอยาง)

การควบคุมอยางรวดเร็ว (ตัวอยาง)

ฟงกชั่นการถายภาพ

ระบบ Live View

ระบบเลนดูภาพ

ยกเลิกการทำงานของคำแนะนำคุณสมบัติ

เลือก [Feature guide]
ในแถบ [
จากนัน้ กด
จากนั้นกด

3]

เลือก [Feature guide]
เลือก [Disable]

¡ารควบคุมดวยการสัมผัสจอ

จอภาพของกลองรนุ นีอ้ อกแบบใหตอบสนองตอการสัมผัส ซึง่ ผใู ชสามารถควบคุมดวย
การใชนวิ้ สัมผัสได

แตะ การควบคุมอยางรวดเร็ว (แสดงเปนตัวอยาง)
ใชนิ้วมือแตะที่จอภาพ (สัมผัสและยกนิ้วออก)
ดวยการแตะ ผูใชสามารถเลือกเมนู สัญลักษณ
ฯลฯ ทีป่ รากฏบนจอภาพ
สัญลักษณที่ผูใชสามารถแตะเลือกไดนั้น
จะแสดงอยูภายในกรอบ (ไมรวมกรอบของเมนู)
ตัวอยางเชน เมือ่ แตะ [ ] หนาจอของการควบ
คุมอยางรวดเร็วจะปรากฏขึน้ และเมือ่ แตะ [ ]
ผใู ชสามารถกลับไปยังจอภาพทีแ่ สดงกอนหนาได

การควบคุมทีส่ ามารถทำไดโดยใชนวิ้ แตะสัมผัสจอภาพ
ปรับตัง้ ฟงกชนั่ ของเมนู หลังจากกดปมุ
จอควบคุมอยางรวดเร็ว
ปรับตัง้ ฟงกชนั่ หลังจากกดปมุ
,
,
,
หรือ
ปรับตัง้ ฟงกชนั่ ในขณะถายภาพดวยระบบ Live View
ปรับตัง้ ฟงกชนั่ ในขณะถายภาพยนตร
ควบคุมการเลนดูภาพ
,

ารควบคุมดวยการสัมผัสจอ
ลาก จอแสดงรายการของเมนู (แสดงเปนตัวอยาง)
เลื่อนนิ้วไปในขณะที่ใชนิ้วแตะจอภาพ

แสดงระยะ (แสดงเปนตัวอยาง)

การควบคุมทีส่ ามารถทำไดโดยใชนวิ้ ลากบนจอภาพ
เลือกแถบรายการของเมนู หรือเลือกรายการ หลังจากกดปมุ
ปรับตัง้ สเกล
ปรับตัง้ ฟงกชนั่ ในขณะถายภาพดวยระบบ Live View
ปรับตัง้ ฟงกชนั่ ในขณะถายภาพยนตร
ควบคุมการเลนดูภาพ (เลือ่ นภาพอยางเร็ว)

ปดเสียงเตือนในขณะควบคุมดวยระบบสัมผัสจอภาพ
ถา [ 1: Beep] ไดตงั้ เปน [Touch to ] จะไมมี
สั ญ ญาณเสี ย ง “บี๊ บ ” เมื่ อ ควบคุ ม ด ว ยระบบสั ม ผั ส
จอภาพ

ารควบคุมดวยการสัมผัสจอ
ปรับตัง้ การควบคุมดวยระบบสัมผัสจอภาพ

เลือก [Touch control]

ในแถบ [ 3] เลือก [Touch control]
จากนั้นกดปุม

ปรับตัง้ ระบบสัมผัสจอภาพ

เลือก [Enable]
หากตั้งเปน [Disable] ระบบสัมผัสจอภาพ
จะไมทำงาน

คำเตือนสำหรับการควบคุมดวยระบบสัมผัสจอภาพ

จอภาพ LCD ไมไดทำงานโดยตอบสนองตามแรงกดดัน ไมควรใชวตั ถุทมี่ คี ม เชน ปลายเล็บ หัว
ปากกาลูกลืน่ ฯลฯ ในการปรับควบคุมดวยระบบสัมผัสจอภาพ
หามใชปลายนิว้ ทีเ่ ปยกน้ำในการปรับควบคุมดวยระบบสัมผัสจอภาพ
ถาจอภาพ LCD มีความชืน้ หรือปลายนิว้ ของผใู ชเปยกชืน้ ระบบสัมผัสจอภาพอาจไมมกี ารตอบ
สนองหรืออาจทำงานผิดพลาด ในกรณีนี้ ใหปด สวิตซพลังงานของกลองและใชผา เช็ดจอ LCD
ใหแหง
ไมควรติดตัง้ แผนฟลม ปอ งกันรอยนิว้ มือ(ทีม่ จี ำหนายทัว่ ไป) หรือสติก๊ เกอร ทีจ่ อ LCD เพราะอาจ
ทำใหความไวในการตอบสนองตอการสัมผัสลดลง
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ในบทนี้ จะอธิบายการเกี่ยวกับการถายภาพดวยระบบถายภาพขั้นเบื้องตน(Basic
Zone) เพือ่ ผลของภาพถายทีด่ ี และวิธกี ารเลนดูภาพทีถ่ า ยมาแลว
เมือ่ ใชระบบถายภาพขัน้ เบือ้ งตนBasic Zone) สิง่ ทีผ่ ใู ชตอ งทำก็เพียงแตเล็งไปยังสิง่ ที่
ตองการถาย กลองจะทำการปรับคาตางๆ ใหโดยอัตโนมัติ (น.75, 310) และเพือ่ ปองกัน
ภาพเสียจากการปรับตั้งที่ผิดพลาดของผูใช ผูใชจะไมสามารถเปลี่ยนคาในระบบ
อัตโนมัติสมบูรณแบบ

ระบบถายภาพขัน้ เบือ้ งตน

เกีย่ วกับระบบ Auto Lighting Optimizer(ระบบปรับความเขมสวางอัตโนมัต)ิ
ในระบบถายภาพขัน้ เบือ้ งตน ระบบ Auto Lighting Optimizer(ระบบปรับความเขมสวางอัตโนมัต)ิ
(น.123) ซึ่งเปนฟงกชั่นพิเศษจะปรับความเขมสวางและความเปรียบตางของแสงในภาพใหโดย
อัตโนมัติ และสามารถตัง้ ระบบนีเ้ ปนระบบมาตรฐานในระบบถายภาพสรางสรรคดว ยเชนกัน

ายภาพในแบบอัตโนมัตแิ บบอัจฉริยะ

กลองจะวิเคราะหลักษณะของภาพที่กำลัง
จะถาย และปรับตั้งคาสำหรับการถายภาพที่เหมาะสมที่สุดใหโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้
จะปรับตัง้ ระบบ AF ทีเ่ หมาะสม จากการพิจารณาวาวัตถุกำลังเคลือ่ นทีห่ รือกำลังหยุดนิง่ (น.61)

<

>หมายถึงระบบอัตโนมัติแบบอัจฉริยะ

ปรับวงแหวนเลือกระบบไปที่
กรอบพื้นที่จุดโฟกัส

เล็งจุดโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งไปที่วัตถุ
จุดโฟกัสทุกๆ จุดมีหนาที่คนหาความชัด ซึ่งจุดที่มี
วัตถุอยใู กลกวาจุดอืน่ ๆ จะเปนจุดทีจ่ บั ภาพวัตถุได
การใชจุดโฟกัสที่กึ่งกลางของเฟรมจะชวยใหโฟกัส
ไดงายขึ้น

โฟกัส

แตะปมุ ชัตเตอรเบาๆ ครึง่ หนึง่ เลนสจะหมุนเพือ่ ปรับ
ภาพใหชัด
จุดที่อยูภายในกรอบสี่เหลี่ยมของจุดที่หาโฟกัสได
จะติดสวางเปนสีแดงในชวงสั้นๆ พรอมกับเสียง
สัญญาณเตือน “บีบ๊ ” ไฟยืนยันความชัด
ที่มุมลางดานขวาของชองเล็งภาพจะสวางขึ้นดวย
หากจำเปน แฟลชที่ติดตั้งในตัวกลองจะยกตัวขึ้น
และทำงานโดยอัตโนมัติ

ไฟสัญญาณยืนยันความชัด

ายภาพในแบบอัตโนมัตสิ มบูรณแบบ
ถายภาพ

กดปุมชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ

ภาพทีถ่ า ยแลวจะแสดงบนจอ LCD เปนเวลานาน
ประมาณ 2 วินาที
ถาแฟลชในตัวกลองยกตัวขึ้นเอง ผูใชสามารถใช
นิ้วกดใหแฟลชลงสูตำแหนงเดิม
ระบบบันทึกภาพ
จะชวยปรับใหสีสันของภาพธรรมชาติ ภาพถายนอกสถานที่ตลอดจนภาพ
บรรยากาศพระอาทิตยตกนาประทับใจมากขึ้น อยางไรก็ตาม หากผูใชไมถูกใจกับโทนสีที่ได แนะนำให
เปลีย่ นไปใชระบบบันทึกภาพสรางสรรค(Creative Zone) และเลือก Picture Style อืน่ ๆ ทีไ่ มใช
(น.93) และทดลองถายภาพใหม
FAQ

ปญหาทีผ่ ใู ชมกั จะเกิดขอสงสัยกันบอยๆ

ไฟสัญญาณยืนยันความชัด
กระพริบ และกลองโฟกัสไมได
เล็งจุดโฟกัสไปยังบริเวณทีม่ คี วามแตกตางของแสงและเงามากๆ และแตะปมุ ชัตเตอร
เบาๆ ลงครึง่ หนึง่ (น.43) และถาอยใู กลกบั วัตถุมากเกินไป ใหถอยออกหางมากขึน้ และ
ทดลองโฟกัสใหมอีกครั้ง
บางครั้งจุดโฟกัสหลายจุดติดสวางพรอมๆ กัน
หมายความวา จุดโฟกัสทุกจุดทีต่ ดิ สวางนัน้ สามารถจับความชัดไดพรอมกัน โดยจุด
โฟกัสเหลานีค้ รอบคลุมวัตถุทอี่ ยใู นระยะเดียวกัน ผใู ชจงึ ถายภาพไดทนั ที
เสียง “บี๊บ” ดังขึ้นเบาๆ และเปนจังหวะถี่ๆ (ไฟสัญญาณยืนยันความชัด
ก็ไมติดสวางขึ้น)
แสดงวากลองกำลังจับภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ดวยระบบโฟกัสแบบตอเนื่อง(ซึ่งไฟ
สัญญาณยืนยันความชัด
จะไมตดิ ขึน้ ) ผใู ชสามารถกดชัตเตอรเพือ่ ถายภาพได
ทันทีเมือ่ พอใจ และไดภาพวัตถุทกี่ ำลังเคลือ่ นทีอ่ ยางชัดเจน
โปรดทราบวา ระบบล็อคโฟกัสจะไมทำงานในกรณีนี้
เมื่อแตะปุมชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง แตกลองก็ไมโฟกัสให
เมือ่ สวิตซทกี่ ระบอกเลนสถกู ปรับไวที่ <MF> (แมนนวลโฟกัส) กลองจะไมหาความชัดให
โดยอัตโนมัติ ใหตรวจสอบสวิตซของเลนส และปรับมาที่ <AF>

ายภาพในแบบอัตโนมัตสิ มบูรณแบบ
แมจะถายภาพในตอนกลางวัน แตแฟลชในตัวกลองก็ยกตัวขึ้นมาทำงาน
เมือ่ ถายภาพยอนแสง แฟลชจะยกตัวขึน้ ทำงานเพือ่ ลบเงาเขมบริเวณดานหนาของวัตถุ
และชวยใหวตั ถุมรี ายละเอียดทีด่ ขี นึ้ แตถา ไมตอ งการใชแฟลช ใหปรับตัง้ เปน Flash Off
(น.63) ซึง่ นอกเหนือจากแฟลชแลว ระบบอืน่ ๆ ก็จะยังคงทำงานไดตามปกติในรูปแบบ
ของ < >
แฟลชยิงแสงออกไป และภาพที่ไดแลดูสวางจามาก
ใหถอยออกหางจากวัตถุแลวลองถายภาพใหม ถาวัตถุอยใู กลกบั กลองมากๆ และใช
แฟลชถายภาพ ภาพที่ไดอาจจะสวางจามาก(overexpose)
ในสภาพแสงนอยๆ แฟลชในตัวกลองยกตัวขึ้นและยิงแสงกระพริบถี่ๆ ออกไป
เมือ่ แตะปมุ ชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึง่ แฟลชจะยกตัวขึน้ และยิงแสงกระพริบถีๆ่ ออกไป
เพื่อชวยระบบโฟกัสในการคนหาโฟกัส เรียกวา “ไฟชวยหาโฟกัส”(AF assist beam) ซึ่ง
ไฟแฟลชนีจ้ ะทำงานไดดใี นระยะหางไมเกิน 4 เมตร / 13.1 ฟุต
เมื่อใชแฟลช พื้นที่ของภาพทางดานลางดูมืดอยางผิดปกติ
วัตถุทถี่ า ยภาพนัน้ อยใู กลกบั กลองมากจนเกินไป จนกระบอกเลนสทยี่ นื่ ออกไปจากตัว
กลองบดบังแสงของแฟลชที่ฉายออกไป วัตถุที่จะถายภาพโดยใชแฟลชนั้นไมควรอยูใกล
กวา 1 เมตร / 3.3 ฟุต และถาใชฮดู เลนส ใหถอดออกเสียกอนทีจ่ ะใชแฟลชถาย
ภาพใกลๆ

ทคนิคการถายภาพดวยระบบอัตโนมัติแบบอัจฉริยะ
การจัดองคประกอบภาพใหม

ในฉากของสถานที่บางแหง การจัดใหจุดเดนอยูทางดานซายหรือขวาของภาพจะทำใหภาพเกิดความ
สมดุล และมีองคประกอบภาพทีส่ วยงามมากขึน้
เมื่อใชระบบ < > กลองจะปรับตัง้ คาใหทงั้ หมดโดยอัตโนมัตนิ นั้ เมือ่ แตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึง่
ใหกลองจับความชัดและยังคงแตะคางไว โฟกัสจะล็อค ผใู ชสามารถเบนกลองไปทางซายหรือขวาเพือ่
จัดใหตวั แบบอยคู อ นไปทางดานใดดานหนึง่ ของเฟรม จากนัน้ จึงกดชัตเตอรจนสุดเพือ่ ถายภาพ เทคนิค
นี้เรียกวา “การล็อคโฟกัส”(Focus Lock) ซึง่ ทำงานไดในระบบถายภาพขัน้ พืน้ ฐานทุกๆ ระบบ ยกเวน
ระบบถายภาพสิ่งที่เคลื่อนไหว
(Sports)

การถายภาพสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่

เมื่อใชระบบถายภาพอัตโนมัตแิ บบอัจฉริยะ < > เมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่(ระยะระหวางกลองกับ
วัตถุเปลี่ยนแปลงไป) ในขณะที่โฟกัสหรือโฟกัสไดแลว ระบบ AI Servo AF ซึ่งเปนระบบที่สามารถจับ
ความชัดอยางตอเนือ่ งไปยังวัตถุทเี่ คลือ่ นทีจ่ ะเริม่ ทำงานโดยอัตโนมัต(ิ จะมีเสียง “บีบ๊ ” เบาๆ ตลอดเวลา)
และชวยจับภาพใหชดั ตราบเทาทีผ่ ใู ชยงั คงเล็งภาพวัตถุใหอยภู ายในเฟรมและใชนวิ้ แตะชัตเตอรคา งไว
ครึง่ หนึง่ การโฟกัสจะยังคงทำงานอยางตอเนือ่ งตลอดเวลา และเมือ่ ถึงจังหวะทีต่ อ งการถายภาพ ก็เพียง
กดปมุ ชัตเตอรลงจนสุด

ทคนิคการถายภาพดวยระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ
ถายภาพดวย Live View
ผใู ชสามารถเล็งภาพทีจ่ ะถายไดจากจอ LCD ของกลอง เรียกวา “การถายภาพดวยระบบ
Live View” ดูรายละเอียดไดจากหนา 143

แสดงภาพแบบ Live View ที่จอภาพ LCD
กดปมุ < >
ภาพแบบ Live View จะปรากฏขึน้ ทีจ่ อ LCD

โฟกัสไปที่วัตถุ

แตะปมุ ชัตเตอรเบาๆ ครึง่ หนึง่ เพือ่ โฟกัส

เมื่อโฟกัสภาพไดชัดแลว จุดโฟกัสจะเปลี่ยนเปน
สีเขียว และเสียง “บีบ๊ ” เตือน จะดังขึน้

ถายภาพ

กดชัตเตอรลงจนสุด
กลองจะถายภาพ และภาพที่ถายแลวจะแสดงอยู
บนจอภาพ LCD
หลั ง จากกล อ งแสดงภาพที่ ถ า ยแล ว จนครบเวลา
กลองจะกลับไปทำงานในระบบ Live View ตอไป

กดปมุ <
Live View

>

เพือ่ ใหสนิ้ สุดการทำงานของระบบ

ผใู ชสามารถปรับหมุนจอภาพ LCD ในทิศทางตางๆ ได (น.33)

มุมมองปกติ

มุมต่ำ

มุมสูง

¶‹ายภาพโดยไมใชแฟลช

กลองจะวิเคราะหลักษณะของภาพ และปรับตั้งคาตางๆ ใหโดยอัตโนมัติ แตสถานที่บางแหง
จะหามใชแฟลชถายภาพ ใชระบบยกเลิกการทำงานของแฟลชอัตโนมัต(ิ Flash off) < >
ระบบนี้ยังเหมาะกับการถายภาพภายใตแหลงกำเนิดแสงอื่นๆ ที่ตองการใหภาพแสดงผลพิเศษ
ของแหลงกำเนิดแสงแบบนัน้ เชน การถายภาพในบรรยากาศทีม่ แี สงเทียน

กลเม็ดเคล็ดลับ
ปองกันกลองสั่น เมื่อตัวเลขที่ปรากฏในชองเล็งภาพกระพริบ
ในสภาพแสงนอยหรือแสงสลัว โอกาสทีภ่ าพจะเบลอเพราะความสัน่ ของกลองจะมีมากขึน้
ตัวเลขที่บอกความไวชัตเตอรที่แสดงอยูในชองเล็งภาพจะกระพริบ ใหจับถือกลองใหมั่น
คงมากขึน้ หรือตัง้ กลองบนขาตัง้ กลองชนิดสามขา และหากใชเลนสซมู ใหซมู ไปทีช่ ว งมุม
กวางที่สุดของเลนสที่ใชเพื่อลดความเบลอของภาพอันเกิดจากความสั่นของกลอง
ถายภาพบุคคลโดยไมใชแฟลช
ในสภาพแสงนอย ใหบอกบุคคลที่อยูในภาพใหยืนนิ่งที่สุดจนกวาจะถายภาพเสร็จ หาก
คนในในภาพขยั บ ตั ว ในขณะที่ ก ล อ งเป ด รั บ แสง คนๆ นั้ น อาจจะปรากฏเป น ภาพ
เบลอในภาพ

ถายภาพดวยระบบอัตโนมัติแบบสรางสรรค
ระบบถายภาพอัตโนมัตแิ บบสรางสรรค
จะเปดโอกาสใหผใู ชปรับชวงความชัด ระบบขับ
เคลื่อน และการยิงแฟลช นอกจากนี้ สามารถจะปรับสีสันของภาพไดตามที่ตองการ สวนคา
มาตรฐานของระบบนี้จะเหมือนกับระบบอัตโนมัติแบบอัจฉริยะ
*CA เปนตัวยอของ Creative Auto (ระบบอัตโนมัตแิ บบสรางสรรค)

หมุนวงแหวนเลือกระบบไปที่
กดปมุ

จอปรับควบคุมแบบเร็วจะปรากฏขึ้น

ปรับคาตามทีต่ อ งการ

ใชปมุ
เพือ่ เลือกฟงกชนั่ ทีต่ อ งการ
ปรับตัง้
คำอธิบายยอๆ เกีย่ วกับฟงกชนั่ นัน้ จะแสดง
อยูทางดานลางของจอภาพ (น.52)
รายละเอียดของการปรับตั้งฟงกชั่นแตละ
ฟงกชั่น ดูหนา 65-66

ถายภาพ

กดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ

ายภาพดวยระบบอัตโนมัติแบบสรางสรรค

ความไวชัตเตอร
ชองรับแสง
ความไวแสง
ตรวจสอบระดับพลังงาน
ระดับคุณภาพของภาพ

จำนวนภาพที่ถายได

เมื่อกดปุม
ผูใชสามารถปรับตั้งสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ :
(1) ถายภาพโดยเลือกลักษณะของภาพ

ผใู ชสามารถปรับลักษณะของภาพตามทีต่ อ งการได โดยกดปมุ
หรือ
หมุนวงแหวน
เพือ่ เลือกลักษณะของแสงสีตามทีต่ อ งการ โดยสามารถเลือก
ไดจากรายการตัวเลือกโดยกดปมุ
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในหนา 76

(2) ปรับใหฉากหลังของภาพใหชดั หรือเบลอ
เมือ่ เลือ่ นขีดดัชนีไปทางดานซาย ฉากหลังของภาพจะเบลอมากขึน้ และถาเลือ่ นขีด
ดัชนีไปทางขวา ฉากหลังของภาพจะดูชดั มากขึน้ ถาตองการใหฉากหลังเบลอ ดู “การ
ถายภาพบุคคล” หนา 67 กดปมุ
หรือหมุนวงแหวน
เพือ่ ปรับให
ผลเปนไปตามทีต่ อ งการ
ความชัดและเบลอของฉากหลังขึน้ อยกู บั เลนสทใี่ ชและวิธถี า ยภาพในขณะนัน้ ดังนัน้
ฉากหลังของภาพอาจไมเบลอมากนัก และเมือ่ ถายภาพโดยใชแฟลช
หรือ
จะไมสามารถปรับตัง้ การทำงานนีไ้ ด(ตัวเลือกจะจางลง) และเมือ่ ใชแฟลชจะ
ไมสามารถใชการปรับนีไ้ ด

ายภาพดวยระบบอัตโนมัติแบบสรางสรรค
(3) ระบบขับเคลือ่ น : หมุนวงแหวน

เพือ่ เลือกลักษณะทีต่ อ งการ
และยังสามารถเลือกจากรายการตัวเลือกไดโดยกดปุม
ถายภาพครัง้ ละภาพ : ถายภาพครั้งละหนึ่งภาพ
ถายภาพตอเนือ่ ง :

เมือ่ กดชัตเตอรคา งไว กลองจะถายภาพตอเนือ่ งไปตลอด
เวลา และสามารถถายตอเนื่องดวยความเร็ว 5 ภาพ
ตอวินาที

หนวงเวลา 10 วินาที / รีโมท : กลองจะลั่นชัตเตอรหลังจากที่กดชัตเตอรไปแลว

10 วินาที และสามารถใชรโี มทควบคุมได

หนวงเวลา 2 วินาที : กลองจะถายภาพหลังจากกดชัตเตอร 2 วินาที
หนวงเวลา 10 วินาที/ถายภาพตอเนือ่ ง :

ใชปมุ
เพือ่ เลือกจำนวนภาพทีต่ อ งการ (ตัง้ ได
ระหวาง 2 ถึง 10 ภาพ) หลังจากกดชัตเตอร 10 วินาที
กลองจะถายภาพชุดตามจำนวนที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง
(4) ระบบแฟลช : หมุนวงแหวน
เพือ่ เลือกตามทีต่ อ งการ และผใู ชยงั
สามารถเลือกจากรายการตางๆ ไดดงั ตอไปนี้
แฟลชจะยิงแสงออกไปโดยอัตโนมัติเมื่อจำเปน
แฟลชจะยิงแสงออกไปทุกๆ ครั้งที่ถายภาพ
แฟลชจะไมยิงแสงออกไป

เมือ่ ใชระบบหนวงเวลาถายภาพ ดูบนั ทึก
ทีห่ นา 103
เมื่อตั้งเปน
ดู “ยกเลิกการทำงานของแฟลชอัตโนมัติ” หนา 63

Ãะบบถายภาพบุคคล

ระบบถายภาพบุคคล
(Portrait) เปนระบบทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ใหฉากหลังของภาพนมุ
เบลอมากทีส่ ดุ นอกจากนีย้ งั ชวยปรับโทนสีผวิ และผมใหแลดูนมุ นวลขึน้

กลเม็ดเคล็ดลับ
ยิ่งตัวแบบอยูไกลจากฉากหลัง ฉากหลังก็จะยิ่งมีความนุมเบลอมากขึ้น

ถาจัดใหตำแหนงของตัวแบบอยไู มไกลจากฉากหลังมากนัก ฉากหลังในภาพก็จะมีความชัดและเห็น
รายละเอียดจนแยงความนาสนใจไปจากจุดเดน ควรจะจัดใหวตั ถุอยหู า งไกลจากฉากหลังมากๆ ฉาก
หลังก็จะยิง่ ดูนมุ เบลอ และตัวแบบดูโดดเดน นอกจากนี้ ควรจะถายภาพบุคคลกับฉากหลังทีม่ สี พี นื้
เรียบๆ ทีเ่ ปนสีเดียวกัน หรือบริเวณทีม่ สี เี ขม

เมื่อใชเลนสซูม ใหซูมไปที่ชวงเทเลโฟโต

ถามีเลนสซมู ใหซมู ไปทีช่ ว งความยาวโฟกัสปลายสุดของเลนสเพือ่ ใหภาพบุคคลดูแนนพอดีกบั ขนาด
เฟรม โดยมีฉากหลังพอประมาณ(ดังภาพตัวอยางดานบน) และถาเห็นวาตัวแบบยังมีขนาดเล็กจนเกิน
ไป ก็อาจจะตองเขาใกลมากขึน้ เพือ่ ใหไดขนาดทีพ่ องาม

โฟกัสทีใ่ บหนา

ตรวจสอบจุดโฟกัสทีท่ าบกับบริเวณใบหนาของแบบ วากระพริบเปนสีแดงหรือไม

คามาตรฐานทีต่ อ งตัง้ ไวกค็ อื
(ถายภาพตอเนือ่ ง) ถากดชัตเตอรจนสุดและคางไว กลอง
จะถายภาพดวยระบบถายภาพตอเนือ่ ง เพือ่ เลือกภาพทีต่ วั แบบมีทา ทางและอารมณทแี่ สดงออก
ทางใบหนาทีส่ มบูรณทสี่ ดุ (ประมาณ 5 เฟรมตอวินาที)
หากมีความจำเปน แฟลชในตัวกลองจะยกตัวขึน้ และทำงานโดยอัตโนมัติ

Ãะบบถายภาพทิวทัศน

ควรใชระบบถายภาพทิวทัศน(Landscape)
เมือ่ ตองการถายภาพในทีก่ วางหรือตอน
กลางคืน โดยตองการใหทกุ สวนของภาพ ตัง้ แตระยะใกลจนถึงไกลมีความคมชัดทัง้ หมด สีเขียว
และสีน้ำเงินทีป่ รากฏในภาพจะสดขึน้ และปรับความคมชัดของภาพใหแลดูคมกริบ

กลเม็ดเคล็ดลับ
เมื่อใชเลนสซูม ใหซูมไปที่ชวงมุมกวาง
เมือ่ ใชเลนสซมู ควรจะซูมทีช่ ว งมุมกวาง เพราะชวงมุมกวางจะชวยใหความชัดลึกเพิม่ มาก
ขึน้ ชวยใหวตั ถุทอี่ ยใู นระยะใกลจนถึงระยะไกลมีความชัดมากกวาการใชเลนสในชวงอืน่ ๆ
และเลนสชวงมุมกวางยังชวยทำใหภาพทิวทัศนดูมีความกวางมากขึ้นดวย
เมื่อถายภาพทิวทัศนรวมกับแสงไฟตอนกลางคืน
เมือ่ เลือกใชระบบถายภาพทิวทัศน
แฟลชในตัวกลองจะไมทำงาน ซึง่ จะเหมาะ
สำหรับการถายภาพเพื่อเก็บแสงสีของทิวทัศนในเวลากลางคืน
ในสภาพแสงที่นอย ควรจะใชขาตั้งกลองเสมอเพื่อปองกันภาพสั่น

แฟลชจะไมยิงแสงออกไปแมจะถายภาพในสภาพยอนแสง หรือมีแสงนอย

Ãะบบถายภาพระยะใกล

เมือ่ ตองการถายภาพสิง่ ของเล็กๆ เชน ดอกไมขนาดเล็กๆ ใหมขี นาดพอดีกบั เฟรม ใหเลือกใช
ระบบถายภาพระยะใกล(Close-up)
และเมือ่ ตองการใหภาพสิง่ เล็กๆ มีขนาดใหญ
ดูชดั เจนในเฟรม ใหเปลีย่ นไปใชเลนสมาโคร(เปนอุปกรณเสริมพิเศษ)

กลเม็ดเคล็ดลับ
เลือกฉากหลังที่เปนสีเรียบๆ
ฉากหลังทีเ่ ปนสีเรียบๆ จะชวยใหสงิ่ ของเล็กๆ อยางเชนดอกไม ดูโดดเดนขึน้
ขยับกลองเขาใกลวัตถุมากที่สุดเทาที่จะทำได
ตรวจสอบระยะโฟกัสใกลทสี่ ดุ ของเลนสทใี่ ช ซึง่ เลนสบางรนุ จะแสดงระยะโฟกัสใกลสดุ
ของมันไวบนกระบอกเลนสดว ย เชน <
0.25m/0.8ft > ระยะโฟกัสใกลสุดของ
เลนสกค็ อื ระยะทีว่ ดั จากระนาบความชัด
ซึง่ แสดงอยบู นตัวกลอง ไปถึงวัตถุ
และถาเคลือ่ นกลองเขาไปใกลวตั ถุมากเกินไป กลองจะโฟกัสไมได สัญลักษณ
จะกระพริบเตือน
ในสภาพแสงนอยหรือสลัว แฟลชในตัวกลองจะยกตัวขึน้ และทำงานโดยอัตโนมัติ และ
ถาถายภาพในระยะใกลมาก บริเวณดานลางของภาพจะสลัวกวาบริเวณอืน่ ใหเคลือ่ น
กลองออกหางอีกเล็กนอย
เมื่อใชเลนสซูม ใหซูมไปที่ชวงเทเลโฟโตมากที่สุด
การซูมไปที่ชวงเทเลโฟโตมากที่สุดจะชวยใหวัตถุขนาดเล็กๆ มีขนาดใหญที่สุดเทาที่
จะเปนไปได

Ãะบบถายภาพสิง่ ทีเ่ คลือ่ นที่

เมื่อตองถายภาพสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่หรือกำลังเคลื่อนไหว เชน เด็กๆ ที่กำลังวิ่งเลน หรือยาน
พาหนะที่กำลังวิ่ง ใชระบบถายภาพสิ่งที่เคลื่อนที่(Sports)

กลเม็ดเคล็ดลับ
ใชเลนสเทเลโฟโต
แนะนำใหใชเลนสเทเลโฟโต เพือ่ ใหถา ยภาพไดขนาดทีด่ ชู ดั เจน พอดีเฟรม
เลือกใชจุดโฟกัสจุดกึ่งกลาง
เล็งจุดโฟกัสจุดกึ่งกลางของเฟรมไปยังวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ จากนั้นแตะชัตเตอรเบาๆ
ลงครึง่ หนึง่ เพือ่ ใหกลองโฟกัส ในขณะทีร่ ะบบออโตโฟกัสกำลังทำงานอยนู นั้ เสียง “บีบ๊ ”
จะดังขึน้ เปนจังหวะสัน้ ๆ และเบา และถากลองไมสามารถจับความชัดได สัญญาณไฟ
ยืนยันความชัด
จะกระพริบเตือน
คาเริม่ ตนของระบบขับเคลือ่ นจะเปน
(ถายภาพตอเนือ่ ง) เมือ่ ตองการถายภาพ
ในจังหวะที่ตองการ ใหกดชัตเตอรลงจนสุด และถากดชัตเตอรคางไว กลองจะบันทึก
ภาพอยางตอเนือ่ ง(ความเร็วสูงสุดประมาณ 5 ภาพตอวินาที) ซึง่ ระบบออโตโฟกัสก็จะ
ยังทำงานอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา

ในสภาพแสงนอย ซึง่ อาจทำใหภาพสัน่ ได ตัวเลขแสดงความไวชัตเตอรทปี่ รากฏตรงมุมลาง
ดานซายของชองเล็งภาพจะกระพริบเตือน ใหพยายามถือกลองใหนิ่งที่สุด

Ãะบบถายภาพบุคคลในเวลากลางคืน(ใชขาตัง้ กลอง)

เมือ่ ตองการถายภาพบุคคลในเวลากลางคืน โดยตองการเก็บแสงของฉากหลังใหแลดูเปน
ธรรมชาติ เลือกใช ระบบถายภาพบุคคลกับแสงกลางคืน(Night Portrait)

กลเม็ดเคล็ดลับ
ใชเลนสชวงมุมกวาง และขาตั้งกลอง
เมือ่ ใชเลนสซมู ควรเลือกใชชว งมุมกวางเพือ่ ใหเก็บบรรยากาศกวางๆ ของแสงสีในฉาก
หลังได และควรใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันไมใหภาพสั่น
ตรวจสอบความสวางของตัวแบบ
ในสภาพแสงนอยๆ แฟลชในตัวกลองจะยกตัวขึน้ เองและใหแสงกับตัวแบบโดยอัตโนมัติ
เพื่อใหตัวแบบแลดูสดใส ผูใชควรตรวจสอบภาพที่ถายแลว เพื่อตรวจสอบความเขม
สวางของตัวแบบ ถาตัวแบบดูเขมหรือคล้ำเกินไป ใหเขาใกลมากขึน้ และถายภาพใหม
ถายซ้ำอีกครั้งดวยระบบบันทึกภาพแบบอื่นๆ
ภาพสั่น... มักจะเกิดขึ้นเพราะการเปดรับแสงเปนเวลานานเมื่อถายภาพรวมกับแสงสี
กลางคืน แนะนำใหใชระบบ
หรือ
ถายซ้ำอีกครัง้
แนะนำใหตวั แบบยืนใหนงิ่ อยเู ปนเวลานานกวาปกติ แมแฟลชจะยิงแสงออกไปแลว
ถาใชระบบหนวงเวลาถายภาพ(Self Timer) ไฟสัญญาณเตือนของระบบหนวงเวลาถายภาพ
จะสองสวางภายหลังจากทีไ่ ดถา ยภาพอยางสมบูรณแลว

¡ารใชมอื ถือกลองถายภาพทิวทัศนในเวลากลางคืน
ตามปกติ ขาตัง้ กลองเปนอุปกรณทจี่ ำเปนเพือ่ ทำใหกลองอยนู งิ่ สำหรับการถายภาพทิวทัศนใน
เวลากลางคืน อยางไรก็ตาม เมือ่ ใชระบบ
(ใชมอื ถือกลองถายภาพทิวทัศนในเวลากลาง
คืน) ระบบนีจ้ ะถายภาพตอเนือ่ งจำนวน 4 ภาพตอเนือ่ งกันสำหรับการถายภาพ 1 ภาพ และภาพ
ที่แลดูสวางขึ้นจะชวยลดผลของความเบลออันเนื่องมาจากความสั่นของกลอง

กลเม็ดเคล็ดลับ
ถือกลองใหนิ่งที่สุด
ขณะถายภาพ ถือกลองใหมั่นคงและนิ่งที่สุด ถาภาพทั้ง 4 ภาพที่ถายนั้นมีความเหลื่อมกัน
มากเกินไปอันเนื่องมาจากความสั่นของกลอง ฯลฯ ก็อาจปรากฏความเหลื่อมนั้นขึ้นหลัง
จากนำมาประมวลผลรวมกันในขั้นตอนสุดทาย
ถาถายภาพเฉพาะทิวทัศนกลางคืน ใหปดการทำงานของแฟลช
คามาตรฐานของระบบนี้ แฟลชจะถูกตัง้ เปน
แฟลชปดการทำงาน ถาตองการถาย
ภาพเฉพาะทิวทัศนกลางคืน ใหปด การทำงานของแฟลช
เมื่อตองการถายภาพคน ใหเปดแฟลช
ถาถายภาพบุคคลรวมกับแสงสีกลางคืน กดปมุ
เพือ่ เลือก
จากนัน้ เลือก
(เปดการทำงานของแฟลช)
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¶‹ายภาพยอนแสง

เมื่อถายภาพในบริเวณที่มีทั้งความสวางและเงามืดอยูรวมกัน แนะนำใหใชระบบถายภาพ
ยอนแสง
(HDR Backlight Control) เมือ่ ถายภาพ กลองจะถายภาพสามภาพอยางตอ
เนือ่ งกัน โดยแตละภาพจะมีคา แสงทีแ่ ตกตางกัน เพือ่ ลดการสูญเสียรายละเอียดทัง้ ในสวนของ
เงามืดและสวนสวางหลังจากที่นำภาพทั้งสามมาประมวลผลรวมกัน

กลเม็ดเคล็ดลับ
ถือกลองใหนิ่งที่สุด
ขณะถายภาพ ถือกลองใหมั่นคงและนิ่งที่สุด ถาภาพทั้ง 3 ภาพที่ถายตอเนื่องกันนั้นมี
ความเหลือ่ มกันมากเกินไปอันเนือ่ งมาจากความสัน่ ของกลอง ฯลฯ ก็อาจปรากฏความ
เหลื่อมนั้นขึ้นหลังจากนำมาประมวลผลรวมกันในขั้นตอนสุดทาย

ไมสามารถใชแฟลชได และเมื่อถายภาพในสภาพแสงนอย ไฟชวยหาโฟกัส AF จะทำงาน
(น. 98)
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คำเตือนสำหรับ

เมื่อถายภาพดวยแฟลช และวัตถุอยูใกลกับกลองมากเกินไป วัตถุที่ถายอาจจะแลดูสวางจา
มาก(overexpose)
ถาใชแฟลชถายภาพในบริเวณทีม่ แี สงนอยมากๆ ในเวลากลางคืน หรือถายภาพคนโดยทีต่ วั แบบ
และฉากหลังอยใู กลกนั มากจนไดรบั ผลจากแสงแฟลชไปพรอมกัน ภาพทีไ่ ดอาจจะไดมกี ารเหลือ่ ม
กันจนเห็นไดชดั ทำใหภาพทีไ่ ดแลดูเบลอ(ไมคมชัด)
เมือ่ ถายภาพโดยใชแฟลชภายนอกตัวกลอง
• เมือ่ ใชแฟลชทีม่ รี ะบบกระจายแสงตามความยาวโฟกัสของเลนสโดยอัตโนมัติ ซูมของแฟลช
จะถูกปรับไวทมี่ มุ กวางทีส่ ดุ โดยไมคำนึงวาเลนสจะซูมไวทคี่ วามยาวโฟกัสชวงใด
• เมือ่ ใชแฟลชทีอ่ อกแบบใหผใู ชสามารถปรับการกระจายแสงของหัวแฟลชเอง ใหปรับหัว
แฟลชไปทีต่ ำแหนงมุมกวาง (ตำแหนงปกติของแฟลชประเภทนี)้

คำเตือนสำหรับ

โปรดทราบวา การไลระดับแสงสีของภาพอาจไมนมุ นวลมากนัก ภาพอาจมีความผิดปกติ หรือมี
สัญญาณรบกวนปรากฏใหเห็น
ระบบถายภาพยอนแสง (HDR Backlight) อาจทำงานไมไดผลดีนกั เมือ่ ถายภาพในสภาพทีย่ อ น
แสงมาก หรือถายภาพบริเวณทีม่ คี วามเปรียบตางสูงมาก

คำเตือนสำหรับ

และ

ภาพทีไ่ ดจะมีพนื้ ทีเ่ ล็กกวา เมือ่ เทียบกับการถายภาพดวยระบบบันทึกภาพแบบอืน่
จะไมสามารถเลือกคุณภาพแบบ
หรือ
ได และเมื่อถายภาพดวยระบบบันทึก
ภาพแบบอื่นๆ ถาตั้งเปน
หรือ
ภาพจะถูกบันทึกเปน
เมือ่ ถายภาพวัตถุทกี่ ำลังเคลือ่ นที่ อาจมีภาพหลอน(ghost-like images) ปรากฏขึน้ ในภาพ
การจัดตำแหนงของภาพซอนอาจจะผิดปกติหรือผิดพลาด โดยเฉพาะเมื่อถายภาพลวดลายที่มี
ความซ้ำซอนกัน เชน ลายผา, ลายแถบ ฯลฯ) วัตถุทแี่ บนราบ หรือมีโทนสีเดียว หรือการวางตำแหนง
ทีผ่ ดิ พลาดเนือ่ งจากกลองสัน่ มากๆ
เมือ่ เทียบกันกับการถายภาพแบบปกติอนื่ ๆ กลองจะใชเวลานานขึน้ ในการบันทึกภาพลงในการด
และในขณะทีก่ ระบวนการดำเนินอยู สัญลักษณ “BUSY” จะปรากฏขึน้ และผใู ชจะไมสามารถ
ถายภาพไดจนกวากระบวนการจะดำเนินการจนเสร็จสิน้
ถาวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพถูกปรับไปที่
หรือ
จะไมสามารถสัง่ พิมพภาพ
จากกลองโดยตรงได ใหเลือกระบบบันทึกภาพแบบอืน่ ถาตองการสัง่ พิมพภาพจากกลองโดยตรง

¡ารปรับตั้งอยางรวดเร็ว

ตัวอยาง: ระบบถายภาพบบุคคล

เมื่อใชระบบบันทึกภาพภายใน Basic Zone
หนาจอจะแสดงการตัง้ คา ผใู ชสามารถกดปมุ
เพื่อเขาสูการใชจอภาพสำหรับการปรับตั้งอยางรวดเร็ว
ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของรายการที่ปรับตั้งไดไวใน
ตารางขางลางนี้ เมือ่ ใชระบบบันทึกภาพแบบตางๆ

หมุนวงแหวนเลือกระบบไปที่ Basic Zone
กดปมุ
จอภาพจะแสดงจอปรับตั้งแบบรวดเร็ว

เลือกฟงกชั่น
กดปมุ

เพือ่ เลือกฟงกชนั่ (ไมจำเปนตองทำตามขัน้ ตอนนี้ เมือ่ ใชระบบ
และ
)
,
จอภาพจะแสดงฟงกชั่นและแนะนำรายละเอียดของคุณสมบัติ (น.52)
กดปมุ
หรือหมุนวงแหวน
เพือ่ ตัง้ คาทีต่ อ งการ
ฟงกชนั่ ทีส่ ามารถปรับตัง้ ไดจากการปรับตัง้ แบบเร็วเมือ่ ใชระบบบันทึกภาพ Basic Zone
ปรับตั้งโดยอัตโนมัติ

ฟงกชั่น

ปรับตั้งโดยผูใช

ปรับตั้งไมได

(น.58) (น.63) (น.64) (น.67) (น.68) (น.69) (น.70) (น.71) (น.72) (น.73)

ถายภาพแบบครัง้ ละภาพ

ระบบ

ขับ
เคลือ่ น

การ
ยิง
แฟลช

ถายภาพตอเนือ่ ง

หนวงเวลา
ถายภาพ
(น.103)
ยิงแสงแฟลชอัตโนมัติ
Flash On (ใชแฟลช)
Flash Off (ไมใชแฟลช)

ถายดวยการปรับแตงลักษณะภาพ (น.76)
ถายดวยการปรับแสง / รูปแบบ (น.79)
ปรับฉากหลังใหชดั หรือเบลอ (น.65)

* หากผูใชเปลี่ยนระบบบันทึกภาพ หรือปรับสวิตซพลังงานไปที่
ยกเลิกและกลับไปเปนคามาตรฐาน (ยกเวนระบบหนวงเวลาถายภาพ)

คาตางๆ ที่ปรับตั้งไวจะถูก

¡ารเลือกปรับเปลี่ยนลักษณะของภาพ

เมือ่ ถายภาพดวยระบบบันทึกภาพใน Basic Zone (ยกเวน
,
ผูใชสามารถจะเลือกปรับเปลี่ยนลักษณะของภาพไดมากมายหลายแบบ
รูปแบบ

และ

)

ผลที่เกิดขึ้น
ไมมกี ารปรับตัง้

Standard setting
Vivid (ฉูดฉาด)
Soft (นมุ นวล)
Warm (อบอุน)
Intense (เนน)
Cool (เย็น)
Brighter (สวางขึ้น)
Darker (เขมขึน้ )
Monochrome (ขาวดำ)

หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปยัง
ระบบใดระบบหนึ่ง :
,
,
,
หรือ
,
แสดงภาพดวยระบบ Live View
เมื่ อ สั่ ง ให แ สดงภาพในแบบ Live View ผู ใ ช
สามารถดูผลการปรับตัง้ ไดจากจอ LCD
กดปมุ < > เพือ่ แสดงภาพในระบบ Live
View

จากหนาจอภาพของการปรับตั้งแบบเร็ว
เลือกลักษณะที่ตองการ
กดปมุ
กดปมุ
เพือ่ เลือก
จอภาพจะปรากฏ [Standard setting],
[Ambience-based shots] ทีจ
่ อภาพ

กดปมุ
หรือหมุน
เพื่อเลือกรูปแบบที่ตองการ
จอ LCD จะแสดงภาพที่กำลังจะถาย โดยมี
ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะที่ปรับ
ตัง้ ใหม

ารเลือกปรับเปลี่ยนลักษณะของภาพ
เลือกลักษณะของภาพ
กดปมุ
เพือ่ เลือกรายการลักษณะของ
ภาพจากแถบรายการ ซึง่ [Effect] จะปรากฏขึน้
ที่ดานลางของจอภาพ
กดปมุ
หรือหมุน
เพื่อเลือกลักษณะของภาพตามที่ตองการ

ถายภาพ

ถายภาพในขณะทีร่ ะบบ Live View กำลังทำงาน
โดยกดชัตเตอรลงจนสุด
เมือ่ ตองการเล็งภาพผานชองเล็งภาพตามปกติ ให
กดปมุ < > เพือ่ ออกจากระบบ Live View
แลวจึงกดชัตเตอรเพื่อถายภาพ

เมื่อปรับสวิตซเปดปดการทำงานไปที่
หรือเปลีย่ นระบบบันทึกภาพไปเปนแบบอืน่ การ
ปรับตั้งจะกลับสูคามาตรฐานโดยอัตโนมัติ
[

Standard setting]

ภาพทีแ่ สดงดวยระบบ Live View ทีม่ กี ารปรับแตงลักษณะของภาพ อาจมีความแตกตางจาก
ภาพทีถ่ า ยไดจริงบาง
ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการปรับลักษณะของภาพจะลดนอยลงเมือ่ ถายภาพดวยแฟลช
เมือ่ ถายภาพกลางแจงในบริเวณทีม่ แี สงสวางจา ภาพทีเ่ ห็นจากจอภาพเมือ่ ใชระบบ Live View
อาจมีความสวางแตกตางจากภาพทีถ่ า ยไดจริง ควรจะปรับ [ 2: LCD brightness]
เปน 4 เพือ่ ลดผลกระทบจากแสงภายนอก แลวจึงมองภาพจากจอ LCD
หากไมตอ งการใหกลองแสดงภาพแบบ Live View ในขณะทีก่ ำลังปรับตัง้ ฟงกชนั่ อยู
ใหกดปุม
หลังขั้นตอนที่ 1 เมื่อกดปุม
แลวกลองจะแสดงหนาจอปรับตั้ง
แบบเร็ว และผใู ชสามารถเล็งภาพจากชองเล็งภาพตามปกติไดหลังจากทีป่ รับตัง้
[Ambience-based shots] และ [Effect]

ารเลือกปรับเปลี่ยนลักษณะของภาพ

ลักษณะของภาพ

(มาตรฐาน)
ลักษณะนีเ้ หมาะสำหรับใชรว มกันกับระบบบันทึกภาพแทบทุกแบบ และควรทราบวา ระบบ
ก็จะออกแบบใหมลี กั ษณะภาพทีเ่ หมาะกับภาพถายบุคคล ระบบ
ก็จะมีลกั ษณะภาพทีเ่ หมาะสำหรับภาพทิวทัศน ลักษณะภาพทีอ่ อกแบบมาสำหรับระบบบันทึก
ภาพแบบตางๆ ก็จะมีรปู แบบแตกตางกันตามความเหมาะสมของภาพแบบนัน้ ๆ
(สดใส)
ภาพจะดูคมกริบและมีสีสันฉูดฉาด และทำใหภาพดูนาสนใจมากกวาแบบมาตรฐาน

(นุมนวล)
วัตถุจะแลดูนมุ นวลและแลดูสวยงามมากขึน้ เหมาะสำหรับถายภาพบุคคล สัตวเลีย้ ง
ดอกไม ฯลฯ
(อบอนุ )
ภาพจะดูนมุ นวลและอบอนุ มากขึน้ เหมาะสำหรับถายภาพบุคคล สัตวเลีย้ ง ฯลฯ
ที่ตองการใหแลดูอบอุน
(หนักแนน)
ความสวางของภาพโดยรวมจะดูสลัวลง แตจุดเดนจะถูกเนนใหเห็นไดชัดขึ้น
ทำใหคนหรือสิ่งอื่นที่ตองการเนนหนักดูโดดเดนออกมา
(เยือกเย็น)
ความสวางของภาพโดยรวมจะดูสลัวลง สีของภาพจะอมดวยวรรณะสีเย็น
วัตถุทอี่ ยภู ายในรมเงาจะแลดูสงบ และนาสนใจ
(สวางขึ้น)
ภาพจะแลดูสวางขึ้น
(มืดลง)
ภาพจะแลดูเขมขึ้น
(ขาวดำ)
ภาพจะเปนสีเอกรงค และสามารถเลือกโทนสีทตี่ อ งการได เชน ขาวดำ ซีเปย หรือสีน้ำเงิน เมือ่
เลือกเปน [Monochrome] จอ LCD จะแสดง <B/W> ในชองเล็งภาพ

¡ารเลือกปรับเปลี่ยนชนิดของแหลงกำเนิดแสง

เมือ่ ถายภาพดวยระบบบันทึกภาพ
(บุคคล),
(ทิวทัศน),
(ภาพระยะใกล) และ
(ภาพวัตถุทเี่ คลือ่ นที)่ ผใู ชสามารถปรับเปลีย่ นชนิดของ
แหลงกำเนิดแสง รวมกับการถายภาพดวยระบบเหลานีไ้ ด ซึง่ ตามปกติ คามาตรฐาน
[
Default setting] ไดถก
ู ออกแบบใหใชไดเหมาะสมอยแู ลว แตหากไดเลือกชนิดของแหลง
กำเนิดแสงอยางเจาะจง สีสนั ของภาพก็จะยิง่ ดูเหมือนกับทีต่ าเห็นมากขึน้
เมือ่ ใชระบบ Live View และตองการปรับตัง้ ทัง้ [Light/scene-based shots] และ
[Ambience-based shots] (น.76) ใหตั้งเปน [Light/scene-based shots] เพือ
่ ใหดภู าพ
จากจอ LCD ไดสะดวก
สภาพ/แหลงกำเนิดแสง

Standard setting
Daylight
Shade
Cloudy
Tungsten light
Flourescent light
Sunset

หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่
ระดับใดระบบหนึ่ง :
,
,
หรือ
ปรับกลองใหทำงานแบบ Live View
ระบบ Live View จะชวยใหเห็นผลของการปรับ
ตั้งไดอยางสะดวก
กดปมุ < > เพือ่ เขาสกู ารทำงานของระบบ
Live View

ารเลือกปรับเปลี่ยนชนิดของแหลงกำเนิดแสง
ที่ ห น า จอของการปรั บ ตั้ ง แบบรวดเร็ ว
เลือกชนิดของแหลงกำเนิดแสง
กดปมุ
กดปมุ

เพือ่ เลือก
[
Default setting] และ [Light/scenebased shots] จะปรากฎ บนจอภาพ
กดปมุ
หรือหมุน
เพื่อเลือกชนิดของแหลงกำเนิดแสง
หรือสภาพแสง
จอภาพ LCD จะแสดงลักษณะของภาพหลังจากที่
ไดเลือกแหลงกำเนิดแสงหรือสภาพแสงแลว

ถายภาพ
กดชัตเตอรจนสุด ขณะที่กลองแสดงภาพในแบบ
Live View
หากตองการเล็งภาพโดยใชชอ งเล็งภาพ ให กดปมุ
<
> เพือ่ ออกจากระบบ Live View จากนัน้
เล็งภาพแบบปกติ แลวกดชัตเตอรเพือ่ ถายภาพ
เมื่อปรับสวิตซเปดปดการทำงานไปที่
หรือเปลี่ยนระบบบันทึกภาพไปเปนแบบอื่น การ
ปรับตั้งจะกลับสูคามาตรฐานโดยอัตโนมัติ
[

Default setting]

ถาใชแฟลชถายภาพ [
Default setting] จะถูกนำมาใชแทนตัวเลือกทีเ่ ลือกไว (อยางไร
ก็ตาม สภาพแสงหรือลักษณะภาพทีป่ รับตัง้ ไวแลว จะปรากฏอยใู นการแสดงขอมูลการถายภาพ)
หากตองการปรับตั้งทั้งระบบนี้รวมกันกับ [Ambience-based shots] ใหปรับตั้ง [Light/
่ ดุ และในกรณีทตี่ งั้ เปน [Sunset] สีของภาพ
scene-based shots] ทีใ่ หภาพทีเ่ หมาะสมทีส
จะดูอนุ ขึน้ มากจนการปรับตัง้ แหลงกำเนิดแสงมีผลตอภาพนอยมากๆ
หากไมตอ งการใหกลองแสดงภาพของระบบ Live View ในขณะทีก่ ำลังปรับตัง้ ฟงกชนั่ ใหกดปมุ
หลังจากขั้นตอนที่ 1 เมื่อกดปุม
กลองจะแสดงจอภาพสำหรับปรับตั้งแบบเร็ว ซึ่ง
ผใู ชสามารถจะตัง้ [Light/scene-based shots] และถายภาพโดยมองผานชองเล็งภาพตามแบบ
ปกติ

ารเลือกปรับเปลี่ยนชนิดของแหลงกำเนิดแสง

ลักษณะของภาพ
(ตั้งคาเริ่มตน)

คามาตรฐานของกลอง
(แสงแดด)
เมื่อถายภาพวัตถุดวยแสงแดด ใหภาพที่มีทองฟาเปนสวนประกอบมีสีฟาสดใสอยางเปน
ธรรมชาติ พรอมกับสีเขียวในภาพทีส่ ดมากขึน้ และใหสขี องดอกไมทมี่ สี อี อ นๆ ไดดี
(แสงในรม)
สำหรับถายภาพวัตถุที่อยูในรมเงาในที่กลางแจง เพื่อชวยแกสีผิวของคนซึ่งมักจะอม
สีน้ำเงินในสภาพแสงแบบนี้ และเหมาะสำหรับการถายภาพดอกไมทมี่ สี อี อ นดวย
(เมฆครืม้ )
สำหรับถายภาพวัตถุในขณะทีท่ อ งฟาเต็มไปดวยเมฆหมอก เพือ่ ชวยปรับแกไมใหสผี วิ ของคนและ
ทิวทัศนดูทึมเทาและชวยใหสีของภาพอุนขึ้นดวย และเหมาะสำหรับการถายภาพดอกไมที่มีสี
ออนเชนกัน
(ไฟทังสเตน)
ใชสำหรับถายภาพวัตถุดว ยแสงจากหลอดไฟทังสเตน เพือ่ แกไมใหภาพอมสีสม แดง ซึง่ เกิดจาก
สีของแสงไฟชนิดนี้
(ไฟฟลูออเรสเซนต)
ใชสำหรับถายภาพวัตถุดวยแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต และสามารถใชไดกับหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนตทุกชนิด
(อาทิตยตก)
เหมาะสำหรับใชถายภาพเพื่อแสดงบรรยากาศที่นาประทับใจขณะพระอาทิตยตก

¡ารเลนดูภาพทีถ่ า ยแลว

วิธเี ลนดูภาพทีถ่ า ยแลวมีขนั้ ตอนงายมากดังทีไ่ ดอธิบายไวตอ ไปนี้ สำหรับรายละเอียดมากขึน้ อาน
ไดจากหนา 237

เลนดูภาพ

กดปมุ
ภาพลาสุดทีถ่ กู ถายไวจะปรากฏบนจอ LCD

เลือกภาพ

เมือ่ ตองการดูภาพ เริม่ จากภาพหลังสุดทีถ่ า ย
ใชปมุ
ในการเปลีย่ นภาพ
เมือ่ ตองการดูภาพ เริม่ จากภาพแรกสุดทีถ่ า ย
ใชปมุ
ในการเปลีย่ นภาพ
ใชปมุ
เพือ่ เปลีย่ นรูปแบบการแสดงภาพ

แสดงภาพเดีย่ ว

แสดงภาพพรอมขอมูล

แสดงภาพพรอม histogram

แสดงภาพพรอมขอมูลการถายภาพ

ออกจากระบบเลนดูภาพ

กดปมุ
เพือ่ ออกจากระบบเลนดูภาพ
และกลับสกู ารแสดงขอมูลการถายภาพ
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เพือ่ ปองกันภาพเสียหรือไมสมบูรณ ในระบบถายภาพเบือ้ งตน ผใู ชจงึ ไมสามารถปรับ
ควบคุมและปรับตั้งฟงกชั่นบางอยางได และเมื่อเลือกใชโปรแกรม
ผูใชสามารถปรับตั้งฟงกชั่นสำหรับสรางสรรคภาพในรูปแบบตางๆ ไดมากขึ้น
เมือ่ ใช
(Program AE) กลองจะตัง้ คาความไวชัตเตอรและชองรับแสง
ที่เหมาะสมใหโดยอัตโนมัติ
ความแตกตางระหวางระบบถายภาพเบือ้ งตน กับ
ไดอธิบายไวใน
หนา 310
ฟงกชนั่ ทีอ่ ธิบายในบทนี้ สามารถใชกบั ระบบบันทึกภาพ
,
และ
ซึง่ จะอธิบายในบทที่ 4
สัญลักษณ ซึง่ ปรากฏอยทู างดานขวาของหัวเรือ่ ง จะเห็นเครือ่ งหมายที่
ระบุวา ฟงกชนั่ นัน้ สามารถใชไดกต็ อ เมือ่ ถายภาพดวยระบบ Creative Zone
เทานั้น (น.24)
หมายถึง โปรแกรม(Program)
หมายถึง ระบบถายภาพอัตโนมัติ (Auto Exposure)

เพือ่ ใหภาพมีระดับความเขมสวางทีพ่ อเหมาะพอดี กลองจะเลือกคาการเปดรับแสง(ชัตเตอร/ชอง
รับแสง) ใหโดยอัตโนมัติ เรียกวา Program AE

หมุนวงแหวนเลือกระบบไปที่
โฟกัสไปยังวัตถุ

มองผานชองเล็งภาพ และเล็งจุดโฟกัสที่เลือกไว
ไปยั ง วั ต ถุ แล ว แตะชั ต เตอร เ บาๆ ลงครึ่ ง หนึ่ ง
จุดทีอ่ ยภู ายในกรอบสีเ่ หลีย่ มของจุดทีห่ าโฟกัสไดจะติด
สวางเปนสีแดงในชวงสั้นๆ ไฟยืนยันความชัด
ที่มุมลางดานขวาของชองเล็งภาพจะสวางขึ้นดวย
เมื่อใชระบบ One Shot AF

กลองจะตั้งความไวชัตเตอรและชองรับแสงที่
พอเหมาะพอดีกับคาแสงขณะนั้นใหโดยอัตโนมัติ
และแสดงคาไวในชองเล็งภาพและจอ LCD

ตรวจสอบการแสดงผล

ค า การเป ด รั บ แสงที่ ก ล อ งเลื อ กไว ใ ห ( ความไว
ชัตเตอรและชองรับแสง) จะแสดงโดย
ไม ก ระพริ บ

ถายภาพ

จั ด องค ป ระกอบภาพและกดชั ต เตอร ล งจนสุ ด

กลเม็ดเคล็ดลับ
การปรับเปลี่ยนความไวแสง และใชแฟลชในตัว
เพือ่ ความเหมาะสมกับวัตถุและสภาพแสงบริเวณทีถ่ า ย ผใู ชสามารถปรับเปลีย่ นความไวแสง
(น.90) หรือใชแฟลชในตัวกลอง(น.104) เมือ่ ใชระบบบันทึกภาพ
แฟลชในตัวกลอง
จะไมทำงานโดยอัตโนมัติ เมือ่ แสงนอย ใหกดปมุ
เพือ่ ใหแฟลชยกตัวขึน้ ทำงาน
ปรับเปลี่ยนคาแสงที่กลองตั้งมาใหได (Program Shift)
หลังจากใชนวิ้ แตะปมุ ชัตเตอรลงครึง่ หนึง่ ผใู ชสามารถปรับคาแสง(ชัตเตอร/ชองรับแสง) ให
เปนคาทีต่ อ งการได โดยหมุนวงแหวน
เรียกวา “การปรับเปลีย่ นคาแสง” และหลัง
จากทีถ่ า ยภาพแลว การปรับเปลีย่ นคาแสงทีท่ ำขึน้ ก็จะถูกยกเลิกไปเอง การปรับเปลีย่ นคา
แสงดวยวิธีนี้จะไมทำงานเมื่อถายภาพดวยแฟลช

หากตัวเลขแสดงความไวชัตเตอร “ 30” ” และขนาดชองรับแสงกวางสุด
ทีแ่ สดงในชองเล็งภาพกระพริบเตือน หมายถึงภาพทีถ่ า ยอาจจะมืดเกินไป
ใหปรับคาความไวแสงใหสงู ขึน้ หรือใชแฟลช
หากตัวเลขแสดงความไวชัตเตอร “ 4000 ” และขนาดชองรับแสงแคบสุด
ทีแ่ สดงในชองเล็งภาพกระพริบเตือน หมายถึงภาพทีถ่ า ยอาจจะสวางเกิน
ไป ใหปรับคาความไวแสงใหต่ำลง

ความแตกต า งของ
กั บ
(ระบบอั ต โนมั ติ ส มบู ร ณ แ บบ)
เมื่ อ ใช
ฟ ง ก ชั่ น ต า งๆ จะถู ก ปรั บ ตั้ ง ให โ ดยอั ต โนมั ติ เช น ระบบออโต โ ฟกั ส ระบบ
ขั บ เคลื่ อ น และแฟลชในตั ว เพื่ อ ป อ งกั น ภาพเสี ย จำนวนฟ ง ก ชั่ น ที่ ผู ใ ช ป รั บ ตั้ ง ได เ อง
จะถู ก จำกั ด แต เ มื่ อ ใช ร ะบบ
เฉพาะชั ต เตอร แ ละช อ งรั บ แสงเท า นั้ น ที่ ก ล อ งจะตั้ ง
ใหโดยอัตโนมัติ ผูใชสามารถปรับเลือกระบบออโตโฟกัส ระบบขับเคลื่อน และแฟลชใน
ตั ว และฟ ง ก ชั่ น อื่ น ๆ (น.310)

»รับตั้งคุณภาพในการบันทึก

ผใู ชสามารถปรับตัง้ ความละเอียดของภาพ(จำนวนพิกเซล)ได โดยตัง้ ความละเอียดของภาพ
และตั้งระดับการบีบอัดไฟลได 10 แบบ ดังนี้:

เลือก [Image quality] (คุณภาพ)
ภายในแถบ [
จากนั้นกดปุม

1] เลือก [Image quality]

[Image quality]

จำนวนพิกเซล
จำนวนภาพทีถ่ า ยได

จะปรากฏขึน้ บนจอ

เลือกคุณภาพในการบันทึกภาพ
เพือ่ อางอิง ในรายการปรับตัง้ นีจ้ ะมีตวั เลข
จำนวนพิกเซล และจำนวนภาพทีถ่ า ยได
เลือกระดับคุณภาพทีต่ อ งการ แลวกด

»รับตั้งคุณภาพในการบันทึก
คำแนะนำในการปรับตัง้ คุณภาพของภาพ (โดยประมาณ)

คุณภาพสูง

พิกเซลทีถ่ กู บันทึก
(ลานพิกเซล)
ประมาณ 17.9
(18M)

คุณภาพ
ปานกลาง

ประมาณ 8.0
(8M)

คุณภาพ

คุณภาพต่ำ

คุณภาพสูง

ขนาดไฟล จำนวนภาพ
ทีถ่ า ยได

ปริมาณภาพที่
ถายตอเนือ่ งได

ประมาณ 4.5
(4.5M)
ประมาณ 2.5
(2.5M)
ประมาณ 0.35
(0.35M)
ประมาณ 17.9
(18M)

* ตารางแสดงขนาดไฟล จำนวนภาพทีถ่ า ยได และปริมาณภาพทีถ่ า ยไดมากทีส่ ดุ ทดสอบดวยมาตรฐานการ
ทดสอบของแคนนอน โดยใชการดความจุ 8GB (อัตราสวนของดาน 3:2 ที่ ISO 100 และ Picture Style
แบบ Standard) ตัวเลขในตารางจะแตกตางกันไปขึน้ อยกู บั ลักษณะของวัตถุ ยีห่ อ การด ความไว
แสง Picture Stye, Custom Functions และการปรับตั้งอื่นๆ
* คาทีแ่ สดงไวในวงเล็บ เปนการดขนาด 8GB ทีส่ นับสนุน UHS-I และทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบของ
แคนนอน

»รับตั้งคุณภาพในการบันทึก
ปญหาทีผ่ ใู ชมกั จะเกิดขอสงสัยกันบอยๆ
ตองการเลือกคุณภาพของไฟลใหเหมาะสมกับขนาดกระดาษที่ตองการพิมพ
ขนาดกระดาษ
A2 (42x59.4 ซม./16.5x23.4 นิ้ว)

A3 (42x29.7 ซม./
16.5x11.7 นิ้ว)

อางอิงจากภาพดานซาย ซึง่ เปนภาพทีแ่ สดงรายละเอียด
เกี่ยวกับระดับคุณภาพที่สัมพันธกับขนาดของกระดาษที่
ใชพมิ พ อยางไรก็ตาม ถาตองการตัดสวนภาพ ควรจะตัง้
ระดับคุณภาพเปนแบบคุณภาพสูง เชน
,
,
หรือ
จะเหมาะสำหรับนำภาพไปเลนดวยจอภาพดิจิตอล
สวน เหมาะสำหรับสงอีเมล หรือใชประกอบในหนาเวบ

A4 (29.7x21 ซม./11.7x8.3 นิ้ว)
12.7x8.9 ซม./5.0x3.5 นิ้ว

ความแตกตางระหวางสัญลักษณ และ ?
สัญลักษณทงั้ สองแบบนีแ้ สดงความแตกตางของระดับการบีบอัดไฟลทแี่ ตกตางกัน ซึง่ จะมีผลตอ
ขนาดของไฟลภาพ โดยถึงแมวาจะถายดวยพิกเซลเทาๆ กัน แตภาพที่ถายดวย ซึ่งมี
คุณภาพสูงกวา(บีบอัดต่ำกวา) ก็จะมีขนาดไฟลใหญกวาภาพที่ถายดวย ซึ่งจะมีคุณภาพต่ำ
ลงเล็กนอย แตจำนวนภาพที่เก็บลงในการดก็จะเก็บภาพไดจำนวนมากขึ้น และทั้ง และ
จะมีคณ
ุ ภาพระดับ
ถายไดจำนวนมากกวาจำนวนที่ตารางนี้แสดงไว
เพราะขนาดของไฟลนนั้ แปรเปลีย่ นไปได โดยขึน้ อยกู บั สภาพการถายภาพและการปรับตัง้
ดังนัน้ จึงอาจเปนไปไดวา จะถายภาพไดจำนวนมากกวาทีต่ ารางไดแสดงไว หรืออาจจะถายได
น อ ยกว า ก็ เ ป น เรื่ อ งที่ เ ป น ไปได เ ช น กั น ค า ที่ แ สดงในตารางนี้ เป น เพี ย งค า เฉลี่ ย หรื อ ค า
โดยประมาณ
กลองจะแสดงปริมาณภาพที่ถายตอเนื่องไดมากที่สุดหรือไม?
ปริมาณภาพทีถ่ า ยตอเนือ่ งไดมากทีส่ ดุ จะถูกแสดงอยทู มี่ มุ ลางดานขวาของชองเล็งภาพ แตคา
ทีแ่ สดงนัน้ เปนตัวเลขหลักเดียว ซึง่ แสดงหมายเลข 0-9 ดังนัน้ ปริมาณทีม่ ากกวา 9 ก็จะแสดง
เปน “9” เทานัน้ และตองไมลมื วา กลองจะแสดงตัวเลขนีแ้ มจะไมมกี ารดอยใู นตัวกลอง จึงควร
ระมัดระวังอยาลืมใสการดในตัวกลองเมื่อใชกลองถายภาพเสมอ
เมื่อไร จึงควรตั้งคุณภาพเปน
?
ไฟลแบบ
ตองนำออกไปประมวลผลดวยคอมพิวเตอรสว นตัว สำหรับรายละเอียด
ในเรื่องนี้ อาน “เกี่ยวกับ
” และ “เกี่ยวกับ
” ในหนาถัดไป

»รับตั้งคุณภาพในการบันทึก
เกีย่ วกับ
เปนขอมูลดิจติ อลของภาพถายทีย่ งั ไมถกู ดัดแปลง เปลีย่ นแปลง และปรุงแตง เปนขอมูล
กอนทีจ่ ะถูกประมวลผลและแปลงไปเปนไฟลชนิดอืน่ ๆ เชน
แมวา ไฟลแบบ
จะตอง
อาศั ย ซอฟท แ วร จั ด การภาพ เช น Digital Photo Pro (น.350) เพื่ อ เป ด ดู ภ าพจากหน า
จอคอมพิวเตอร แตไฟลแบบนีก้ ม็ คี วามยืดหยนุ มากในการจัดการปรับแตง ตลอดจนแกไขความ
ผิดพลาดในขัน้ ตอนการถายภาพไดดกี วา จึงเหมาะทีจ่ ะตัง้ คุณภาพของไฟลเปนแบบ
เมือ่
ตองถายภาพสำคัญ หรือเมือ่ ตองการนำภาพไปสรางสรรคดว ยการปรับแตงทีล่ ะเอียดออน

เกีย่ วกับ
จะบันทึกทัง้ ไฟลแบบ
และ
ในเวลาเดียวกัน และไฟลทงั้ สองชนิดก็จะ
ถูกบันทึกลงในการด กลองจะบันทึกไฟลทั้งสองชนิดลงในการดดวยเลขลำดับไฟลเดียวกัน และ
อยภู ายในโฟลเดอรเดียวกัน (ซึง่ ผใู ชจะจำแนกชนิดของไฟลทงั้ สองชนิดนีไ้ ดโดยสังเกตจาก “สกุล”
ซึง่ ไฟลแบบ JPEG จะมีสกุล “.JPG” และไฟลแบบ RAW จะมีสกุล “.CR2”) โดยไฟลแบบ
เปนไฟลที่ผานการประมวลผลเรียบรอยแลว ซึ่งสามารถจะเปดและดูภาพจากคอมพิวเตอรได
ทันที(แมจะใชซอฟทแวรดูภาพทั่วๆ ไป) และสามารถพิมพไดทันทีเชนกัน

เลขลำดับไฟล

สกุล

ซอฟทแวรอนื่ ๆ ของผผู ลิตซอฟทแวรในเชิงพาณิชยอาจไมสามารถเปดภาพแบบ RAW ได แนะนำให
ใชซอฟทแวรทใี่ หมาพรอมกับตัวกลอง

ารปรับความไวแสง

การปรับความไวแสง หรือ ISO หมายถึงการปรับการตอบสนองตอแสงของเซนเซอรเพือ่ ใหเหมาะ
กับสภาพแสงในขณะทีถ่ า ยภาพ ซึง่ ในระบบถายภาพอัตโนมัตสิ มบูรณแบบนัน้ กลองจะตัง้ ความ
ไวแสงใหโดยอัตโนมัติ(ปรับตั้งเองไมได) (น.91)

กดปุมปรับความไวแสง
[ISO speed]

จะปรากฏขึน้ บนจอภาพ

ปรับคาความไวแสง

ใชปุม
หรือหมุนวงแหวน
เพือ่ เลือกความไวแสงทีต่ อ งการ
จากนั้นกดปุม

ผูใชสามารถปรับตั้งความไวแสงไดโดยหมุน
และมองดูผลการปรับตั้งจากชองมองภาพ

เมือ่ เลือก [AUTO] กลองจะตัง้ ความไวแสงให
โดยอัตโนมัติ (น.91)

คำแนะนำในการปรับความไวแสง
ความไวแสง

ลักษณะการถายภาพ(ไมใชแฟลช)

ระยะการทำงานของแฟลช

ภายใตแสงแดดนอกรมเงา
100 - 400
ยิ่งปรับความไวแสงสูงขึ้นเทาใด
ทองฟาหลัว หรือบรรยากาศในตอนเย็น ระยะการทำงานของแฟลชก็จะ
400 - 1600
1600 - 12800 H ภายในที่มืดในรม หรือตอนกลางคืน ไกลขึ้นเทานั้น (น.104)
* การตัง้ ความไวแสงใหสงู ขึน้ จะทำใหภาพปรากฏความหยาบมากขึน้

ใน [

4: Custom Functions(C.Fn)] ถา [2: ISO expansion] ไดถก
ู ตัง้ เปน
[1: On] จะสามารถปรับความไวแสงเปน “H” (เทียบเทากับ ISO 25600) ได (น.294)

ใน [ 4: Custom Functions(C.Fn)] ถา [3: Highlight tone priority] ไดถูกตั้ง
เปน [1: Enable] จะไมสามารถปรับความไวแสงเปน ISO 100 และ “H” (เทียบเทากับ ISO
25600) ไมได (น.295)
เมื่อถายภาพในอุณหภูมิสูง ภาพอาจจะดูหยาบมากขึ้น และการเปดรับแสงเปนเวลานานมาก
ก็อาจทำใหภาพปรากฎเม็ดสีทมี่ คี วามหยาบได

¡ารปรับความไวแสง
เมื่อถายภาพดวยความไวแสงสูงๆ สัญญาณรบกวน (ปรากฎเปนเสนสัญญาณรบกวนทางแนว
นอน จุดสี ฯลฯ) อาจเกิดขึน้ ในภาพได
เมือ่ ใชความไวแสงสูงๆ และใชแฟลชถายภาพวัตถุในระยะใกลๆ อาจจะไดภาพทีแ่ ลดูสวางจาเกิน
ไป(overexpose)
เมื่อใชความไวแสง ISO 12800 หรือ “H” (เทียบเทากับ ISO 25600) ปริมาณภาพถายตอเนือ่ ง
สูงสุดจะลดลงมาก
“H” (เทียบเทากับ ISO 25600) ก็คอื การขยายชวงความไวแสงใหสงู ขึน้ สัญญาณรบกวน(เชน
จุดแสง หรือแถบแสง) และสีแปลกๆ อาจจะปรากฏใหเห็นไดชัด และรายละเอียดของภาพจะลด
ต่ำลงกวาปกติดวย
เนือ่ งจากกลองออกแบบใหปรับตัง้ ความไวแสงสูงสุดทีต่ า งกันไดสำหรับการถายภาพนิง่ และการ
ถายภาพยนตร(แบบปรับตัง้ การเปดรับแสงเอง) ความไวแสงทีป่ รับตัง้ ไวอาจจะถูกเปลีย่ นไปเมือ่
เปลีย่ นจากการถายภาพนิง่ ไปเปนการถายภาพยนตร และถึงแมจะเปลีย่ นกลับมาสกู ารถายภาพ
นิง่ แลว ความไวแสงทีถ่ กู ปรับเปลีย่ นไปก็จะไมเปลีย่ นกลับมาเปนคาเดิม
ความไวแสงสูงสุดทีส่ ามารถปรับตัง้ ไดนนั้ จะขึน้ อยกู บั การปรับตัง้ ใน [2: ISO expansion] ซึง่
อยภู ายใน [ 4: Custom Functions(C.Fn)]
เมือ่ ตัง้ เปน [0: Off] : ถาตั้งเปน ISO 12800 ในขณะถายภาพนิ่ง และจากนั้นเปลี่ยนไปถาย
ภาพยนตร ความไวแสงจะถูกเปลีย่ นไปเปน ISO 6400
เมือ่ ตัง้ เปน [1: On] : ถาตั้งเปน ISO 12800/H (เทียบเทากับ ISO 25600) ในขณะถายภาพ
นิง่ และจากนัน้ เปลีย่ นไปถายภาพยนตร ความไวแสงจะถูกเปลีย่ นไปเปน H (เทียบเทากับ ISO
12800)

(ตั้งความไวแสงอัตโนมัติ)
เมื่อเลือกปรับตั้งความไวแสงที่ [AUTO] กลองจะแสดง
ความไวแสงที่ เ ลื อ กให ท ราบเมื่ อ ใช นิ้ ว แตะปุ ม ชั ต เตอร
เบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง ดังรายละเอียดในหนาถัดไป ซึ่งความ
ไวแสงที่ ก ล อ งเลื อ กให นั้ น จะเป น ระดั บ ที่ เ หมาะสมกั บ
ระบบบั น ทึ ก ภาพที่ ป รั บ ตั้ ง ไว ใ นขณะนั้ น

¡ารปรับความไวแสง
ระบบบันทึกภาพ

ถายภาพดวยแฟลช

ความไวแสงที่ปรับตั้งได
อัตโนมัติ ภายในชวงระหวาง ISO 100 - 6400
ISO 100
อัตโนมัติ ภายในชวงระหวาง ISO 100 - 12800
อัตโนมัติ ภายในชวงระหวาง ISO 100 - 6400*2
ISO 400 *3*4*5

*1: ตัง้ ไวตายตัวที่ ISO 400 เมือ่ ถายภาพดวยชัตเตอร B
*2: ขึน้ อยกู บั ความไวแสงสูงสุดทีไ่ ดปรับตัง้ ไว
*3: หากแสงแฟลชจะทำใหภาพสวางมากเกินไป ความไวแสงจะถูกตัง้ เปน ISO 100 หรือสูงกวา
*4: ยกเวน , และ )
*5: ปรับตัง้ ใหอตั โนมัตภิ ายในชวง ISO 400 - 1600 (หรือเทากับความไวแสงสูงสุด) เมือ่ ใชระบบบันทึก
ภาพ , , , ,
และ
เมื่อใชแฟลชภายนอก และเงยหัวแฟลชขึ้น
เพื่อยิงแสงสะทอน(Bounce Flash)

เมื่อตั้งเปน [AUTO] กลองจะแสดงคาความไวแสงในระดับเต็มสต็อป อยางไรก็ตาม
ความไวแสงทีใ่ ชจริงจะละเอียดกวาคาทีแ่ สดงไว ซึง่ ผใู ชจะพบคาความไวแสงทีล่ ะเอียด
ไดในขอมูลการถายภาพของภาพทีถ่ า ยแลว(น.266) เชน ISO 125 หรือ 640 เปนตน
เมือ่ ถายภาพดวยระบบ
ความไวแสงทีใ่ ชจริง จะเปนความไวแสงตามทีร่ ะบุไว
ในตารางนี้ แมจะไมไดแสดงวา ใช ISO 100 ก็ตาม

การปรับตั้งความไวแสงสูงสุดสำหรับ [ISO Auto]
เมื่ อ ตั้ ง เป น ISO Auto ผู ใ ช ส ามารถปรั บ ตั้ ง ความไวแสงสู ง สุ ด ได ภ ายในช ว ง
ISO 400 - 6400
ในแถบ [
แล ว กดปุ ม
แล ว กดปุ ม

3]

เมื่ อ เลื อ ก [ISO Auto] (ISO อัตโนมัต)ิ
เพื่ อ เลื อ กความไวแสงที่ ต อ งการ

(Picture Style)

¡ารเลือกลักษณะภาพทีเ่ หมาะสมกับวัตถุ

ดวยการเลือก Picture Style ผูใชสามารถปรับตั้งผลพิเศษใหกับภาพตามที่ตองการ เพื่อใหเหมาะกับ
ลักษณะของภาพที่ถาย หรือในแบบที่ตองการสื่อออกมาในภาพนั้นๆ
เมื่อถายภาพดวย Basic Zone จะไมสามารถปรับเปลี่ยน Picture Style ได

กดปมุ

(รูปแบบภาพ)

จอภาพจะแสดงรายการของ [Picture Style]

เลือก Picture Style ที่ตองการ

กดปมุ
หรือหมุนวงแหวน
เพื่อเลือก Picture Style ที่ตองการ
จากนัน้ กด

ลักษณะของ Picture Style
(อัตโนมัติ)

ปรับสีของภาพโดยอัตโนมัตใิ หเขากับลักษณะของภาพ ภาพจะมีสสี นั สดใส โดยเฉพาะสีฟา
ของทองฟา สีเขียว และสีสันยามพระอาทิตยตกดิน ภาพถายนอกสถานที่ และภาพ
บรรยากาศยามพระอาทิตยตก ทีส่ สี นั และบรรยากาศจะแลดูเปนธรรมชาติ
เมื่อเลือกเปน [Auto] หากสีสันของภาพไมตรงตามที่ตองการ ใหเลือกใช Picture Style
แบบอื่น
(ปกติ)

ปรับสีของภาพใหสด ใหภาพคมชัดสูง เปนรูปแบบทีเ่ หมาะกับการถายภาพทัว่ ๆ ไป
(ภาพบุคคล)

ปรับสีผิวของบุคคลในภาพใหนุมนวลและมีโทนที่เปนธรรมชาติ มีความคมชัดเล็กนอย
เหมาะสำหรับใชถายภาพผูหญิงและเด็กในระยะใกลๆ
และโดยการปรับ [Color Tone] (น.131) ผใู ชสามารถปรับเปลีย่ นโทนของสีผวิ ได

¡ารเลือกลักษณะภาพที่เหมาะสมกับวัตถุ
(ภาพวิว)

เหมาะสำหรับการถายภาพทิวทัศนทตี่ อ งการใหสนี ้ำเงินและสีเขียวดูเขมและสดขึน้ มีความ
คมชัดสูงมาก เหมาะสำหรับใชถา ยภาพทิวทัศนทมี่ บี รรยากาศนาประทับใจ
(ภาพเปนกลาง)

เหมาะสำหรับผทู ตี่ อ งการปรับแตงและประมวลผลของภาพเองโดยใชคอมพิวเตอรเทานัน้
ลักษณะสีของภาพจะเปนสีสันที่ไมสดใสนัก และใหสีที่เที่ยงตรง
(ภาพตามจริง)

เปน Picture Style อีกชนิดหนึง่ ทีเ่ หมาะสำหรับผทู ตี่ อ งการปรับแตงและประมวลผลของ
ภาพเองโดยใชคอมพิวเตอร ใชสำหรับการถายภาพที่มีการควบคุมอุณหภูมิสีของแหลง
กำเนิดแสงใหตรงกับ 5200 K ซึง่ ผใู ชตอ งปรับสีอยางละเอียดใหตรงกันกับสีของวัตถุตน
ฉบับเอง ซึง่ สีของไฟลตน ฉบับกอนปรับแตงจะดูหมองและซีดจางกวาจริง
(ภาพขาวดำ)

ใชสำหรับถายภาพขาวดำ
นอกเหนือจากไฟลสกุล
ไฟลที่ถายดวย Picture Style แบบ Monochrome จะไม
สามารถเปลี่ยนกลับเปนภาพสีได ถาหากไมแนใจวาจะตองการไดภาพสีหรือขาวดำ
ตรวจสอบเสียกอนวา Picture Style ไมไดถูกตั้งไวเปน [Monochrome] และเมือ่ ตัง้
เปน [Monochrome] สัญลักษณ < B/W > จะปรากฏขึ้นในชองเล็งภาพ
ผใู ชสามารถจะบันทึก Picture Style พืน้ ฐาน เชน [Portrait], [Landscape] แลวปรับ
แตงใหตรงตามลักษณะที่ตองการ (น.133) และบันทึกไวในหนวยความจำของกลอง โดย
สามารถบันทึกได 3 ชุด(User Def. 1-3) สำหรับคา User Def. ทีไ่ มไดปรับตัง้ ไว จะมีลกั ษณะ
เดียวกับ Picture Style แบบอัตโนมัติ [Auto]

¡ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส

ผูใชสามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของระบบออโตโฟกัสเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณใน
การถายภาพแบบตางๆ ทีแ่ ตกตางกัน และเมือ่ ใชระบบโปรแกรม Basic Zone กลองจะเลือกระบบ
ออโตโฟกัสที่เหมาะสมใหโดยอัตโนมัติ

ปรับสวิสตบนเลนสไปทีร่ ะบบ

กดปมุ

รายการ
LCD

[AF operation]

จะปรากฏบนจอ

เลือกรูปแบบของระบบออโตโฟกัส

ใชปมุ
หรือหมุนวงแหวน
เลื่อนแถบแสงไปยังระบบที่ตองการเลือก
แลวกดปุม

โฟกัสไปที่วัตถุ

เล็งจุดโฟกัสใหทาบไปที่วัตถุ แตะชัตเตอรเบาๆ
ลงครึ่งหนึ่ง เพื่อใหกลองหาความชัด ซึ่งกลอง
จะใชระบบโฟกัสที่เลือกไวในการคนหา

เลือก One-Shot AF เมือ่ ถายภาพวัตถุทอี่ ยนู งิ่
ระบบนี้เหมาะที่จะใชกับวัตถุที่อยูนิ่งกับที่ เมื่อแตะปุมชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง กลอง
จะหาความชัดเพียงครัง้ เดียวและหยุดเมือ่ จับภาพไดชดั
เมื่อโฟกัสไดแลว จุดซึ่งอยูภายในกรอบโฟกัสที่สามารถจับความชัดไดจะสวางเปนสีแดงใน
ชวงสัน้ ๆ และไฟสัญญาณยืนยันความชัด
จะติดสวางขึน้ ภายในชองเล็งภาพ
เมือ่ ใชระบบวัดแสงแบบเฉลีย่ หลายสวน (น.115) กลองจะปรับตัง้ คาการเปดรับแสงใหในเวลา
เดียวกับที่หาความชัดได
เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่งคางไว กลองจะล็อคโฟกัสไวที่จุดเดิม ชวยใหผูใชจัดองค
ประกอบภาพใหมไดตามที่ตองการ

¡ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส
หากกลองไมสามารถหาโฟกัสโดยอัตโนมัตไิ ด ไฟสัญญาณยืนยันความชัด < > ในชองเล็ง
ภาพจะกระพริบ เมือ่ เปนเชนนี้ จะไมสามารถถายภาพไดแมจะกดชัตเตอรลงจนสุด ใหลองจัดองค
ประกอบภาพใหมแลวโฟกัสอีกครัง้ หรืออาน “เมือ่ ระบบออโตโฟกัสทำงานไมไดผล” (น.100)
หากเมนู [
ภาพไดแลว

1: Beep]

ไดถกู ตัง้ เปน [Disable] สัญญาณเสียงเตือนจะไมดงั แมจะโฟกัส

เลือก AI Servo AF เมือ่ ถายภาพวัตถุทเี่ คลือ่ นที่
ระบบนีเ้ หมาะทีจ่ ะใชกบั กรณีทวี่ ตั ถุมกี ารเคลือ่ นทีต่ ลอดเวลา เมือ่ แตะปมุ ชัตเตอร
และเล็งไปยังวัตถุ ระบบโฟกัสอัตโนมัตจิ ะจับภาพวัตถุทเี่ คลือ่ นทีน่ นั้ อยตู ลอดเวลา
คาการเปดรับแสงจะถูกปรับตั้งในจังหวะเวลาที่ถายภาพ
เมื่อใชระบบเลือกจุดโฟกัสแบบอัตโนมัติ (น.97) กลองจะเลือกใชจุดโฟกัสกึ่งกลางของเฟรม
ในการจับภาพกอน และในขณะที่กำลังจับภาพ หากวัตถุเคลื่อนที่ออกไปจากจุดโฟกัสกึ่ง
กลาง กลองจะใชจดุ โฟกัสอืน่ ๆ ในการจับภาพตามการเคลอื่ นทีข่ องวัตถุ ตราบเทาทีจ่ ดุ โฟกัส
ทั้งหมดยังคงครอบคลุมวัตถุชิ้นนั้นอยู
เมือ่ ใชระบบ AI Servo AF สัญญาณเสียงเตือนจะไมดงั และไฟสัญญาณยืนยันความชัด
< > ก็จะไมตดิ สวางขึน้ แมวา กลองจะจับภาพไดชดั แลว

เลือก AI Focus AF เมือ่ ตองการปรับเปลีย่ นระบบ AF โดยอัตโนมัติ
ระบบนี้จะสลับการทำงานของ One-shot AF และ AI Servo AF ใหโดยอัตโนมัติ
เมื่อวัตถุที่หยุดนิ่งเริ่มเคลื่อนที่

หลังจากทีก่ ลองโฟกัสไดแลวดวยระบบ One-shot AF เมือ่ วัตถุเริม่ เคลือ่ นที่ กลองจะตรวจ
จับการเคลือ่ นทีน่ นั้ และเปลีย่ นระบบโฟกัสอัตโนมัตไิ ปเปน AI Servo AF ใหโดยอัตโนมัติ
และติดตามจับการเคลื่อนที่ของวัตถุไปอยางตอเนื่อง
เมือ่ ใชระบบ AI Focus AF และกลองหาความชัดไดดว ยระบบ Servo จะมีเสียงบีบ๊ เตือน
เบาๆ อยางไรก็ตามไฟสัญญาณยืนยันความชัด <
> ก็จะไมตดิ สวางขึน้ และโปรด
ทราบวา ในกรณีนจี้ ะไมสามารถล็อคโฟกัสได

¡ารเลือกจุดโฟกัส

ในระบบบั น ทึ ก ภาพ Basic Zone จุ ด โฟกั ส ทุ ก ๆ จุ ด จะทำงานร ว มกั น ทั้ ง หมด ซึ่ ง จุ ด ที่ ค น หาวั ต ถุ ที่
อยู ใ กล ก ล อ งที่ สุ ด ได จ ะเป น จุ ด ที่ ก ล อ งเลื อ กให ทำงาน ซึ่ ง บางที วั ต ถุ ที่ จุ ด โฟกั ส จั บ ภาพและปรั บ
ความชั ด ให นั้ น อาจจะไม ใ ช เ ป า หมายที่ ต อ งการถ า ยภาพก็ ไ ด เมื่ อ ใช ร ะบบ
Program AE,
,
และ
ผู ใ ช ส ามารถเลื อ กจุ ด โฟกั ส จุ ด ใดจุ ด หนึ่ ง ที่ ต อ งการได เ อง

กดปมุ

จุดโฟกัสจะปรากฏขึน้ บนจอ LCD ของกลองและ
ภายในชองเล็งภาพ

เลือกจุดโฟกัส

ใชปมุ ควบคุมแบบทิศทาง
ในการเลือกจุด
ที่ตองการ
ขณะทีม่ องในชองเล็งภาพ ผใู ชสามารถจะเลือกจุด
โฟกัสที่ตองการโดยใชวงแหวนควบคุมหลัก
จุดที่เลือกจะเปนจุดเดียวที่ติดสวางเปนสีแดง

ถาจุดโฟกัสทัง้ หมด ติดสวางขึน้ พรอมๆ กัน หมาย
ถึ ง การปรั บ ตั้ ง เป น ระบบเลื อ กอั ต โนมั ติ กล อ ง
จะเลือกจุดโฟกัสที่ทำหนาที่จับภาพใหโดยอัตโนมัติ
ปมุ
จะทำหนาทีส่ ลับการทำงานระหวาง
จุดโฟกัสที่เลือกเฉพาะจุดกึ่งกลาง กับระบบเลือก
จุดโฟกัสอัตโนมัติ(9 จุด)

โฟกัสไปยังวัตถุ

เล็งจุดโฟกัสไปยังวัตถุที่เปนเปาหมาย แตะปุม
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อใหกลองหาความชัด

ผูใชสามารถใชนิ้วแตะสัมผัสจอภาพเพื่อเลือกจุดโฟกัส AF ได และในขณะเลือกจุดโฟกัส
แบบปรับเลือกเอง การแตะ
ซึง่ อยตู รงมุมลางดานซายของจอภาพจะนำกลับไปสู
ระบบเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติทันที

¡ารเลือกจุดโฟกัส
กลเม็ดเคล็ดลับ
เมื่อถายภาพบุคคลในระยะใกลๆ ควรใชระบบ One-shot AF และโฟกัสไปที่ดวงตา
เมือ่ โฟกัสทีด่ วงตาของตัวแบบแลว สามารถใชนวิ้ แตะชัตเตอรคา งไวเพือ่ ล็อคโฟกัส แลวจัดองค
ประกอบภาพใหม ใบหนาของตัวแบบก็จะยังคงมีความคมชัด
หากพบวัตถุที่ระบบออโตโฟกัสจับความชัดไดยาก ใหเลือกใชจุดโฟกัสกึ่งกลาง
จุดโฟกัสกึ่งกลางมีประสิทธิภาพในการจับความชัดเหนือกวาจุดใดๆ
เพือ่ ใหงา ยขึน้ ในการจับภาพวัตถุทกี่ ำลังเคลือ่ นที่ ใหปรับระบบเลือกจุดโฟกัสไปเปน
แบบเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ และตั้งระบบโฟกัสเปนแบบ AI Servo AF (น.96)
ในชวงเริม่ ตน ใหทาบจุดโฟกัสกึง่ กลางไปยังวัตถุเสียกอน เมือ่ วัตถุมกี ารเคลือ่ นทีอ่ อกไปจุดกึง่
กลาง โฟกัสจุดอืน่ ๆ ก็จะทำหนาทีจ่ บั ความชัดตอไปโดยอัตโนมัติ

ใชแฟลชในตัวกลองชวยหาโฟกัสแบบออโตโฟกัส
ในสภาพแสงนอย เมือ่ แตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึง่ จะมีแสงแฟลชถูกยิงออกไปถีๆ่ ครหู นึง่
เพือ่ ใหความสวางแกวตั ถุ และทำใหระบบออโตัโฟกัสจับความชัดของวัตถุไดงา ยขึน้
ไฟแฟลชชวยหาโฟกัสจะไมทำงาน เมือ่ ใชระบบบันทึกภาพตอไปนี้ :
,
และ
ไฟแฟลชชวยหาโฟกัสจะไมทำงานเมื่อใชระบบโฟกัสแบบ AI Servo AF
ระยะทำงานทีไ่ ดผลของไฟชวยหาโฟกัสจากแฟลชในตัวกลอง จะอยใู นระยะไมเกินประมาณ 4
เมตร / 13.1 ฟุต
เมือ่ ถายภาพดวย Creative Zone และยกแฟลชในตัวกลองขึน้ ทำงานดวยการกดปมุ
(น.104) ไฟชวยหาโฟกัสจะยิงแสงออกไปเมือ่ จำเปน โปรดทราบวา โดยขึน้ อยกู บั การปรับตัง้
[4: AF-assist beam firing] ซึง่ อยภ
ู ายในเมนู [ 4: Custom Functions(C.Fn.)]
ไฟชวยหาโฟกัสอัตโนมัตจิ ะไมทำงาน

¡ารเลือกจุดโฟกัส
การทำงานของระบบ AF(ออโตโฟกัส) และชองรับแสงกวางสุดของเลนส
เมื่อใชเลนสที่มีชองรับแสงกวางสุด f/5.6:
เซนเซอรแบบกากบาท(cross-type) ซึง่ เซนเซอรทางแนวตัง้ และแนวนอนจะทำงานอยางตอเนือ่ ง
กันโดยกลองสามารถจับภาพดวยเซนเซอรแบบกากบาทไดทุกๆ จุด แตเมื่อใชกับเลนสบาง
รนุ (ดูดา นลาง) จุดโฟกัสทีอ่ ยรู อบนอกของจุดกึง่ กลางจะใชเซนเซอรเฉพาะแนวตัง้ และแนวนอนใน
การจับภาพ(ไมทำงานในรูปแบบกากบาท, cross-type)
เมื่อใชเลนสที่มีชองรับแสงกวางสุด f/2.8 : *
จุดโฟกัสจุดกึง่ กลางจะทำงานโดยใชเซนเซอรแบบกากบาททีม่ คี วามละเอียดสูง(Highprecision cross-type) โดยจุดโฟกัสกึง่ กลางจะมีความไวตอการตอบสนองมากกวาจุดอืน่ ๆ สอง
เทาในการจับเสนทางแนวตั้งและแนวนอน
จุดโฟกัสอื่นๆ อีก 8 จุด จะทำงานโดยใชเซนเซอรแบบกากบาท(cross-type) ในรูปแบบเดียวกับ
เมื่อใชเลนสที่มีชองรับแสงกวางสุด f/5.6
* ยกเวนเมื่อใชเลนส EF28-80mm f/2.8-4L USM และ EF50mm f/2.5 Compact Macro
เมือ่ ใชทอ ตอเลนส (อุปกรณเสริมพิเศษ) ซึง่ มีผลทำใหชอ งรับแสงกวางสุดของเลนสแคบลงกวา
f/5.6 ทำใหระบบ AF ไมสามารถทำงานได (ยกเวนใน [ +Tracking],
[FlexiZone-Multi] และ [FlexiZone-Single] ในขณะถายภาพดวยระบบ Live View ดูราย
ละเอียดเพิม่ เติมไดจากคมู อื ของทอตอเลนส

จุด AF ทุกๆ จุด จะไมทำงานโดยใชเซนเซอรกากบาท เมือ่ ใชเลนสเหลานี้
เมื่อใชเลนสตามรายการที่ปรากฏทางดานลาง จุดโฟกัสสามจุดทางซายและขวาของจุดกึ่งกลาง
จะใชเฉพาะเซนเซอรทางแนวนอนในการจับภาพ สวนจุดทีอ่ ยดู า นบนและลางของจุดกึง่ กลางจะใช
เซนเซอรทางแนวตั้งในการจับภาพ จุดโฟกัสที่ใชเซนเซอรแบบกากบาทไดจะมีเฉพาะจุดกึ่งกลาง
เพียงจุดเดียว
EF35-80mm f/4-5.6
EF35-80mm f/4-5.6 II
EF35-80mm f/4-5.6 III
EF35-80mm f/4-5.6 USM
EF35-105mm f/4.5-5.6
EF35-105mm f/4.5-5.6 USM
EF80-200mm f/4.5-5.6 II
EF80-200mm f/4.5-5.6 USM

เมือ่ วัตถุนนั้ โฟกัสไดยาก

ระบบออโตโฟกัสอาจไมสามารถจับภาพไดในบางสถานการณ เชน สถานการณบางอยางดังตอ
ไปนี้ (ไฟสัญญาณยืนยันความชัด
กระพริบ)
วัตถุที่มีความเปรียบตางต่ำมาก
(ตัวอยางเชน : ทองฟาสีฟาเรียบ, ผนังหรือกำแพงที่ทาสีเรียบสีเดียว ฯลฯ)
วัตถุซงึ่ อยใู นทีแ่ สงนอย
เล็งวัตถุในสภาพยอนแสงมาก หรือวัตถุที่มีพื้นผิวสะทอนแสง
(ตัวอยางเชน : รถยนตที่มีพื้นผิวสะทอนแสงมาก ฯลฯ)
เมือ่ จุดโฟกัสจุดเดียวกันทาบครอมวัตถุทอี่ ยใู กลและไกล
(ตัวอยางเชน : เมื่อเล็งภาพสัตวที่อยูในกรง ฯลฯ)
พื้นผิวที่มีลวดลายซ้ำซอน
(ตัวอยางเชน : พื้นผิวของมูลี่ คียบอรดคอมพิวเตอร ฯลฯ)
เมื่อระบบออโตโฟกัสทำงานไมไดผล ใหทำอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ใชระบบ One-Shot AF โฟกัสไปที่วัตถุที่อยูในระยะหางออกไปใกลเคียงกัน ล็อคโฟกัส แลว
จัดองคประกอบภาพใหม (น.61)
(2) ปรั บ สวิ ต ซ ที่ ก ระบอกเลนส ไ ปที่
แล ว ใช มื อ หมุ น ปรั บ ภาพให ชั ด
สำหรับสภาพที่อาจโฟกัสโดยอัตโนมัติ(AF) ทำไดยากเมื่อใชระบบ [
[FlexiZone - Multi] หรือ [FlexiZone - Single] ดูหนา 159

+ Tracking] และ

แมนนวลโฟกัส

ปรับสวิตซเลือกระบบโฟกัสที่เลนสไปที่
โฟกัสไปยังวัตถุ

ใชมอื หมุนวงแหวนโฟกัส และดูภาพทีช่ อ งเล็ง
ภาพ จนกระทัง่ เห็นภาพวัตถุนนั้ ชัดเจน

วงแหวนโฟกัส

หากใชนวิ้ แตะปมุ ชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึง่ ระหวางทีใ่ ชมอื หมุนปรับภาพใหชดั จุดโฟกัส
ทีค่ น พบความชัดจะติดสวางขึน้ จะมีเสียง “บีบ๊ “ เตือน และไฟสัญญาณยืนยันความชัด
< > ก็จะติดขึน้ ในชองเล็งภาพดวย

¡ารถายภาพแบบตอเนื่อง

ผใู ชสามารถถายภาพตอเนือ่ งไดดว ยความเร็ว 5 เฟรมตอวินาที เหมาะสำหรับการถายภาพสิง่ ทีเ่ คลือ่ น
ที่ เชน เด็กๆ ที่กำลังวิ่งมาหาคุณ เพื่อเลือกเก็บภาพที่ไดจังหวะและอารมณสนุกสนานมากที่สุด

กดปมุ
เลือก
ใชปมุ
เพื่อเลือก

หรือหมุน
จากนัน้ กดปมุ

ถายภาพ

ชัตเตอรจะลั่นเพื่อถายภาพตอเนื่องเมื่อกดปุม
ชัตเตอรคางอยู

กลเม็ดเคล็ดลับ
เลือกระบบโฟกัสอัตโนมัติ (น.95) ใหเหมาะกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
• สำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่

เมือ่ เลือกแบบ AI Servo AF กลองจะโฟกัสอยางตอเนือ่ งขณะทีร่ ะบบบันทึกภาพตอเนือ่ งทำงานอยู

• สำหรับวัตถุที่อยูนิ่ง
เมื่อเลือกระบบโฟกัสเปนแบบ One-Shot AF กลองจะโฟกัสครั้งเดียว เมื่อภาพชัดแลว
ระบบถายภาพตอเนื่องก็จะถายภาพโดยกลองจะไมหาความชัดอีก
สามารถใชแฟลชได
แฟลชจะใชเวลาประจุไฟชัว่ ขณะหนึง่ ซึง่ มีผลใหความเร็วในการถายภาพตอเนือ่ งลดลง

¡ารถายภาพแบบตอเนื่อง
กลองสามารถถายภาพดวยความเร็วในการถายภาพตอเนือ่ งสูงสุด 5 เฟรมตอวินาที ก็ตอ เมือ่ ถาย
ดวยความไวชัตเตอรทสี่ งู 1/500 วินาทีหรือสูงกวาและเมือ่ เปดชองรับแสงกวางสุดของเลนส(ขึน้
อยกู บั เลนสทใี่ ช) ความเร็วในการถายภาพตอเนือ่ งสูงสุดนีจ้ ะลดลงโดยขึน้ อยกู บั ความไวชัตเตอร
ชองรับแสง สภาพของวัตถุ ความเขมสวาง เลนส แฟลช ทีน่ ำมาใช ฯลฯ
• เมือ่ ใชเลนสตอ ไปนี้ จะสามารถถายภาพตอเนือ่ งไดเร็ว 5 เฟรมตอวินาที เมือ่ ใชระบบ Oneshot AF และปดระบบ Image Stabilizer (IS): EF300mm f/4L IS USM,
EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM, EF75-300mm f/4-5.6 IS USM และ
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
เมือ่ ใชระบบ AI Servo AF ความเร็วในการถายภาพตอเนือ่ งสูงสุดจะลดลงเล็กนอย โดยขึน้ อยู
กับสภาพของวัตถุและเลนสทใี่ ช
เมือ่ แบตเตอรีมพี ลังงานต่ำ ความเร็วในการถายภาพตอเนือ่ งสูงสุดจะลดลงเล็กนอย

¡ารใชระบบหนวงเวลาถายภาพ
กดปมุ

เลือกระบบหนวงเวลา

ใชปมุ
หรือหมุน
เพือ่ เลือกแบบทีต่ อ งการ แลวกดปมุ
เพือ่ ยืนยันการปรับตัง้
หนวงเวลา 10 วินาที

สามารถใชรโี มทคอนโทรลในการควบคุมได (น.303)

หนวงเวลา 2 วินาที (น.140)
หนวงเวลา 10 วินาที และถายภาพชุด
ตอเนื่องภายหลังจากนั้น
ใช ปุ ม
เพื่ อ เลื อ กจำนวนภาพ
ที่ ต อ งการถ า ยต อ เนื่ อ งหลั ง จากหน ว ง
เวลาแล ว (เลื อ กได ตั้ ง แต 2-10 ภาพ)

ถายภาพ

มองในชองเล็งภาพ โฟกัส และกดชัตเตอรลงจนสุด
ผูใชสามารถตรวจสอบการทำงานของระบบหนวง
เวลาไดจากไฟเตือนดานหนาของกลอง และการ
นับถอยหลัง(เปนวินาที) ที่จอ LCD
กอนชัตเตอรจะลั่น 2 วินาที ไฟสัญญาณเตือน
จะติดสวางคางอยู และเสียง “บีบ๊ ” จะดังถีๆ่

เมือ่ เลือกใช
ชวงเวลาระหวางภาพตอภาพของภาพตอเนือ่ งนัน้ อาจจะใชเวลานานกวา
ปกติเล็กนอย โดยขึน้ อยกู บั คุณภาพของไฟลทปี่ รับตัง้ ไว และการใชแฟลช
เมือ่ ใชระบบหนวงเวลา และไมไดมองภาพในชองเล็งภาพในขณะทีก่ ดชัตเตอร ควรติดตัง้ ฝาครอบ
ชองเล็งภาพ (น.304) เพือ่ ชวยปองกันแสงลอดจากชองเล็งภาพของกลองเขาสเู ซนเซอรรบั แสงและ
ทำใหภาพเสีย
หลังจากทีถ่ า ยภาพดวยระบบหนวงเวลาแลว ตรวจสอบดูภาพจากจอภาพ LCD วามีความคมชัด
และมีคา แสงทีเ่ หมาะสมหรือไม (น.82)
เมือ่ ใชระบบหนวงเวลาสำหรับถายภาพตนเองเพียงผเู ดียว ใหใชระบบล็อคโฟกัส (น.61) โดยเล็ง
ไปยังวัตถุที่อยูในระยะใกลเคียงกับที่จะยืนอยู
เมือ่ ตองการยกเลิกระบบหนวงเวลาขณะทีร่ ะบบกำลังทำงานอยู ใหกดปมุ

¡ารใชแฟลชในตัวกลอง
เมือ่ ถายภาพภายในหอง ในอาคาร ในสภาพแสงนอย หรือยอนแสง ใหกดปมุ แฟลช เพือ่ ยก
แฟลชในตัวกลองขึ้นทำงาน และเมื่อถายภาพดวยระบบ
กลองจะปรับคาความไว
ชัตเตอรใหอยูในระหวาง 1/60 - 1/200 วินาทีใหโดยอัตโนมัติ เพื่อปองกันภาพสั่น

กดปมุ

เมือ่ ใชระบบถายภาพสรางสรรค ผใู ชสามารถกดปมุ
เพือ่ ใหแฟลชยกขึน้ ทำงานไดตลอดเวลา

ในขณะที่แฟลชในตัวกลองกำลังประจุไฟใหพรอม
ทำงาน สัญลักษณ “
” จะปรากฏขึน้ ในชอง
เล็งภาพ และสัญลักษณ
จะปรากฏขึน้
บนจอ LCD

แตะปมุ ชัตเตอรเบาๆ

ที่มุมลางดานซายภายในชองเล็งภาพ ตรวจสอบ
วามีสญ
ั ลักษณ
ติดสวางอยู

ถายภาพ

เมือ่ โฟกัสไดแลว กดชัตเตอรลงจนสุด แฟลชจะยิง
ออกไป และชัตเตอรทำงานเพือ่ ถายภาพนัน้

ระยะการทำงานของแฟลชที่มีประสิทธิภาพ [ระยะโดยประมาณ เมตร/ฟุต]
ความไวแสง
(น.90)

มุมกวาง

เทเลโฟโต

¡ารใชแฟลชในตัวกลอง
กลเม็ดเคล็ดลับ
เมื่อวัตถุอยูไกลมาก ปรับความไวแสง(ISO) ใหสูงขึ้น (น.90)
เมือ่ ปรับความไวแสงใหสงู ขึน้ ผใู ชสามารถใชแฟลชถายภาพในระยะไกลขึน้ ได
เมื่อถายภาพดวยแฟลชและมีแสงแดดจามาก ปรับความไวแสง(ISO) ใหต่ำลง
หากคาความไวแสงในชองเล็งภาพกระพริบเตือน ใหปรับความไวแสงใหต่ำลง
ถอดฮดู ออก แลวถอยหางจากวัตถุทจี่ ะถายภาพดวยแฟลชในระยะ 1 เมตร/3.3 ฟุต
ขึน้ ไป
ถาเลนสมฮี ดู ติดตัง้ อยู และเมือ่ ถายภาพดวยแฟลชในระยะใกลกบั วัตถุมากจนเกินไป สวน
ลางของภาพอาจจะดูมืดหรือสลัวกวาบริเวณอื่นๆ ดังนั้น สำหรับภาพที่มีความสำคัญ ให
ตรวจสอบภาพทีถ่ า ยแลวดวยจอ LCD เพือ่ ดูวา ภาพทีถ่ า ยดวยแฟลชนัน้ มีความเขมสวางที่
สวยงามในทุกๆ บริเวณ(ไมมืดหรือสลัวลงที่สวนลางของภาพ)

การใชระบบลดตาแดง
ไฟที่ออกแบบมาเพื่อลดจุดแดงที่เกิดขึ้นในดวงตาของคนที่ถูกถายภาพดวยแฟลชชวยใหภาพ
บุคคลทีถ่ า ยดูสวยงามขึน้ ได ระบบนีจ้ ะทำงานกับระบบบันทึกภาพไดทกุ แบบ
ยกเวน
,
,
และ
(เปด/ปด ลดตาแดง)
ในรายการของเมนู [ 1] เลือก [Red-eye reduc.]
จากนัน้ กดปมุ
และเลือก [Enable] (เปด)
จากนัน้ กดปมุ
เพือ่ ยืนยันอีกครัง้
เมื่อใชแฟลชถายภาพ หลังจากที่แตะปุมชัตเตอร
เบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง ไฟของระบบลดตาแดงจะทำงาน
เมือ่ กดชัตเตอรลงจนสุด แฟลชจะยิงแสงออกไปเพือ่
ถายภาพนั้น
ระบบลดตาแดงจะไดผลดีทสี่ ดุ เมือ่ ตัวแบบมองมาทีไ่ ฟลดตาแดง หรือเมือ่ ในบริเวณนัน้
มีความสวางมากพอ หรือเมือ่ เขาไปถายใกลๆ กับตัวแบบ
เมือ่ แตะปมุ ชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึง่ ขอมูลทีแ่ สดงอยดู า นลาง
ของชองเล็งภาพจะดับไป และเพือ่ ใหระบบลดตาแดงทำงานได
ผลดีทสี่ ดุ ใหกดชัตเตอรหลังจากทีข่ อ มูลตางๆ ดับไปแลว
ผลการทำงานของระบบลดตาแดงแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะของตัวแบบแตละคน
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ในบทนี้ จะอธิบายการปรับตัง้ อยางละเอียด เพิม่ เติมจากเนือ้ หาของบทที่ 3 เพือ่
แนะนำวิธีการสรางสรรคภาพใหกวางขวางขึ้น
สวนแรกของบทนีจ้ ะอธิบายวิธใี ชระบบ
,
,
และ
บนวงแหวนเลือกระบบ
ผใู ชสามารถใชฟง กชนั่ ทีอ่ ธิบายในบทที่ 3 กับระบบบันทึกภาพ
,
และ
สามารถตรวจสอบรายการของฟงกชนั่ ทีใ่ ชไดกบั ระบบบันทึกภาพแบบตางๆ ได
จากรายการในหนา 310
เครือ่ งหมาย
ซึง่ ปรากฏอยทู มี่ มุ ดานขวาของหัวเรือ่ ง หมายถึง ฟงกชนั่ นัน้
จะทำงานเมือ่ ถายภาพดวยระบบบันทึกภาพ Creative Zone เทานัน้ (น.24)

เกีย่ วกับการทำงานของวงแหวนควบคุมหลัก
สัญลักษณ
ซึง่ แสดงอยรู ว มกับคาความไว
ชัตเตอร ชองรับแสง และระดับการชดเชยแสง เปน
เครือ่ งบอกใหทราบวา ผใู ชสามารถปรับคาดังกลาว
ไดโดยใชวงแหวนควบคุมหลัก
เพือ่ ปรับ
เปลีย่ นคาตามทีต่ อ งการ

Ê×อè ถึงการเคลือ่ นทีข่ องวัตถุ

ผใู ชสามารถถายภาพทีห่ ยุดการเคลือ่ นทีข่ องวัตถุ หรือสรางภาพทีม่ องเห็นการเคลือ่ นทีข่ องวัตถุ
(Shutter-priority AE) ซึง่ เลือกโดยปรับทีว่ งแหวนเลือกระบบ
ดวยระบบบันทึกภาพ
หมายถึง Time value
*

แสดงการเคลื่อนที่
(ดวยความไวชัตเตอรต่ำ : 1/30 วินาที)

หยุดการเคลื่อนที่
(ดวยความไวชัตเตอรสงู : 1/2000 วินาที)

ปรับระบบบันทึกภาพไปที่
ปรับความไวชัตเตอรที่ตองการ

อาน “กลเม็ดเคล็ดลับ” สำหรับคำแนะนำในการ
ปรับความไวชัตเตอร
หมุนวงแหวนควบคุมหลัก
ไปทางขวา
เมื่อตองการปรับความไวชัตเตอรใหสูงขึ้น
และหมุนไปทางซายเมื่อตองการปรับใหต่ำลง

ถายภาพ
เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ และกดลงจนสุดเพื่อถาย
ภาพ ภาพนั้นจะถูกถายไวดวยความไวชัตเตอรที่
ปรับตั้งไว

การแสดงคาของความไวชัตเตอร
จอ LCD จะแสดงคาความไวชัตเตอรในแบบเศษสวน แตการแสดงความไวชัตเตอรภายในชอง
เล็งภาพจะแสดงเฉพาะสวนหรือตัวหาร และการแสดงผล “0” “5” จะหมายถึง 0.5 วินาที “15”
จะหมายถึง 15 วินาที

: Ê×อè ถึงการเคลือ่ นทีข่ องวัตถุ
กลเม็ดเคล็ดลับ
ตองการภาพที่หยุดนิ่งของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่
ปรับตัง้ ความไวชัตเตอรใหสงู เชน 1/4000 วินาที จนถึง 1/500 วินาที
ตองการภาพของเด็กหรือสัตวเลี้ยงที่กำลังวิ่งซึ่งแสดงความเคลื่อนไหว
ตัง้ ความไวชัตเตอรในระดับกลางๆ เชน 1/250 วินาที จนถึง 1/30 วินาที มองจากชองเล็งภาพ
แลวแพนกลองตามการเคลือ่ นทีไ่ ปดวย และกดชัตเตอรเพือ่ ถายภาพในจังหวะทีต่ อ งการ ถา
ใชเลนสเทเลโฟโต พยายามประคองกลองใหนิ่งมากที่สุดเพื่อปองกันภาพสั่น
ควรตั้งความไวชัตเตอรเทาใด เพื่อถายภาพสายน้ำและสายน้ำตกใหดูนุมนวล
ใชความไวชัตเตอรต่ำๆ เชน 1/30 วินาทีหรือต่ำกวานั้น และควรใชขาตั้งกลองเสมอเพื่อ
ปองกันภาพสั่น
ขณะที่ปรับความไวชัตเตอร ปรากฏวาตัวเลขแสดงชองรับแสงกระพริบ
เมือ่ แตะปมุ ชัตเตอรลงครึง่ หนึง่ กลองจะแสดงคาแสง(ชัตเตอร/ชองรับ
แสง) ในชองเล็งภาพ ซึง่ เมือ่ ผใู ชปรับเปลีย่ นคาความไวชัตเตอร คาของ
ชองรับแสงก็จะเปลี่ยนไปดวยเพือ่ รักษาคาแสง(ปริมาณแสงที่จะผาน
เขาสูเซนเซอร) ใหอยูในระดับพอดีเชนเดิม และเมื่อปรับความไว
ชัตเตอรจนกระทัง่ เกินกวาทีข่ นาดชองรับแสงของเลนสทใี่ ชจะรักษาคา
แสงเดิมไวได ตัวเลขแสดงชองรับแสงจะกระพริบเตือนเพือ่ บอกวา คา
ความไวชัตเตอรทปี่ รับนี้ ไมสามารถจะทำใหคา แสงของภาพพอดีได
ถาการปรับตัง้ จะทำใหภาพมืดเกินไป คาของชองรับแสงขนาดกวางสุดจะกระพริบ ใหหมุน
วงแหวนควบคุม
ไปทางซายเพือ่ ปรับใหชตั เตอรต่ำลง หรือปรับความไวแสง(ISO)
ใหสูงขึ้นจนตัวเลขนั้นหยุดกระพริบ
และถาผลของการปรับตั้งจะทำใหภาพสวางเกินไป คาของชองรับแสงขนาดแคบสุดจะ
กระพริบ ใหหมุนวงแหวนควบคุม
ไปทางขวาเพือ่ ปรับตัง้ ชัตเตอรใหสงู ขึน้ หรือลด
ความไวแสง (ISO) ใหต่ำลงจนตัวเลขนัน้ หยุดกระพริบ

ใช Tv รวมกับแฟลชในตัว
เมื่อใชแฟลชในตัวรวมกับระบบนี้ กำลังไฟของแฟลชจะถูกตั้งใหเหมาะกับชองรับแสงที่
กลองเลือกใหโดยอัตโนมัติ และผใู ชสามารถปรับตัง้ ความไวชัตเตอรไดในชวงระหวาง 1/200
วินาทีจนถึง 30 วินาที

»รับเปลีย่ นชวงความชัด

เมื่อตองการภาพที่มีฉากหลังเบลอ หรือตองการภาพที่คมชัดตั้งแตวัตถุใกลกลองไปจนถึงฉาก
(Aperture-priority AE) เพื่อปรับ
หลัง ใหหมุนปรับเลือกระบบบันทึกภาพเปนระบบ
ควบคุมความชัดลึกของภาพ(ระยะความชัดที่เกิดในภาพ)
*
หมายถึง Aperture value ซึง่ เปนขนาดของชองรับแสงทีอ่ ยภู ายในกระบอกเลนส

ฉากหลังเบลอ
(ดวยการเปดชองรับแสงกวาง f/5.6)

คมชัดตัง้ แตฉากหนาจนถึงฉากหลัง
(ดวยการเปดชองรับแสงแคบ f/32)

ปรับระบบบันทึกภาพไปที่
ปรับชองรับแสงขนาดที่ตองการ
ยิ่งปรับชองรับแสงแคบ(ตัวเลขมาก)
ความชัดลึกในภาพก็จะยิ่งมากขึ้น
ทั้งฉากหนาและฉากหลัง

หมุนวงแหวนควบคุมหลัก
ไปทางขวา
จะเปนการปรับคา f/number จะสูงขึน้ (ชองรับ
แสงแคบ) และหมุนไปทางซายจะเปนการ
ปรับคา f/number จะต่ำลง(ชองรับแสงกวาง)

ถายภาพ

เมื่อโฟกัสและกดชัตเตอรลงจนสุด
ภาพนั้นจะถูกถายไวดวยชองรับแสง
ขนาดที่ปรับตั้งไว

การแสดงขนาดชองรับแสง
ยิง่ ตัวเลขแสดงชองรับแสงมากขึน้ หมายถึงชองรับแสงทีแ่ คบลงมากขึน้ และตัวเลขแสดงขนาด
ชองรับแสงนีจ้ ะขึน้ อยกู บั คุณสมบัตขิ องเลนสทนี่ ำมาใชกบั กลองดวย และถากลองไมมเี ลนสตดิ
ตัง้ อยู ตัวเลข “00” ก็จะปรากฏขึ้นในชองบอกคาของชองรับแสง

: »รับเปลี่ยนชวงความชัด
กลเม็ดเคล็ดลับ
เมื่อใชชองรับแสงแคบมากในสภาพแสงนอยๆ ภาพอาจจะสั่น
การใชชอ งรับแสงแคบมากๆ จะทำใหความไวชัตเตอรลดต่ำลงมาก และยิง่ ในภาพแสงนอย
ความไวชัตเตอรอาจจะต่ำลงถึง 30 วินาทีหรือนานกวา ในกรณีนี้ ควรปรับความไวแสง(ISO)
ใหสูงขึ้น และควรพยายามถือกลองใหนิ่ง หรือใชขาตั้งกลอง
ความชัดลึกมากๆ ไมไดเกิดจากชองรับแสงแคบๆ เทานัน้ แตยงั ขึน้ อยกู บั ความยาว
โฟกัสของเลนส และระยะหางจากกลองจนถึงวัตถุ
เลนสมมุ กวางมีคณ
ุ สมบัตใิ นการใหความชัดลึกมาก(ความชัดลึก - ชวงทีอ่ ยหู นาและหลัง
ของจุดโฟกัสซึ่งยังคงมีความชัด) ไมจำเปนตองใชชองรับแสงแคบมากๆ เพื่อใหความชัด
ครอบคลุมทุกๆ ระยะของภาพ ตั้งแตฉากหนา(ใกลๆ กับกลอง) ไปจนถึงฉากหลัง ใน
ทางกลับกัน เลนสเทเลโฟโตจะมีคณ
ุ สมบัตใิ นการใหความชัดตืน้
ยิ่งถายภาพในระยะใกลวัตถุมากเทาใดก็จะยิ่งชัดตื้น เมื่อถอยออกหางจากวัตถุมากขึ้น
ความชัดลึกก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น
ขณะที่ปรับชองรับแสง ปรากฏวาตัวเลขแสดงความไวชัตเตอรกระพริบ
เมื่อแตะปุมชัตเตอร กลองจะแสดงคาแสง(ชัตเตอร/ชองรับแสง) ในชองเล็งภาพ ซึ่งเมื่อผู
ใชปรับเปลีย่ นขนาดชองรับแสง คาของความไวชัตเตอรกจ็ ะเปลีย่ นไป
ดวยเพื่อรักษาคาแสง(ปริมาณแสงที่จะผานเขาสูเซนเซอร)ใหอยูใน
ระดับพอดีเชนเดิม และเมื่อปรับชองรับแสงจนแคบกวาที่ความไว
ชัตเตอรที่มีจะรักษาคาแสงเดิมไวได ตัวเลขแสดงความไวชัตเตอร
จะกระพริบเตือนเพือ่ บอกวา ขนาดชองรับแสงทีป่ รับนี้ ไมสามารถจะทำ
ใหคาแสงของภาพใหพอดีได
ถาการปรับตัง้ จะทำใหภาพมืดเกินไป คาของความไวชัตเตอรต่ำทีส่ ดุ “ 30” ” (30 วินาที)
จะกระพริบ ใหหมุนวงแหวนควบคุม
ไปทางซาย เพือ่ ปรับใหชอ งรับแสงกวางขึน้
หรือปรับความไวแสง(ISO) ใหสงู ขึน้ จนตัวเลขนัน้ หยุดกระพริบ
และถาผลของการปรับตัง้ จะทำใหภาพสวางเกินไป คาของความไวชัตเตอรสงู ทีส่ ดุ
“ 4000 ” (1/4000 วินาที) จะกระพริบ ใหหมุนวงแหวนควบคุม
ไปทางขวา เพือ่ ปรับ
ใหชอ งรับแสงแคบลง หรือปรับความไวแสง(ISO) ใหต่ำลงจนตัวเลขนัน้ หยุดกระพริบ

»รับเปลี่ยนชวงความชัด
ใช Av รวมกับแฟลชในตัว
เมือ่ ใชแฟลชในตัวรวมกับระบบนี้ กำลังไฟของแฟลชจะถูกตัง้ ใหเหมาะกับชองรับแสงทีผ่ ใู ชปรับ
ตัง้ ไวโดยอัตโนมัต(ิ ระบบเปดรับแสงอัตโนมัต)ิ สวนชัตเตอรทกี่ ลองเลือกใหจะถูกตัง้ อยใู นชวง
ระหวาง 1/200 วินาทีถงึ 30 วินาที ตามความเหมาะสมกับสภาพแสงในขณะนัน้
ในสภาพแสงนอย ตัวแบบจะถูกบันทึกภาพดวยแสงแฟลช สวนฉากหลังนัน้ จะถูกบันทึกดวย
คาแสงตามทีเ่ ปนอยจู ริง ซึง่ ตัวแบบและฉากหลังจะมีความเขมสวางทีแ่ ลดูเปนธรรมชาติ โดย
ระบบสัมพันธแฟลชกับความไวชัตเตอรต่ำแบบอัตโนมัต(ิ automatic slow-speed flash sync)
ซึ่งกรณีที่ใชมือถือกลอง ใหพยายามถือกลองใหนิ่งเพื่อปองกันภาพสั่น หรือใชขาตั้งกลอง
หากไมตอ งการใหระบบสัมพันธแฟลชกับความไวชัตเตอรต่ำแบบอัตโนมัตทิ ำงาน ในแถบ
[
1: Flash control] ใหตั้ง [Flash sync. speed in Av mode] เปน [1/200-1/60
sec. auto] หรือเลือก [1/200 sec. (fixed)] เพือ
่ ตัง้ ชัตเตอรไวที่ 1/200 วินาทีเมือ่ ใชแฟลช
(น.215)

การตรวจสอบความชัดลึก
กลองจะหรีช่ อ งรับแสงลงเปนขนาดจริงตามทีป่ รับตัง้ ไวเฉพาะเมือ่ กำลังจะถายภาพจริงๆ โดย
ตามปกติ ชองรับแสงของเลนสจะเปดกวางทีส่ ดุ อยตู ลอด เมือ่ ผใู ชมองภาพจากชองมองภาพ
หรือจากจอ LCD ก็จะไมเห็นผลความชัดลึกทีจ่ ะเกิดขึน้ จริงๆ ของภาพทีจ่ ะถาย โดยใชวธิ ตี อ
ไปนี้ ผใู ชสามารถมองเห็นผลความชัดลึกของชองรับแสงทีป่ รับตัง้ ไวกอ นจะถายภาพจริงได
เมือ่ กดปมุ ตรวจสอบความชัดลึก กลองจะหรีช่ อ งรับแสง
ใหแคบลงตามทีป่ รับตัง้ ไวจริง ผใู ชสามารถเห็นผลความ
ชัดลึกที่เกิดขึ้นในภาพกอนจะถายภาพจริงได
ในขณะดูภาพทีจ่ ะถายดวยระบบ Live View (น.144) และกดปมุ ตรวจสอบความชัดลึก
คางไว ผใู ชสามารถปรับเปลีย่ นขนาดชองรับแสง และดูความชัดลึกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปได

¶‹ายภาพดวยการปรับตัง้ เอง(แมนนวล)

ในระบบนี้ ผใู ชสามารถปรับชองรับแสงและความไวชัตเตอรดว ยตนเอง และดูผลการปรับตัง้ ได
จากสเกลแสดงระดับแสงในชองเล็งภาพ และผูใชสามารถปรับคาแสงในระดับที่พอใจไดตามที่
ตองการ การปรับตัง้ แบบนีเ้ รียกวา การบันทึกภาพแบบแมนนวล(Manual exposure)
*
หมายถึง แมนนวล(Manual)

ปรับระบบบันทึกภาพไปที่
ปรับชองรับแสงและความไวชัตเตอร
เมือ่ ตองการปรับความไวชัตเตอร ใชวงแหวน
เพือ่ หมุนปรับ
เมือ่ ตองการปรับชองรับแสง กดปมุ
แลวใชวงแหวน
เพือ่ หมุนปรับ
คาแสงพอดี
ขีดแสดงระดับแสง
ขีดแสดงระดับแสง

โฟกัสไปที่วัตถุ

แตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึง่
คาแสงจากการปรับตัง้ เอง จะปรากฏขึน้
ในชองเล็งภาพ
ขีดแสดงระดับแสง
จะเปนเครือ่ งบอกวาคา
แสงทีป่ รับตัง้ ไว ใกลเคียงกับคามาตรฐาน(คาพอดี)
มากหรือนอยเพียงใด

ปรับตัง้ คาแสง และถายภาพ
ปรับความไวชัตเตอรและชองรับแสง
ตามที่ตองการ
หากคาแสงเกินกวา +/-2 สตอปจากคาแสงพอดี ที่
ด า นซ า ยหรื อ ขวาสุ ด ของขี ด แสดงระดั บ แสงจะ
ปรากฏสัญลักษณ
หรือ
ปรากฏขึน้
ในชองเล็งภาพ (สำหรับทีจ่ อ LCD ถาหากคาแสง
ทีป่ รับตัง้ ไวตา งจากระดับพอดีเกินกวา +/-3 สตอป
สัญลักษณ
จะกระพริบ และมี <-3> หรือ
<+3> ปรากฏขึน้ )

¶‹ายภาพดวยระบบปรับตั้งเอง(แมนนวล)
2: Auto Lighting Optimizer] ถานำเครือ
่ งหมาย
ออกจาก
[Disable during man expo] จะสามารถปรับฟงกชน
ั่ นีใ้ น < M > ได (น.123)

ภายใน [

เมื่อตั้งเปน ISO Auto ผูใชสามารถกดปุม
เพื่อล็อคความไวแสงได
หลังจากจัดองคประกอบภาพใหม ผูใชสามารถดูความแตกตางของระดับแสงจากตัวแสดง
ระดับแสง (น.22, 23) เปรียบเทียบกับคาแสงเมือ่ กดปมุ

ใชแฟลชในตัวกลอง
เพื่อใหถายภาพดวยแฟลชไดแสงพอดีๆ กลองจะปรับการยิงแสงแฟลชใหพอเหมาะพอดีโดย
อัตโนมัติ(autoflash exposure) เพื่อใหเหมาะสมกับขนาดชองรับแสงที่ปรับตั้งไว และผูใช
สามารถปรับความไวชัตเตอรใหอยใู นชวงระหวาง 1/200 วินาที - 30 วินาที

ชัตเตอร B(Bulb)
ชัตเตอร B(bulb) ออกแบบมาใหชัตเตอรเปดคางอยู
ตลอดเวลาที่กดชัตเตอรคางเอาไว เหมาะสำหรับการใช
ถายภาพพลุ และภาพกลางคืนอืน่ ๆ
ในขั้นตอนที่ 2 ของหนากอนนี้ เมื่อหมุนวงแหวน
เพื่อปรับความไวชัตเตอรเปน <BULB> หรือเรียกวา
ชัตเตอร B เวลาที่เปดชัตเตอรคางอยูนั้นจะแสดงที่จอ
ภาพ LCD
ในขณะเปดรับแสงดวยชัตเตอร B ไมควรเล็งกลองไปทีด่ วงอาทิตย เพราะพลังงานความรอน
ของดวงอาทิตยจะทำใหชนิ้ สวนภายในของกลองเกิดความเสียหายได
การเปดรับแสงนานๆ ดวยชัตเตอร B ทำใหภาพมีสญ
ั ญาณรบกวนมากกวาภาพปกติ ภาพจะดู
หยาบ หรือมีจดุ หยาบๆ กระจายอยทู วั่ ภาพ
เมื่อ [ 3: Long exp. noise reduction] ไดตงั้ เปน [Auto] หรือ [Enable]
จะชวยลดสัญญาณรบกวนเมือ่ เปดรับแสงนานได (น.125)
เมือ่ ถายภาพโดยใชชตั เตอร B ขอแนะนำใหใชขาตัง้ กลองและรีโมทควบคุม(เปนอุปกรณเสริม
พิเศษ น.304)
ผูใชสามารถใชรีโมทคอนโทรล (เปนอุปกรณเสริมพิเศษ น.303) สำหรับการถายภาพดวย
ชัตเตอร B โดยเมือ่ กดปมุ สวิตซสง สัญญาณทีร่ โี มท กลองจะถายภาพทันทีหรือภายหลังจากนัน้
2 วินาที และกดปมุ ซ้ำอีกครัง้ เมือ่ ตองการหยุดถายภาพดวยชัตเตอร B

»รับเปลีย่ นระบบวัดแสง

ระบบวัดแสงตางๆ นัน้ เปนลักษณะของการวัดคาความสวางของวัตถุในภาพ โดยทัว่ ไป
แลว แนะนำใหใชระบบวัดแสงแบบเฉลีย่ (Evaluative)
เมื่อใชระบบบันทึกภาพภายใน Basic Zone ระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยจะทำงานโดยอัตโนมัติ

เลือก [Metering mode]
ในแถบ [
นั้นกดปุม

2]

เลือก [Metering mode] จาก

เลือกระบบวัดแสง

เลือกระบบวัดแสงที่ตองการ
จากนัน้ กดปมุ
เพือ่ ยืนยัน

(ระบบวัดแสงเฉลี่ย)
เปนระบบวัดแสงที่เหมาะสำหรับการถายภาพแทบทุกแบบ
ตั้งแตการถายภาพบุคคล และการถายภาพยอนแสง กลอง
จะตั้ ง ค า การเป ด รั บ แสงที่ เ หมาะสมให โ ดยอั ต โนมั ติ
(ระบบวัดแสงเฉพาะสวน)
ระบบที่ เ หมาะสำหรั บ การถ า ยภาพซึ่ ง ฉากหลั ง สว า งกว า วั ต ถุ
มากๆ และมีลักษณะเหมือนการถายภาพยอนแสง ฯลฯ โดย
พื้ น ที่ ซึ่ ง เป น สี เ ทาจะเป น พื้ น ที่ ซึ่ ง เครื่ อ งวั ด แสงใช ใ นการ
อ า นค า แสง
(ระบบวัดแสงเฉพาะจุด)
ระบบนี้ เ หมาะสำหรั บ วั ด แสงพื้ น ที่ เ ล็ ก ๆ หรื อ จุ ด ใดจุ ด หนึ่ ง โดย
วัดแสงเฉพาะในพื้นที่เล็กๆ ซึ่งเปนสีเทาในภาพเพื่อเปนคาแสง
มาตรฐานของการถ า ยภาพนั้ น ๆ ระบบวั ด แสงแบบนี้ เ หมาะ
สำหรั บ ผู ที่ มี ป ระสบการณ ใ นการถ า ยภาพพอสมควรแล ว

»รับเปลี่ยนระบบวัดแสง
(ระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยเนนกลางภาพ)
เครื่ อ งวั ด แสงจะวั ด แสงโดยเน น หนั ก พื้ น ที่ ก ลางภาพ และ
เฉลี่ ย ร ว มกั บ พื้ น ที่ อื่ น ๆ เหมาะสำหรั บ ผู ที่ มี ป ระสบการณ ใ น
การถายภาพพอสมควรแลว

พืน้ ทีข่ องการวัดแสงเมือ่ ใชระบบ Live View
เมือ่ ใชระบบวัดแสง
(วัดแสงแบบเฉลีย่ ) และ
(วัดแสงแบบเฉลีย่ เนนกลางภาพ)
ชวงของการวัดแสงจะใกลเคียงกันกับกรณีทถี่ า ยภาพโดยการมองผานชองเล็งภาพตามปกติ
เมือ่ ใชระบบวัดแสง
(วัดแสงเฉพาะสวน) และ
(วัดแสงเฉพาะจุด) ชวงของการวัด
แสงจะแตกตางกันกับกรณีที่ถายภาพโดยการมองผานชองเล็งภาพตามปกติเล็กนอย พื้นที่
วัดแสงจะเปนดังรูปดานลาง
(เฉพาะสวน)
(เฉพาะจุด)

* เสนตารางจะปรากฏขึน้ เมือ่ ตัง้ เปน
จะไมปรากฏใหเห็นบนจอภาพ

และพื้นที่การวัดแสงที่แสดงในภาพ

เมือ่ ใช
(ระบบวัดแสงแบบเฉลีย่ ) ในขณะถายภาพโดยมองผานชองเล็งภาพ คาแสงจะถูกล็อค
เมือ่ ผใู ชแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึง่ และโฟกัสไดชดั แลว เมือ่ ใช (ระบบวัดแสงเฉพาะสวน),
(ระบบวัดแสงเฉพาะจุด) และ
(ระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยเนนกลางภาพ) คาแสงจะถูกปรับ
ตัง้ ในขณะทีจ่ ะถายภาพจริง(คาแสงจะไมถกู ล็อคแมจะใชนวิ้ แตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึง่ คางอย)ู ใน
ขณะทีถ่ า ยภาพดวยระบบ Live View คาแสงจะถูกปรับตัง้ ในขณะทีจ่ ะถายภาพจริง โดยไมคำนึงวา
จะเลือกใชระบบวัดแสงแบบใด

ารปรับชดเชยแสง
ปรับตัง้ คาการชดเชยแสง
การปรับชดเชยแสง เมือ่ ภาพทีถ่ า ยไดนนั้ (โดยไมใชแฟลช) มีความเขมสวางทีไ่ มนา พอใจ ระบบ
ชดเชยแสงใชไดกบั ระบบบันทึกภาพทุกๆ แบบในระบบบันทึกภาพแบบสรางสรรค ยกเวนระบบ
ผูใชสามารถชดเชยแสงไดในชวง +/- 5 stop โดยปรับไดขั้นละ 1/3 stop

ปรับภาพใหสวางขึ้น
กดปมุ

คางไว และหมุนวงแหวน
ไปทางขวา เมือ่ ตองการเปดรับแสงให
มากขึ้น(เพิ่มคาแสง)

ปรับภาพใหมืดลง
เปดรับแสงมากขึน้ เมือ่ ตองการใหภาพสวางขึน้

คางไว และหมุนวงแหวน
ไปทางซาย เมือ่ ตองการเปดรับแสงให
นอยลง(ลดคาแสง)
ดังภาพตัวอยาง คาแสง และระดับการชดเชยแสง
จะถูกแสดงที่จอ LCD และภายในชองเล็งภาพ

เปดรับแสงนอยลงเมื่อตองการใหภาพมืดเขมขึ้น

หลังจากถายภาพแลว ตองการยกเลิกการ
ชดเชยแสง ใหปรับกลับมาที่จุดกึ่งกลาง(0)

ภาพดูมดื เขมเกินไป

กดปมุ

เปดรับแสงมากขึน้ เพือ่ ใหภาพสวางขึน้

หากได ป รั บ ตั้ ง ระดั บ การชดเชยแสงเกิ น +/-2 stop กล อ งจะแสดงระดั บ การ
ชดเชยแสงไวที่ ป ลายสุดทางดานซาย <
> หรือขวา <
>
สามารถปรับตั้งระดับการชดเชยแสงไดมากกวา +/- 2 stop จากการปรับตั้ง
ด ว ย [ 2: Expo. comp./AEB] (น.119) หรือแนะนำใหใชจอปรับควบ
คุมแบบรวดเร็ว (น.44)

¡ารปรับชดเชยแสง
การชดเชยแสงแฟลช
เมื่อถายภาพดวยแฟลช และพบวาวัตถุในภาพไดรับแสงแฟลชที่ไมตรงกับความตองการ ผูใช
สามารถปรับชดเชยแสงแฟลชเพือ่ ใหแสงแฟลชพอเหมาะพอดีกบั ความตองการได ผใู ชสามารถ
ปรับชดเชยแสงแฟลชได +/-2 สต็อป ความละเอียดในการปรับขัน้ ละ 1/3 สต็อป

กดปมุ
จอภาพจะแสดงจอสำหรั บ การปรั บ ตั้ ง แบบเร็ ว
จะปรากฏขึน้ (น.41)

เลือก [
กดปมุ

]

เพือ่ เลือก

[
[Flash exposure comp.]

ดานลางของจอภาพ

*]
จะปรากฏขึ้นทาง

ปรับตัง้ คาระดับการชดเชยแสงแฟลช
หากตองการใหวตั ถุไดรบั แสงแฟลชมากขึน้ ให
หมุนวงแหวน
ไปทางขวา และหากตองการ
ใหวัตถุไดรับแสงแฟลชนอยลง ใหหมุนวงแหวน
ไปทางซาย(ลดระดับคาแสงแฟลช)
เมือ่ แตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึง่ สัญลักษณ
จะปรากฏขึน้ ในชองเล็งภาพ
หลังจากถายภาพเสร็จสิ้นแลว ยกเลิกระบบ
ชดเชยแสงแฟลช โดยปรับระดับการชดเชย
แสงแฟลชใหกลับเปน 0
2: Auto Lighting Optimizer] (น.123) ไดถก
ู ตัง้ เปนแบบอืน่ ๆ ทีไ่ มใช
[Disable] ภาพอาจจะยังคงสวางแมจะมีการชดเชยแสงใหรบ
ั แสงนอยลง หรือชดเชยแสง

ถา [

แฟลชใหมีคาต่ำลงแลวก็ตาม

ผใู ชสามารถปรับตัง้ และยกเลิกการชดเชยแสงแฟลชไดดว ยเมนู [
โดยเลือก [Built-in flash setting] (น.216)

1: Flash control]

Ãะบบถายภาพครอมอัตโนมัติ

ระบบถายภาพครอมอัตโนมัติจะมีคุณสมบัติที่กาวหนาขึ้นจากระบบชดเชยแสง โดยกลอง
จะปรั บ ค า แสงของแต ล ะเฟรมเพื่ อ ให ถ า ยภาพที่ มี ค า แสงแตกต า งกั น ได 3 เฟรมให โ ดย
อัตโนมัต(ิ +/- 2 สต็อป โดยปรับไดขนั้ ละ 1/3 สต็อป) เพือ่ ใหผใู ชเลือกใชภาพทีถ่ า ยดวยคาแสง
ทีด่ ที สี่ ดุ ระบบนีเ้ รียกวา ระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ ใชสญ
ั ลักษณ AEB

ถายดวยคาแสงพอดี

ถายดวยคาแสงนอยกวาพอดี

ถายดวยคาแสงมากกวาพอดี

เลือก [Expo. comp./AEB] (ชดเชยแสง/AEB)
ในแถบ [ 2] เลือกรายการ
้ กดปมุ
AEB] จากนัน

[Expo.comp./

ตั้งระดับการถายภาพครอม

ระดั บ การถ า ยภาพคร อ ม

หมุนวงแหวน
เพื่ อ เลื อ กระดั บ การ
ถ า ยภาพคร อ มอั ต โนมั ติ
ใชปมุ
ในการปรับระดับคาแสงของการ
ถายภาพครอมที่ตองการ และหากมีการปรับตั้ง
ชดเชยแสงไว ระบบถ า ยภาพคร อ มอั ต โนมั ติ
จะเลือกใชระดับแสงที่มีการชดเชยแสงไวเปนคา
กลาง
กดปมุ
เพือ่ ปรับตัง้
กดปมุ
เพือ่ ออกจาการปรับตัง้ ในเมนู
กลองจะแสดงระดับการถายภาพครอมไวที่จอ
LCD

ถายภาพ

โฟกัส และกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะบันทึก
ภาพถ า ย 3 ภาพอย า งต อ เนื่ อ งกั น ตามลำดั บ นี้
: มาตรฐาน, คาแสงลดลง และคาแสงเพิ่มขึ้น

Ãะบบถายภาพครอมอัตโนมัติ
ยกเลิกระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ
ทำตามขั้ น ตอนที่ 1 และ 2 เพื่ อ ป ด การแสดงผลของระบบถ า ยภาพคร อ มอั ต โนมั ติ
ระบบถ า ยภาพคร อ มอั ต โนมั ติ จ ะถู ก ยกเลิ ก เมื่ อ ปรั บ สวิ ต ซ เ ป ด ป ด กล อ งไปที่ <OFF>
หรื อ เมื่ อ แฟลชพร อ มจะถ า ยภาพ

กลเม็ดเคล็ดลับ
เมือ่ ใชระบบถายภาพครอมอัตโนมัต(ิ AEB) กับระบบถายภาพตอเนือ่ ง
เมือ่ ตัง้ ระบบขับเคลือ่ นเปนแบบถายภาพตอเนือ่ ง
(น.101) และกดชัตเตอรลงจนสุด
ภาพ ทัง้ 3 ภาพจะถูกถายอยางตอเนือ่ งตามลำดับคาแสงทีต่ งั้ ไวในการถายภาพครอม เริม่ จาก
ภาพทีม่ คี า แสงพอดี นอยกวาพอดี และมากกวาพอดี
เมื่อใชระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ(AEB) กับระบบถายภาพ
ครั้งละเฟรม
ผใู ชตอ งกดปมุ ชัตเตอรทลี ะครัง้ เพือ่ ถายภาพใหครบทัง้ 3 เฟรม โดยภาพทัง้ 3 จะมีคา แสงเรียง
ไปตามลำดับ เริม่ จากภาพทีม่ คี า แสงพอดี นอยกวาพอดี และมากกวาพอดี
เมื่อใชระบบถายภาพครอมอัตโนมัติรวมกับระบบหนวงเวลาหรือรีโมทคอนโทรล
(อุปกรณเสริมพิเศษ)
เมือ่ ใชระบบหนวงเวลาถายภาพหรือรีโมทคอนโทรล (
หรือ
) ผใู ชจะไดภาพ
ครบทัง้ 3 เฟรมจากการกดชัตเตอรครัง้ เดียวเมือ่ เวลาผานไป 10 วินาที หรือ 2 วินาทีตามลำดับ
และถาเลือก
(น.103) ก็จะไดภาพเปนจำนวน 3 เทาของจำนวนภาพทีป่ รับตัง้ ไว

ระบบถ า ยภาพคร อ มอั ต โนมั ติ จ ะไม ทำงานร ว มกั บ แฟลช,
[Multi Shot Noise Reduction] และชั ต เตอร B
ถา [ 2: Auto Lighting Optimizer] (น.123) ไมไดถกู ปรับไวที่ [Disable]
การถายภาพครอมจะไมไดผล

Ãะบบล็อคคาแสง

ระบบล็อคคาแสง(AE Lock) เปนระบบทีถ่ กู ออกแบบมาเพือ่ ใชในกรณีทบี่ ริเวณทีโ่ ฟกัสมีคา แสง
ที่แตกตางจากบริเวณที่พื้นที่วัดแสงของกลองวัดแสงอยู หรือเมื่อผูใชตองการถายภาพหลายๆ
เฟรมดวยคาแสงเทากัน เมือ่ กดปมุ
คาแสงทีว่ ดั ไดจะถูกล็อคไว ผใู ชสามารถเบนกลอง
เพือ่ จัดองคประกอบภาพใหมและถายภาพ(ดวยคาแสงทีถ่ กู ล็อคไว) ระบบนีย้ งั เหมาะสำหรับการ
ถายภาพยอนแสง

โฟกัสไปที่วัตถุ

แตะปมุ ชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึง่ เพือ่ โฟกัส
คาแสงจะถูกแสดงในชองเล็งภาพและที่จอ LCD

กดปมุ

สัญลักษณ
จะติดขึน้ ในชองเล็งภาพ
เพื่อแสดงใหทราบวาคาแสงไดถูกล็อคไวแลว
(AE Lock)
แตละครัง้ ทีม่ กี ารกดปมุ
กลองจะล็อคคา
แสงในขณะที่กดปุมเอาไว

จัดองคประกอบภาพใหม และถายภาพ

หากตองการล็อคคาแสงไวตลอดเวลาเพื่อถาย
ภาพจำนวนหลายๆ ภาพ ใหกดปมุ
คาง
เอาไวตลอดเวลา และกดชัตเตอรเพื่อถายภาพที่
ตองการตอไป

ผลของการล็อคคาแสง
ระบบวัดแสง
(น.115)

รูปแบบของการเลือกจุดโฟกัส (น.97)
เลือกแบบอัตโนมัติ
เลือกแบบปรับตัง้ เอง

ใชคาแสงที่จุดโฟกัสที่ถูกเลือกไว
ใชคาแสงที่จุดโฟกัสที่ทำงานอยู
เปนคาในการล็อค
เปนคาในการล็อค
ใชคาแสงที่จุดโฟกัสกึ่งกลางเฟรม เปนคาในการล็อค

* ถาสวิตซเลือกระบบโฟกัสที่เลนสถูกปรับไวเปน
คาในการล็อค

คาแสงที่จุดโฟกัสจุดกึ่งกลางจะถูกใชเปน

Ãะบบล็อคคาแสงแฟลช

เมื่อถายภาพวัตถุที่อยูทางดานขางของเฟรมและใชแฟลชถายภาพ วัตถุหรือตัวแบบนั้นอาจ
จะสวางหรือเขมเกินไป โดยขึน้ อยกู บั ฉากหลัง ในกรณีนี้ ควรใชระบบล็อคคาแสงแฟลช ซึง่ หลัง
จากทีป่ รับตัง้ คาแสงแฟลชใหเหมาะสมแลว ผใู ชสามารถจัดองคประกอบภาพใหมตามทีต่ อ งการ
(เชน วางวัตถุไวทางดานขางของเฟรม) แลวจึงถายภาพ และฟงกชนั่ นีส้ ามารถใชไ ดกบั แฟลชภาย
นอกของ Canon ในอนุกรม EX ที่นำมาติดตั้ง
* FE หมายถึง Flash Exposure(คาแสงของแฟลช)

กดปมุ

แฟลชในตัวกลองจะยกขึ้นทำงาน
แตะปุมชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง และมองผาน
ชองเล็งภาพ สังเกตวามีสญ
ั ลักษณ
ติดขึน้

โฟกัสไปที่วัตถุ
พืน้ ทีว่ ดั แสงเฉพาะจุด

กดปมุ

เล็งจุดโฟกัสไปที่วัตถุที่ตองการล็อคคาแสงแฟลช
ดวยจุดโฟกัสกึง่ กลาง จากนัน้ กดปมุ
แฟลชจะยิงแสงกระพริบถี่ๆ ภายในชวงเวลาสั้นๆ
(Preflash) เพื่อคำนวณคาแสงแฟลชที่พอเหมาะ
กับตำแหนงนัน้ และจดจำไวในหนวยความจำ
ในชองเล็งภาพ จะมีสญ
ั ลักษณ “FEL” ปรากฏอยู
ครหู นึง่ และมีสญ
ั ลักษณ
ปรากฏขึน้
ทุกครัง้ ทีก่ ดปมุ
ก็จะมีแสงแฟลชกระพริบ
ออกไปทุกครั้ง และคาแสงแฟลชที่ตองใชในการ
ถายภาพจริงก็จะถูกบันทึกไวในหนวยความจำ

ถายภาพ

จัดองคประกอบภาพตามที่ตองการ จากนั้นกด
ชัตเตอรเพื่อถายภาพ
แฟลชจะยิงแสงออกไปเพื่อถายภาพ

หากวัตถุทจี่ ะถายภาพดวยแฟลชอยไู กล และเกินกวาระยะการทำงานของแฟลช สัญลักษณ
จะกระพริบเตือน ใหเขาใกลวัตถุใหมากขึ้น และทำตามขั้นตอนที่ 2 - 4 อีกครั้ง
ไมสามารถใชระบบล็อคคาแสงแฟลช(FE Lock) เมือ่ ถายภาพดวยระบบ Live View

รับแกความเขมสวางและความเปรียบตางโดยอัตโนมัติ

หากภาพทีถ่ า ยมืดเขมเกินไป หรือมีความเปรียบตางต่ำเกินไป กลองสามารถปรับความเขมสวาง
และความเปรียบตางใหดีขึ้นไดโดยอัตโนมัติ ระบบนี้เรียกวา Auto Lighting Optimizer คา
มาตรฐานทีต่ งั้ ไวกค็ อื [Standard] เมือ่ เลือกบันทึกเปนไฟลแบบ JPEG กลองจะปรับแกใหทนั ที
หลังจากกดชัตเตอร ถาเลือกบันทึกภาพเปนไฟลแบบ RAW ก็อาจจะเลือกปรับแสงที่ขอบภาพ
ดวยซอฟทแวร Digital Photo Professional ทีไ่ ดมาพรอมกับกลองก็ได (น.350)
เมื่อใชระบบบันทึกภาพใน Basix Zone กลองจะตั้งเปน [Standard] โดยอัตโนมัติ

เลือก [Auto Lighting Optimizer]
ในแถบ [

2] เลือก [Auto
้ กดปมุ
Lighting Optimizer] จากนัน

(ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัต)ิ

ปรับตัง้ ระบบ

เลือกระบบทีต่ อ งการ จากนัน้ กดปมุ

ถายภาพ

ภาพจะถูกบันทึกไวดวยความเขมสวางและความ
เปรียบตางที่ถูกปรับแกถาหากจำเปน

ใน [ 4: Custom Functions. (C.Fn)] ถาหาก [3: Highlight tone priority] ไดถูกตั้ง
เปน [1: Enable] กลองจะยกเลิกการทำงานของระบบ Auto Lighting Optimizer [Disable]
โดยผใู ชจะไมสามารถปรับเปลีย่ นเปนอยางอืน่ ได
อาจมีสญ
ั ญาณรบกวนปรากฎในภาพมากขึน้ โดยขึน้ อยกู บั สภาพแสงในขณะถายภาพ
หากมีการปรับตัง้ อืน่ ๆ ทีไ่ มใช [Disable] และมีการตัง้ ชดเชยแสง ชดเชยแสงแฟลช หรือถายภาพ
ดวยระบบแมนนวลโดยตองการใหภาพมีความเขมมากขึน้ ภาพก็จะยังแลดูสวาง หากตองการให
ภาพดูเขม ใหปรับฟงกชนั่ นีเ้ ปน [Disable] เสียกอน
โดยขึน้ อยกู บั สภาพในการถายภาพ สัญญาณรบกวนอาจปรากฏมากขึน้
ในขั้นตอนที่ 2 ถาผูใชกดปุม
และนำเอาสัญลักษณ
ออกจาก [Disable
during man expo] สามารถปรับตั้ง Auto Lighting Optimizer ในระบบ < M >

¡ารปรับตัง้ ระบบลดสัญญาณรบกวน
การลดสัญญาณรบกวนเมื่อใชความไวแสงสูง
ฟงกชนั่ นีจ้ ะลดสัญญาณรบกวนทีป่ รากฏขึน้ ในภาพ ถึงแมวา กลองจะลดสัญญาณรบกวนไดทกุ ๆ
ระดับความไวแสง แตจะมีประสิทธิภาพทีเ่ ห็นไดชดั เมือ่ ถายภาพดวยความไวแสงสูง เมือ่ ถายภาพ
ดวยความไวแสงต่ำ สัญญาณรบกวนทีป่ รากฏขึน้ ในสวนมืดของภาพ(สวนของเงา) จะถูกลดลง
ไป ผใู ชสามารถปรับตัง้ การทำงานของฟงกชนั่ นีใ้ หเหมาะสมกับระดับสัญญาณรบกวนได

เลือก [High ISO Speed NR]

ในแถบ [ 3] เลือก [High ISO Speed NR]
จากนั้นกดปุม

ปรับตัง้ ระบบ

เลือกการปรับตัง้ ทีต่ อ งการ จากนัน้ กดปมุ

หนาจอการปรับตัง้ จะดับไป และเมนูจะกลับมา
ปรากฏขึ้น
(ลดสัญญาณรบกวนดวยภาพซอน)
เมือ่ ตัง้ ระบบลดสัญญาณรบกวนเปน [High] ระบบลดสัญญาณรบกวนจะชวยใหภาพมีคณ
ุ ภาพ
สูงขึน้ สำหรับการถายภาพๆ เดียว กลองจะถายภาพ 4 ครัง้ อยางตอเนือ่ งเปนชุดเดียวกัน และ
นำมารวมกันโดยอัตโนมัตเิ พือ่ ใหเปนภาพๆ เดียวในสกุล JPEG

ถายภาพ

ภาพจะถูกบันทึกโดยระบบลดสัญญาณ
รบกวนทำงานเปนผลแลว

โดยตัง้ เปน [High] หรือ [Multi Shot Noise Reduction] ปริมาณภาพถายตอเนือ่ งสูงสุด
จะลดลงมากอยางเห็นไดชัด

¡ารปรับตั้งระบบลดสัญญาณรบกวน
เกีย่ วกับ [Multi Shot Noise Reduction]
ฟงกชนั่ ตางๆ ดังตอไปนีจ้ ะไมสามารถปรับตัง้ ได AEB, ถายภาพครอมสมดุลสีขาว,
[
3: Long exp. noise reduction] ,
และถาฟงกชั่นเหลานี้ไดถูก
ตัง้ ไวกอ นแลว จะไมสามารถปรับตัง้ [Multi Shot Noise Reduction] ได
ไมสามารถใชแฟลชถายภาพได และไฟชวยหาโฟกัสจะกระพริบโดยเกีย่ วเนือ่ งกับการตัง้
[4: AF-assist beam firing] ใน [ 4: Custom Functions. (C.Fn)]
ไมสามารถปรับตัง้ [Multi Shot Noise Reduction] เมือ่ ถายภาพดวยชัตเตอร B
หากผูใชปดสวิตซกลอง หรือเปลี่ยนระบบบันทึกภาพเปนระบบพื้นฐาน(Basic Zone), ถาย
ภาพยนตร, หรือใชชตั เตอร B การปรับตัง้ นีจ้ ะเปลีย่ นไปเปน [Standard]
หากกลองมีการสั่น หรือวัตถุมีการเคลื่อนตำแหนง จนทำใหวัตถุในภาพซอนมีการเหลื่อมล้ำกัน
ประสิทธิภาพในการลดสัญญาณรบกวนจะลดต่ำลง
ในกรณีทใี่ ชมอื ถือกลอง ควรถือกลองใหนงิ่ ทีส่ ดุ เพือ่ ปองกันกลองสัน่ แนะนำใหใชขาตัง้ กลองถา
จำเปน
การซอนภาพอาจจะไมไดผลที่ดีนัก หากภาพที่ถายนั้นประกอบดวยลวดลายที่มีความซ้ำ
ซอน(ลายผา ลายแถบ ฯลฯ) หรือเปนวัตถุทเี่ รียบแบน หรือมีโทนสีเดียว
การบันทึกภาพลงในการดจะใชเวลานานกวาการถายภาพตามปกติ และในขณะที่กลองทำการ
ประมวลผล สัญลักษณ “BUSY” จะปรากฏขึ้น และผูใชจะไมสามารถถายภาพใดๆ ตอไปได
จนกวาการประมวลผลจะเสร็จสิน้ ลง
จะไมสามารถปรับตัง้ [ 3: Dust Delete Data] ได
ถาตัง้ เปน [Multi Shot Noise Reduction] จะไมสามารถสัง่ พิมพภาพแบบ Direct Print
ได ใหเลือกเปนแบบอืน่ ทีไ่ มใช [Multi Shot Noise Reduction] หากตองการสัง่ พิมพ
หากผูใชเลนดูภาพที่เปนไฟล
หรือ
ดวยกลองหรือสั่งพิมพภาพโดยตรง ผลของ
การลดสัญญาณรบกวนอาจจะปรากฏนอยมาก ใหตรวจสอบผลของการลดสัญญาณรบกวน หรือ
พิมพภาพทีม่ กี ารลดสัญญาณรบกวนดวย Digital Photo Professional (ซอฟทแวรทใี่ หมาพรอมกับ
กลอง, น. 350)

การลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปดรับแสงนาน
ผูใชสามารถลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปดรับแสงนาน

เลือก [Long exp. noise reduction]
ในแถบ [

3] เลือก Long exp. noise

reduction]

จากนัน้ กดปมุ

¡ารปรับตั้งระบบลดสัญญาณรบกวน
ปรับตัง้ ระบบ

เลือกการปรับตัง้ ทีต่ อ งการ จากนัน้ กดปมุ

หนาจอการปรับตัง้ จะดับไป และเมนูจะกลับมา
ปรากฏขึ้น
เมื่อเปดรับแสงนานถึง 1 วินาที หรือนานกวานั้น ระบบลดสัญญาณรบกวนจะทำงานโดย
อัตโนมัติเมื่อกลองตรวจพบสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการเปดรับแสงนาน ในกรณีทั่วไป การ
ตัง้ เปน [Auto] จะไดผลที่นาพอใจ
ระบบลดสัญญาณรบกวนจะลดสัญญาณรบกวนสำหรับทุกภาพที่เปดรับแสงนานถึง 1 วินาที
หรือนานกวานัน้ การตัง้ เปน [Enable] จะสามารถลดสัญญาณรบกวนซึง่ ไมอาจตรวจพบเมือ่
ตัง้ เปน [Auto]

ถายภาพ

ภาพจะถูกบันทึกโดยระบบลดสัญญาณ
รบกวนทำงานเปนผลแลว

เมือ่ ตัง้ เปน [Auto] หรือ [Enable] ระบบลดสัญญาณรบกวนจะประมวลผลหลังจากทีถ่ า ยภาพ
แลว โดยระยะเวลาในการประมวลผลอาจจะกินเวลานานเทากับเวลาที่เปดรับแสง และผูใชไม
สามารถถายภาพใดๆ ตอไปไดจนกวาการประมวลผลจะเสร็จสิน้
ภาพทีถ่ า ยที่ ISO 1600 หรือสูงกวา เมือ่ ตัง้ เปน [Enable] อาจจะดูหยาบกวาเมือ่ ตัง้ เปน [Auto]
หรือ [Disable]
เมือ่ ตัง้ เปน [Auto] หรือ [Enable] และถายภาพดวยการเปดรับแสงนานโดยใชระบบ Live
View “BUSY” จะปรากฏขึน้ ในขณะทีก่ ลองประมวลผลลดสัญญาณรบกวน ภาพของระบบ Live
View จะไมปรากฏขึ้นจนกวาระบบลดสัญญาณรบกวนจะประมวลผลเสร็จ (ผูใชจะไมสามารถ
ถายภาพใดๆ ตอไปได)

ะบบแกไขระดับแสงบริเวณขอบภาพ/ปรับแกความคลาดสี

การที่แสงบริเวณขอบภาพมีการสลัวลง เปนปรากฏการณที่เกิดจากขอดอยของเลนสซึ่งทำให
ขอบภาพทั้ง 4 ดานสลัวกวาบริเวณอื่น เรียกวา การสลัวลงที่ขอบภาพ สวนการเกิดสีเหลื่อม
บริเวณขอบของวัตถุ เรียกวา ความคลาดสี ซึง่ ความคลาดทัง้ สองแบบนัน้ ถูกออกแบบใหปรับแก
ไดดว ยฟงกชนั่ ในตัวกลอง และภาพทีเ่ ปนไฟล RAW ก็สามารถปรับแกไดดว ยซอฟทแวร Digital Photo Professional (ซอฟทแวรที่ใหมาพรอมกับกลอง น.350)

ระบบปรับแสงทีข่ อบภาพ
เลือก [Lens aberration correction]
ในแถบ [

1] เลือก [Lens aberration

correction]

จากนัน้ กดปมุ

ปรับตั้งการปรับแก

ตรวจสอบดูวา มีตัวอักษร [Correction
้ ทีจ่ อภาพ
available] ปรากฎขึน

data

เลือก [Peripheral illumin.]
จากนั้นกดปุม
เลือก [Enable] จากนัน้ กดปมุ
หากตัวอักษร [Correction data not
้ แทน ใหดู “เกีย่ วกับขอมูล
available] ปรากฎขึน
การปรับแกของเลนส” ในหนา 129

ถายภาพ

ภาพจะถู ก บั น ทึ ก โดยมี ก ารปรั บ ความสว า งที่
ขอบภาพแลว

โดยขึน้ อยกู บั สภาพในการถายภาพ สัญญาณรบกวนอาจจะปรากฏขึน้ บริเวณขอบภาพ
ระดับการปรับแกที่ประมวลผลในกลองจะมีระดับต่ำกวาระดับการปรับแกที่ปรับไดสูงสุดใน
ซอฟทแวร Digital Photo Professional (ซอฟทแวรที่ใหมาพรอมกับกลอง)
ยิง่ เมือ่ ใชความไวแสงสูงมากขึน้ ระดับการปรับแกกจ็ ะยิง่ นอยลง

Ãะบบแกไขระดับแสงบริเวณขอบภาพ/ปรับแกความคลาดสี
ระบบปรับแกความคลาดสี
ปรับตั้งการปรับแก

ตรวจสอบดูวา มีตัวอักษร [Correction data
้ ระบุเลนสทนี่ ำมาใช
available] ปรากฎขึน

เลือก [Chromatic aberration]
จากนั้นกดปุม
เลือก [Enable] จากนัน้ กดปมุ
หากตัวอักษร [Correction data not
้ แทน ใหดู “เกีย่ วกับขอมูล
available] ปรากฎขึน
การปรับแกของเลนส” ในหนาถัดไป

ถายภาพ

ภาพจะถูกบันทึกโดยมีการปรับแกความคลาด
สีแลว

เมือ่ ตัง้ เปน [Enable] ปริมาณภาพถายตอเนือ่ งสูงสุดจะลดลงอยางมาก
ถาเลนดูไฟลภาพแบบ RAW ทีถ่ า ยพรอมกับการปรับตัง้ ระบบลดสัญญาณรบกวน ภาพทีแ่ สดง
อยบู นจอภาพของกลองจะเปนภาพทีไ่ มมกี ารลดสัญญาณรบกวน ใหตรวจสอบการลดสัญญาณ
รบกวนจากซอฟทแวร Digital Photo Professional (ซอฟทแวรที่ใหมาพรอมกับกลอง น.350)

Ãะบบแกไขระดับแสงบริเวณขอบภาพ/ปรับแกความคลาดสี
เกี่ยวกับขอมูลการปรับแกของเลนส
กลองจะมีขอ มูลเกีย่ วกับการสลัวลงทีข่ อบภาพและความคลาดสีของเลนสแตละรนุ โดยมีขอ มูล
ถึง 25 รนุ ถาผใู ชเลือก [Enable] กลองจะปรับแสงทีข่ อบภาพและปรับแกความคลาดสีใหโดย
อัตโนมัติ ถาหากกลองมีขอมูลของเลนสที่ใชอยูในตัวกลองแลว
ผใู ชจะสามารถตรวจสอบไดวา มีเลนสรนุ ใดบางทีม่ ขี อ มูลอยภู ายในตัวกลอง ดวยซอฟทแวร EOS
Utility (ทีไ่ ดมาพรอมตัวกลอง) นอกจากนี้ ผใู ชกส็ ามารถใหขอ มูลของเลนสทกี่ ลองไมมขี อ มูล เพือ่
ใหกลองรับทราบเพิม่ เติมไดดว ย สำหรับรายละเอียด ใหอา นไดจากคมู อื การใชซอฟทแวร EOS
Utility (CD-ROM) (น.352)

หมายเหตุเกี่ยวกับการปรับแกความสลัวของขอบภาพและการปรับแกความคลาดสี
สำหรับภาพทีเ่ ปนไฟล JPEG ทีถ่ า ยไวแลว จะไมสามารถปรับแกความคลาดตางๆ ไดในภายหลัง
หากตัง้ เปน [Disable]
เมือ่ ใชเลนสของผผู ลิตรายอืน่ (เลนสอสิ ระ) ควรปรับตัง้ เปน [Disable] แมวา กลองจะแสดงวา
มีขอ มูลสำหรับปรับแก [Correction data available]
หากถายภาพดวยระบบ Live View และใชฟง กชนั่ ดูภาพแบบขยาย การปรับแกความสลัวทีข่ อบ
ภาพและการปรับแกความคลาดสีจะไมสะทอนใหเห็นความเปนจริงทีจ่ อภาพ LCD
หากไมสามารถเห็นผลของการปรับแกความคลาดตางๆ ไดชดั เจน ใหใชระบบขยายดูภาพและ
ตรวจสอบอีกครั้ง
กลองจะทำการปรับแกความคลาดตางๆ แมจะใช Extender รวมกับเลนส
หากขอมูลการปรับแกของเลนสทนี่ ำมาใชไมไดถกู บันทึกคาไวในตัวกลอง ผลทีไ่ ดจะเหมือนกัน
กับการปรับตัง้ เปน [Disable]
หากเลนสทใี่ ชไมมขี อ มูลเกีย่ วกับระยะโฟกัส ประสิทธิภาพของการปรับแกจะลดลง

»รับตัง้ คาของ Picture Style

ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนคาตัวแปรใน Picture Style เชน [Sharpness] และ [Contrast] ที่ถูก
ตั้งคามาตรฐานมาโดยผูผลิตได และสามารถทดลองถายภาพทดสอบเพื่อดูผลความเปลี่ยนแปลง
ของการปรับตั้งที่ไดปรับไว สำหรับการปรับตั้ง [Monochrome] อานรายละเอียดหนา 132

กดปมุ
เลือก [Picture Style] (รูปแบบภาพ)

เลือกรายการ [Picture Style]
จากนั้นกดปุม
รายละเอียดของ Picture Style นั้นก็จะปรากฏ
บนหนาจอ

เลือกตัวแปรที่ตองการปรับตั้ง
เลือกตัวแปรทีต่ อ งการเปลีย่ นแปลงคา เชน
[Sharpness] แลวกดปม
ุ

ตั้งคาตัวแปร
ใชปมุ
ในการปรับเปลีย่ นคาตามทีต่ อ ง
การ จากนัน้ กดปมุ
กดปมุ
เพือ่ บันทึกคาตัวแปรทีป่ รับ
ตั้ ง ไว และย อ นกลั บ ไปสู ห น า จอสำหรั บ เลื อ ก
Picture Style
ตัวแปรที่มีการปรับเปลี่ยนคาไปจากคามาตรฐาน
จะถูกแสดงเปนสีน้ำเงิน

เมือ่ เลือก [Default set.] ในขัน้ ตอนที่ 3 ผใู ชสามารถปรับตัวแปรทัง้ หมดของ Picture Style
ใหกลับสมู าตรฐานทีต่ งั้ มาจากผผู ลิต
เมือ่ ตองการถายภาพโดยใช Picture Style ทีท่ า นปรับเปลีย่ นแลว ใหทำตามขัน้ ตอนที่ 2 ของ
หนา 93 เพื่อเลือก Picture Style ที่ตองการ แลวจึงถายภาพตอไป

¡ารปรับตัง้ คาของ Picture Style
ตัวแปร - การปรับตั้งคาและผลที่เกิดขึ้น
(ความคมชัด)

ปรับความคมชัดของภาพ

เมือ่ ตองการปรับภาพใหมคี วามคมชัดลดลง ใหปรับคาของตัวแปรนีไ้ ปทาง 0
ยิง่ ใกล 0 ภาพก็จะนมุ นวลมากขึน้ และเมือ่ ตองการปรับภาพใหมคี วามคมชัดมากขึน้ ให
ปรับคาของตัวแปรนีไ้ ปทาง 7 ยิง่ ใกล 7 ภาพก็จะคมชัดมากขึน้
(ความเปรียบตาง)

ปรับเพิม่ หรือลดความเปรียบตาง และเพิม่ หรือลดความฉูดฉาดของสี

-

เมือ่ ตองการลดความเปรียบตาง ใหปรับไปทางดานลบ เมือ่ ยิง่ ใกลดา น
มากขึน้ เทาใด สีและความเปรียบตางของภาพก็จะดูออ นนมุ ลง
เมือ่ ตองการเพิม่ ความเปรียบตาง ใหปรับไปทางดานบวก เมือ่ ยิง่ ใกลดา น +
มากขึน้ เทาใด สีจะแลดูสดเขมมาก และความเปรียบตางก็จะจัดขึน้
(ความอิ่มตัว)

ปรับความอิม่ ตัวของสี

-

เมือ่ ตองการลดความอิม่ ตัวของสี ใหปรับไปทางดานลบ เมือ่ ยิง่ ใกลดา น
สีของภาพจะออนลง เมือ่ ตองการเพิม่ ความอิม่ ตัวของสี ใหปรับไปทางดานบวก
และเมือ่ ยิง่ ใกลดา น + มากขึน้ เทาใด สีจะเขมและสดมากขึน้
(โทนสี)

ปรับแตงสีผวิ

-

เมื่อตองการใหสีผิวอมชมพูมากขึ้น ใหปรับไปทางดานลบ เมื่อยิ่งใกลดาน
สีผิวก็จะยิ่งอมชมพู-แดง มากขึ้น เมื่อตองการใหสีผิวอมชมพู-แดงในระดับที่จางลง ใหปรับ
ไปทางดานบวก เมือ่ ยิง่ ใกลดา น + สีผวิ ก็จะอมเหลืองมากขึน้

¡ารปรับตัง้ คาของ Picture Style
การปรับตัง้ ใน Monochrome (ภาพขาวดำ)
ใน Monochrome ผใู ชสามารถจะปรับ [Filter effect] และ [Toning effect] เพิม่ เติม
จาก [Sharpness] และ [Contrast] ที่ไดอธิบายในหนากอน

(ผลพิเศษจากการใชฟล เตอร)
เมือ่ ใช Filter Effect กับภาพถายขาวดำ
(monochrome) ผใู ชสามารถปรับใหกอ นเมฆเปนสีขาว
ชัด หรือปรับใหใบไมสเี ขียวดูโดดเดนขึน้ จากผลพิเศษที่
ฟลเตอรสรางขึ้นกับภาพ
ฟลเตอร
ผลพิเศษ
None (ไมใช) ภาพถายขาวดำปกติซงึ่ ไมมผี ลพิเศษใดๆ จากการใชฟล เตอร
Yellow
ทองฟาสีทเี่ ปนสีน้ำเงินจะแลดูเปนธรรมชาติ กอนเมฆสีขาวดูเดนชัดมากขึน้
(เหลือง)
Orange

ทองฟาสีน้ำเงินจะมีโทนเขมขึน้ กวาจริงเล็กนอย พระอาทิตยทกี่ ำลังตกจะดูสวางขึน้

Red

ทองฟาสีน้ำเงินจะมีโทนเขมจนเกือบดำ ใบไมรว งจะดูเดนและมีโทนสีสวางขึน้ มาก

Green

สีผวิ และริมฝปากจะดูเนียนขึน้ ใบไมสเี ขียวจะดูสวางและคมชัดขึน้

(สม)

(แดง)
(เขียว)

การปรับ [Contrast] ไปทางดานบวก จะยิง่ ทำใหเห็นผลของการใชฟล เตอรไดชดั ขึน้

(ผลพิเศษจากการปรับโทนสี)

การปรับ Toning Effect ทำใหผูใชสามารถปรับเปลี่ยน
ภาพเอกรงคทเี่ ปนโทนสีขาวดำเปนโทนสีอนื่ ๆ ได และชวย
ทำใหภาพดูนาสนใจมากขึ้น
ผใู ชสามารถเลือกรายการปรับตัง้ ไดดงั ตอไปนี้ :
[N:None], [S:Sepia], [B:Blue],
[P:Purple], [G:Green]

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

¡ารบันทึกลักษณะของภาพ

ผูใชสามารถจะเลือกปรับเปลี่ยนคาตัวแปรตางๆ ภายใน Picture Style ที่มีใหเลือก เชน
[Portrait] หรือ [Landscape] ฯลฯ และบันทึกแยกเปน Picture Style ของตนเองไดอก
ี 3 แบบ
ในชือ่ [User Def. 1], [User Def. 2] หรือ [User Def. 3]
ผใู ชยงั สามารถสราง Picture Style ทีม่ กี ารกำหนดคาตัวแปรชนิดตางๆ เชน Sharpness และ
Contrast ทีม่ คี วามแตกตางกัน ตลอดจนปรับเปลีย่ น Picture Style ดวยซอฟทแวรทไี่ ดมาพรอม
กับกลอง (น.350) แลวนำมาบันทึกลงในกลองในภายหลัง

กดปมุ
เลือก [User Def.]

(ผูใชกำหนด)

เลือก [User Def.*] จากนัน้ กดปมุ

จอภาพจะแสดงรายละเอียด

กดปมุ

เมือ่ เลือก [Picture Style] แลว กดปมุ

เลือก Picture Style ตนแบบ
กดปมุ
การแลวกด

เพือ่ เลือก Picture Style ทีต่ อ ง

เพื่อบันทึกการปรับเปลี่ยนคาตัวแปรที่ไดทำการ
ปรับเปลี่ยนโดยซอฟทแวรที่ไดมากับตัวกลองเขา
ไปบันทึกในตัวกลอง ใหกดเลือก Picture Style จาก
หนาจอนี้

¡ารบันทึกลักษณะของภาพ
เลือกตัวแปร(Parameters)

เลือกตัวแปรทีต่ อ งการปรับคา เชน [Sharpness]
แลวกดปุม

ตั้งคาตัวแปร

ใชปมุ
ในการปรับตัง้ คาตัวแปรตาม
ทีต่ อ งการ แลวกดปมุ
สำหรับรายละเอียดเพิม่ เติม อานในเรือ่ ง “ปรับตัง้ คา
ของ Picture Style” หนา 130-132
กดปมุ
เพือ่ บันทึกคาทีต่ งั้ ไวใหม และ
จากนั้น หนาจอจะกลับไปยังหนาของการเลือก
Picture Style อีกครัง้
Picture Style ทีเ่ ปนตนแบบ จะถูกแสดงไวทางดาน
ขวาของ [User Def.*] เพื่ออางอิง

เมื่อ Picture Style ซึ่งถูกใชอางอิงและไดถูกบันทึกคาไวใน [User Def.*] แลว หากมีการ
เปลีย่ น Picture Style ทีใ่ ชอา งอิงใหม(ดวยขัน้ ตอนที่ 4) คาตัวแปรของ Picture Style ที่ถูกปรับ
เปลีย่ นไวและบันทึกเปน [User Def.*] ก็จะถูกยกเลิก
หากผใู ชไดใชคำสัง่ [Clear all camera settings] (น.210) คาทีไ่ ดปรับตัง้ ไวใน [User
Def.*] จะเปลีย
่ นกลับไปสคู า มาตรฐาน โดย PictureStyle ทุกๆ ตัวทีบ่ นั ทึกผานซอฟทแวร EOS
Utility (ซอฟทแวรท ไี่ ดมากับกลอง) จะเปลีย่ นคาตัวแปรตางๆ ทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นไป ใหกลับมา
เปนคามาตรฐาน
เมือ่ ตองการถายภาพดวย Picture Style ทีบ่ นั ทึกคาไว ใหทำตามขัน้ ตอนที่ 2 ในหนา 93 เพือ่
เลือก [User Def.*] จากนัน้ จึงถายภาพ
เกีย่ วกับการบันทึกไฟล Picture Style ลงในตัวกลอง อางอิงจากคำแนะนำในการใชซอฟทแวร
EOS Utility (น.352)

»รับสีของภาพตามแหลงกำเนิดแสง(สมดุลสีขาว)

สมดุลสีขาว(White Balance, WB) ก็คอื จุดอางอิงของสีขาวซึง่ จะปรากฏเปนสีขาวในภาพ ตามปกติ ระบบ
สมดุลสีขาวอัตโนมัติ
จะเปนระบบที่ทำใหภาพสมดุลสีขาวไดโดยอัตโนมัติ แตถาพบวาระบบ
สมดุลสีขาวอัตโนมัตไิ มสามารถทำใหสขี องภาพเหมือนจริงได ผใู ชกส็ ามารถจะเลือกกำหนดสมดุลสีขาวกับ
แหลงกำเนิดแสงแบบตางๆทีม่ ใี หเลือก หรือเลือกแบบแมนวลโดยถายภาพอางอิงกับวัตถุทมี่ สี ขี าว สำหรับ
การถายภาพดวยระบบบันทึกภาพ Basic Zone ระบบสมดุลสีขาวอัตโนมัติ
จะถูกเลือกใหโดย
อัตโนมัติ

กดปมุ

(สมดุลแสงขาว)

รายการ [White balance] จะปรากฏขึน้

เลือกสมดุลสีขาว

ใชปมุ
หรือหมุน
เพื่อเลือกแบบของแหลงกำเนิดแสงที่ตองการ
แลวกดปมุ
เพือ่ ยืนยัน
ตัวอักษร “Approx. ****K” (K: Kelvin) ซึ่งแสดงให
เห็นเมื่อเลือกสมดุลสีขาวกับแหลงกำเนิดแสง
,
,
,
หรือ
หมายถึงอุณหภูมิสีของแหลงกำเนิดแสงนั้นๆ

สมดุลสีขาวแบบกำหนดเอง
สมดุลสีขาวแบบกำหนดเอง(Custom White Balance) ชวยใหผใู ชสามารถสมดุลสีขาวกับแหลง
กำเนิดแสงไดอยางละเอียด ควรใชสมดุลสีขาวแบบนีเ้ มือ่ ถายภาพดวยแหลงกำเนิดแสงแบบใด
แบบหนึ่งเสมอ เชน ใชในหองสตูดิโอซึ่งมีแหลงกำเนิดแสงที่ใชอยูทุกๆ ครั้ง

ถายภาพวัตถุที่เปนสีขาว

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

วงกลมแสดงพืน้ ทีว่ ดั แสงเฉพาะจุด

»รับสีของภาพตามแหลงกำเนิดแสง(สมดุลสีขาว)
เลือก [Custom White Balance] (สมดุลแสงขาวกำหนดเอง)
ในแถบ [

2] เลือก [Custom White

้ กดปมุ
Balance] จากนัน

หนาจอจะแสดงตัวเลือกสำหรับการปรับตั้ง

นำขอมูลสมดุลสีขาวจากภาพถายมาใช
เลือกภาพทีถ่ า ยไวในขัน้ ตอนที่ 1 แลวกด

บนจอภาพ ใหเลือก [OK] จากนัน้ ขอมูลสมดุลสี
ขาวจากภาพนี้จะถูกนำไปใช
จอภาพจะยอนกลับมาแสดงหนาจอเดิม ใหกดปมุ
เพือ่ กลับออกจากรายการในหนานี้

เลือกใชสมดุลสีขาวที่ปรับตั้งเอง
กดปมุ
เลือก

จากนัน้ กดปมุ

หากคาแสงของภาพทีถ่ า ยในขัน้ ตอนที่ 1 มีความผิดพลาดมากเกินไป จะไมสามารถหาคาสมดุล
สีขาวไดอยางถูกตอง
ถาภาพในขั้นตอนที่ 1 ถูกถายโดยตั้ง Picture Style เปน [Monochrome] (น.94) ภาพนัน้
จะไมถูกนำมาใหเลือกในขั้นตอนที่ 3
สามารถใชกระดาษสีเทากลาง 18%(gray card, มีจำหนายเชิงพาณิชย) แทนกระดาษสีขาว ซึง่
จะชวยใหปรับตัง้ สมดุลสีขาวไดแมนยำขึน้
การบันทึกคาสมดุลสีขาวทีป่ รับตัง้ ไวดว ยซอฟทแวรทใี่ หมากับกลอง(น.350) จะตองบันทึกใน
ถาทำตามขัน้ ตอนที่ 3 คาสมดุลสีขาวทีถ่ กู บันทึกไวเดิมจะหายไปและถูกแทนทีด่ ว ย
คาใหม

»รับแกโทนสีสำหรับแหลงกำเนิดแสง

ผใู ชสามารถแกไขสมดุลสีขาวทีป่ รับตัง้ ไวได ซึง่ การปรับแกนจี้ ะใหผลทีเ่ หมือนกันกับการ
ใชฟล เตอรแกส(ี Conversion Filter) ซึง่ ใชในการถายภาพเชิงพาณิชย ในแตละสีทแี่ กไข
ไดนนั้ จะปรับแกไดถงึ 9 ระดับ
ระบบนีเ้ หมาะสำหรับนักถายภาพระดับกาวหนาทีม่ ปี ระสบการณในการใชฟล เตอรแกสี
และฟลเตอรสำหรับปรับสีมากอน
การปรับแกสมดุลสีขาว

เลือก [WB Shift/Bkt.]

(ปรับ/ครอมแสงขาว)

ในแถบ [ 2] เลือก [WB Shift/Bkt.] จาก
นั้นกดปุม
กลองจะแสดงหนาจอ WB correction/WB

bracketing

ตั้งคาสำหรับปรับแกสมดุลสีขาว

ตัวอยางการปรับตัง้ : A2, G1

ใชปมุ ควบคุมแบบทิศทาง
เพือ่ เลือ่ น “ ”
ไปยังจุดที่ตองการ
B หมายถึง Blue(น้ำเงิน), A หมายถึง Amber
(อำพัน), M หมายถึง Magenta(มวงแดง) และ G
หมายถึง Green(เขียว) ซึง่ สมดุลสีขาวจะถูกปรับไป
ทางแนวแกนของสีที่ถูกปรับตั้งใหม
ทางดานขวา แถบของ “SHIFT” จะแสดงสีและ
ระดับการปรับแกของจุดที่ถูกเลื่อนไป
ถากดปมุ
คาสมดุลสีขาวทีม่ กี ารปรับแกทงั้
หมด [WB Shift/Bkt.] จะถูกยกเลิก
กดปมุ
เพือ่ ออกจากการปรับตัง้ และกลับ
สูหนาจอที่แสดงเมนูหลัก

ในขณะที่กำลังทำการปรับแกสมดุลสีขาว สัญลักษณ
จะปรากฏที่จอ LCD และภายใน
ชองเล็งภาพ
แตละขัน้ ของการปรับแกในสี blue/amber จะมีคา เทากับ 5 หนวยไมเรด(mired) ของฟลเตอร
ปรับแกอณ
ุ หภูมสิ ี (Mired: เปนหนวยทีใ่ ชบอกความหนาแนนหรือความเขมของสี ของฟลเตอร
ปรับแกอณ
ุ หภูมสิ )ี

»รับแกโทนสีของแหลงกำเนิดแสง
ระบบถายภาพครอมสมดุลสีขาวอัตโนมัติ

ดวยการถายภาพเพียงชอตเดียว ไฟลภาพจำนวน 3 ไฟลทมี่ โี ทนสีตา งกันจะถูกบันทึกติดตอกัน
โดยกลองจะอางอิงสมดุลสีขาวจากอุณหภูมสิ ใี นขณะนัน้ และถายครอมอุณหภูมสิ ใี นทาง blue/
amber 1 ภาพ และ magenta/green อีก 1 ภาพ ระบบนีเ้ รียกวา ระบบถายภาพครอมสมดุลสี
ขาวอัตโนมัต(ิ White Balance Bracketing - WB/BKT) ซึง่ สามารถปรับไดกวางถึง +/- 3 ระดับ
โดยมีความละเอียดในการปรับ ขัน้ ละ 1 ระดับ

ปรับตั้งระดับการถายภาพครอมสมดุลสีขาว

เบีย่ งเบนไปทาง B/A +/- 3 ระดับ

ในขั้นตอนที่ 2 ของการปรับแกสมดุลสีขาว เมื่อ
หมุนวงแหวน
สัญลักษณ “ ” ทีป่ รากฏ
บนเสนตารางจะเปลีย่ นเปน “
” (3 จุด) เมือ่
หมุนวงแหวน
ไปทางขวา จะเปนการถาย
ภาพครอมในแกนของ B/A และถาหมุนไปทางซาย
ก็จะเปนการถายภาพครอมในแกนของ M/G
“Bracket” ทางดานขวา จะระบุทศิ ทางและระดับ
ของการปรับแกสมดุลสีขาว

ถากดปมุ
คาสมดุลสีขาวทีม่ กี ารปรับแกทงั้
หมด [WB Shift/Bkt.] จะถูกยกเลิก
กดปมุ
เพือ่ ออกจากการปรับตัง้ และกลับ
ไปสูการแสดงรายการของเมนู

ลำดับของการถายภาพครอม

ไฟลภาพจะถูกบันทึกลงในการด เรียงตามลำดับ ดังนี้

ภาพที่ 1 สมดุลสีขาวมาตรฐาน ภาพที่ 2 เบนไปทาง Blue(B) และภาพที่ 3 เบนไปทาง Amber(A)
หรือ ภาพที่ 1 สมดุลสีขาวมาตรฐาน ภาพที่ 2 เบนไปทาง Magenta(M) และภาพที่ 3 เบนไปทาง Green(G)
ขณะทีถ่ า ยภาพครอมสมดุลสีขาว ความเร็วในการถายภาพตอเนือ่ งจะลดลง และปริมาณภาพที่
ถายไดก็จะลดลงเหลือราว 1/3 จากระดับปกติ
ผใู ชสามารถปรับตัง้ การปรับแกสมดุลสีขาวและระบบถายภาพครอม(AEB) รวมกัน โดยใชระบบ
ถายภาพครอมสมดุลสีขาว โดยเมือ่ ตัง้ ระบบถายภาพครอมพรอมกับระบบถายภาพครอมสมดุล
สีขาว กลองจะถายภาพทัง้ หมด 9 ภาพในการกดชัตเตอรครัง้ เดียว

เมือ่ ไฟลภาพทัง้ 3 ไฟลถกู บันทึกในการถายครัง้ เดียว ระยะเวลาในการบันทึกจึงนานกวาปกติ
“BKT” หมายถึง ถายภาพครอม(Bracketing)

»รับชวงความกวางของสี(พิกดั สี)

เพื่อใหเขาใจงายขึ้น Color Space หมายถึงปริมาณของสีที่กลองสามารถสรางขึ้นได ซึ่งกลอง
รนุ นีอ้ อกแบบใหปรับ Color Space ไดสองแบบ คือ sRGB และ Adobe RGB และสำหรับการ
ถายภาพทัว่ ๆ ไป แนะนำใหตงั้ เปน sRGB และในระบบถายภาพขัน้ พืน้ ฐาน กลองจะตัง้ Color
Space เปน sRGB ใหโดยอัตโนมัติ

เลือก [Color space] (พิกดั สี)

ในแถบ [ 2] เลือกรายการ [Color space]
จากนั้นกดปุม

เลือก Color space ทีต่ อ งการ

เลือก [sRGB] หรือ [Adobe RGB]
จากนั้นกดปุม

เกีย่ วกับ Adobe RGB
ระบบนีเ้ ปนระบบทีใ่ ชกบั อุตสาหกรรมการพิมพเชิงพาณิชย(โรงพิมพ) และอุตสาหกรรม
อืน่ ๆ ไมแนะนำใหตงั้ Color Space แบบนีห้ ากผใู ชไมมปี ระสบการณในการจัดการไฟล
ภาพ ไมมปี ระสบการณกบั Adobe RGB และรายละเอียดเกีย่ วกับ Design rule for
Camera File System 2.0(Exif 2.21 หรือสูงกวา)
ภาพที่ตั้ง Color Space เปน Adobe RGB จะดูซีดและทึมเมื่อเปดดูดวยจอภาพ
คอมพิวเตอรซงึ่ ทำงานในแบบ sRGB หรือเมือ่ นำไปพิมพดว ยเครือ่ งพิมพทไี่ มไดสนับ
สนุน Design rule for Camera File System 2.0(Exif 2.21) ดังนัน้ เมือ่ ตัง้ เปน Adobe
RGB ก็จะตองนำมาปรับแตงดวยซอฟทแวรเฉพาะดาน กอนทีจ่ ะนำภาพไปใช

หากภาพทีถ่ า ยมานัน้ ถูกตัง้ color space เปน Adobe RGB ไฟลจะมีตวั อักษรนำหนาเปน “_”
กอนแสดงชื่อและเลขลำดับไฟลตามปกติ
ขอมูล ICC profile(ขอมูลของระบบสีของภาพ) ซึ่งอธิบายอยูในแผน CD-ROM คูมือการใช
ซอฟทแวร (น.352) จะไมถกู แนบกำกับไปกับไฟลภาพดวย


อคกระจกสะทอนภาพ
ถึ ง แม ก ารใช ส ายลั่ น ชั ต เตอร แ ละการใช ร ะบบหน ว งเวลาถ า ยภาพจะช ว ยลดความสั่ น

สะเทือนของกลองจากการใชนิ้วกดชัตเตอรโดยตรงได ระบบล็อคกระจกสะทอนภาพก็จะ
ช ว ยลดความสั่ น อั น เกิ ด จากการเคลื่ อ นตั ว ของกระจกสะท อ นภาพ เหมาะที่ จ ะใช เ มื่ อ ถ า ย
ภาพดวยเลนสซูเปอรเทเลโฟโต และเลนสมาโคร
เมื่ อ [5: Mirror lockup] ใน [ 4: Custom Functions(C.Fn)] ได ตั้ ง ไว เ ป น
[1: Enable] (น.296) สามารถถ า ยภาพโดยใช ร ะบบล็ อ คกระจกสะท อ นภาพได

โฟกัส กดชัตเตอรลงจนสุด แลวยกนิ้วออก
กระจกสะท อ นภาพจะยกขึ้ น

กดชัตเตอรลงจนสุดอีกครั้ง
กล อ งจะถ า ยภาพ และกระจกสะท อ นภาพจะกลั บ ลงสู ตำแหน ง เดิ ม
หลั ง จากถ า ยภาพแล ว ให ตั้ ง [8: Mirror lockup] เป น [0: Disable]

กลเม็ดเคล็ดลับ
การใชระบบหนวงเวลาถายภาพ
และ
รวมกับระบบล็อคกระจก
เมื่อกดชัตเตอรจนสุด กระจกสะทอนภาพจะยกตัวขึ้น หลังจากนั้นชัตเตอรจะลั่นในอีก 10
วินาที หรือ 2 วินาที
การถายภาพดวยรีโมทคอนโทรล
การใชรโี มทจะชวยใหผใู ชไมตอ งสัมผัสปมุ ชัตเตอรโดยตรง และเมือ่ รวมกับระบบล็อคกระจก
สะทอนภาพแลว จะชวยลดความสั่นที่เกิดขึ้นกับกลองได (น.303) โดยใช Remotre
Controller RC-6 (อุปกรณเสริมพิเศษ) และตั้งเปนระบบหนวงเวลา 2 วินาที แลวกดปุม
สัญญาณ กระจกสะทอนภาพก็จะยกตัวขึน้ และชัตเตอรกจ็ ะลัน่ หลังจากนัน้ 2 วินาที

Åçอคกระจกสะทอนภาพ
ในที่ซึ่งมีแสงสวางจามาก เชน บนหาดทราย หรือเนินที่มีหิมะสำหรับเลนสกี ควรถายภาพ
ทั น ที ห ลั ง จากกระจกสะท อ นภาพยกขึ้ น แล ว
ไมควรเล็งกลองไปยังดวงอาทิตยโดยตรง ความรอนของแสงอาทิตยอาจเปนอันตรายตอ
ม า นชั ต เตอร ไ ด
ถ า ใช ชั ต เตอร B ถ า ยภาพ ร ว มกั บ การใช ร ะบบหน ว งเวลาถ า ยภาพ และการล็ อ คกระจก
สะทอนภาพ ใหใชนิ้วกดปุมชัตเตอรคางไวตลอดเวลา(ระยะเวลาหนวงของชัตเตอร+เวลา
ถ า ยภาพด ว ยชั ต เตอร B) ถ า ยกนิ้ ว ออกในขณะที่ ร ะบบหน ว งเวลาถ า ยภาพกำลั ง นั บ เวลา
ถอยหลั ง จะมี เ สี ย งลั่ น ชั ต เตอร ห นึ่ ง ครั้ ง อย า งไรก็ ต าม นั่ น ไม ใ ช เ สี ย งของชั ต เตอร ที่ มี ก าร
ถ า ยภาพจริ ง (ไม มี ก ารถ า ยภาพเกิ ด ขึ้ น )
แม จ ะตั้ ง เป น ระบบบั น ทึ ก ภาพต อ เนื่ อ ง
หรื อ
กล อ งจะบั น ทึ ก ภาพแบบ
ครั้ ง ละภาพ
เมื่ อ [ 3: High ISO speed NR] ได ถู ก ตั้ ง เป น [Multi Shot Noise
Reduction] กล อ งจะถ า ยภาพต อ เนื่ อ ง 4 ภาพในการถ า ยภาพๆ เดี ย ว โดยไม เ กี่ ย ว
ข อ งกั บ การตั้ ง [5: Mirror lockup]
ถาเวลาผานไปนานจนถึง 30 วินาทีหลังจากล็อคกระจกสะทอนภาพแลว กระจกสะทอน
ภาพจะกลั บ คื น ตำแหน ง เดิ ม โดยอั ต โนมั ติ หากต อ งการล็ อ คกระจกสะท อ นภาพอี ก ให
กดชั ต เตอร จ นสุ ด อี ก ครั้ ง

¡ÒÃ¶‹ÒÂÀÒ¾
â´ÂãªŒÃÐºº Live View
ผใู ชสามารถถายภาพไดในขณะเล็งภาพจากจอ LCD ของกลอง ระบบนี้
มีชื่อเรียกวา “Live View shooting”
ถาผูใชถือกลองและเล็งภาพจากจอ LCD ในลักษณะเดียวกับการ
ถายภาพดวยกลองคอมแพ็ค กลองอาจจะสัน่ และทำใหภาพไมชดั
หรือพรามัว แนะนำใหใชขาตัง้ กลอง

เกีย่ วกับระบบ Remote Live View Shooting

ดวยซอฟทแวร EOS Utility ทีไ่ ดมากับตัวกลอง(น.350) ผใู ชสามารถเชือ่ มตอกลองกับ
คอมพิวเตอรเพือ่ ถายภาพโดยการควบคุมจากระยะไกล(Remote Live View Shooting)
และเล็งดูภาพจากจอคอมพิวเตอร สำหรับรายละเอียดเรือ่ งนี้ อานจาก “Software
Instruction Manual”(น.352) ในแผน CD-ROM

ารถายภาพดวยระบบ Live View
ปรับตั้งใหระบบ Live View เริ่มทำงาน

กดปมุ < >
จอภาพ LCD ของกล อ งจะปรากฏภาพแบบ
Live View เมือ่ ถายภาพดวยระบบ < >
สั ญ ลั ก ษณ ข องโปรแกรมรู ป ภาพที่ ก ล อ งจั บ ได
จะปรากฏขึ้นที่มุมซายบนของจอภาพ (น.147)

ตามการปรับตั้งเริ่มตน ระบบโฟกัสแบบตอเนื่อง
(Continuous AF) (น.150) จะทำงาน
ภาพในแบบ Live View จะแสดงความเขมสวางที่
ใกลเคียงกับภาพที่จะถายได

โฟกัสไปยังวัตถุ

เมือ่ กดปมุ ชัตเตอรลงครึง่ หนึง่ กลองจะโฟกัสภาพ
ใหชัดดวยระบบออโตโฟกัส (น.153)

ถายภาพ

กดชัตเตอรลงจนสุด
กลองจะถายภาพ และภาพที่ไดถายไวแลวจะ
ปรากฏบนจอ LCD
หลังจากทีก่ ลองจบสิน้ การแสดงภาพทีถ่ า ยไวแลว
กลองจะกลับสูระบบถายภาพแบบ Live View
โดยอัตโนมัติ
กดปมุ < > เมือ่ ตองการยกเลิกระบบถายภาพ
แบบ Live View

ระบบ Live View จะแสดงภาพในขนาด 99% ของพืน้ ทีภ่ าพจริง (เมือ่ ตัง้ ระดับคุณภาพเปน
JPEG )
ในระบบ Creative Zone สามารถตรวจสอบความชัดลึกได โดยการกดปมุ เช็คชัดลึก
เมือ่ ตัง้ ระบบขับเคลือ่ นเปนแบบบันทึกภาพตอเนือ่ ง คาแสงของภาพแรกสุด จะใชเปนคาแสงใน
การบันทึกภาพลำดับถัดๆ ไป
ผูใชสามารถใชนิ้วแตะวัตถุบนจอภาพเพื่อโฟกัส (น.153-161) และถายภาพ (น.162)
สามารถใช Remote Controller RC-6 (อุปกรณเสริมฯ น.303) ถายภาพดวยระบบ Live View

¡ารถายภาพดวยระบบ Live View
ปรับตั้งใหระบบ Live View ทำงาน
ปรับตัง้

[Live View shoot]

เปน [Enable]

(ถายภาพแบบ Live View ใหเปนพรอมใชงาน)

อายุการใชงานของแบตเตอรี่เมื่อถายภาพดวยระบบ Live View
(จำนวนภาพทีถ่ า ยไดโดยประมาณ)

อุณหภูมิ
ที่ 23 ํ C / 73 ํ F
ที่ 0 ํ C / 32 ํ F

ลักษณะการใชกลอง
ไมใชแฟลช
ใชแฟลช 50%
200
180
170
150

คาทีแ่ สดงในตารางอางอิงจากการใชแบตเตอรี่ LP-E8 ทีป่ ระจุไฟเต็ม และทดสอบตามมาตรฐาน CIPA
(Camera & Imaging Products Association)
สามารถใชระบบ Live View ถายภาพอยางตอเนื่องได 1 ชั่วโมง 30 นาที ที่อุณหภูมิ 23 ํC / 73 ํF โดย
ใชแบตเตอรี่ LP-E8 ที่ประจุไฟเต็ม
เมื่อใชระบบบันทึกภาพ
และ
ขนาดพื้นที่ของภาพจะเล็กกวาเมื่อถายภาพดวย
ระบบบันทึกภาพแบบอืน่ ๆ
ขณะใชระบบ Live View หามเล็งกลองไปยังดวงอาทิตย เพราะความรอนจากแสงอาทิตยจะทำ
ใหชนิ้ สวนภายในตัวกลองเกิดชำรุดเสียหาย
ขอควรระมัดระวังในการถายภาพดวยระบบ Live View อานไดจากหนา 165-166
เมือ่ ถายภาพดวยแฟลช จะไดยนิ เสียงชัตเตอรลนั่ 2 ครัง้ แตกลองจะถายภาพเพียงภาพเดียว
และเมื่อกดชัตเตอรจนสุดเพื่อถายภาพ จะใชเวลานานกวาการถายภาพดวยการมองผาน
ชองเล็งภาพตามปกติเล็กนอย
หากไมมีการใชกลองเปนเวลานาน กลองจะดับลงเองโดยอัตโนมัติ หากมีการปรับตั้งใน
[ 2: Auto power off] (น.201) โดยเมื่อ [ 2: Auto power off] เปน [Disable]
และระบบ Live View จะหยุดทำงานเองโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ใชตอ เนือ่ งกันเปนเวลานานถึง 30 นาที
(กลองยังคงเปดอยู)
เมื่อใชสาย AV AVC-DC400ST (อุปกรณเสริมพิเศษ) หรือสาย HDMI HTC-100 สามารถ
ดูภาพจากระบบ Live View ที่จอโทรทัศนได (น.258, 261)

¡ารถายภาพดวยระบบ Live View
เกีย่ วกับการแสดงขอมูล
แตละครัง้ ทีก่ ดปมุ
ระบบ AF

จำนวนภาพทีถ่ า ยได

+ Tracking
FlexiZone - Multi
FlexiZone - Single
Quick mode
ระบบบันทึกภาพ
ระบบขับเคลือ่ น
คุณภาพในการบันทึก

การแสดงขอมูลบนจอภาพจะเปลีย่ นไป
ตรวจสอบระดับพลังงาน
จุดโฟกัส (Quick AF)
Histogram
ปรับความสวางและความ
เปรียบตางโดยอัตโนมัติ
จอควบคุมแบบรวดเร็ว
สมดุลสีขาว
Picture Style

ปรับตัง้ คาแฟลชในตัว
กลับสรู ะบบเลือกจุด
โฟกัสอัตโนมัติ
ชัตเตอรแบบสัมผัส
ล็อคคาแสง
แฟลชพรอมทำงาน
แฟลชหยุดทำงาน
ความไวชัตเตอร
ชองรับแสง
ระดับแสง/ระดับการถายภาพครอม
เข็มทิศแบบดิจติ อล

ระบบวัดแสง
สถานะการถายโอน
ขอมูลของ Eye-Fi card
จำลองคาแสง
กรอบขยายภาพ
AEB/FEB/การลดสัญญาณ
รบกวนแบบ Multi-shot
ความไวแสง(ISO)
Highlight tone priority
ดัชนีบอกสถานะการเชื่อมตอ GPS

เมื่อสัญลักษณ
แสดงเปนสีขาว หมายถึงการแสดงภาพในระบบ Live View มีความ
เขมสวางใกลเคียงกับภาพทีจ่ ะถายได
เมื่อสัญลักษณ
กระพริบ แสดงใหทราบวา การแสดงภาพในระบบ Live View นั้นไม
ตรงกับสภาพแสงของภาพ ซึง่ อาจเกิดจากแสงทีใ่ ชถา ยภาพมีความสวางมากเกินไปหรือสลัวเกิน
ไป อยางไรก็ตาม ภาพทีถ่ า ยไดจะตรงกับคาการเปดรับแสงทีป่ รับตัง้ ไว
ถาใชระบบ
หรือ
หรือใชแฟลช หรือตั้งชัตเตอร B(bulb) สัญลักษณ
และ histogram จะกลายเปนสีเทาจาง(เพือ่ ใหผใู ชทราบ) และ histogram จะไมสามารถแสดง
ผลไดอยางปกติเมือ่ ถายภาพในสภาพแสงนอยมาก และในสภาพแสงทีจ่ ดั จามากเกินไป

¡ารถายภาพดวยระบบ Live View
สัญลักษณตวั แทนของรูปแบบภาพ
เมือ่ ใชระบบบันทึกภาพ < > และถายภาพดวยระบบ Live View สัญลักษณซงึ่ เปนตัวแทน
ของรูปแบบภาพทีก่ ำลังถายจะปรากฏขึน้ สำหรับการถายภาพบางประเภท สัญลักษณทปี่ รากฏ
ขึ้นอาจจะไมตรงกันกับรูปแบบของภาพที่กำลังถายจริง

ตัวแบบ
ฉากหลัง
สวาง

ภาพคน*1

ไมใชภาพคน

สีสันของ
ภาพ ภาพธรรมชาติ ภาพ
ภาพ
ฉากหลัง
เคลือ่ นไหว และภาพกลางแจง เคลือ่ นไหว ระยะใกล*2
สีเทา

ยอนแสง
มีทองฟาสีน้ำเงิน

ประกอบอยู

สีน้ำเงินออน

ยอนแสง
พระอาทิตยตก

สีสม

แสงเปนจุด
เขมมืด

สีน้ำเงินเขม

ใชขาตั้งกลอง

*1 : ปรากฏก็ตอ เมือ่ รูปแบบของการโฟกัสถูกตัง้ เปน [ + Tracking] ถาตัง้ เปนรูปแบบอืน่
สั ญ ลั ก ษณ “Non-Portrait” (ไม ใ ช ภ าพคน) จะปรากฏขึ้ น แม ว า จะพบว า มี ค นอยู
ในภาพก็ตาม
*2 : ปรากฏก็ตอ เมือ่ เลนสทใี่ ชมขี อ มูลระยะทาง ถาใชทอ ตอเลนส(Extension Tube) หรือเลนส
โคลสอัพ สัญลักษณทปี่ รากฏอาจจะไมตรงกับภาพทีก่ ำลังจะถายจริง
*3 : สัญลักษณที่เหมาะสมกับรูปแบบที่กลองวิเคราะหไดจะปรากฏขึ้น
*4 : สัญลักษณปรากฏขึน้ ในสภาพตางๆ ตอไปนี้ : บรรยากาศในทีม่ ดื บรรยากาศกลางคืน และ
กลองถูกตั้งไวบนขาตั้งกลอง
<

ดูหนาถัดไป>

¡ารถายภาพดวยระบบ Live View
*5 : ปรากฏขึ้นเมื่อใชเลนสตัวใดตัวหนึ่งดังตอไปนี้:
• EF24mmf/2.8 IS USM
• EF28mmf/2.8 IS USM
• EF300mmf/2.8L IS II USM
• EF400mmf/2.8L IS II USM
• EF500mmf/4L IS II USM
• EF600mmf/4L IS II USM
• EF-S18-55mmf/3.5-5.6 IS II
• EF-S 18-135mmf/3.5-5.6 IS STM
• EF-S55-250mmf/4-5.6 IS II
• เลนส IS ทีผ่ ลิตตัง้ แตป 2012 และหลังจากนัน้

การจำลองภาพในขั้นสุดทาย
ภาพทีป่ รากฏใหเห็นจากระบบ Live View จะสะทอนใหเห็นผลของ Picture Style สมดุลสีขาว
ฯลฯ ทีผ่ ใู ชปรับตัง้ ไว ภาพจากระบบ Live View จึงแสดงใหผใู ชทราบวาภาพทีก่ ำลังถายจะมี
ลักษณะเชนใด
ในระหวางทีใ่ ชระบบ Live View ถายภาพนิง่ ภาพจะสะทอนใหเห็นผลตางๆ ตามรายการตอ
ไปนี้
การจำลองภาพในขั้นสุดทายของระบบ Live View

Picture Style
* สะทอนใหเห็นการปรับตัง้ ทัง้ หมด เชน ความคมชัด ความเปรียบตาง ความอิม่ ตัวของสี และโทนสี
จะปรากฏในภาพทัง้ หมด
สมดุลสีขาว
ปรับแกสมดุลสีขาว
ถายภาพโดยเลือกปรับสภาพแสง
ถายภาพโดยเลือกปรับแหลงกำเนิดแสง
ระบบวัดแสง
คาแสง
ชวงความชัด (เมือ่ ฟงกชนั่ ของปมุ ตรวจสอบชวงความชัดเปน ON)
ระบบปรับแกความสลัวของขอบภาพโดยอัตโนมัติ
ระบบปรับความเขมสวางอัตโนมัติ (Auto Lighting Optimizer)
ระบบเนนรายละเอียดในสวนสวาง
อัตราสวนของดาน (ยืนยันขนาดพืน้ ทีข่ องภาพ)

รับตัง้ ฟงกชนั่ เพือ่ ถายภาพ

หัวขอนีจ้ ะกลาวถึงฟงกชนั่ ทีใ่ ชไดเฉพาะขณะทีใ่ ชระบบ Live View

การปรับตั้งอยางรวดเร็ว
ในขณะถายภาพโดยใชระบบบันทึกภาพ Creative Zone และใชระบบ Live View ผูใชสามารถ
กดปมุ
เพือ่ ปรับตัง้ ระบบตางๆ ได ผใู ชสามารถปรับเลือก ระบบออโตโฟกัส ระบบขับ
เคลือ่ น คุณภาพของไฟลทจี่ ะบันทึก ปรับตัง้ และตัง้ คาแฟลชในตัว สมดุลสีขาว Picture Style
ปรับความเขมสวางอัตโนมัต(ิ Auto Lighting Optimizer) และระบบวัดแสง
ใน Basic Zone สามารถปรับตัง้ ระบบ AF และฟงกชนั่ ตางๆ ดังรายละเอียดในตารางหนา 75

กดปมุ
ฟ ง ก ชั่ น ที่ ส ามารถปรั บ ตั้ ง ได จ ะแสดงรายการ
บนจอภาพ

เลือกและปรับตั้งฟงกชั่นที่ตองการ
กดปมุ

เพือ่ เลือกฟงกชนั่

การปรับตั้งฟงกชั่นที่เลือกและคุณสมบัติ (น.52)
จะปรากฏขึ้น
กดปมุ
หรือหมุน
เพือ่ เปลีย่ น
การปรับตัง้
หากตองการตัง้ ระบบขับเคลือ่ น
, ปรับตัง้
คาตัวแปร Picture Style ใหกดปมุ

ออกจากการปรับตั้ง

ถากดปมุ
จอภาพจะแสดงรายการปรับ
ตั้งของเมนูที่เลือก และกลับไปแสดง Live View
ผใู ชสามารถจะเลือก <
> เพือ
่ กลับสรู ะบบ
Live View

เมื่อถายภาพดวยระบบบันทึกภาพใน Creative Zone สามารถปรับตั้งความไวแสงได
เมือ่ กดปมุ
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบวัดแสง ดูจากหนา 115

รับตัง้ ฟงกชนั่ ของเมนู
เมนู ต า งๆ ในแถบ จะแสดงรายละเอี ย ดไว ใ นรายการ
ดานลาง
ฟงกชั่นที่ถูกปรับตั้งไวจากจอภาพนี้จะมีผลก็ตอเมื่อ
ถายภาพดวย Live View เทานั้น ฟงกชั่นเหลานี้จะไม
มีผลเมื่อถายภาพดวยการมองภาพจากชองเล็งภาพ

ถายภาพดวย Live View

สามารถปรับตัง้ ระบบ Live View เปน [Enable] (ใชงาน) หรือ [Disable] (ไมใชงาน) ได

ระบบออโตโฟกัส

[
+Tracking] (น.153), [FlexiZone - Multi] (น.155) ,
[FlexiZone - Single] (น.156) หรือ [Quick mode] (น.160)

ผใู ชสามารถปรับตัง้

ระบบออโตโฟกัสแบบตอเนือ่ ง

คาเริม่ ตนทีต่ งั้ มาจะเปน [Enable]
เมือ่ โฟกัสไดในระยะใกลเคียงกับวัตถุและมีความคงทีแ่ ลว เมือ่ กดชัตเตอร กลองจะจับภาพ
ใหชดั อยางรวดเร็ว ในกรณีทตี่ งั้ เปน [Enable] เลนสจะโฟกัสอยูบอยๆ และจะใชพลังงาน
จากแบตเตอรีมากขึ้น ซึ่งจะลดจำนวนภาพที่สามารถถายภาพได(อายุการใชงานของ
แบตเตอรี) และเชนเดียวกัน ถาตัง้ เปนระบบ AF เปน [Quick mode] ระบบ Continuous
AF จะถูกเปลี่ยนเปน [Disable] โดยอัตโนมัติ และเมื่อเปลี่ยนไปใชระบบ AF แบบอื่น
Continuous AF จะถูกเปลีย่ นกลับไปเปนแบบทีป่ รับตัง้ ไว
ในขณะทีร่ ะบบ Continuous AF ทำงานอยนู นั้ ถาตองการปรับสวิตซทเี่ ลนสเปน < MF >
ใหปดสวิตซของกลองเสียกอน

ชัตเตอรระบบสัมผัส

ดวยการใชปลายนิ้วแตะที่จอภาพ ผูใชสามารถโฟกัสและถายภาพไดทันที สำหรับราย
ละเอียด ดูหนา 162

แสดงเสนกริด
สามารถจะเลือก [Grid 1
] หรือ [Grid 2
ทั้งทางแนวตั้งและแนวนอน

] เพือ่ แสดงเสนกริดสำหรับอางอิงได

»รับตั้งฟงกชั่นของเมนู
อัตราสวนของดาน (Aspect Ratio)

สามารถปรับตั้งอัตราสวนของดานเปน [3:2], [4:3], [16:9] หรือ [1:1]
ซึ่งระบบ Live View จะแสดงอัตราสวนของภาพดวยเสน: [4:3] [16:9] [1:1]
JPEG จะถูกบันทึกดวยอัตราสวนของดานที่ปรับตั้งไว
RAW จะถูกบันทึกดวยอัตราสวนของดาน [3:2] และเมือ่ บันทึกไฟล RAW ขอมูลการ
ปรับตั้งอัตราสวนของดานจะถูกบันทึกไวดวย เมื่อมีการประมวลผลไฟลแบบ RAW
โดยใชซอฟทแวรที่ไดมากับกลอง ก็จะสรางไฟลที่มีอัตราสวนของดานตามที่ถูกปรับ
ตัง้ ไวแลว ในกรณีทตี่ งั้ อัตราสวนของดานเปน [4:3], [16:9] และ [1:1] เสนแสดงอัตรา
สวนของดานจะปรากฏขึน้ ในระหวางการเลนดูภาพ แตเสนนีจ้ ะไมปรากฏบนภาพจริง
ระดับ
คุณภาพ

อัตราสวนของดานและจำนวนพิกเซล
[3:2]

[4:3]

[16:9]

[1:1]

5184x3456
17.9 ลานพิกเซล
3456x2304
8.0 ลานพิกเซล
2592x1728
4.5 ลานพิกเซล
1920x1280
2.5 ลานพิกเซล
720x480
350,000 พิกเซล

4608x3456
16.0 ลานพิกเซล
3072x2304
7.0 ลานพิกเซล
2304x1728
4.0 ลานพิกเซล
1696x1280*
2.2 ลานพิกเซล
640x480
310,000 พิกเซล

5184x2912*
15.1 ลานพิกเซล
3456x1944
6.7 ลานพิกเซล
2592x1456
3.8 ลานพิกเซล
1920x1080
2.1 ลานพิกเซล
720x400*
290,000 พิกเซล

3456x3456
11.9 ลานพิกเซล
2304x2304
5.3 ลานพิกเซล
1728x1728
3.0 ลานพิกเซล
1280x1280
1.6 ลานพิกเซล
480x480
230,000 พิกเซล

สำหรับจำนวนพิกเซลทีม่ เี ครือ่ งหมายดอกจัน จำนวนพิกเซลอาจไมสอดคลองกับอัตราสวนของ
ดาน
พืน้ ทีข่ องอัตราสวนของดานทีม่ เี ครือ่ งหมายดอกจัน จะใหญกวาจำนวนพืน้ ทีท่ ถี่ กู บันทึกไวจริงเล็ก
นอย ใหตรวจสอบดูขนาดพืน้ ทีข่ องภาพทีถ่ า ยจากจอ LCD ทุกครัง้
หากสัง่ พิมพภาพทีถ่ า ยจากกลองรนุ อืน่ ดวยกลอง EOS 650D และตัง้ อัตราสวนของดาน 1:1 โดย
ใชระบบ Direct Print การพิมพภาพอาจเกิดความผิดพลาด

»รับตั้งฟงกชั่นของเมนู
ระยะเวลาการแสดงผลคาแสง

ผูใชสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการแสดงผลของคาการเปดรับแสง(และล็อคคาแสง
อัตโนมัต)ิ โดยฟงกชนั่ นีจ้ ะปรับเปลีย่ นไมไดเมือ่ ถายภาพดวยระบบ Basic Zone (ระยะเวลา
การแสดงผลคาแสงและล็อคคาแสงจะตายตัวที่ 16 วินาที)

ระบบ Live View จะหยุดการทำงานหากมีการปรับตัง้ สิง่ ตางๆ ตามรายการดานลาง และถาตอง
การกลับสกู ารแสดงภาพแบบ Live View ใหกดปมุ
อีกครั้ง
• เมื่อเลือก [ 3: Dust Delete Data], [ 3: Sensor cleaning],
[ 4: Clear settings] หรือ [ 4: firmware ver.]
• เมื่อเปลี่ยนระบบบันทึกภาพ (Basic Zone modes Creative Zone modes หรือเมื่อเลือก
ระบบบันทึกภาพ
หรือ
)
แมจะตัง้ ความไวแสงในระดับต่ำ สัญญาณรบกวนอาจจะปรากฏขึน้ ในจอภาพทีก่ ำลังแสดงภาพ
ในระบบ Live View เมือ่ ถายภาพในสภาพแสงนอย อยางไรก็ตาม เมือ่ ถายภาพจริง สัญญาณ
รบกวนในภาพทีถ่ กู บันทึกจะลดนอยลง(คุณภาพของภาพทีแ่ สดงในระบบ Live View จะตางจาก
ภาพทีถ่ กู บันทึกไวจริง)

ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส
เลือกระบบออโตโฟกัส
ผใู ชสามารถเลือกรูปแบบของการหาโฟกัสอัตโนมัตเิ พือ่ ใหเหมาะกับสภาพการถายภาพหรือวัตถุ
ได ต ามที่ ต อ งการ ระบบออโต โ ฟกั ส ที่ ก ล อ งมี ใ ห เ ลื อ กได แ ก [ (Face) +Tracking],
[FlexiZone - Multi] (น.155), [FlexiZone - Single] (น.156) และ [Quick mode] (น.160)
ระบบโฟกัสทุกๆ แบบ ยกเวน [Quick mode] จะใชเซนเซอรรับภาพในการโฟกัสอัตโนมัติ
ขณะใชกลองทำงานในระบบ Live View

เลือกระบบออโตโฟกัส

ในแถบ [ ] เลือก [AF method] (โหมดโฟกัสอัตโนมัต)ิ
เลือกระบบ AF ทีต่ อ งการ
จากนั้นกดปุม
เมื่อกลองทำงานในระบบ Live View แลว ผูใช
สามารถเลือกระบบออโตโฟกัสไดดวยการกดปุม
เพือ่ เลือกระบบออโตโฟกัสโดยเลือกจาก
หนาจอควบคุมแบบเร็ว (น.149)

(face)+Tracking

ระบบนีจ้ ะตรวจจับใบหนาคนและทำการโฟกัส ถาใบหนานัน้ เคลือ่ นไหว จุดโฟกัส
ก็จะเคลือ่ นตาม เพือ่ จับภาพใบหนาใหชดั ตอไป

ดูภาพจากระบบ Live View
กดปมุ < >

กลองจะแสดงภาพดวยระบบ Live View ทีจ่ อ
LCD

เลือกจุดโฟกัส
จุดโฟกัส

เมื่ อ จั บ ภาพใบหน า คนได
จุ ด โฟกั ส
จะปรากฏที่ใบหนาคนเมื่อโฟกัสไดแลว
ถามีการตรวจพบใบหนาคนหลายคน
จะปรากฏขึน้ ใหกดปมุ
เพือ่ เลือ่ นกรอบ
ไปยังใบหนาของคนทีต่ อ งการใหโฟกัส
ผูใชสามารถใชปลายนิ้วแตะสัมผัสจอภาพเพื่อ
เลือกใบหนาหรือวัตถุทตี่ อ งการใหโฟกัสได ถาวัตถุ
ไมใชใบหนาคน กรอบ
จะปรากฏขึน้

ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส
ถากลองไมสามารถจับภาพใบหนาบุคคลได หรือ
ถาใชนวิ้ แตะสัมผัสจอ LCD แลวไมไดเลือกใบหนา
หรือวัตถุใดๆ กลองจะเปลีย่ นระบบโฟกัสไปเปน
[FlexiZone - Multi] ซึ่งจะเลือกจุดโฟกัสโดย
อัตโนมัติ (น.155)

โฟกัสไปยังวัตถุ
เล็งจุดโฟกัสไปยังวัตถุ จากนัน้ แตะชัตเตอรเบาๆ ลง
ครึง่ หนึง่
เมือ่ โฟกัสไดแลว จุดโฟกัสจะเปลีย่ นเปนสีเขียว และ
มีสัญญาณเสียงดังขึ้น
หากไมสามารถหาโฟกัสได จุดโฟกัสจะเปลีย่ นเปน
สีสม

ถายภาพ
ตรวจสอบจุดโฟกัสและคาแสง จากนัน้ กดชัตเตอร
ลงจนสุดเพื่อถายภาพ (น.144)

หากคนอยูในระยะไกลมาก ระบบจับภาพใบหนาบุคคล(face detection) จะไมสามารถ
ทำงานได ถาผูใชตั้ง [Continuous AF] เปน [Enable] จะชวยปองกันการหลุดโฟกัสที่
มากเกินไปได
กลองอาจตรวจจับใบหนาของสิ่งอื่นๆ เปนใบหนาคนได
ระบบ Face detection อาจทำงานไมไดผลหากใบหนามีขนาดเล็กหรือใหญเกินไปในเฟรม,
สวางหรือมืดเขมเกินไป หรือเห็นใบหนาเฉพาะบางสวน(ไมชัดเจน)
กรอบ
อาจจะครอบคลุมเฉพาะบางสวนของใบหนา
เมือ่ กดปมุ
หรือ
จุดโฟกัส
จะปรากฏขึ้นบริเวณกึ่งกลางของจอภาพ
ผใู ชสามารถกดปมุ
เพื่อเลื่อนจุดโฟกัส และถากดปุม
หรือ
อีกครั้ง
จุดโฟกัสจะเลือ่ นไปจับทีว่ ตั ถุทตี่ รวจจับไดอกี ครัง้
ถ า ระบบออโต โ ฟกั ส จะทำงานไม ไ ด ผ ลหากหน า ของคนอยู ใ กล กั บ ขอบภาพมากเกิ น ไป
สัญลักษณ
จะจางลง เมือ่ แตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึง่ อีกครัง้ กลองจะใชระบบโฟกัส
แบบ FlexiZone - Multi ซึ่งจะเปนการเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติ

ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส
เมื่อ [Continuous AF] (น.150) หรือ [Movie servo AF] (น.191)
ไดตั้งไวเปน [Enable]

เมือ่ เลือก [

(Face) +Tracking]

หรือ [FlexiZone - Multi] ซึ่งมีระบบเลือกจุด

โฟกัสแบบอัตโนมัติ และถาไมสามารถจับความชัดที่ใบหนาหรือวัตถุใดๆ ได จุดโฟกัส
จะกลับมายังบริเวณกึ่งกลางภาพอยูชั่วขณะหนึ่ง ถาแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง กลอง
จะใชระบบโฟกัสแบบ Flexizone - Multi และเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติ และถาผูใชแตะ
ชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่งในขณะถายภาพยนตร กลองจะใชจุดโฟกัสกึ่งกลางในการโฟกัส

ออกแบบใหมจี ดุ โฟกัส 31 จุด(ซึง่ จะทำงานโดยอัตโนมัต)ิ และครอบคลุมพืน้ ทีก่ วาง ซึง่ พืน้ ทีเ่ หลา
นีแ้ บงออกไดเปน 9 โซนเพือ่ ใชในการโฟกัส (Zone selection, การเลือกเปนโซน)

แสดงภาพดวยระบบ Live View

กดปมุ < >
กลองจะแสดงภาพแบบ Live View ทีจ่ อ LCD

เฟรมของพืน้ ที่

เลือกโซนของ AF
เมือ่ กดปมุ
หรือ
จะเปนการสลับการ
เลือกระหวางการเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติกับการ
เลือกแบบโซน ในระบบ Basic Zone กลองจะเลือก
ใชระบบเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติใหโดยอัตโนมัติ
ใช
เพือ่ เลือกโซน และเมือ่ ตองการกลับไป
เลือกโซนกึง่ กลาง ใหกดปมุ
หรือ
อีกครั้ง
ผใู ชสามารถใชนวิ้ แตะสัมผัสจอภาพเพือ่ เลือกโซน
ได เมือ่ เลือกโซนไดแลว ใชนวิ้ แตะ < >
บนจอภาพเพื่อกลับสูการเลือกแบบอัตโนมัติ

ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส
โฟกัสไปยังวัตถุ

เล็งจุดโฟกัสไปยังวัตถุ และแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่
หนึง่
เมือ่ โฟกัสไดแลว จุดโฟกัสจะเปลีย่ นเปนสีเขียว และ
มีสัญญาณเสียงดังขึ้น
หากไม ส ามารถหาโฟกั ส ได จุ ด โฟกั ส จะเปลี่ ย น
เปนสีสม

ถายภาพ

ตรวจสอบจุดโฟกัสและคาแสง จากนัน้ กดชัตเตอร
ลงจนสุดเพื่อถายภาพ (น.144)

หากกลองไมโฟกัสไปยังวัตถุที่ตองการเมื่อใชระบบเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติ ใหปรับ
รูปแบบของโฟกัสอัตโนมัติไปเปนการเลือกแบบโซน หรือ [FlexiZone - Single] และ
ลองโฟกัสอีกครั้ง
ขึ้นอยูกับการปรับตั้งอัตราสวนของดาน จำนวนของจุดโฟกัสอาจจะแตกตางกันได
ที่ [3:2] จะมีจุดโฟกัส 31 จุด ที่ [1:1] และ [4:3] จะมีจุดโฟกัส 25 จุด และที่ [16:9]
จะมีจุดโฟกัส 21 จุด และที่ [16:9] จะมีจุดโฟกัส 21 จุด และที่ จะมีโซนโฟกัสเพียง 3 โซน
เทานั้น
สำหรั บ การถ า ยภาพยนตร จะมี จุ ด โฟกั ส อั ต โนมั ติ 21 จุ ด (หรื อ 25 จุ ด เมื่ อ ตั้ ง เป น
[640x480]) และมีโซนสำหรับโฟกัส 3 โซน(หรือ 9 โซนเมื่อตั้งเปน [640x480])

ระบบนีจ้ ะใชจดุ โฟกัสเพียงจุดเดียวในการโฟกัสภาพ ซึง่ ผใู ชสามารถโฟกัสไปยังวัตถุเปาหมายได

แสดงภาพดวยระบบ Live View

กดปมุ < >
กลองจะแสดงภาพแบบ Live View ทีจ่ อ LCD

จุดโฟกัส

จุดโฟกัส
จะปรากฏขึน้ และในขณะถาย
ภาพยนตร ถา [Movie servo AF] ไดตั้งเปน
[Enable] จุดโฟกัสจะปรากฏในขนาดทีใ่ หญขน
ึ้

ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส
โฟกัสไปที่วัตถุ
กดปมุ
เพือ่ เลือ่ นจุดโฟกัสไปในจุดทีต่ อ ง
การ (ไมสามารถเลื่อนไปยังบริเวณขอบของภาพ
ได) หากตองการเลื่อนจุดโฟกัสมาบริเวณกลาง
ภาพอีกครัง้ ใหกดปมุ
หรือ
ผใู ชสามารถใชนวิ้ แตะสัมผัสจอ LCD เพือ่ เลือ่ นจุด
โฟกัสไปในบริเวณที่ตองการได

โฟกัสไปยังวัตถุ
เล็งใหจดุ โฟกัสทาบสวนของวัตถุ และแตะชัตเตอร
เบาๆ ลงครึง่ หนึง่
เมื่อโฟกัสไดแลว จุดโฟกัสจะเปลี่ยนสีเปนสีเขียว
และมีสัญญาณเสียงดังขึ้น
หากไมสามารถโฟกัสได จุดโฟกัสจะเปลี่ยนเปน
สีสม

ถายภาพ

ตรวจสอบจุดโฟกัสและคาแสง จากนัน้ กดชัตเตอร
ลงจนสุดเพื่อถายภาพ (น.144)

ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส
บันทึกเกี่ยวกับ [

+Tracking], [FlexiZone - Multi],

และ

[FlexiZone - Single]

การทำงานของระบบ AF

การโฟกัสจะใชเวลานานกวา [Quick mode]
แมจะโฟกัสไดแลว หากยกนิว้ ออกจากปมุ ชัตเตอรและแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึง่ อีกครัง้ กลอง
จะโฟกัสใหม
ความเขมสวางของภาพที่เห็นอาจมีความเปลี่ยนแปลง ทั้งระหวางและหลังจากโฟกัส
หากแหลงกำเนิดแสงเปลี่ยนแปลงไปในขณะที่กลองกำลังแสดงภาพแบบ Live View ภาพที่
จอภาพอาจกระพริบ และอาจทำใหโฟกัสไดยาก เมือ่ เกิดกรณีเชนนี้ ใหออกจากระบบ Live View
และใชระบบออโตโฟกัสใหทำงานภายใตแหลงกำเนิดแสงขณะนั้น
หรือใชนิ้วแตะสัญลักษณ
เมื่อตั้งเปน [FlexiZone - Multi] และผูใชกดปุม
บนจอภาพ จุดกึง่ กลางของโซนทีเ่ ลือก (หรือกึง่ กลางภาพในระบบเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัต)ิ จะถูก
ขยายใหใหญขึ้น ถาผูใชแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง การแสดงภาพจะกลับสูรูปแบบปกติ และ
กลองจะโฟกัสอีกครั้ง
หรือใชนิ้วแตะสัญลักษณ
เมื่อตั้งเปน [FlexiZone - Single] และผูใชกดปุม
บนจอภาพ พื้นที่ซึ่งครอบคลุมโดยจุดโฟกัสจะถูกขยายขึ้น ใหแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่งเพื่อ
โฟกัสในขณะที่กำลังขยายภาพอยู การปรับตั้งรูปแบบนี้เปนขอไดเปรียบโดยเฉพาะกรณีที่ถาย
ภาพโดยใชขาตั้งกลอง และผูใชตองการปรับภาพใหคมชัดอยางละเอียดมาก ถารูสึกวาเปนการ
ยากมากที่จะโฟกัสในขณะที่ภาพถูกขยายอยู ใหกลับสูการแสดงภาพตามปกติและใชระบบ
ออโตโฟกัสแทน โปรดทราบวา ความเร็วในการโฟกัสอัตโนมัติ
ถาขยายดูภาพหลังจากที่โฟกัสดวย [FlexiZone - Multi] หรือ [FlexiZone - Single]
ในภาพขนาดปกติ ภาพที่ขยายขึ้นมานั้นอาจจะดูเหมือนโฟกัสไมชัดก็ได
+Tracking] จะไมสามารถใชฟงกชั่นขยายดูภาพได
ถาตั้งเปน [
เมื่อถายภาพวัตถุที่มีลักษณะเปนเสนรอบรูป และหลุดจากโฟกัสเล็กนอย ใหเล็งจุดโฟกัส
กึ่งกลาง หรือโซนกึ่งกลางไปยังวัตถุเพื่อโฟกัส ใหโฟกัสอีกครั้ง แลวจึงถายภาพ
ไฟชวยหาโฟกัสในที่แสงนอยจะไมทำงาน(ไมยิงแสงออกไป) อยางไรก็ตาม ถาใชแฟลชภาย
นอกที่เปน EX-series (อุปกรณเสริมพิเศษ) ที่มีการติดตั้งไฟ LED ไฟ LED จะติดสวางขึ้น
เพื่อชวยในการโฟกัสเมื่อจำเปน
ในระบบขยายดูภาพ ยิ่งขยายใหญมาก ก็ยิ่งโฟกัสภาพใหชัดไดยากขึ้นเพราะกลองสั่นจาก
การถือกลองดวยมือ (เชนเดียวกับกรณีที่ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่ <MF>) แนะนำให
ใชขาตั้งกลอง

ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส
สภาพการถายภาพที่อาจทำใหโฟกัสไดยาก:
วัตถุทมี่ คี วามเปรียบตางต่ำ เชน ทองฟาสีฟา และวัตถุทมี่ ผี วิ เรียบสีเดียว ฯลฯ
หรือเมื่อรายละเอียดในสวนเขมมืดและสวนสวางนั้นหายไป
วัตถุที่อยูในสภาพแสงนอย
วัตถุทเี่ ปนริว้ แถบ หรือมีลวดลายทีม่ คี วามเปรียบตางเฉพาะในแนวนอน
วัตถุทมี่ ลี วดลายซ้ำซอนเหมือนๆ กัน (กระจกหนาตางของอาคารระฟา คียบ อรด
ของคอมพิวเตอร ฯลฯ)
เสนทีม่ คี วามละเอียด เสนรอบรูป
ในแหลงกำเนิดแสงทีม่ คี วามสวาง สีสนั หรือลวดลาย ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา
ภาพกลางคืน หรือจุดแสง
เมือ่ ถายภาพดวยแสงฟลูออเรสเซนต หรือเมือ่ วัตถุนนั้ เองมีการกระพริบ
วัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆ
วัตถุอยูที่บริเวณขอบของภาพ
วัตถุที่มีแสงสะทอนมาก
เมือ่ จุดโฟกัสจุดเดียว ครอบคลุมวัตถุทอี่ ยใู กลและไกล เชน เมือ่ ถายภาพสัตวทอี่ ยใู นกรง
วัตถุทมี่ กี ารเคลือ่ นทีต่ ลอดเวลาในจุดโฟกัสจุดเดียวกัน เชน กลองสัน่ หรือวัตถุมคี วามเบลอ
วัตถุที่เคลื่อนที่เขาหาหรือเคลื่อนออกจากกลอง
ใชระบบออโตโฟกัส ในขณะที่วัตถุอยูนอกพื้นที่หาโฟกัส
เมือ่ เกิดผลแบบ soft focus จากการใชเลนส soft focus
เมื่อใชฟลเตอรที่ใหผลพิเศษ
เมื่อพบกับสถานการณขางตน และไมสามารถโฟกัสได ใหปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่
<MF> และใชมือหมุนปรับภาพใหชัด
ถาใชระบบออโตโฟกัสกับเลนสตามรายการดานลางนี้ แนะนำใหใช [Quick mode] การ
ใชระบบออโตโฟกัส โดยเลือก [ +Tracking], [FlexiZone - Multi], และ [FlexiZone
- Single] จะทำใหใชเวลาในการโฟกัสนานขึ้น

ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส
(โหมดโฟกัสแบบเร็ว)
กลองจะใชเซนเซอรออโตโฟกัสที่แยกตางหากในการโฟกัสดวยระบบ One-Shot AF (น.95)
กลองจะหาโฟกัสในลักษณะเดียวกันกับการโฟกัสดวยการมองผานชองเล็งภาพ ผใู ชสามารถใช
จุดโฟกัสได 9 จุดในการจับภาพ(เลือกโดยระบบเลือกอัตโนมัต)ิ และสามารถเลือกเจาะจงใชจดุ
โฟกัสจุดใดจุดหนึง่ (ปรับเลือกเอง) ในการใชจบั ความชัดของพืน้ ทีท่ ตี่ อ งการได
แมวธิ นี จี้ ะทำใหโฟกัสไดรวดเร็วขึน้ แตการแสดงภาพแบบ Live View อาจมีการหยุดชะงัก
ชั่วคราวหรือกระตุก ในขณะที่ระบบออโตโฟกัสกำลังทำการจับภาพใหชัดอยู
จุดโฟกัส

กรอบขยายภาพ

แสดงภาพแบบ Live View

กดปุม < >
กลองจะแสดงภาพแบบ Live View ที่จอ LCD

กรอบเล็กๆ ซึ่งปรากฏที่หนาจอก็คือจุดโฟกัส

เลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ
กดปมุ
หรือ
จะเปนการสลับการ
เลือกระหวางการเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติกับการ
เลือกแบบปรับเลือกเอง ในระบบ Basic Zone
กลองจะเลือกใชระบบเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติให
โดยอัตโนมัติ
ใช
เพือ่ เลือกจุดโฟกัสทีต่ อ งการเลือก และ
เมื่อตองการกลับไปเลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง ใหกดปมุ
หรือ
อีกครัง้
ผูใชสามารถใชนิ้วแตะสัมผัสจอภาพเพื่อเลือกจุด
โฟกัสได เมือ่ เลือกไดแลว ใชนวิ้ แตะ < >
บนจอภาพเพื่อกลับสูการเลือกแบบอัตโนมัติ

ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส
โฟกัสไปยังวัตถุ

เล็ ง จุ ด โฟกั ส ไปยั ง วั ต ถุ และแตะชั ต เตอร เ บาๆ
ลงครึ่ ง หนึ่ ง
ภาพจากระบบ Live View จะดับไป กระจก
สะทอนภาพจะกลับสูตำแหนงปกติ และกลอง
จะหาโฟกั ส ด ว ยระบบออโต โ ฟกั ส
เมื่ อ โฟกั ส ได แ ล ว จุ ด โฟกั ส จะเป น สี เ ขี ย ว และ
จอภาพจะกลับมาแสดงภาพแบบ Live View
อี ก ครั้ ง
หากไม ส ามารถโฟกั ส ได จุ ด โฟกั ส จะเปลี่ ย น
เป น สี ส ม และกระพริ บ

ถายภาพ

ตรวจสอบความชัดและคาแสง จากนั้นกดปุม
ชัตเตอรจนสุดเพื่อถายภาพ (น.144)

เมื่อตั้งเปน [Quick mode] จะไมสามารถตั้ง [Continuous AF] ได (น.150)
ไมสามารถตั้ง [Quick mode] ในการถายภาพยนตรได

ผูใชไมสามารถถายภาพไดในขณะที่ระบบออโตโฟกัสกำลังทำงานอยู จะถายภาพไดเมื่อ
ภาพจากระบบ Live View ไดปรากฏบนจอภาพแลว

ายภาพดวยชัตเตอรแบบสัมผัส

ดวยการใชนิ้วแตะสัมผัสจอภาพ ผูใชสามารถโฟกัสและถายภาพไดโดยอัตโนมัติ และฟงกชั่น
นี้สามารถทำงานรวมกับระบบบันทึกภาพไดทุกระบบ

แสดงภาพดวยระบบ Live View

กดปมุ < >
กลองจะแสดงภาพแบบ Live View ทีจ่ อ LCD

ปรับตั้งใหชัตเตอรแบบสัมผัสทำงาน

ใชนวิ้ แตะ
ทีม่ มุ ลางดานซายของจอภาพ
แตละครัง้ ทีใ่ ชนวิ้ แตะสัญลักษณนี้ จะสลับระหวาง
และ
เมือ่ ตัง้ เปน
(Touch Shutter : Enable) ผใู ช
สามารถโฟกัสและใชนิ้วแตะสัมผัสจอภาพได
เมือ่ ตัง้ เปน
(Touch Shutter : Disable) ผใู ช
สามารถโฟกัสโดยใชนวิ้ แตะสัมผัสจอภาพได และ
ลั่นชัตเตอรโดยกดปุมชัตเตอร

แตะที่จอภาพเพื่อถายภาพ

ใชนิ้วแตะที่ใบหนาหรือวัตถุในจอภาพ
ที่จุดที่ใชนิ้วแตะ กลองจะออโตโฟกัสในรูปแบบที่
ปรับตัง้ ไว (น.153-161) และถาตัง้ เปน
[FlexiZone - Multi] กลองจะปรับไปเปน
[FlexiZone - Single]

เมื่อโฟกัสไดแลว จุดโฟกัสจะเปลี่ยนเปนสีเขียว
และกลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติ
หากไมสามารถโฟกัสได จุดโฟกัสจะเปลี่ยนเปน
สีสม และภาพจะไมถูกบันทึก ใหแตะที่หนาหรือ
วัตถุในภาพอีกครั้ง

ายภาพดวยชัตเตอรแบบสัมผัส
แมจะตั้งเปน

(ระบบถายภาพตอเนื่อง) กลองจะถายภาพแบบครั้งละภาพ

ชัตเตอรแบบสัมผัสจะไมทำงานเมื่อใชฟงกชั่นขยายดูภาพ
เมื่อ [6: Shutter/AE lock button] ไดตั้งเปน [1: AE lock/AF] หรือ
[3: AE/AF, no AE lock] ซึ่งเปนรายการใน [
4: Custom Functions(C.Fn)]
ระบบออโตโฟกัสจะไมทำงาน
ผูใชสามารถปรับตั้งใหชัตเตอรแบบสัมผัสทำงาน โดยการปรับตั้ง [Touch Shutter:
]
Enable] ในแถบ [
เมื่อตองการถายภาพดวยชัตเตอร B ใหแตะจอภาพสองครั้ง การแตะครั้งแรกจะเปนการ
เริ่มตนเปดรับแสง เมื่อแตะอีกครั้งจะหยุดการเปดรับแสง และตองใชความระมัดระวังที่
จะไมใหกลองสั่นในขณะใชนิ้วแตะจอภาพ

รับภาพใหชดั ดวยการหมุนปรับเอง

ผใู ชสามารถขยายภาพและโฟกัสไดอยางละเอียดดวยการปรับตัง้ เอง

ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่
ปรั บ ภาพด ว ยการใช มื อ หมุ น ปรั บ ที่ เ ลนส แ บบ
คราวๆ

ใชฟงกชั่นขยายดูภาพ

กดปมุ
กรอบขยายภาพจะปรากฏขึ้น
ผใู ชสามารถแตะ [ ] บนจอภาพ
เพื่อขยายภาพได

เคลื่อนเฟรมขยายภาพ

ใช
เพือ่ เลือกกรอบสำหรับขยายดูภาพ
ไปในตำแหนงที่ตองการโฟกัส

กรอบขยายภาพ

กดปุม
หรือ
กลองจะกลับไปใช
จุ ด โฟกั ส ที่ กึ่ ง กลางเฟรม

ขยายภาพ

แตละครัง้ ทีก่ ดปมุ
การแสดงการขยายจะ
เปลีย่ นไปตามลำดับ ดังนี้
ภาพขนาดปกติ

ปรับภาพใหชดั เอง (แมนนวล)
ขณะดูภาพที่ถูกขยาย หมุนปรับเลนสเพื่อปรับ
ภาพใหคมชัด
หลังจากปรับภาพใหชดั แลว กดปมุ
เพื่อกลับสูการดูภาพขนาดปกติ

ถายภาพ
ล็อคคาแสง
พื้นที่ขยายภาพ
อัตราสวนขยาย

ตรวจสอบจุดโฟกัสและคาแสง จากนัน้ กดชัตเตอร
ลงจนสุดเพื่อถายภาพ (น.144)

คำเตือนเกี่ยวกับการถายภาพดวยระบบ Live View
คุณภาพของภาพ

เมือ่ ถายภาพโดยใชความไวแสงสูง สัญญาณรบกวน(จุดแสงหรือแถบแสง) จะปรากฏ
ขึ้นจนสังเกตเห็นได
การถ า ยภาพในที่ ซึ่ ง มี อุ ณ หภู มิ สู ง อาจทำให เ กิ ด สั ญ ญาณรบกวนและสี สั น ที่ ผิ ด
ปกติในภาพได
หากถายภาพโดยใชระบบ Live View อยางตอเนือ่ งเปนเวลานานๆ อุณหภูมภิ ายในตัว
กลองจะสูงขึน้ และคุณภาพของภาพจะลดทอนลง ควรหยุดใชระบบ Live View เมือ่
ไมไดถา ยภาพใดๆ
เมื่อถายภาพดวยการเปดรับแสงเปนเวลานาน ในขณะที่อุณหภูมิภายในตัวกลองสูง
คุณภาพของภาพจะลดทอนลง ใหหยุดถายภาพดวยระบบ Live View และหยุด
พักกลอง 2-3 นาที กอนที่จะใชถายภาพตอไป

สัญลักษณเตือนอุณหภูมภิ ายในตัวกลอง

สีขาว และ

สีแดง

ถาผูใชถายภาพดวยระบบ Live View อยางตอเนื่องเปนเวลานานๆ อุณหภูมิภายในตัว
กลองจะสูงขึ้น สัญลักษณ
สีขาว จะปรากฏขึ้น ถายังคงถายภาพนิ่งตอไป
ภาพอาจจะมีความผิดปกติ ดังนั้นควรจะหยุดพักการทำงานของระบบ Live View เพื่อให
อุณหภูมิภายในตัวกลองลดลง กอนที่จะใชกลองถายภาพตอไป

ถาสัญลักษณ
สีขาวปรากฏอยู และผูใชยังคงถายตอไปจนกระทั่งอุณหภูมิภายใน
ตัวกลองสูงขึ้น สัญลักษณ
สีแดงจะปรากฏขึ้นและกระพริบ การกระพริบเตือนของ
สัญลักษณนี้บงบอกวา อีกไมนานระบบ Live View จะหยุดการทำงานลงโดยอัตโนมัติ
จะถายภาพไมไดจนกวาอุณหภูมิภายในตัวกลองจะลดลง ใหปดสวิตซของกลอง และพัก
การใชงานสักพักหนึ่ง
การใชระบบ Live View ในเวลาติดตอกันเปนเวลานาน จะทำใหสัญลักษณ
และ
ปรากฏไดเร็วขึ้น ดังนั้นเมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน ใหปดสวิตซของกลอง
เสมอ
ถาอุณหภูมิภายในตัวกลองสูงมาก คุณภาพของภาพที่ระดับความไวแสงสูง หรือเมื่อเปด
รับแสงนาน อาจจะลดทอนลง แมวาสัญลักษณ
จะยังไมปรากฏขึ้นก็ตาม

คำเตือนเกี่ยวกับการถายภาพดวยระบบ Live View
เกีย่ วกับการใชกลอง

ถาถายภาพในขณะทีใ่ ชกรอบขยายดูภาพ คาแสงของภาพทีถ่ า ยอาจจะไมไดผลตามทีพ่ อใจ ให
ปรับระบบแสดงภาพใหแสดงในขนาดปกติกอนที่จะถายภาพจริงๆ และในขณะขยายดูภาพ
ความไวชัตเตอรและชองรับแสงจะแสดงดวยสีสม แมวาผูใชจะถายภาพในขณะที่ขยายดูภาพ
ภาพก็จะถูกถายไวในขนาดปกติ
ถาเมนู [

2: Auto Lighting Optimizer] (น.123) ไดถก
ู ตัง้ เปนอยางอืน่ ทีไ่ มใช

ภาพอาจจะยังคงดูสวาง แมวา จะชดเชยแสงใหนอ ยกวาพอดี หรือปรับชดเชยแสง
แฟลชใหนอ ยลงกวาพอดี
ถาใชเลนสชนิด TS-E เมือ่ ขยับเคลือ่ นชิน้ เลนสไปทางแนวตัง้ หรือเมือ่ ใชทอ ตอเลนส
(Extension Tube) คาแสงอัตโนมัตอิ าจเกิดความคลาดเคลือ่ นไปจากระดับมาตรฐาน หรือเกิด
ความผิดปกติ
[Disable]

เกีย่ วกับภาพ Live View

ในสภาพแสงนอยมากหรือแสงเจิดจามาก ภาพจากระบบ Live View อาจไมสะทอนความเขม
สวางของภาพทีก่ ำลังจะถายไดเหมือนจริง
ถาแหลงกำเนิดแสงซึ่งใชถายภาพนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไป ภาพที่จอภาพอาจมีการกระพริบ
หากเปนเชนนี้ ใหหยุดใชระบบ Live View และลองถายภาพใหมอีกครั้งในแหลงกำเนิดแสง
ในเวลานัน้
หากเล็งกลองไปยังทิศทางอืน อาจทำใหแสงของภาพทีแ่ สดงแบบ Live View แสดงความเขมสวาง
ทีไ่ มถกู ตองอยชู วั่ ขณะ ใหรอจนความเขมสวางของภาพมีความเสถียร แลวจึงใชระบบ Live View
ถายภาพตอไป
หากมีแหลงกำเนิดแสงที่สวางจามากในภาพ สวนที่สวางมากอาจกลายเปนสีดำเขมในภาพที่
ปรากฏบนจอภาพ อยางไรก็ตาม ความสวางในพืน้ ทีน่ นั้ จะปรากฏอยางถูกตองในภาพทีถ่ า ยจริง
ในสภาพแสงนอย ถาปรับตัง้ [ 2: LCD brightness] ไปในทางทีส่ วาง สัญญาณรบกวน
ทีแ่ สดงความเพีย้ นสีอาจปรากฏขึน้ ในภาพ อยางไรก็ตาม สัญญาณรบกวนทีแ่ สดงความเพีย้ นสี
จะไมปรากฏขึน้ ในภาพทีถ่ า ยจริง
เมือ่ ผใู ชขยายดูภาพ ความคมชัดของภาพอาจจะดูชดั เจนกวาภาพทีถ่ า ยไวจั ริง

เกีย่ วกับ Custom Function

ในขณะใชระบบ Live View ฟงกชนั่ หลายอยางจะไมทำงานหรือไมสามารถปรับตัง้ ได (น.293)

เกี่ยวกับเลนสและแฟลช

ไมสามารถใชฟงกชั่น focus preset ซึ่งมีอยูในเลนสซูเปอรเทเลได
ไมสามารถล็อคคาแสงแฟลช(FE Lock) ได ไมวา จะใชแฟลชในตัวหรือแฟลชภายนอก แฟลชจะไม
ยิงแสงออกไป เมือ่ นำแฟลชภายนอกมาใช

¡ÒÃ¶‹ÒÂÀÒ¾Â¹µÃ
ผูใชสามารถถายภาพยนตรไดเมื่อปรับสวิตซ
เปดปดพลังงานของกลองไปที่
โดยไฟลภาพยนตรที่ถายจะเปนไฟลที่มีสกุล
.MOV

การดทีส่ ามารถถายภาพยนตรได
เมื่อถายภาพยนตร ควรใชการด SD ที่มีความจุสูง ในระดับ SD
หรือสูงกวา
Speed Class 6
หากใชการดที่มีความเร็วในการอาน/เขียน ต่ำ การบันทึกภาพยนตรอาจ
เกิดความผิดปกติ เชนเดียวกันกับการเลนดูภาพยนตรจากการดที่มีความ
เร็วต่ำ การเลนภาพก็อาจเกิดความผิดปกติไดเชนกัน สำหรับการตรวจสอบ
ความเร็วในการอาน/เขียนของการด ตรวจสอบไดจากเวบไซตของผู
ผลิตการด
เกีย่ วกับ Full HD 1080

Full HD 1080 เปนการระบุถงึ การเขากันกับคุณสมบัติ
High Definition ซึง่ มีความละเอียด 1080 พิกเซลทาง
แนวตั้ง(เสนของการสแกน)

ารถายภาพยนตร

แนะนำใหตอกลองกับเครื่องรับโทรทัศน เมื่อตองการเลนดูภาพยนตรที่ถายไวแลว
(น.258, 261)

ถายภาพยนตรดวยระบบอัตโนมัติ
เมือ่ ไมไดปรับตัง้ ระบบบันทึกภาพไวที่ < M > ระบบควบคุมการเปดรับแสงแบบอัตโนมัตจิ ะเริม่

ตนทำงานเพื่อใหการเปดรับแสงพอเหมาะกับความเขมสวางในเวลานั้น

ปรับสวิตซเปดปดพลังงานไปที่

จะมีเสียงเกิดขึน้ จากกระจกสะทอนภาพทีย่ กตัวขึน้
ไป จากนัน้ จะมีภาพปรากฏบนจอภาพ LCD

ปรับตัง้ ระบบบันทึกภาพ

หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปทีร่ ะบบใดๆ
ก็ได ยกเวน < M >

โฟกัสไปยังวัตถุ

กอนถายภาพยนตร เลือกใชระบบออโตโฟกัส หรือ
แมนนวลโฟกัส (น.153-161, 164)
โดยคาเริ่มตน กลองจะตั้งเปน [Movie Servo
AF: Enable] และกลองจะโฟกัสเสมอ หากตอง
การยกเลิก Movie Servo AF ดูหนา 191

ถายภาพยนตร
กดปมุ

บันทึกภาพยนตร

ไมโครโฟน

เพือ่ เริม่ ถายภาพยนตร และกดปมุ
ซ้ำอีกครัง้ เมือ่ ตองการหยุด

เมื่อถายภาพยนตรไปแลว สัญลักษณ “
จะปรากฏขึน้ ทีม่ มุ ขวาดานบนของจอ LCD

”

¡ารถายภาพยนตร
อานคำเตือนเกีย่ วกับการถายภาพยนตร หนา 195 และ 196
หากจำเปน ใหอา นคำเตือนเกีย่ วกับการถายภาพ Live View ทีห่ นา 165 และ 166
ในระบบบันทึกภาพ Basic Zone ผลของการถายภาพยนตรจะไมแตกตา งจากเมือ่ ถายภาพดวย
ระบบ
และเชนเดียวกัน สัญลักษณรูปแบบของภาพที่กลองตรวจจับไดจะปรากฏขึ้นที่
มุมบนดานซาย (น.172)
เมนูฟงกชั่นที่ปรับตั้งไดของระบบ Basic Zone กับ Creative Zone อาจมีความแตกตางกัน
(น.318)
ในระบบบันทึกภาพ < Av > และ < Tv > การปรับตัง้ จะเหมือนกับเมือ่ ใชระบบบันทึกภาพ
<P>
กลองจะตั้งความไวแสง (ISO 100-6400) ความไวชัตเตอร และชองรับแสง ใหโดยอัตโนมัติ
ในระบบบันทึกภาพสรางสรรค(Creative Zone) สามารถล็อคคาแสงได โดยกดปมุ
(AE Lock น.121) หากตองการยกเลิกการล็อคคาแสงในระหวางการถายภาพยนตร
ใหกดปุม
(คาแสงจะถูกล็อคไวจนกระทั่งผูใชกดปุม
)
เมื่อใชระบบบันทึกภาพสรางสรรค(Creative Zone) ผูใชสามารถกดปุม <
> คางไว
และหมุนวงแหวน
เพื่อชดเชยแสง
เมือ่ แตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึง่ กลองจะแสดงความไวชัตเตอร ชองรับแสง และความไวแสง
ทีด่ า นลางของจอภาพ เปนคาแสงสำหรับถายภาพนิง่ (น.175) สวนคาแสงสำหรับการถาย
ภาพยนตรนนั้ จะไมแสดงไว และโปรดทราบวา คาแสงของการถายภาพยนตรนนั้ จะแตกตาง
จากคาแสงของการถายภาพนิง่
เมือ่ ถายภาพยนตรดว ยระบบเปดรับแสงอัตโนมัติ ความไวชัตเตอรและชองรับแสงจะไมถกู
บันทึกไวในขอมูลของภาพ (Exif)

การใชรว มกับแฟลช EX-series Speedlite (อุปกรณเสริมพิเศษ) รนุ ทีม่ ไี ฟ LED
กลองรุนนี้ถูกออกแบบใหมีฟงกชั่นเปดแสงไฟ LED จากแฟลชภายนอกโดยอัตโนมัติเมื่อ
แสงนอย สำหรับรายละเอียดเพิม่ เติม อานไดจากคมู อื การใชของแฟลช EX-series
Speedlite

¡ารถายภาพยนตร
สัญลักษณตวั แทนของรูปแบบภาพ
เมือ่ ใชระบบบันทึกภาพพืน้ ฐาน(Basic Zone) ในการถายภาพยนตร สัญลักษณซงึ่ เปนตัวแทน
ของรูปแบบภาพทีก่ ำลังถายจะปรากฏขึน้ สำหรับการถายภาพบางประเภท สัญลักษณทปี่ รากฏ
ขึ้นอาจจะไมตรงกันกับรูปแบบของภาพที่กำลังถายจริง

ตัวแบบ
ฉากหลัง
สวาง
ยอนแสง
มีทอ งฟาสีน้ำเงินประกอบอยู

ยอนแสง
พระอาทิตยตก
แสงเปนจุด
เขมมืด

ภาพคน

*1

ไมใชภาพคน

ภาพธรรมชาติ

และภาพกลางแจง

ภาพ

ระยะใกล*2

สีสันของ
ฉากหลัง
สีเทา

สีน้ำเงินออน
สีสม
สีน้ำเงินเขม

*1 : ปรากฏก็ตอ เมือ่ รูปแบบของการโฟกัสถูกตัง้ เปน [ + Tracking] ถาตัง้ เปนรูปแบบอืน่
สั ญ ลั ก ษณ “Non-Portrait” (ไม ใ ช ภ าพคน) จะปรากฏขึ้ น แม ว า จะพบว า มี ค นอยู
ในภาพก็ตาม
*2 : ปรากฏก็ตอ เมือ่ เลนสทใี่ ชมขี อ มูลระยะทาง ถาใชทอ ตอเลนส(Extension Tube) หรือเลนส
โคลสอัพ สัญลักษณทปี่ รากฏอาจจะไมตรงกับภาพทีก่ ำลังจะถายจริง
*3 : สัญลักษณที่เหมาะสมกับรูปแบบที่กลองวิเคราะหไดจะปรากฏขึ้น

¡ารถายภาพยนตร
การถายภาพยนตรดวยระบบแมนนวล
เมื่อใชระบบ < M > ผูใชสามารถปรับชัตเตอร ชองรับแสง และความไวแสง สำหรับถาย

ภาพยนตรได การถายภาพยนตรดว ยการปรับตัง้ เองนัน้ เหมาะสำหรับผใู ชทมี่ ปี ระสบการณแลว
เทานั้น

ปรับสวิตซเปดปดพลังงานไปที่

จะมีเสียงกระจกสะทอนภาพที่ยกตัวขึ้นไป
จากนัน้ จะมีภาพปรากฏบนจอภาพ LCD

หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพ
ไปที่ < M >
ปรับความไวชัตเตอรและชองรับแสง
หมุนวงแหวน
เพือ่ ปรับตัง้ ความไว
ชัตเตอร คาที่ปรับตั้งไดขึ้นอยูกับความเร็วใน
การถาย
(frame rate)
: 1/4000 วินาที - 1/60 วินาที
: 1/4000 วินาที - 1/30 วินาที
เมือ่ ตองการปรับชองรับแสง กดปมุ
และหมุนวงแหวน

ปรับความไวแสง
กดปมุ

และกด
เพือ่ เลือกความไวแสง

หรือหมุน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความไวแสง ให
ดูหนาถัดไป

¡ารถายภาพยนตร
โฟกัสและถายภาพยนตร

วิธกี ารจะเหมือนกันกับขัน้ ตอนที่ 3 และ 4 ของ
“ถายภาพดวยระบบเปดรับแสงอัตโนมัติ”
(น.170)

ความไวแสงในขณะถายภาพยนตร
เมือ่ ใช [Auto] ความไวแสงจะถูกปรับตัง้ โดยอัตโนมัตภิ ายในชวง ISO 100 - 6400
ผใู ชสามารถปรับตัง้ ความไวแสงเองภายในชวง ISO 100 - 6400 ในระดับขัน้ ละ 1 สต็อป
ภายใน [ 4: Custom Functions)C.Fn)] ถา [2: ISO expansion] ไดตงั้ เปน
[1:On] ชวงความไวแสงทีป
่ รับตัง้ ไดกจ็ ะขยายออกไป ผใู ชจงึ สามารถปรับตัง้ ไดถงึ H
(เทียบเทา กับ ISO 12800)
ภายใน [ 4: Custom Functions)C.Fn)] ถา [3: Highlight tone priority] ได
ตัง้ เปน [1: Enable] ความไวแสงจะถูกตัง้ เปน ISO 200 - 6400
หากถายภาพยนตรทคี่ วามไวแสง ISO 12800 อาจมีสญ
ั ญาณรบกวนปรากฏมากขึน้ เปนความ
ไวแสงทีถ่ กู กำหนดไวสำหรับการขยายชวงความไวแสง(Expand ISO) (แสดงเปน “H”)
ใน [ 4: Custom Functions)C.Fn)] ถา [2: ISO expansion] ไดตงั้ เปน
[1: On] และผใู ชตอ
 งการเปลีย่ นจากการถายภาพนิง่ ไปเปนการถายภาพยนตร เมือ่ ปรับความ
ไวแสงเอง จะสามารถปรับไดสงู สุดที่ H (เทียบเทากับ ISO 12800) และแมวา ผใู ชจะปรับเปลีย่ น
ไปสกู ารถายภาพนิง่ ระดับความไวแสงก็จะไมยอ นกลับไปเปนคาเดิม
ไมสามารถชดเชยแสงได
ไมแนะนำใหเปลีย่ นขนาดชองรับแสงในระหวางทีก่ ำลังถายภาพยนตรอยู เพราะการเปลีย่ นชอง
รับแสงจะสังเกตเห็นในภาพยนตรทถี่ า ยดวย
ถาผใู ชเปลีย่ นความไวชัตเตอรในขณะถายภาพยนตรดว ยแสงฟลูออเรสเซนตหรือแสง LED แสง
ในภาพยนตรทถี่ า ยอาจมีการกระพริบ
เมื่อตั้งเปน ISO Auto ผูใชสามารถกดปุม

เพื่อล็อคคาความไวแสงได

หลังจากจัดองคประกอบภาพใหม ผใู ชสามารถดูความแตกตางของระดับแสงจากตัวแสดงระดับ
แสง (น.175) เปรียบเทียบกับระดับแสงในขณะทีก่ ดปมุ
สามารถดู histogram ไดเมือ่ กดปมุ
เมือ่ ถายภาพยนตรสงิ่ ทีก่ ำลังเคลือ่ นที่ แนะนำใหใชความไวชัตเตอรระหวาง 1/30 วินาที ถึง 1/125
วินาที ยิง่ ใชความไวชัตเตอรสงู ความราบลืน่ ของภาพยนตรกจ็ ะยิง่ ลดลง

¡ารถายภาพยนตร
เกี่ยวกับการแสดงขอมูล
แตละครัง้ ทีก่ ดปมุ

การแสดงขอมูลจะเปลีย่ นแปลงไป
ระบบ AF

ระบบถายภาพยนตร
อัตโนมัติ
(Basic Zone)
อัตโนมัติ
(Creative Zone)
แมนนวล

+ Tracking
FlexiZone - Multi
FlexiZone - Single
จำนวนภาพนิ่งที่ถายได
ระยะเวลาทีถ่ า ยภาพยนตรตอ ไปได /
เวลาที่ถายไปแลว
ระดับพลังงานของแบตเตอรี่
จุดโฟกัส [FlexiZone - Single]

ระบบขับเคลื่อน
คุณภาพของภาพยนตร
ความละเอียดของภาพยนตร
ความเร็วในการบันทึก
(frame rate)
ระบบวิดีโอ snapshot
Movie Servo AF
ล็อคคาแสง
ไฟ LED
ความไวชัตเตอร
ชองรับแสง
ตัวบอกการเชือ่ มตอของ GPS
เข็มทิศดิจิตอล
ระดับแสง

จอปรับควบคุมแบบรวดเร็ว
สมดุลสีขาว
Picture Style
ปรับความเขมสวาง
และความเปรียบตาง
อัตโนมัติ
ตัวสงสัญญาณ Eye-Fi
ระบบบันทึกภาพ
เปดรับแสงอัตโนมัติ

เปดรับแสงแบบปรับตัง้ เอง

ขยายดูภาพ
ระดับเสียง : แมนนวล
ความไวแสง
ตัวลดเสียง
เนนรายละเอียดในสวนสวาง
ฟลเตอรตดั เสียงลม

เมื่อเริ่มถายภาพยนตรแลว ตัวเลขแสดงเวลาที่ถายภาพยนตรได จะเปลี่ยนไปเปนเวลาของ
ภาพยนตรที่กำลังถาย

¡ารถายภาพยนตร
เรื่องที่ควรทราบเกี่ยวกับการถายภาพยนตร
ในขณะถายภาพยนตร หามหันเลนสไปในทิศทางของดวงอาทิตยโดยตรง เพราะความรอนจาก
แสงอาทิตยอาจทำใหชนิ้ สวนภายในตัวกลองเสียหายได
ถาตัง้ เปน
และความไวแสงหรือชองรับแสงมีการเปลีย่ นแปลงไปในขณะถายภาพยนตร
สมดุลสีขาวอาจเปลีย่ นแปลงไปได
เมื่อถายภาพยนตรภายใตแสงฟลูออเรสเซนตหรือแสงจากหลอด LED ภาพยนตรอาจมี
การกระพริบ
ไมแนะนำใหซูมเลนสในระหวางที่กำลังถายภาพยนตรอยู เพราะการซูมอาจทำใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงของคาแสงโดยไมเกี่ยวของกับวาชองรับแสงขนาดกวางที่สุดจะเปลี่ยนแปลงไป
หรือไม และการเปลีย่ นแปลงของคาแสงจะปรากฏอยใู นภาพยนตรทถี่ า ยดวย (ยกเวน EF-S18135mm f/3.5-5.6 IS STM)
ไมสามารถขยายดูภาพในขณะทีก่ ำลังถายภาพยนตรอยู
คำเตือนสำหรับการถายภาพยนตรไดแสดงไวในหนา 195 และ 196
หากจำเปน ใหอา นคำเตือนสำหรับการถายภาพดวย Live View ทีแ่ สดงไวในหนา 165
และ 166
การปรับตั้งเกี่ยวกับระบบถายภาพยนตรจะอยูภายใน
และ
(น.191)
แตละครัง้ ทีถ่ า ยภาพยนตรกลองจะบันทึกเปนไฟล 1 ไฟล ถาไฟลมขี นาดใหญเกินกวา 4 GB
กลองจะสรางไฟลใหมโดยอัตโนมัติ และบันทึกตอในไฟลใหม
ผใู ชจะมองเห็นภาพในขนาด 100% ของพืน้ ทีภ่ าพจริง เมือ่ ตัง้ ความละเอียดของภาพยนตรเปน
ขนาด
สามารถบันทึกเสียงในแบบสเตริโอได ดวยไมโครโฟนในตัวกลอง (น.170)
สามารถบันทึกเสียงในแบบสเตริโอ ไดดว ยการใชไมโครโฟนภายนอก เสียบเขากับชองเสียบ
ไมโครโฟนภายนอก(เสนผาศูนยกลาง 3.5 มม.) เขากับชองเสียบไมโครโฟนภายนอก (น.20) ซึง่
เมือ่ เสียบไมโครโฟนภายนอกแลว ไมโครโฟนในตัวจะไมทำงาน
ผูใชสามารถจะใชรีโมทคอนโทรล RC-6 (อุปกรณเสริมพิเศษ, น.303) เพื่อเริ่มตนและสั่งหยุด
ถายภาพยนตรไดเมือ่ ตัง้ ระบบขับเคลือ่ นเปน
ใหปรับสวิตซของรีโมทไปที่ < 2 >
(หนวงเวลา 2 วินาที) จากนัน้ จึงกดปมุ สงสัญญาณ ถาปรับสวิตซเปน < > (ถายภาพทันที)
เมือ่ สงสัญญาณจากรีโมท กลองจะถายภาพนิง่ แทน
เมื่อใช Battery Pack LP-E8 ที่ประจุไฟเต็ม ระยะเวลาที่สามาถถายภาพยนตรไดจะเปนดังตอ
ไปนี้ : ที่ 23 ํC/73 ํF ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที และที่ 0 ํC/32 ํF ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

¡ารถายภาพยนตร
การจำลองภาพในขั้นสุดทาย
ภาพทีป่ รากฏใหเห็นทีจ่ อภาพ จะสะทอนใหเห็นผลของ Picture Style สมดุลสีขาว
ฯลฯ ทีผ่ ใู ชปรับตัง้ ไว ผใู ชจงึ สามารถตรวจสอบผลการปรับตัง้ ได
ภาพยนตรทปี่ รากฏใหเห็นในระหวางทีถ่ า ยภาพยนตร จะสะทอนใหเห็นผลการปรับ
ตัง้ ตางๆ ตามรายการตอไปนี้

การจำลองภาพในขั้นสุดทายของระบบ Live View

Picture Style
* สะทอนใหเห็นการปรับตั้งตัวแปรทั้งหมด เชน ความคมชัด ความเปรียบตาง ความอิ่มตัวของสี
และโทนสี
สมดุลสีขาว
ปรับแกสมดุลสีขาว
คาแสง
ชวงความชัด
ระบบปรับความเขมสวางอัตโนมัติ (Auto Lighting Optimizer)
ระบบปรับแกความสลัวของขอบภาพโดยอัตโนมัติ
ระบบเนนรายละเอียดในสวนสวาง

¡ารถายภาพยนตร
ถายภาพนิ่ง
ผูใชสามารถถายภาพนิ่งไดตลอดเวลาโดยกดปุม
ชัตเตอรลงไปจนสุด แมในขณะถายภาพยนตร

การถายภาพนิ่งในขณะถายภาพยนตร

ถาผูใชถายภาพนิ่ง ในระหวางที่กำลังถายภาพยนตร ภาพยนตรจะหยุดคางในขณะนั้น
ประมาณ 1 วินาที
ภาพนิง่ ทีถ่ า ยจะถูกบันทึกลงในการด และการถายภาพยนตรจะกลับมาทำงานตอไปเองโดย
อัตโนมัติเมื่อจอภาพกลับมาแสดงภาพแบบ Live View อีกครั้งหนึ่ง
ภาพนิง่ และภาพยนตร จะถูกบันทึกแยกเปนไฟลตา งหากจากกัน
ภาพนิง่ และภาพยนตรทถี่ า ย จะถูกบันทึกเปนไฟลแยกตางหากจากกันในการด
ฟงกชนั่ ตางๆ ทีป่ รับตัง้ และทำงานไดในระบบถายภาพนิง่ นัน้ ไดแสดงไวดา นลาง
สวนฟงกชนั่ อืน่ ๆ จะเหมือนกับฟงกชนั่ สำหรับการถายภาพยนตร
ฟงกชั่น

การปรับตั้ง
ปรับตัง้ ไดจากเมนู [ 1: Image Quality]
คุณภาพ
เมือ่ ขนาดการถายภาพยนตรเปน [1920x1080] หรือ [1280x720]
ในการบันทึก อัตราสวนของดานจะเทากับ 16:9 และเมือ่ ขนาดเปน [640x480]
อัตราสวนของดานจะเทากับ 4:3
ถายดวยระบบอัตโนมัติ : กลองจะเลือกความไวแสงใหโดยอัตโนมัตใิ นชวง
ISO 100-6400
ความไวแสง
ถายดวยระบบแมนนวล : ดู “ความไวแสง ในขณะถายภาพดวยการ
ปรับตัง้ คาการเปดรับแสงเอง” หนา 174
ถายดวยระบบอัตโนมัติ : กลองจะตัง้ ความไวชัตเตอรและชองรับแสงใหโดย
การปรับตั้งคา อัตโนมัต(ิ แสดงใหเห็นเมือ่ ใชนวิ้ แตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึง่ )
การเปดรับแสง ถายดวยระบบแมนนวล : ผใู ชตอ งตัง้ ความไวชัตเตอรและชอง
รับแสงเอง
AEB
ไมทำงาน
ระบบแฟลช
แฟลชไมทำงาน

* หากมีการปรับตัง้ Highlight tone priority ความไวแสงจะเริม่ ตนจาก ISO 200
แมวา จะตัง้ ระบบขับเคลือ่ นไวเปนแบบใด เมือ่ ถายภาพนิง่ ในระหวางการถายภาพยนตร กลอง
จะใชระบบขับเคลื่อนแบบครั้งละภาพเสมอ

¡ารถายภาพยนตร
ในระหวางการถายภาพยนตร หากผูใชแตะปุมชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง ปรากฏการณตางๆ ดัง
ตอไปนี้อาจจะเกิดขึ้น :
โฟกัสอาจจะหลุดหางจากความชัดไปชั่วขณะหนึ่ง
ความเขมสวางของภาพยนตรที่ถูกบันทึกอาจจะแตกตางจากความเปนจริง
ภาพยนตรที่บันทึกอาจจะหยุดนิ่งไปชั่วขณะหนึ่ง
ระบบถายภาพยนตรอาจบันทึกเสียงจากการปรับควบคุมเลนสกไ็ ด เสียงจากการปรับควบคุม
เลนสจึงอาจจะสอดแทรกเขามาในเสียงของภาพยนตรที่บันทึก
ผูใชอาจจะไมสามารถถายภาพนิ่งในระหวางการถายภาพยนตรไดหากกลองยังโฟกัสไมได
เชน ในขณะถายภาพสิง่ ทีเ่ คลือ่ นที่

ารปรับตัง้ ฟงกชนั่ ของการถายภาพยนตร

การปรับตัง้ ฟงกชนั่ สำหรับการถายภาพยนตร รายละเอียดจะอธิบายไวดงั นี้

(การปรับตั้งอยางรวดเร็ว)
ขณะที่จอภาพ LCD กำลังแสดงภาพของภาพยนตรที่กำลังถาย ผูใชสามารถกดปุม
เพือ่ เขาสกู ารปรับตัง้ ฟงกชนั่ ของ ระบบออโตโฟกัส, ระบบขับเคลื่อน, คุณภาพใน
การบันทึกภาพ (ภาพนิง่ ), ความละเอียดในการบันทึกภาพยนตร, วิดโี อ snapshot, สมดุล
สีขาว, Picture Style และ ปรับความเขมสวางอัตโนมัต(ิ Auto Lighting Optimizer)
ในระบบบันทึกภาพพืน้ ฐาน(Basic Zone) จะสามารถปรับตัง้ ฟงกชนั่ ทีเ่ ปนตัวเขมเทานัน้

กดปมุ
ฟงกชนั่ ทีส่ ามารถปรับตัง้ ได จะปรากฏขึน้ ทาง
ดานซายของจอภาพ

เลือกและปรับตั้งฟงกชั่นที่ตองการ
กดปมุ

เพือ่ เลือกฟงกชนั่

การปรับตัง้ ฟงกชนั่ ทีเ่ ลือกได และคำแนะนำ ดาน
คุณสมบัติ (น.52) จะปรากฏขึน้
กดปมุ
หรือหมุนวงแหวน
เพื่อปรับเปลี่ยน
หากตองการปรับตัง้ ระบบขับเคลือ่ น
หรือ
คาตัวแปรของ Picture Style ใหกดปมุ

ออกจากการปรับตั้ง

กดปมุ
เพือ่ ออกจากการปรับตัง้ และกลับ
สูการถายภาพยนตร
ผใู ชสามารถจะเลือก <
> เพือ่ กลับสกู ารถาย
ภาพยนตรได

ารปรับตัง้ ขนาดของภาพยนตร
ในแถบเมนู [ 2: Movie rec. size] นี้ออกแบบ
ให ป รั บ ตั้ ง ความละเอี ย ดในการถ า ยภาพยนตร
[****x****] และปรับ frame rate ได [ ] (ความเร็ว
ในการบันทึกเปนเฟรมตอวินาที) และ จะปรับ
เปลี่ยนใหเองโดยอัตโนมัติเมื่อผูใชไดทำการเปลี่ยน
ระบบของวิดีโอ [ 2: Video system]
ความละเอียดของภาพยนตร

ถายดวยคุณภาพระดับ Full HD (Full High-Definition)
อัตราสวนของดานเปน 16:9
ถายดวยคุณภาพระดับ HD (High-Definition)
อัตราสวนของดานเปน 16:9
บันทึกดวยคุณภาพระดับมาตรฐาน
อัตราสวนของดานเปน 4:3

Frame Rate (fps: เฟรมตอวินาที)

ในพื้นที่ซึ่งใชระบบโทรทัศนแบบ NTSC เชน North America,
Japan, Korea, Mexico ฯลฯ
สำหรับพืน้ ทีซ่ งึ่ ใชระบบโทรทัศนแบบ PAL เชน Europe, Russia, China,
Australia ฯลฯ
ระดับมาตรฐานของการถายภาพยนตร

ารปรับตั้งขนาดของภาพยนตร
ระยะเวลารวมที่สามารถถายภาพยนตรได และขนาดไฟลตอนาที
ความละเอียด
ของภาพยนตร

ระยะเวลารวมทีส่ ามารถถายภาพยนตรได(โดยประมาณ)

ขนาดไฟล

การด 4 GB

การด 8 GB

การด 16 GB

(โดยประมาณ)

11 นาที

22 นาที

44 นาที

330 MB / นาที

11 นาที

22 นาที

44 นาที

330 MB / นาที

46 นาที

1 ชม. 32 นาที

3 ชม. 4 นาที

82.5 MB / นาที

เกีย่ วกับขอจำกัดของระบบไฟล หากขนาดไฟลภาพยนตรมขี นาดถึง 4GB
แมจะถายภาพยนตรจนไฟลภาพยนตรมขี นาดถึง 4GB ผใู ชสามารถถายภาพยนตรตอ เนือ่ งไป
ไดโดยไมตองหยุดชะงัก
ในขณะทีถ่ า ยภาพยนตรอยนู นั้ ประมาณ 30 วินาทีกอ นทีไ่ ฟลภาพยนตรจะมีขนาดถึง 4GB ระยะ
เวลาในการถายภาพยนตรที่ปรากฏบนจอภาพจะเริ่มกระพริบ หากผูใชถายภาพยนตรตอไป
จนไฟลภาพยนตรมขี นาดเกิน 4GB กลองจะสรางไฟลภาพยนตรใหมโดยอัตโนมัติ และระยะเวลา
ในการถายภาพยนตรหรือรหัสของเวลา(Time code) จะหยุดกระพริบ
เมือ่ เลนดูภาพยนตร ผใู ชตอ งเลนไฟลแตละไฟลตา งหากจากกัน ไฟลภาพยนตรจะไมสามารถเลน
ตอกันเองไดโดยอัตโนมัติ เมือ่ สิน้ สุดการเลนไฟลแรกแลว ตองสัง่ เลนไฟลลำดับถัดไป

เกีย่ วกับขอจำกัดของเวลาในการถายภาพยนตร
ระยะเวลาในการถายภาพยนตรไดนานทีส่ ดุ ตอ 1 คลิปคือ 29 นาที 59 วินาที ถาถายภาพยนตร
จนครบ 29 นาที 59 วินาทีแลว การถายภาพยนตรจะหยุดลงเองโดยอัตโนมัติ ผใู ชสามารถถาย
ภาพยนตรไดอกี โดยกดปมุ < > (กลองจะบันทึกภาพยนตรในไฟลใหม)

การเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมภิ ายในตัวกลองอาจทำใหการถายภาพยนตรหยุดลงกอนถึงเวลาสูงสุด
ดังที่แสดงในตารางดานบน (น.196)

ายภาพยนตรแบบ Snapshots

ผใู ชสามารถสรางสรรคภาพยนตรสนั้ ๆ ไดดว ยวิธงี า ยๆ โดยใชฟง กชนั่ วิดโี อ snapshot
วิดโี อ snapshot หมายถึงคลิปภาพยนตรสนั้ ๆ ทีม่ คี วามยาว 2 วินาที, 4 วินาที และ 8
วินาที และออกแบบใหสามารถจัดเก็บรวบรวมคลิปภาพยนตรสนั้ ๆ ในแบบอัลบัม้ และ
สามารถบันทึกลงในการดเปนไฟลเดียว โดยการเปลีย่ นฉากหรือเปลีย่ นมุมกลองของแต
ละคลิป จึงสามารถสรางสรรคภาพยนตรสนั้ ทีด่ งึ ดูดความสนใจ นอกจากนี้ สามารถสราง
อัลบัม้ ทีเ่ ลนไดพรอมเสียงเพลงประกอบดวย (น.188, 251)
แนวคิดในการสรางอัลบัม้ วิดโี อ snapshot
Video
Snapshot 1

Video
Snapshot 2

Video
Snapshot X

อัลบั้มวิดีโอ snapshot

ปรับตัง้ ระยะเวลาสำหรับการถายวิดโี อ snapshot
เลือก [Video snapshot]

ในแถบ [ 2]
เลือก [Video snapshot]
จากนัน้ กด

เลือก [Enable]

เลือก [Enable] จากนัน้ กด

ายภาพยนตรแบบ Snapshots
เลือก [Album settings]

เลือก [Album settings]
จากนั้นกด
หากผูใชตองการถายภาพตอจากเดิมในอัลบั้มที่
มีอยแู ลว ไปที่ “เพิม่ เขาไปในอัลบัม้ ทีม่ อี ยแู ลว”
(น.187)

เลือก [Create a new album]

เลือก [Create a new album]
จากนั้นกด

เลือกความยาวของ Snapshot

กดปมุ
และใช
เพือ่ เลือก
ความยาวของ Snapshot จากนัน้ กด

เลือก [OK]

เลือก [OK] จากนัน้ กดปมุ
กดปมุ
เพือ่ ออกจากเมนู และกลับสู
การถายภาพยนตร และจะมีแถบสีน้ำเงินปรากฏ
ขึน้ เพือ่ บอกความยาวของภาพยนตรทถี่ า ยในแบบ
Snapshot

ระยะเวลาทีถ่ า ยภาพ

ไปที่ “การสรางอัลบัม้ วิดโี อ Snapshot”
หนา 185

ายภาพยนตรแบบ Snapshots
การสรางอัลบั้มวิดีโอ snapshot
ถายวิดโี อ snapshot อันแรก

กดปมุ < > เพือ่ ถายวิดโี อ
แถบสีน้ำเงินจะแสดงระยะเวลาที่ถายซึ่งจะคอยๆ
ลดลงเปนลำดับ หลังจากครบเวลาแลว การถาย
ภาพยนตรจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่จอ LCD ดับลงและไฟแสดงสถานะของ
การ ด หยุ ด กระพริ บ จอภาพสำหรั บ ยื น ยั น การ
บันทึกจะปรากฏขึน้ (น.186)

บันทึกวิดีโอ snapshot
กดปมุ
[

เพือ่ เลือก
Save as album] จากนัน
้ กด

คลิปภาพยนตรสั้นจะถูกบันทึกเปนวิดีโอ
snapshot และเปนวิดีโอแรกสุดของอัลบั้ม

ถายวิดีโอ snapshot อื่นๆ ตอไป
ทำซ้ำขัน้ ตอนที่ 7 เพือ่ ถายวิดโี อลำดับตอๆ ไป
กดปมุ

เพือ่ เลือก
[
Add to album] จากนัน
้ กด
หากตองการสรางอัลบั้มวิดีโอ snapshot อื่นๆ
เลือก [ Save as a new album]
จากนัน้ เลือก [OK]

ออกจากการถายวิดโี อ snapshot

ปรับตั้ง [Video snapshot] เปน [Disable]
เพื่อกลับสูการถายภาพยนตรแบบปกติ
ใหตรวจสอบใหแนใจวาเลือก [Disable] แลว
กดปมุ
เพือ่ ออกจากเมนูปรับตัง้ และ
กลับสูการถายภาพยนตรแบบปกติ

ายภาพยนตรแบบ Snapshots
ตัวเลือกในขั้นตอนที่ 8 และ 9
ฟงกชนั่ ตัวเลือก
(ขัน้ ตอนที่ 8)
(ขัน้ ตอนที่ 9)

(ขัน้ ตอนที่ 9)
(ขั้นตอนที่ 8 และ 9)
(ขัน้ ตอนที่ 8)
(ขัน้ ตอนที่ 9)

คำอธิบาย

คลิปภาพยนตรที่ถายจะถูกบันทึกเปนวิดีโอ snapshot
อันแรกในอัลบั้มของวิดีโอ snapshot
วิดโี อ snapshot ทีเ่ พิง่ บันทึกจะถูกเพิม่ ลงไปในอัลบัม้ ที่
สรางไวกอ นหนานีท้ นั ที
สรางอัลบั้มวิดีโอ snapshot ใหม และบันทึกภาพยนตร
สั้นเปนวิดีโอ snapshot อันแรก อัลบั้มใหมที่ถูกสรางขึ้น
จะเปนอัลบัม้ ใหมทแี่ ยกตางหากจากอัลบัม้ ทีม่ อี ยกู อ น
กลองจะเลนภาพคลิปภาพยนตรที่เพิ่งถายเปนวิดีโอ
snapshot ดูจากตารางดานลาง
หากตองการลบวิดีโอ snapshot ที่เพิ่งถายและไมตอง
การเก็บไวในอัลบัม้ เลือก [OK]

การทำงานของ [Playback video snapshot]
ฟงกชนั่ ตัวเลือก

คำอธิบายในการเลนดูภาพ
ดวยการกดปมุ
สามารถเลนภาพ หรือหยุดภาพ
วิดีโอ snapshot ที่เพิ่งถายไปแลวได

แสดงภาพแรกสุดของวิดโี อ snapshot คลิปแรก

แตละครั้งที่กดปุม
วิดีโอ snapshot ที่แสดงอยูจะเลื่อนถอยหลัง
ประมาณ 2-3 วินาที
แตละครั้งที่กดปุม
วิดีโอ snapshot ที่แสดงอยูจะเลื่อนถอยหลังไป
ครั้งละเฟรม และถากดปุม
คางไว จะเปนการยอนกลับ
แตละครั้งที่กดปุม
วิดีโอ snapshot ที่แสดงอยูจะเลื่อนเดินหนาทีละ
เฟรม ถากดปมุ
คางไว จะเลนภาพตอไปอยางรวดเร็ว
แตละครั้งที่กดปุม
วิดีโอ snapshot ที่แสดงอยูจะเลื่อนเดินหนา
ประมาณ 2-3 วินาที

แสดงภาพทายสุดของวิดโี อ snapshot คลิปสุดทาย
ตำแหนงของภาพยนตรที่กำลังเลน
ชวงเวลา (นาที:วินาที)

ปรับระดับความดังของลำโพง (น.250)
โดยหมุนวงแหวน
เมื่อกดปุม
การแสดงผลจะกลับสูหนาจอกอนหนา
* ดวย [Skip backward/Skip forward] การเลือ่ นจะขึน้ อยกู บั เวลาทีไ่ ดเลือกปรับตัง้ ไวใน
[Video snapshot] (ประมาณ 2 วินาที, 4 วินาที หรือ 8 วินาที)

ายภาพยนตรแบบ Snapshots
เพิม่ เขาไปในอัลบัม้ ทีม่ อี ยแู ลว
เลือก [Add to existing album]

ทำตามขัน้ ตอนที่ 4 ในหนา 184 แลวเลือก
[Add to existing album] จากนัน
้ กด

เลือกอัลบั้มที่มีอยูแลว

กดปมุ
เพือ่ เลือกอัลบัม้
จากนั้นกด
เลือก [OK] ทีข่ อ ความบนจอภาพ
จากนัน้ กด
การปรับตั้งคาของวิดีโอ Snapshot จะถูกเปลี่ยน
เพื่อใหเขากันกับการปรับตั้งคาของอัลบั้มเดิม
กดปมุ
เพือ่ ออกจากเมนู และกลับสู
การถายภาพยนตรตอไป

ถายวิดโี อ Snapshot
ดู “การสรางอัลบัม้ วิดโี อ Snapshot” (น.185)

ผูใชไมสามารถเลือกอัลบั้มที่ถายดวยกลองตัวอื่นได

ายภาพยนตรแบบ Snapshots
คำเตือนสำหรับการถายวิดโี อ Snapshots

วิดโี อ snapshot ทีจ่ ะเพิม่ ลงในอัลบัม้ เดียวกัน ตองเปนวิดโี อทีถ่ า ยดวยระยะเวลาเทากัน (เชน
2 วินาที, 4 วินาที หรือ 8 วินาที ในแตละคลิป)
โปรดทราบวา หากมีการทำสิง่ ตางๆ ดังตอไปนีใ้ นระหวางการถายวิดโี อ snapshot กลองจะสราง
อัลบัม้ ใหมเพือ่ เก็บวิดโี อชิน้ นัน้
• มีการเปลีย่ น [Movie rec. size] (น.181)
• มีการเปลีย่ นการปรับตัง้ ใน [Sound rec.] จาก [Auto/Manual] เปน [Disable] หรือ
เปลีย่ นจาก [Disable] เปน [Auto/Manual] (น.193)
• มีการปรับปรุง firmware
ไมสามารถถายภาพนิง่ ไดในขณะถายวิดโี อ snapshot
ระยะเวลาของวิดโี อ snapshot ทีป่ รับตัง้ ไวนนั้ เปนเวลาโดยประมาณ โดยขึน้ อยกู บั อัตราเร็วของ
เฟรม ดังนัน้ ระยะเวลาของวิดโี อทีป่ รากฏใหเห็นขณะเลนดูภาพจึงอาจไมตรงกับความเปนจริง

การเลนภาพยนตรในอัลบั้ม
ผใู ชสามารถจะเลนดูภาพยนตรจากอัลบัม้ วิดโี อ snapshot ทีเ่ สร็จสมบูรณแลว ไดเชนเดียวกับการเลน
ดูภาพยนตรทถี่ า ยตามปกติ อานรายละเอียดในหนา 250

เลนดูภาพยนตร
กดปมุ

เพือ่ เลนดูภาพ

เลือกอัลบัม้

กดปมุ
เพือ่ เลือกอัลบัม้
ในระบบเลนภาพเดีย่ ว สัญลักษณ
จะปรากฏขึ้ น ที่ มุ ม บนด า นซ า ยของจอภาพ ซึ่ ง
บงบอกวา ไฟลนั้นเปนวิดีโอ Snapshot

เลนอัลบัม้

กดปมุ
ทีจ่ อเลนดูภาพยนตร เลือก
จากนั้นกดปุม

(Play)

ายภาพยนตรแบบ Snapshots
เพลงประกอบภาพยนตร

เสียงเพลงทีถ่ กู บันทึกลงในการด จะตองใชเพือ่ ความบันเทิงเปนการสวนตัวเทานัน้ การนำเพลง
ไปใชงานในเชิงอืน่ ๆ เชนในเชิงพาณิชยถอื เปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ผใู ชสามารถเลนเพลงประกอบ เมือ่ เลนอัลบัม้ , ภาพยนตรปกติ และสไลดโชวจากตัวกลอง
(น. 251, 254) เมือ่ ตองการเลนเพลงประกอบภาพยนตร จะตองทำการสำเนาเพลงจากแผน
CD-ROM EOS Digital Solution Disk (ใหพรอมกับกลอง) ลงในการด สำหรับวิธกี ารสำเนา ให
อานจากคมู อื การใชซอฟทแวรทอี่ ยใู นแผน CD-ROM

การตัดตออัลบัม้
หลังจากถายภาพแลว ผใู ชสามารถจัดเรียงไดใหม, ลบ หรือเลนวิดโี อ Snapshot ภายในอัลบัม้

ที่จอของการเลนดูภาพ เลือก
(ตัดตอ)

หนาจอของการตัดตอจะปรากฏขึ้น

เลือกฟงกชั่นของการตัดตอ

ใช
เพือ่ เลือกฟงกชนั่ ของการตัดตอ
จากนั้นกดปุม

ฟงกชั่น

กดปุม
นั้นกดปุม
แลวกด

คำนิยามของฟงกชั่น

เพื่อเลือกวิดีโอ Snapshot ที่ตองการเคลื่อนยาย จาก
กดปุม
เพื่อเลื่อน Snapshot นั้น

กดปุม
เพื่อเลือกวิดีโอ Snapshot ที่ตองการจะลบ จากนั้น
กดปุม
สัญลักษณ [ ] จะปรากฏขึ้นที่ Snapshot ที่เลือก ถา
ไมตองการลบ ใหกดปุม
อีกครั้ง สัญลักษณ [ ] จะหายไป
กดปุม
จากนัน้ กดปมุ

เพื่อเลือกวิดีโอ Snapshot ที่ตองการเลน

ายภาพยนตรแบบ Snapshots
บันทึกอัลบั้มที่ตัดตอแลว

กดปมุ
เพือ่ กลับสหู นาจอตัดตอ
ที่ดานลางของจอภาพ

กดปมุ
เพือ่ เลือก
(Save)
จากนั้นกดปุม
หนาจอสำหรับการบันทึกจะปรากฏขึ้น
หากตองการบันทึกเปนภาพยนตรใหม
เลือก [New file] เพือ่ บันทึก และและถาตองการ
บันทึกทับไฟลภาพยนตรเดิม เลือก [Overwrite]
และกด

เมื่อระดับพลังงานของแบตเตอรีอยูในระดับต่ำ จะไมสามารถตัดตออัลบั้มได ใหใชแบตเตอรี
ที่ประจุไฟเต็ม

ซอฟทแวรที่ใหมาพรอมกับกลอง

EOS Video Snapshots Task : สามารถตัดตออัลบั้มได สามารถเพิ่มเติมฟงกชั่นจาก

ImageBrowser EX ซึ่งจะดาวนโหลดจากอินเตอรเนตโดยอัตโนมัติโดยใชฟงกชั่นอัพเดต
อัตโนมัติ

ารปรับตั้งฟงกชั่นสำหรับถายภาพยนตร

เมือ่ ปรับสวิตซเปดปดพลังงานไปที่
แถบเมนู
จะปรากฏขึน้
และแสดงฟงกชนั่ ตางๆ ทีเก ยี่ วกับการถายภาพยนตร และตัวเลือกตางๆ จะมีดงั ตอไปนี้

(แถบรายการ)

ระบบออโตโฟกัส

ระบบออโตโฟกัสจะมีรูปแบบการทำงานเหมือนกับที่ไดอธิบายไวในหนา 153-159
ผใู ชสามารถเลือกใชระบบ [ +Tracking], [FlexiZone - Multi] หรือ [FlexiZone Single]

Movie Servo AF

คาเริม่ ตนก็คอื [Enable] ซึง่ ผใู ชสามารถโฟกัสในระบบนีไ้ ดโดยแตะปมุ ชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่
หนึ่ง โดยไมตองคำนึงวาจะปรับตั้งไวกอนหรือไม
• เมื่อตั้งเปน [Enable]
• ผูใชสามารถถายภาพยนตรในขณะโฟกัสภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยูอยางตอเนื่องได
โปรดทราบวา กลองอาจจะบันทึกเสียงทีเ่ กิดจากการทำงานของเลนส และเพือ่ ลดเสียง
อันเกิดจากการทำงานของเลนส ควรใชไมโครโฟนภายนอก และการใชเลนส EF-S
18-135mm f/3.5-5.6 IS STM จะชวยลดเสียงอันเกิดจากการโฟกัสของเลนส
ในขณะกำลังถายภาพยนตรได
• ในขณะใชระบบ Movie Servo AF ใหปด สวิตซเปดปดกลองกอน หากตองการปรับสวิตซ
ทีก่ ระบอกเลนสไปที่ < MF >

ารปรับตั้งฟงกชั่นสำหรับการถายภาพยนตร
• ถาตองการใหกลองจับโฟกัสอยูที่จุดใดจุดหนึ่ง หรือตองการหลีกเลี่ยงเสียงอันเกิด
จากการทำงานของเลนส ทัง้ กอนและในระหวางการถายภาพยนตร ผใู ชสามารถหยุด
การทำงานของ Movie Servo AF ไดชวั่ ขณะ โดยทำการปรับตัง้ อยางใดอยางหนึง่ ตาม
ทีแ่ นะนำไวดา นลาง จุดโฟกัสจะเปลีย่ นเปนสีเทา และเมือ่ ทำการปรับตัง้ อีกครัง้ ระบบ
Movie Servo AF จะกลับมาทำงานอีกครัง้
• กดปมุ
• แตะสัญลักษณ
ทีอ่ ยบู ริเวณมุมลางดานซายของจอภาพ
• ถา [6: Shutter/AE lock button] ไดตงั้ เปน [2: AF/AF lock, no AE lock]
ใน [ 4: Custom Functions(C.Fn)] Movie Servo AF จะหยุดทำงานในขณะกด
ปมุ
คางไว เมือ่ ยกนิว้ ออกจากปมุ
ระบบ Movie Servo AF จะกลับมา
ทำงานเชนเดิม
• เมือ่ กดปมุ
หรือ
, เปลีย่ นระบบ AF หรือปรับสวิตซเพือ่ เปลีย่ น
ระบบโฟกัสที่กระบอกเลนส Movie Servo AF จะหยุดการทำงาน และจะกลับมา
ทำงานอีกครั้งเมื่อกลับสูการถายภาพยนตร
• สำหรับคำเตือนเมือ่ [Movie servo AF] ถูกตั้งเปน [Enable] ดูหนา 197
• เมื่อตั้งเปน [Disable] :
ผใู ชสามารถโฟกัสไดเมือ่ ใชนวิ้ แตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึง่

ออโตโฟกัสดวยการแตะชัตเตอรในระหวาง

(ถายภาพยนตร)

เมือ่ ใชนวิ้ แตะปมุ ชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึง่ ในระหวางกำลังถายภาพยนตร ผใู ชสามารถถาย
ภาพนิง่ ได และคาเริม่ ตนทีต่ งั้ ไวจะเปน [ONE SHOT]
• เมื่อตั้งเปน [ONE SHOT] :
• ผใู ชสามารถโฟกัสซ้ำอีกได และถายภาพนิง่ ดวยการแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึง่ ใน
ขณะถายภาพยนตร
• เมือ่ ถายภาพวัตถุทอี่ ยนู งิ่ (ไมเคลือ่ นที)่ ผใู ชสามารถถายภาพดวยการโฟกัสอยาง
แมนยำได
• เมื่อตั้งเปน [Disable] :
• ผใู ชสามารถถายภาพนิง่ ไดทนั ทีโดยการกดปมุ ชัตเตอร แมวา จะโฟกัสไมได รูปแบบนี้
เหมาะสำหรับกรณีทผี่ ใู ชเนนโอกาสในการลัน่ ชัตเตอรมากกวาการโฟกัส

ารปรับตั้งฟงกชั่นสำหรับการถายภาพยนตร
(แสดงเสนตาราง)
เมือ่ เลือก
หรือ
(เสนกริด) ทางแนวตัง้ และแนวนอนได

ผใู ชสามารถสัง่ ใหแสดงเสนตาราง

(ระยะเวลาในการล็อคคาแสง) (ระยะเวลาวัดแสง)

ผใู ชสามารถปรับเปลีย่ นระยะเวลาในการแสดงผลคาแสง (ระยะเวลาในการล็อคคาแสง)
ผใู ชสามารถปรับตัง้ ขนาด(ความละเอียด)ของภาพยนตรได (ขนาดภาพและความเร็วของเฟรม)
สำหรับรายละเอียด ดูจากหนา 181-182

ระดับเสียง

(อัตโนมัต)ิ
(ตัง้ เอง)

(ไมใชงาน)

ตามปกติ กล อ งจะบั น ทึ ก เสี ย งในแบบสเตริ โ อโดยใช
ไมโครโฟนในตัว หากตองการบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอ
ก็สามารถทำไดเมื่อนำเอาไมโครโฟนภายนอกมาเสียบตอ
เขาดวยมินิแจ็คขนาด 3.5 มม. โดยเสียบเขาที่ชองเสียบ
(น.20) และเมื่อใชไมโครโฟนภายนอก กลองจะเปลี่ยนไป
บันทึกเสียงดวยไมโครโฟนภายนอกโดยอัตโนมัติ
ระดับเสียงจะถูกปรับตัง้ ใหพอเหมาะโดยอัตโนมัติ การปรับระดับเสียงโดย
อัตโนมัตินี้จะตอบสนองตอระดับความดังของเสียงที่กำลังบันทึกอยู
สำหรับผใู ชทมี่ ปี ระสบการณ สามารถปรับระดับเสียงเองได โดยออกแบบ
ใหปรับได 64 ระดับ โดยเลือก [Rec. level] และดูจากสเกลแสดงระดับ
เสียง แลวกดปมุ
เพือ่ ปรับระดับเสียง และใหสงั เกตระดับเสียง
ทีด่ งั ทีส่ ดุ (peak) (ประมาณสัก 3 วินาที) โดยการปรับตัง้ ควรใหระดับเสียง
ทีด่ งั ทีส่ ดุ อยทู ปี่ ระมาณ “12” (-12dB) ซึง่ อยทู างดานขวา ถาระดับความ
ดังของเสียงสูงกวา “0” เสียงทีบ่ นั ทึกอาจมีความผิดเพีย้ นเกิดขึน้
จะไมมีการบันทึกเสียงใดๆ

ารปรับตั้งฟงกชั่นสำหรับการถายภาพยนตร
(ฟลเตอรตัดเสียงลม)
เมื่ อ ตั้ ง เป น [Enable] เสียงของลมที่เขามาในการบันทึกจะลดทอนลง เชนเมื่อถาย
ภาพยนตรนอกสถานที่ซึ่งมีลมพัดแรง ฟงกชั่นนี้จะทำงานเมื่อใชไมโครโฟนในตัวเทานั้น
โปรดทราบวา โทนเสียงต่ำๆ อาจจะถูกลดทอนลงไปในการบันทึกเสียงดวย ดังนัน้ เมือ่ ถาย
ภาพในบริเวณที่ไมมีลม ใหปรับตั้งเปน [Disable] เพื่อใหเสียงที่บันทึกฟงดูเปนธรรมชาติ
มากกวาเมือ่ ตัง้ เปน [Enable]
(ตัวกรองเสียง)
แมจะปรับตัง้ [Sound recording] เปน [Auto] หรือ [Manual] และถายภาพยนตร
ความเพีย้ นของเสียงอาจจะยังเกิดขึน้ เมือ่ มีเสียงดังมาก ในกรณีนี้ ใหตงั้ เปน [Enable]
เมือ่ ใชระบบบันทึกภาพขัน้ พืน้ ฐาน(Basic Zone) ตัวเลือกทีม่ ใี น [Sound recording] จะเปน
[On/Off] ถาตัง้ เปน [On] กลองจะปรับระดับเสียงในการบันทึกโดยอัตโนมัติ (เชนเดียวกับ
การตัง้ เปน [Auto] อยางไรก็ตาม Wind Filter(ฟลเตอรตดั เสียงลม) จะไมทำงาน
ไมสามารถปรับความสมดุลของเสียง L(ซาย) และ R(ขวา) ได
ทั้ง L(ซาย) และ R(ขวา) จะเปนแบบ 16-bit ที่ความถี่ 48 kHz

ผใู ชสามารถถายวิดโี อ Snapshot ได สำหรับรายละเอียด อานจากหนา 183

ารปรับตั้งฟงกชั่นสำหรับการถายภาพยนตร
คำเตือนเกี่ยวกับการถายภาพยนตร

สัญลักษณเตือนอุณหภูมภิ ายในตัวกลอง

สีขาว และ

สีแดง

ถาผูใชถายภาพยนตรอยางตอเนื่องเปนเวลานานๆ อุณหภูมิภายในตัวกลองจะสูงขึ้น
สัญลักษณ
สีขาวจะปรากฏขึ้น แมจะยังคงถายภาพยนตรตอไปเมื่อมีสัญลักษณนี้
ก็จะไมมีผลกระทบตอคุณภาพของภาพยนตรที่ถาย อยางไรก็ดี ถาเปลี่ยนไปถายภาพนิ่ง
คุณภาพของภาพนิ่งอาจเกิดความบกพรองหรือดอยลง ดังนั้นควรจะหยุดพักการทำงาน
ของกลองสักครูกอนที่จะใชถายภาพนิ่ง
ถาสัญลักษณ
สีขาวปรากฏอยู และผูใชยังคงถายตอไปจนกระทั่งอุณหภูมิภายใน
ตัวกลองสูงขึ้น สัญลักษณ
สีแดงจะปรากฏขึ้นและกระพริบการกระพริบเตือนของ
สัญลักษณนี้บงบอกวา อีกไมนานระบบถายภาพยนตรจะหยุดการทำงานลงโดยอัตโนมัติ
จะถายภาพยนตรตอไปไดก็ตอเมื่ออุณหภูมิภายในตัวกลองลดลง ใหปดสวิตซของกลอง
และพักการใชงานสักพักหนึ่ง
การถายภาพยนตรในเวลาติดตอกันเปนเวลานาน จะทำใหสัญลักษณ
และ
ปรากฏไดเร็วขึ้น ดังนั้นเมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน ใหปดสวิตซของกลอง
เสมอ

การบันทึก

หากเลนสทใี่ ชมรี ะบบชวยลดภาพสัน่ (IS) และปรับสวิตซไปที่
ระบบชวยลดภาพสัน่
ของเลนสจะทำงานอยูตลอดเวลาแมผูใชจะไมไดใชนิ้วแตะชัตเตอรก็ตาม การใชพลังงานของ
ระบบชวยลดภาพสัน่ จะทำใหระยะเวลาทีจ่ ะถายภาพยนตรไดลดลง หรือทำใหจำนวนภาพนิง่
ทีถ่ า ยไดตอ แบตเตอรีก่ อ นหนึง่ ลดลงดวย ถาถายภาพดวยขาตัง้ กลอง หรือคิดวาไมจำเปนตอง
ใชระบบชวยลดภาพสัน่ ควรจะปรับสวิตซของระบบนีไ้ ปที่
ไมโครโฟนในตัวกลองจะบันทึกเสียงในการปรับควบคุมกลองไปดวยในขณะบันทึกเสียง การใช
ไมโครโฟนภายนอกซึง่ เปนอุปกรณทมี่ จี ำหนายทัว่ ไป สามารถชวยปองกันหรือลดเสียงจากการ
ปรับตั้งควบคุมกลองได
หามใชอุปกรณอยางอื่นๆ นอกจากไมโครโฟนภายนอก มาเสียบเขากับชองเสียบไมโครโฟน
ภายนอก(Microphone IN)
หากความเขมสวางของภาพเกิดความเปลีย่ นแปลงในระหวางการถายภาพยนตร บางชวงบาง
ตอนของภาพยนตรอาจจะหยุดนิง่ ในขณะนำมาเลน เพือ่ หลีกเลีย่ งกรณีนี้ ใหถา ยภาพยนตรดว ย
ระบบปรับตั้งเอง(manual)

คำเตือนเกี่ยวกับการถายภาพยนตร
การบันทึก

ถาใชการดทีม่ คี วามเร็วในการบันทึกต่ำๆ จะมีสญ
ั ลักษณแสดงระดับ
หาระดับปรากฏขึน้ ทางดานขวาของจอภาพ ในขณะถายภาพยนตร
ซึง่ จะแสดงใหทราบวา มีขอ มูลในปริมาณเทาใดทีย่ งั ไมไดบนั ทึกลงในการด
(ตกคางอยใู นหนวยความจำสำรองในตัวกลอง) ยิง่ ใชการดทีบ่ นั ทึกไดชา
ขีดแสดงระดับก็จะยิง่ สูงขึน้ เร็วมาก และถาขีดแสดงระดับขึน้ จนเต็ม
การถายภาพยนตรจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ
ถาการดมีความเร็วในการบันทึกสูง ในชวงแรกๆ ขีดแสดงระดับจะยังไม สเกลแสดงระดับ
ปรากฏบนจอ LCD หรือถาขีดแสดงระดับปรากฏขึน้ ก็จะไมสงู ขึน้ อยาง
รวดเร็วนัก เมื่อนำการดมาใชคราวแรก ใหทดลองถายภาพยนตรดูเสียกอนวาการดแผนนั้นมี
ความเร็วในการบันทึกทีเ่ พียงพอ
ในบริเวณทีม่ แี สงสวางจามากในภาพ พืน้ ทีส่ ว นสวางของภาพอาจจะเปนสีดำเมือ่ ดูจากจอภาพ
สำหรับการถายภาพยนตร พืน้ ทีส่ ว นสวางทีถ่ กู บันทึกในภาพยนตรจะปรากฏเปนแบบเดียวกับ
ทีเ่ ห็นจากจอภาพ LCD

การถายภาพนิ่งระหวางการถายภาพยนตร

เกีย่ วกับคุณภาพของภาพนิง่ ดู “คุณภาพของภาพ” หนา 165

การตอเชื่อมกับโทรทัศน

หากผูใชตอกลองเขากับโทรทัศน (น.258, 261) และถายภาพยนตร โทรทัศนจะไมเลนเสียงใน
ระหวางกำลังถาย อยางไรก็ตาม กลองจะบันทึกเสียงไดตามปกติ

คำเตือน เมือ่ ตัง้ [Movie servo AF] เปน [Enable]

สภาพที่ทำใหการโฟกัสทำไดยาก

วัตถุทเี่ คลือ่ นทีด่ ว ยความเร็วสูง ซึง่ กำลังเคลือ่ นทีเ่ ขาหาหรือออกจากมุมกลอง
วัตถุทเี่ คลือ่ นทีผ่ า นกลองในระยะใกลมาก
อางอิงจาก “สภาพทีท่ ำใหการโฟกัสทำไดยาก” ทีห่ นา 159

• การใช Movie Servo AF จะใชพลังงานจากแบตเตอรีมาก ปริมาณภาพทีถ่ า ยได และระยะเวลาใน
การถายภาพยนตรจะลดลง
• ในระหวางซูมหรือขยายดูภาพ ระบบ Movie Servo AF จะหยุดการทำงานลงชัว่ ขณะ
• ในขณะถายภาพยนตร หากมีวตั ถุเคลือ่ นเขาหาหรือออกจากกลอง หรือเมือ่ กลองเคลือ่ น
ตัวไปทางแนวดิง่ หรือแนวนอน(แพน) ภาพยนตรทถี่ กู บันทึกจะขยายหรือหดขนาด(เปลีย่ น
แปลงอัตราขยาย)

ãªŒ¡ÅŒÍ§

ÍÂ‹Ò§¤Å‹Í§µÑÇ
ปดสัญญาณเสียงเตือน (น.200)
เตือนความจำเรื่องการด (น.200)
ตั้งเวลาในการแสดงภาพ (น.200)
ตั้งเวลาปดกลองเมื่อไมไดใช (น.201)
ปรับความสวางของจอ LCD (น.201)
การสรางและเลือกโฟลเดอร (น.202)
การตั้งหมายเลขลำดับไฟลภาพ (น.204)
ปรับตั้งขอมูลลิขสิทธิ์ภาพ (น.206)
หมุนภาพแนวตั้งอัตโนมัติ (น.208)
ตรวจสอบฟงกชั่นที่ไดปรับตั้งไว (น.209)
ปรับระบบและฟงกชั่นใหกลับสูระบบมาตรฐาน (น.210)
ปองกันจอ LCD ดับเองโดยอัตโนมัติ (น.213)
เปลี่ยนสีพื้นของจอภาพในขณะแสดงขอมูลเกี่ยวกับการถายภาพ (น.213)
ควบคุมการทำงานของแฟลช (น.214)
ทำความสะอาดเซนเซอรโดยอัตโนมัติ (น.219)
การแนบ Dust Delete Data (น.220)
ทำความสะอาดเซนเซอรโดยผูใช (น.222)

ชกลองอยางคลองตัว
ปดสัญญาณเสียงเตือน
ผใู ชสามารถปดสัญญาณเสียงเตือน “บีบ๊ ” ของกลองซึง่ จะดังขึน้ เมือ่ กลองหาความชัดได
และดังขึน้ เพือ่ เตือนเมือ่ ใชระบบหนวงเวลา และเมือ่ ใชระบบสัมผัสจอภาพ
ในแถบ [ 1] เลือก [Beep] จากนัน้ กดปมุ
อีกครัง้
และเลือก [Disable] และกดปมุ
หากตองการปดเสียงเตือนในขณะใชระบบสัมผัส
จอภาพ ใหเลือก [Touch to ]

เตือนความจำเรือ่ งการด
ฟงกชั่นนี้จะชวยปองกันการถายภาพโดยลืมใสการดในตัวกลอง
ในแถบ [ 1] เลือก [Release shutter without
card] จากนัน
้ กดปมุ
และเลือก [Disable]
และกดปมุ
อีกครัง้
เมือ่ ตัง้ ฟงกชนั่ นีแ้ ลว ถาไมไดใสการด และกดชัตเตอรจนสุด
เพือ่ ถายภาพ ตัวอักษรเตือน “Card” จะปรากฏขึ้นในชอง
เล็งภาพ และชัตเตอรจะไมลนั่

ตัง้ เวลาในการแสดงภาพ
หลังจากถายภาพแลว กลองจะแสดงภาพทีถ่ า ยทันที ซึง่ ผใู ชสามารถปรับตัง้ เวลาในการแสดง
ภาพทีถ่ า ยแลวทีจ่ อ LCD ของกลอง ซึง่ ถาตัง้ เปน [Off] ก็จะไมมภี าพปรากฏขึน้ และถาตัง้ เปน
[Hold] ภาพจะแสดงคางอยูตลอดเวลาจนกวาจะครบเวลาตัดพลังงานอัตโนมัติ [Auto
power off] ทีถ
่ กู ตัง้ ไว
ในระหวางทีม่ กี ารแสดงภาพอยู ถาผใู ชแตะปมุ ชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึง่ หนาจอก็จะกลับไปสู
การแสดงผลตามปกติ
ในแถบ [ 1] เลือก [Image review] (ระยะเวลาแสดงภาพ)
จากนัน้ กดปมุ
เลือกเวลาแสดงภาพทีต่ อ งการและ
กดปมุ
อีกครัง้

ãชกลองอยางคลองตัว
ตัง้ เวลาปดกลองเมือ่ ไมไดใช
เมือ่ ตองการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ กลองจะปดการทำงานและการแสดงผลหลังจากไมมี
การควบคุมกลองจนครบเวลาทีป่ รับตัง้ ไว ซึง่ ผใู ชสามารถจะเลือกเวลาไดจากรายการ และเมือ่
กลองปดการทำงาน ผใู ชสามารถกระตนุ ใหกลับมาทำงานไดอกี ดวยการแตะปมุ ชัตเตอรเบาๆ
ลงครึ่งหนึ่ง หรือเมื่อกดปุมใดปุมหนึ่ง ไดแก
ฯลฯ
,
,
,
ถาตั้งเปน [Disable] ผูใชสามารถปดกลองดวยตนเองเพื่อประหยัดการใชพลังงาน
หรือกดปุม
เพื่อปดการแสดงผลของจอ LCD เพื่อประหยัดการใชพลังงาน
ถาตัง้ เปน [Disable] และไมไดปรับควบคุมกลองเปนเวลา 30 นาทีตดิ ตอกัน การแสดง
ผลของจอ LCD จะดับลงโดยอัตโนมัติ ถาตองการใหกลองแสดงขอมูลบนจอ LCD อีก
ใหกดปุม
ในแถบ [ 2] เลือก [Auto power off] (ปดสวิตชอัตโนมัติ)
จากนัน้ กดปมุ
และเลือกเวลาทีต่ อ งการ
และกดปุม
อีกครั้ง

ปรับความสวางของจอ LCD
สามารถปรับความสวางของจอภาพได เพือ่ ใหเหมาะกับการดูภาพและขอมูลในสภาพแสงตางๆ

ในแถบ [ 2] เลือก [LCD brightness] จากนัน้
กดปมุ
ซึง่ หนาจอจะแสดงสเกลการปรับความสวาง
จากนัน้ ใชปมุ
ในการเลือ่ นปรับความสวาง เมือ่
พอใจแลว กดปมุ
เมื่อตองการตรวจสอบความเขมสวาง(คาแสง)ของภาพที่
ถายแลว ใหปรับความสวางของหนาจอใหเปนระดับ 4 และ
พยายามบังไมใหแสงจากภายนอกสองเขากระทบผิวหนา
ของจอภาพ LCD

ãชกลองอยางคลองตัว
สรางโฟลเดอรใหม และการเลือกโฟลเดอร
นอกเหนือจากการสรางโฟลเดอรใหโดยอัตโนมัติสำหรับเก็บไฟลภาพที่ถายแลว
ผใู ชสามารถจะสรางโฟลเดอรใหม และเลือกเก็บภาพไดอยางอิสระตามทีต่ อ งการ
ระบบนี้เปนระบบทางเลือก เพราะตามปกติ กลองจะสรางโฟลเดอรใหโดยอัตโนมัติ

สรางโฟลเดอรใหม

เลือก [Select folder]

(เลือกโฟลเดอร)

เลือก [Create folder]

(สรางโฟลเดอร)

ในแถบ [ 1] เลือก [Select folder]
จากนั้นกด

เลือก [Create folder] จากนัน้ กด

สรางโฟลเดอรใหม

เลือก [OK] แลวกด
โฟลเดอรใหม ทีม่ ตี วั เลขกำกับสูงกวา
โฟลเดอรกอนหนาหนึ่งอันดับ จะถูกสรางขึ้น

ãชกลองอยางคลองตัว
การเลือกโฟลเดอร
ไฟลภาพลำดับต่ำสุด
จำนวนภาพในโฟลเดอร

เมื่อหนาจอแสดงการเลือกโฟลเดอร
เลือกโฟลเดอรทตี่ อ งการ จากนัน้ กด
เลือกโฟลเดอรที่ตองการใหเปนที่เก็บภาพที่
กำลังจะถายตอไป
ภาพที่ถายภายหลังจากนั้น จะถูกเก็บไวใน
โฟลเดอรที่เลือก

ชื่อโฟลเดอร
ไฟลภาพลำดับสูงสุด

เกี่ยวกับโฟลเดอร

เชนเดียวกับชือ่ ตัวอยาง “100CANON” ชือ่ ของโฟลเดอรจะนำหนาดวยตัวเลข 3 หลัก และ
ตามดวยตัวอักษร 5 ตัว ในแตละโฟลเดอรนนั้ สามารถเก็บภาพได 9999 ภาพ (เลขลำดับไฟล
0001-9999) เมือ่ โฟลเดอรเก็บภาพจนเต็ม โฟลเดอรใหมทมี่ ลี ำดับมากกวา 1 ลำดับจะถูก
สรางขึน้ เองโดยอัตโนมัติ หรือเมือ่ สัง่ สรางโฟลเดอรใหม (น.205) กลองก็จะสรางโฟลเดอรใหม
ใหเชนกัน กลองสามารถสรางโฟลเดอรไดจากลำดับที่ 100 ไปจนถึง 999

การสรางโฟลเดอรใหมดวยคอมพิวเตอรสวนตัว

เมือ่ เปดการดดวยคอมพิวเตอร ใหตงั้ โฟลเดอรใหมโดยใชชอื่ วา “DCIM” และผใู ชสามารถ
สรางโฟลเดอรใหมไดมากเทาที่ตองการเพื่อเก็บภาพ ภายในโฟลเดอร DCIM นี้ ชื่อของ
โฟลเดอรใหมๆ ที่สรางขึ้นจะตองตั้งในลักษณะดังนี้ เชน “100ABC_D” โดยตองมีตวั เลข 3
หลักนำหนา เริม่ จาก 001-999 แลวตามดวยตัวอักษร 5 ตัว ตัวอักษร 5 ตัวนี้ จะเปนพยัญชนะ
ตัวใหญหรือตัวเล็กก็ได เปนตัวเลขก็ได รวมทัง้ “_” แตไมสามารถจะเวนวางได และตัวเลข
3 หลักที่อยูดานหนาจะตองไมซ้ำกัน แมวาพยัญชนะที่ตอทายจะแตกตางกันก็ตาม เชน
“100ABC_D” กับ “100W_XYZ” ไมได เปนตน

ãชกลองอยางคลองตัว
การตัง้ หมายเลขลำดับไฟล
ภาพที่ถายจะถูกกำหนดเลขลำดับ 4 หลักใหโดยอัตโนมัติ เริ่มจาก 0001 ไปจนถึง 9999
และบันทึกไวในโฟลเดอร ซึ่งผูใชสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งหมายเลขลำดับของไฟลภาพ
ได และเมื่ อ ถ า ยโอนภาพเข า สู ค อมพิ ว เตอร แ ล ว หมายเลขลำดั บ ไฟล ก็ จ ะปรากฏใน
คอมพิวเตอรในรูปแบบนี้ :
IMG_001.JPG
ในแถบ [ 1] เลือก [File numbering]
จากนัน้ กดปมุ
แลวปรับตัง้ ตามรายละเอียด
ทีจ่ ะกลาวถึงตอไปนี้ และกดปมุ
อีกครัง้

[Continuous]: เลขลำดับไฟลจะเปนตัวเลขตอเนือ
่ งแบบสะสมทีม่ คี วาม

ตอเนื่องกันไป แมจะเปลี่ยนไปใชการดแผนใหมหรือสรางโฟลเดอรใหม
แมจะเปลีย่ นไปใชการดแผนใหม หรือสรางโฟลเดอรใหม หมายเลขลำดับไฟลจะนับตอเนือ่ ง
จากลำดับเดิม ไปจนถึง 9999 ซึง่ สะดวกในกรณีทผี่ ใู ชตอ งการเก็บภาพจากหมายเลข 0001
ถึง 9999 ไวในคอมพิวเตอรโดยรวมอยใู นโฟลเดอรเดียวกัน
อยางไรก็ดี ถาการดแผนใหม หรือโฟลเดอรทมี่ อี ยเู ดิม มีไฟลภาพอยแู ลว การนับลำดับจะเริม่
จากลำดับกอนหนาของภาพที่อยูในการดแผนใหมหรือในโฟลเดอรใหม ซึ่งอาจทำใหสับสน
ได ดังนั้น เมื่อนำการดแผนใหมมาใช ควรฟอรแมทหรือลบลางไฟลภาพในการดแผนนั้น
ออกกอนเสมอ
การนับเลขลำดับไฟลหลัง
จากทีเ่ ปลีย่ นการด

เลขลำดับของไฟลภาพใหม

การนับเลขลำดับไฟลหลัง
จากสรางโฟลเดอรใหม

ãชกลองอยางคลองตัว
AUTO RESET: ตัง้ หมายเลขลำดับไฟลโดยเริม
่ จาก 0001 ทุกครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นการด

แผนใหมหรือสรางโฟลเดอรใหม
ทุกๆ ครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นการดหรือสรางโฟลเดอรใหม ตัวเลขบอกลำดับไฟลจะเริม่ ตนจาก 0001
เสมอ การตั้งแบบนี้จะสะดวกสำหรับการจัดการภาพโดยจำแนกจากการดแตละชิ้น แตถึง
จะตั้งเปน Auto reset ถาการดแผนใหม หรือโฟลเดอรในการดแผนใหมที่นำมาใชนั้นมีไฟล
ภาพอยแู ลว การนับลำดับจะเริม่ จากลำดับกอนหนาของภาพทีอ่ ยใู นการดทีเ่ พิง่ นำมาใส ซึง่
อาจทำใหสบั สนได ดังนัน้ ถาตองการใหเริม่ ที่ 0001 เมือ่ นำการดแผนใหมมาใช ควรฟอรแมท
หรือลบลางไฟลภาพในการดแผนนั้นออกกอนเสมอ
การนับเลขลำดับไฟล
หลังจากทีเ่ ปลีย่ นการด

การนับเลขลำดับไฟล
หลังจากสรางโฟลเดอรใหม

เลขลำดับของไฟลภาพใหม
MANUAL RESET: ผใู ชสามารถปรับลำดับภาพใหเริม
่ จาก 0001 ไดตลอดเวลา

หลังจากทีเ่ ปลีย่ นการดหรือเริม่ ลำดับ 0001 ในโฟลเดอรใหม
ผใู ชสามารถสรางโฟลเดอรใหม และปรับตัง้ ลำดับของไฟลภาพในโฟลเดอรใหมนใี้ ห
เริม่ ตนทีภ่ าพแรก(0001) ไดทนั ที ซึง่ การตัง้ แบบนีเ้ หมาะสำหรับการทีผ่ ใู ชจะแยกกลมุ
งาน เชน ภาพทีถ่ า ยเมือ่ วาน กับภาพทีถ่ า ยวันนี้ เปนตน และหลังจาก reset ลำดับ
แลว กลองก็จะเริ่มนับลำดับของไฟลภาพแบบสะสมแบบใดแบบหนึ่งตอไป(แบบ
Continuous หรือ Auto reset) (จะไมมกี ารยืนยันสำหรับ Manual reset)
เมือ่ มีการสรางโฟลเดอรใหมจนถึงโฟลเดอรลำดับที่ 999 และถึงลำดับของไฟลภาพจนถึง
9999 ผใู ชจะถายภาพไมไดแมวา การดจะมีความจุเหลืออยู จอภาพ LCD จะแสดงขอความ
เตือนใหผใู ชเปลีย่ นการด ใหเปลีย่ นการดแผนใหมและจะถายภาพตอไปไดตามปกติ
สำหรับไฟลภาพทีเ่ ปนแบบ JPEG และ RAW ชือ่ ของไฟลจะเริม่ ตนดวย “IMG_” สวนชือ่
ของไฟลภาพยนตรจะเริม่ ตนดวย “MVI_” สกุลของไฟลจะเปน “.JPG” สำหรับ JPEG และ
“.CR2” สำหรับ RAW และ “.MOV” สำหรับไฟลภาพยนตร

ãชกลองอยางคลองตัว
ปรับตัง้ ขอมูลลิขสิทธิภ์ าพ
เมื่อผูใชตั้งขอมูลลิขสิทธิ์ภาพ กลองจะบันทึกขอมูลไปกับภาพในรูปแบบของขอมูล Exif

เลือก [Copyright information]
ในแถบ [

(ขอมูลลิขสิทธิ์)

4] เลือก [Copyright information]

จากนัน้ กดปมุ

เลือกรูปแบบที่ตองการ

(ปอนชื่อผูสรางสรรค)

เลือก [Enter author’s name]
หรือ [Enter copyright details]
จากนั้นกด
(ปอนรายละเอียดลิขสิทธิ์)
หนาจอสำหรับปอนตัวอักษรจะปรากฏขึ้น
เลือก [Display copyright info.] (แสดงขอมูลลิขสิทธิ์)
เพื่อตรวจสอบขอมูลลิขสิทธิ์ภาพที่ตงั้ ไวในปจจุบัน
(ลบขอมูลลิขสิทธิ์)

เลือก [Delete copyright information]
เพื่อลบขอมูลลิขสิทธิ์ภาพที่ตั้งไวในปจจุบัน

ปอนตัวอักษร

อางอิงจาก “วิธีปอนตัวอักษร” ในหนาถัดไป เพื่อ
ปอนขอมูลลิขสิทธิ์ภาพ

มีตวั อักษรและตัวเลข รวมทัง้ สัญลักษณ 63 ตัว

ออกจากการปรับตั้ง

หลังจากปอนตัวอักษรจบครบตามตองการแลว
กดปมุ
เพือ่ ออกจากการปรับตัง้
ทีข่ อ ความยืนยัน เลือก [OK] จากนัน้ กด

ãชกลองอยางคลองตัว
วิธีปอนตัวอักษร

เลือกพืน้ ทีซ่ งึ่ ตองการวางตัวอักษร
กดปมุ
เพือ่ เลือ่ นบริเวณทีต่ อ งการ
ปอนตัวอักษรระหวางดานบนและลาง

เลือ่ นแถบกระพริบ
กด

เพื่อเลื่อนแถบกระพริบ

ปอนตัวอักษร
ในพืน้ ทีส่ ว นลาง กดปมุ
จากนั้นกด

และหมุน

เพือ่ เลือกตัวอักษร

เปลีย่ นรูปแบบการปอนตัวอักษร

เลือก
ซึง่ ปรากฏอยทู มี่ มุ ลางดานขวาของกรอบแสดงตัวอักษร และแตละครัง้ ที่
กดปมุ
รูปแบบการปอนตัวอักษรจะเปลีย่ นแปลงไปดังนี้ :
ตัวพิมพตวั เล็ก
ตัวเลข/สัญลักษณ 1 ตัวเลข/สัญลักษณ 2
ตัวพิมพตวั ใหญ
* เมื่อตั้งเปน [Touch control : Disable] ผูใชสามารถดูตัวอักษรที่เลือกไดทั้งหมด
บนหนาจอ
กดปมุ

ลบตัวอักษรทีละตัว

เพือ่ ลบตัวอักษรทีละตัว

ออกจากการบันทึก
กดปมุ
ตรวจสอบตัวอักษรวาครบถวนถูกตองแลว เลือก [OK] จากนัน้ กด
เพื่อกลับไปที่หนาจอที่ปรากฏในขั้นตอนที่ 2

ยกเลิกการบันทึกตัวอักษร
เมือ่ ตองการยกเลิกการปอนตัวอักษร กดปมุ
, เลือกตัวอักษร, เลือก [OK]
จากนัน้ กด
เพือ่ กลับไปทีห่ นาจอทีป่ รากฏในขัน้ ตอนที่ 2

ผใู ชยงั สามารถปอนหรือตรวจสอบขอมูลลิขสิทธิภ์ าพไดโดยใช EOS Utility
(ซอฟทแวรทไี่ ดมากับกลอง น.350)

ãชกลองอยางคลองตัว
หมุนภาพอัตโนมัติ
ภาพที่ถายในแนวตั้งจะถูกพลิกหมุนใหแสดงบนจอ LCD และใน
จอภาพของคอมพิวเตอรใหเปนแนวตั้งตามปกติโดยอัตโนมัติ เพื่อ
ความสะดวกในการดูและตรวจสอบภาพถาย แตผใู ชกส็ ามารถปรับ
เปลี่ยนคุณสมบัตินี้ได
ในแถบ [ 1] เลือก [Auto rotate] (หมุนภาพอัตโนมัติ)
จากนัน้ กดปมุ
แลวปรับตัง้ ตามรายละเอียด
ทีจ่ ะกลาวถึงตอไปนี้ และกดปมุ
อีกครัง้
ภาพทีถ่ า ยแนวตัง้ จะแสดงผลเปนแนวตัง้ ตามปกติทงั้ ทีจ่ อ LCD ของกลอง
และที่จอภาพของคอมพิวเตอร
ภาพทีถ่ า ยแนวตัง้ จะแสดงผลเปนแนวตัง้ ทีจ่ อภาพของคอมพิวเตอร
ภาพที่ถายแนวตั้งจะไมถูกพลิกหมุนโดยอัตโนมัติ
FAQ

ปญหาทีผ่ ใู ชมกั จะเกิดขอสงสัยกันบอยๆ

ภาพที่ถายเปนแนวตั้งยังไมหมุนในขณะที่กลองกำลังแสดงภาพโดยอัตโนมัติหลัง
จากที่ถายภาพเสร็จ
เมือ่ กดปมุ เลนดูภาพ
(Playback) กลองจะแสดงภาพทีถ่ กู หมุนแลว
เมื่อปรับใหเปนแบบ
แตภาพแนวตั้งก็ยังไมถูกหมุนในขณะเลนดู
ระบบหมุนภาพอัตโนมัติจะไมหมุนภาพแนวตั้งเมื่อระบบ [Auto rotate] ถูกตัง้ เปน [Off]
และในกรณีทภี่ าพแนวตัง้ นัน้ ถูกถายในมุมกดหรือเงยมากๆ ภาพแนวตัง้ ก็อาจจะไมถกู หมุน
โดยอัตโนมัตเิ ชนกัน ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณแบบนี้ ใหดู “หมุนภาพเอง” หนา 243
ตองการหมุนภาพที่ปรากฏบนจอ LCD ของกลอง ในกรณีที่ตั้งเปน
เมือ่ เปลีย่ นใหเปน
แลวสัง่ เลนดูภาพ ภาพทีแ่ สดงบนจอ LCD ของกลอง
ก็จะถูกหมุน
ภาพที่ถายแนวตั้งไมถูกหมุนโดยอัตโนมัติเมื่อดูจากจอภาพคอมพิวเตอร
ซอฟทแวรทใี่ ชดภู าพอาจไมสนับสนุนระบบหมุนภาพอัตโนมัติ ใหดภู าพโดยใชซอฟทแวรที่
ไดมาพรอมกับกลองแทน

ãชกลองอยางคลองตัว
ตรวจสอบฟงกชนั่ ทีไ่ ดปรับตัง้ ไว
ขณะทีก่ ลองกำลังแสดงรายการในเมนู(น.50) การกดปมุ
แสดงขอมูลและการปรับตั้งของฟงกชั่นตางๆ ใหทราบ

จะเปนการสัง่ ใหกลอง

การแสดงขอมูลการปรับตั้ง
ความจุของการดทีเ่ หลืออยู
ระบบสี (น.139)
ปรับแกสมดุลสีขาว (น.137)/
ถายภาพครอมสมดุลสีขาว (น.138)
การควบคุมแบบสัมผัส (น.55)
ระบบแฟลชลดตาแดง (น.105)
หมุนภาพแนวตัง้ อัตโนมัติ (น.208)
ปดจอ LCD อัตโนมัติ (น.213)
วันทีแ่ ละเวลา (น.36)
การปรับเวลาออมแสง(Daylight Saving Time) (น.36)
สัญญาณเสียงเตือน (น.200)
ปดการทำงานอัตโนมัติ (น.201)
ทำความสะอาดเซนเซอร (น.219)
ถายภาพดวยระบบ Live View (น.143)

ãชกลองอยางคลองตัว
ปรับระบบและฟงกชนั่ ใหกลับสรู ะบบมาตรฐาน
ฟงกชนั่ นีไ้ ดถกู ออกแบบมาเพือ่ ใหผใู ชสามารถปรับคาตางๆ ทัง้ หมดทีไ่ ดถกู เปลีย่ นไปใหกลับมาเปนคาเดิม
ทีถ่ กู ตัง้ ไวโดยผผู ลิต ฟงกชนั่ นีจ้ ะทำงานเมือ่ ใชโปรแกรมในระบบบันทึกภาพ Creative Zone
เลือก [Clear settings] (ลบการตั้งคา)

ในแถบรายการของ [ 4] เลือก
[Clear settings] จากนัน
้ กดปมุ

เลือก [Clear all camera settings] (ลบการตั้งคากลองทั้งหมด)
หากตองการปรับใหคาทั้งหมดกลับไปเปน
แบบมาตรฐานเดิม เลือก [Clear all camera
ุ
settings] แลวกดปม

เลือก [OK]

เลือก [OK] และกดปุม
เพื่อปรับคาทั้งหมด
ถาเลือกเปน [Clear all camera settings]
คาของระบบตางๆ จะเปนดังหนาถัดไป

FAQ

ปญหาทีผ่ ใู ชมกั จะเกิดขอสงสัยกันบอยๆ

Clear all camera settings:

หลังจากปรับตัง้ ตามขัน้ ตอนทีแ่ นะนำดานบนแลว ไปที่ [ 4: Clear settings] และเลือก
[Clear all Custom Func.(C.Fn)] เพือ
่ ยกเลิกการปรับตัง้ ตางๆ ภายใน Custom
Function ทั้งหมด (น.292)

ãชกลองอยางคลองตัว
การปรับตัง้ ในระบบถายภาพ
ระบบ AF
เลือกจุดโฟกัส
ระบบขับเคลื่อน
ระบบวัดแสง
ความไวแสง
ความไวแสงอัตโนมัติ
ชดเชยแสง /
ถายภาพครอม
ปรับตั้งแฟลชในตัว
ชดเชยแสงแฟลช
Custom Functions
ปรับตั้งแฟลชภายนอก

One-Shot AF
อัตโนมัติ

ถายครัง้ ละภาพ
ระบบวัดแสงเฉลีย่

AUTO (อัตโนมัติ)
สูงสุด 6400
ยกเลิก
ปกติ
0 (ศูนย)
ไมเปลีย่ นแปลง
ไมเปลีย่ นแปลง

การปรับตัง้ สำหรับการบันทึกภาพ

คุณภาพในการบันทึก
Picture Style

อัตโนมัติ
มาตรฐาน
ปรับความเขมสวางอัตโนมัติ
ทำงานได/เก็บขอมูลการ
ปรับแกความสลัว
ปรับแกของเลนส
ที่ขอบภาพ
ไมทำงาน/เก็บขอมูลการ
ปรับแกความคลาดสี
ปรับแกของเลนส
sRGB
ระบบสี
สมดุลสีขาว
(อัตโนมัติ)
ยกเลิก
ปรับตั้งสมดุลสีขาวเอง
ยกเลิก
ปรับแกสมดุลสีขาว
ถายภาพครอมสมดุลสีขาว

ยกเลิก

ลดสัญญาณรบกวนเมื่อ
เปดรับแสงนาน
ลดสัญญาณรบกวนเมื่อ
ความไวแสงสูง
เลขลำดับของไฟลภาพ
ทำความสะอาดอัตโนมัติ
ขอมูลเม็ดฝุน

ไมทำงาน

การปรับตัง้ กลอง
ปดพลังงานอัตโนมัติ
สัญญาณเสียงเตือน
ลั่นชัตเตอรได
โดยไมมีการด
ระยะเวลาเลนภาพ
การแสดง Histogram
ขามลำดับภาพดวย

หมุนภาพอัตโนมัติ
ปรับความสวางของจอ
ปดจอ LCD อัตโนมัติ
รหัสของเวลา
วันที่ / เวลา
ภาษา
ระบบวิดีโอ

30 วินาที
ทำงาน
ทำงาน
2 วินาที
Brightness
10 ภาพ

ทำงาน
ไมเปลีย่ นแปลง
ไมเปลีย่ นแปลง
ไมเปลีย่ นแปลง
ไมเปลีย่ นแปลง
1
สีพนื้ หลังของจอภาพ
แนะนำคุณสมบัติ
ทำงาน
ทำงาน
จอควบคุมแบบสัมผัส
ไมเปลีย่ นแปลง
ขอมูลลิขสิทธิ์
การควบคุม HDMI
ไมทำงาน
สถานะของ Eye-Fi card ไมทำงาน
ไมเปลีย่ นแปลง
การปรับตัง้ My Menu
การแสดงผลจาก
ไมทำงาน
My Menu

มาตรฐาน
ตอเนือ่ ง
ทำงาน
ลบฝนุ

เกีย่ วกับการปรับตัง้ ของอุปกรณ GPS, อางอิงจากคมู อื การใชอปุ กรณ GPS ชิน้ นัน้ ๆ

ãชกลองอยางคลองตัว
การถายภาพดวยระบบ Live View
ถายภาพดวย Live View
ระบบออโตโฟกัส
โฟกัสแบบตอเนื่อง
ชัตเตอรแบบสัมผัส
แสดงเสนตาราง
อัตราสวนของดาน
ระยะเวลาแสดงคาแสง

ทำงาน
+ Tracking
ทำงาน
ไมทำงาน
ปด
3:2
16 วินาที

การปรับตัง้ ระบบถายภาพยนตร
+ Tracking
ทำงาน

ระบบ AF
Movie Servo AF
AF ดวยการแตะปมุ
ชัตเตอรในขณะ

ONE SHOT

แสดงเสนตาราง
ระยะเวลาแสดงคาแสง
ความละเอียดทีบ่ นั ทึก
การบันทึกเสียง
วิดีโอ snapshot

ปด
16 วินาที
1920x1080
อัตโนมัติ
ไมทำงาน

ãชกลองอยางคลองตัว
ปองกันจอ LCD ดับเองโดยอัตโนมัติ
ผใู ชสามารถปองกันไมใหเซนเซอรของระบบปดการแสดงผล ทำการปดการแสดงผลการปรับ
ตัง้ ทีแ่ สดงอยบู นจอภาพ LCD เมือ่ แนบตากับชองเล็งภาพ
ในแถบ [ 2] เลือก [LCD auto off] จากนัน้ กด
และเลือก [Disable] แลวกด
อีกครัง้

เปลีย่ นสีพนื้ ของจอภาพขณะแสดงขอมูลการถายภาพ
ผูใชสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังของจอภาพไดตามที่ตองการ
ในแถบรายการของ [ 3] เลือก [Screen color]
จากนัน้ กดปมุ
เลือกสีทตี่ อ งการ
จากนั้นกดปุม
เมือ่ ออกจากเมนูแลว จอ LCD จะแสดงดวยสีพนื้ หลังใน
แบบที่เลือกไว

¤วบคุมการทำงานของแฟลช

ผใู ชสามารถควบคุมการทำงานของแฟลชในตัวและแฟลชภายนอกทีน่ ำมาติดตัง้ ไดดว ยการปรับ
ตัง้ จากรายการของเมนู โดยใชฟง กชนั่ ในการควบคุมแฟลชอนุกรม EX ของ Canon ทีส่ ามารถ
ทำงานรวมกันในฟงกชั่นนั้นได
วิธีการปรับตั้งจะเปนเชนเดียวกันกับการปรับตั้งฟงกชั่นของกลอง

เลือก [Flash control]

(ควบคุมแฟลช)

ในแถบรายการของ [ 1]
เลือก [Flash control] จากนัน้ กดปมุ
จอ LCD ของกลองจะแสดงตัวเลือกของรายการ
Flash control

(การยิงแสงของแฟลช)
ตามปกติจะปรับไวที่ [Enable] (ใหยิงแสงได)
ถาปรับเปน [Disable] ทั้งแฟลชในตัว และ
แฟลชภายนอก(ถานำมาติดตัง้ ) ก็จะไมยงิ แสง
ออกไป การตัง้ แบบนีเ้ หมาะสำหรับการปรับตัง้ ให
แฟลชในตัวทำหนาที่เฉพาะการใหแสงชวยหา
โฟกัสเทานั้น

(ระบบแฟลช E-TTL II)
สำหรับการถายภาพดวยแฟลชปกติ ใหตงั้ เปน
[Evaluative]

สำหรับผใู ชทมี่ ปี ระสบการณแลว ใหตงั้ เปน
[Average] เชนเดียวกับกรณีทใี่ ชแฟลชภายนอก
ซึ่งพื้นที่วัดแสงจะเปนแบบเฉลี่ย และอาจจำเปน
ตองชดเชยแสงแฟลชในบางกรณี

แมวา จะตัง้ [Flash firing] เปน [Disable] หากกลองไมสามารถโฟกัสภาพไดชดั เพราะแสง
นอยเกินไป แฟลชในตัวกลองจะยิงแสงถี่ๆ ออกไปเพื่อใหกลองหาโฟกัสไดงายขึ้น (น.98)

¤วบคุมการทำงานของแฟลช
(ความไวชัตเตอรสมั พันธแฟลชเมือ่ ใชระบบบันทึกภาพ Av)

ผูใชสามารถปรับตั้งความไวชัตเตอรสำหรับการถายภาพ
ดวยแฟลช เมือ่ ใชระบบ Aperture-priority AE (Av)

ความไวชัตเตอรสมั พันธแฟลชจะถูกปรับตัง้ โดยอัตโนมัตภิ ายในชวง 1/200 วินาที จนถึง 30
วินาที เพื่อใหเหมาะสมกับความเขมสวางของภาพ และสามารถปรับตั้งเปนระบบแฟลช
สัมพันธความไวชัตเตอรสูง(High-speed sync) ได
ปองกันไมใหความไวชัตเตอรต่ำมากเกินไปเมื่อถายภาพในสภาพแสงนอย เหมาะสำหรับ
กรณีทไี่ มตอ งการใหภาพวัตถุเบลอและกลองสัน่ อยางไรก็ตาม ในขณะทีต่ วั แบบไดรบั แสง
จากแฟลชในระดับพอดี แตฉากหลังอาจจะมืดเขมจนเกินไป
ความไวชัตเตอรสมั พันธแฟลชจะตายตัวที่ 1/200 วินาที การตัง้ เปนแบบนีจ้ ะไดผลดีทเี่ ห็น
ชัดมากกวาการตั้งเปน [1/200-1/60sec. auto] ในการปองกันไมใหภาพวัตถุเบลอและ
กลองสั่น อยางไรก็ตาม ในสภาพแสงนอย ฉากหลังของภาพจะเขมดำมากกวาการตั้งเปน
[1/200-1/60sec. auto]

ถาตั้งเปน [1/200-1/60sec. auto] หรือ [1/200 (fixed)] จะไมสามารถตัง้ แฟลชระบบ
High-speed sync ไดเมือ่ ใชระบบ < Av >

¤วบคุมการทำงานของแฟลช
[Built-in flash func. setting]

และ [External flash func. setting]

ผใู ชสามารถปรับตัง้ ฟงกชนั่ ดังตารางดานลาง ภายในแถบรายการ [External flash func.
่ นแปลง ขึน้ อยกู บั รนุ ของแฟลชภายนอกทีน่ ำมาใช
setting] โดยรายการอาจมีการเปลีย
เลือก [Built-in flash setting] หรือ
[External flash func. setting]

ฟงกชั่นตางๆ ที่ปรับตั้งไดจะปรากฏขึ้น และเมื่อ
เลือก [Built-in flash setting] ฟงกชั่นที่สวาง
จะเปนฟงกชั่นที่สามารถปรับตั้งได

ตัวอยางการแสดงผลทีจ่ อภาพ

ระบบแฟลช

ฟงกชั่นแฟลชไรสาย
ซูมแฟลช(การครอบคลุม)
ถายภาพครอมแฟลช(FEB)
ชดเชยแสงแฟลช
ความไวชัตเตอร
สัมพันธแฟลช

ฟงกชนั่ ของ [Built-in flash setting] และ [External flash func. setting]
[การตั้งคาแฟลชในตัว]

ฟงกชนั่
ระบบแฟลช
ชัตเตอรสมั พันธแฟลช
FEB*(ถายภาพครอมดวยแฟลช)
ปรับตัง้ การทำงานแบบไรสาย

ใชงาน
แบบปกติ

แฟลชไรสาย แฟลชไรสาย
แบบตัง้ เอง
แบบงาย
(น.230)
(น.227)

[การตั้งคา
แฟลชเสริม
ภายนอก]

หนา
217
217
225
227
231
118

ชองสัญญาณ
กลุมแฟลช
ชดเชยแสงแฟลช
ซูม*
* สำหรับ [FEB] (ถายภาพครอมดวยแฟลช) และ [Zoom] อานรายละเอียดการปรับตัง้ ไดจาก
คูมือของแฟลช

¤วบคุมการทำงานของแฟลช
(ชัตเตอรสัมพันธแฟลช)
ตามปกติ จะปรับตัง้ ใหแฟลชทำงานสัมพันธกบั มานชัตเตอรชดุ แรก [1st curtain] ซึง่ แฟลช
จะยิงแสงออกไปทันทีที่ชัตเตอรเริ่มเปดรับแสง
ถาตัง้ แฟลชใหทำงานสัมพันธกบั มานชัตเตอรชดุ ทีส่ อง [2nd curtain] แฟลชจะยิงแสงเมือ่
การทำงานของชัตเตอรใกลสนิ้ สุดลง(ใกลจะปด) ซึง่ ผใู ชสามารถสรางสรรคภาพรวมกับระบบ
แฟลชสัมพันธความไวชัตเตอรต่ำ ในลักษณะภาพทีม่ แี สงเปนเสนยาว เชน แสงไฟรถยนตและ
แสงเทียนทีล่ ากเปนเสนยาวในตอนกลางคืน และเมือ่ ใชระบบนี้ จะเห็นแฟลชยิงแสงออกไป
สองครัง้ ครัง้ แรกเมือ่ กดชัตเตอรลงจนสุด และอีกครัง้ กอนทีช่ ตั เตอรจะปดตัว อยางไรก็ตาม
ถาใชความไวชัตเตอรสงู กวา 1/30 วินาที ระบบสัมพันธกบั มานชัตเตอรชดุ แรกจะทำงานโดย
อัตโนมัติ
สำหรับรายละเอียด อานได
ถาใชแฟลชภายนอก ผใู ชสามารถปรับตัง้ [Hi-speed]
จากคูมือของแฟลช
(แฟลชระบบไรสาย)
เมือ่ ใชการสงสัญญาณแบบออพติคลั ของระบบแฟลชไรสายในการถายภาพ โดยใชแฟลชใน
ตัวกลองเปน Master (ตัวควบคุม) ดู “การถายภาพดวยแฟลชไรสาย” หนา 225 เมือ่ ใชการ
สงสัญญาณวิทยุและแบบออพติคลั ของระบบแฟลชไรสายในการถายภาพ โดยใชแฟลชภาย
นอกเปน Master (ตัวควบคุม) ใหอา งอิงจากคมู อื การใชงานของแฟลชรนุ นัน้
(ชดเชยแสงแฟลช)

ดู “การชดเชยแสงแฟลช” หนา 118
(ระบบแฟลช)
ผใู ชสามารถเลือกใชระบบแฟลช เพือ่ ความเหมาะสมกับลักษณะของภาพทีต่ อ งการ
E-TTL II

ผู ใ ช ส ามารถเลื อ กใช ร ะบบแฟลช เพื่ อ ความ
เหมาะสมกับลักษณะของภาพที่ตองการ
[Manual flash] เหมาะสำหรั บ ผู ใ ช ที่ มี
ประสบการณแลว ซึ่งตองการปรับตั้ง [Flash
output] (1/1 ถึง 1/128) ดวยตนเอง
สำหรับระบบแฟลชแบบอืน่ ๆ อานจากคมู อื การใช
งานของแฟลช

¤วบคุมการทำงานของแฟลช
การปรับตัง้ Custom Functions ของแฟลชภายนอก
Custom Functions ที่แสดงอยูภายใน [External flash C.Fn setting] ซึง่ จะเปลีย่ นแปรไป
ตามรุนของแฟลชภายนอกที่นำมาใช

แสดงรายการของ Custom Function

เมื่อใสแฟลชภายนอกกับกลองเรียบรอยแลว
เลือก [External flash C.Fn setting]
(ตั้งคา C.Fn ของแฟลชภายนอก)

จากนั้นกดปุม

ปรับตัง้ Custom Function

กดปมุ
จากนัน้ กด
ขัน้ ตอนการ
ปรั บ ตั้ ง จะเหมื อ นกั บ ขั้ น ตอนการปรั บ Custom
Function ของกลอง (น.292)

ลบลางการปรับตัง้

เลือก [Clear settings]

ภายในแถบเมนู [ 1: Flash control]
เลือก [Clear settings] จากนัน้ กด

เลือกการปรับตั้งที่ตองการลบลาง
เลือก [Clear built-in flash set.],
[Clear external flash set.] หรือ
[Clear ext. flash C.Fn set.]

จากนั้นกด
เมื่ อ เลื อ ก [OK] การปรั บ ตั้ ง ในตั ว เลื อ กที่ เ ลื อ ก
จะถูกลบลางไป

ระบบทำความสะอาดเซนเซอรอัตโนมัติ

ทุกๆ ครั้งที่เปด/ปดกลอง
หรือ
ระบบทำความสะอาดเซนเซอรภายใน
ตัวกลองจะทำงานโดยอัตโนมัติ สำหรับการใชงานปกติ ผูใชไมจำเปนตองสนใจการ
ทำงานของระบบนี้เลย อยางไรก็ตาม ตัวกลองก็ออกแบบใหผูใชสั่งทำความสะอาด
เซนเซอรไดทนั ทีทตี่ อ งการ หรือจะยกเลิกการทำงานของระบบทำความสะอาดเซนเซอร
อัตโนมัตเิ มือ่ เปด/ปดกลองก็ได

สัง่ ทำความสะอาดเซนเซอรทนั ที
เลือก [Sensor cleaning]
ในแถบรายการของ [

(ทำความสะอาดเซนเซอร)

3] เลือก

[Sensor cleaning] จากนัน
้ กดปมุ

เลือก [Clean now

]

(ทำความสะอาดเดี๋ยวนี้)

เลือก [Clean now ]
จากนั้นกดปุม
เลือก [OK] ทีร่ ายการของตัวเลือก
จากนั้นกดปุม
หนาจอจะมีสัญลักษณที่แสดงวาเซนเซอรกำลัง
ถูกทำความสะอาด และถึงแมจะมีเสียงชัตเตอร
ดัง แตจะไมมกี ารถายภาพเกิดขึน้

เพือ่ ใหไดผลทีด่ ี ในขณะทีส่ งั่ ทำความสะอาด ควรวางกลองบนพืน้ ผิวเรียบๆ เชน โตะ โดยวางให
กลองอยใู นแนวราบ
หลังจากทีก่ ลองเพิง่ ทำความสะอาดเซนเซอร แมผใู ชจะสัง่ ทำความสะอาดซ้ำอีก ผลทีไ่ ดกจ็ ะไม
] จะไม
ดีขึ้นกวาเดิมมากนัก และหลังจากทำความสะอาดเสร็จ ตัวเลือก [Clean now
สามารถสัง่ ทำความสะอาดซ้ำไดชวั่ ครู

การยกเลิกระบบทำความสะอาดฝุนอัตโนมัติ
ในขัน้ ตอนที่ 2 เลือก [Auto cleaning ] และปรับตัง้ เปน [Disable]
ระบบทำความสะอาดฝุนจะไมทำงานโดยอัตโนมัติอีกเมื่อเปดและปดกลองโดย
ปรับสวิตซไปที่
หรือ

¡ารแนบ Dust Delete Data

ตามปกติ ระบบทำความสะอาดฝุนอัตโนมัติจะสามารถขจัดฝุนที่ซึ่งติดอยูบริเวณดานหนาของ
เซนเซอรและทีป่ รากฏในภาพใหหมดไป แตบางครัง้ เม็ดฝนุ ก็ยงั ติดอยู ผใู ชสามารถจะแนบขอมูล
ตำแหนงของเม็ดฝุนที่ติดอยูนี้เพื่อใหซอฟทแวรของกลอง(Digital Photo Professional) (น.350)
ลบออกไปในภายหลังโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยขอมูลตำแหนงของเม็ดฝุน(Dust Delete Data) ที่
แนบไปกับไฟลภาพ

การเตรียมตัว
เตรียมวัตถุทมี่ สี ขี าวทีม่ ผี วิ เรียบ เชน แผนกระดาษแข็งสีขาวทีส่ ะอาด
ใชเลนส 50mm หรือเลนสทมี่ คี วามยาวโฟกัสสูงกวา
ปรับสวิตซของระบบโฟกัสทีเ่ ลนสเปน
และตั้งระยะโฟกัสเปนระยะอนันต ( )
และถาเลนสไมมีสเกลแสดงระยะโฟกัส ใหหมุนวงแหวนโฟกัสของเลนสตามเข็มนาฬิกา
ไปจนสุด

การเก็บขอมูลของเม็ดฝนุ

เลือก [Dust Delete Data]
ในแถบรายการของ [

(เก็บขอมูลลบภาพฝนุ )

เลือก
[Dust Delete Data] จากนัน
้ กดปมุ
3]

เลือก [OK]
เลือก [OK] และกดปมุ
และกลองจะเริม่
ทำความสะอาดฝุนที่เกาะอยูบริเวณหนาเซนเซอร
จากนัน้ หนาจอจะมีขอ ความปรากฏขึน้ ในขณะนัน้
จะมีเสียงชัตเตอรดงั ขึน้ แตกลองไมไดถา ยภาพใดๆ

¡ารแนบ Dust Delete Data
ถายภาพวัตถุสีขาวที่มีผิวเรียบ
วางวัตถุสีขาวผิวเรียบ ไมมีลวดลายใดๆ ที่ระยะ
หางออกไป 20-30 ซม.(0.7-1.0 ฟุต) เล็งกลองให
ขนาดวัตถุเต็มเฟรม แลวกดชัตเตอรเพือ่ ถายภาพ
ควรตัง้ ระบบบันทึกภาพเปน Av และตัง้ ขนาดชอง
รับแสงเปน f/22
ภาพทีถ่ า ยนีจ้ ะไมถกู บันทึกลงในการด แตเปนการ
บันทึกขอมูลตำแหนงของเม็ดฝนุ จึงสามารถทำได
แมจะไมมีการดอยูในตัวกลอง
เมื่อถายภาพแลว กลองจะเริ่มเก็บขอมูลตำแหนง
เม็ดฝุน และเมื่อไดขอมูลครบถวนแลว ก็จะมีขอ
ความปรากฏขึ้นบนจอภาพ
เลือก [OK] หนาจอจะกลับไปแสดงรายการของ
เมนูตามปกติ
ถากลองลมเหลวในการอานตำแหนงเม็ดฝุน จะมี
ขอความเตือนความผิดพลาด ใหกลับไปเริม่ ทำตาม
ขั้นตอนแรกอีกครั้ง จากนั้นเลือก [OK] แลวถาย
ภาพอีกครั้ง

เกีย่ วกับ Dust Delete Data
หลังจากกลองเก็บขอมูลตำแหนงของเม็ดฝนุ (Dust Delete Data) ไดแลว ขอมูลนีจ้ ะถูกแนบ
ไปกับไฟลภาพแบบ JPEG และ RAW ทีถ่ า ยภายหลังจากนัน้ ดังนัน้ กอนถายภาพสำคัญทุกๆ
ภาพ ผใู ชควรจะปรับปรุงขอมูล(update) เพือ่ ใหกลองอานตำแหนงของเม็ดฝนุ ลาสุดเสียกอน
สำหรับการลบเม็ดฝุนออกจากภาพโดยอัตโนมัติดวยซอฟทแวร Digital Photo Professional
ทีใ่ หมาพรอมกับกลอง(น.350) และหากตองการลบจุดเม็ดฝนุ อานจาก Software Instruction
Manual (น.352) ที่อยูในแผน CD-ROM
ขนาดของขอมูลตำแหนงของเม็ดฝุนที่แนบไปพรอมกับภาพนั้นมีขนาดเล็กมากจนไมมีผลตอ
ขนาดของไฟล
ตรวจสอบใหมนั่ ใจวา ไดใชวตั ถุสขี าวทีม่ ผี วิ เรียบและแข็ง เชน แผนกระดาษแข็งสีขาว เปนเปาใน
การถายภาพ ถาหากกระดาษแผนนัน้ มีลวดลายใดๆ มันจะถูกพบวาเปนเม็ดฝนุ และมีผลตอความ
แมนยำในการขจัดฝนุ ออกจากภาพของซอฟทแวร

·íาความสะอาดเซนเซอรโดยผใู ช
ผูใชสามารถขจัดเม็ดฝุนที่ไมสามารถขจัดออกไดดวยระบบทำความสะอาดเซนเซอรอัตโนมัติ
โดยการทำความสะอาดดวยตนเอง เชน โดยใชลกู ยางเปาลมเปาออก ฯลฯ
พื้นผิวของเซนเซอรมีความละเอียดออนและซับซอนมาก หากตองทำความสะอาด
โดยการสัมผัสกับพื้นผิวโดยตรง แนะนำใหสงทำความสะอาดโดยชางของศูนยบริการ
แคนนอน

เลือก [Sensor cleaning] (ทำความสะอาดเซนเซอร)
ในแถบรายการของ [

[Sensor cleaning]

3] เลือก

จากนัน้ กดปมุ

เลือก [Clean manually] (ทำความสะอาดดวยตนเอง)
เลือก [Clean manually]
จากนั้นกดปุม

เลือก [OK]

เลือก [OK] จากนัน้ กดปมุ
กระจกสะทอนภาพจะยกตัวขึ้นและล็อคทันที
และมานชัตเตอรจะเปดคาง

ทำความสะอาดเซนเซอร
เมื่อทำความสะอาดเสร็จแลว
ปรับสวิตซของกลองไปที่
ถาใชพลังงานจากแบตเตอรี่ ตรวจสอบใหแนใจกอนวาแบตเตอรีม่ พี ลังงานเต็ม และถาใช
แบตเตอรีก่ ริป ทีใ่ สแบตเตอรีแ่ บบ AA/LR6 จะไมสามารถใชระบบทำความสะอาดเซนเซอรโดยผใู ช
สำหรับแหลงพลังงานทีใ่ ชขณะทำความสะอาด แนะนำใหใช AC Adapter Kit ACK-E8
ซึง่ เปนอุปกรณเสริมพิเศษ

·íาความสะอาดเซนเซอรโดยผูใช
ถากระแสไฟฟาดับในขณะทำความสะอาด ชัตเตอรจะปดทันที มานชัตเตอรและ
เซนเซอรของกลองอาจเกิดความเสียหาย และขณะที่กำลังทำความสะอาดเซนเซอร
หามทำสิง่ ตางๆ ดังรายละเอียดดานลาง
ปรับสวิตซของกลองไปที่
เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่
เปดฝาปดชองใสการด
พื้นผิวของเซนเซอรมีความละเอียดออนและซับซอนมาก ทำความสะอาดดวยความ
ระมัดระวัง
ใชลกู ยางเปาลมแบบธรรมดา(ไมมปี ลายทีเ่ ปนขนแปรงสำหรับปด) เพราะแปรงปดอาจทำใหเกิด
รอยขีดขวนทีเ่ ซนเซอรได
หามสอดปลายของลูกยางเปาลมเลยบริเวณเมาทเลนส เพราะถาหากไฟดับ มานชัตเตอรจะปด
ทันที ซึง่ อาจทำใหมา นชัตเตอรและกระจกสะทอนภาพเสียหายได
หามใชสเปรยทบี่ รรจุลมหรือกาซใดๆ มาทำความสะอาดเซนเซอร เพราะสเปรยจะมีแรงดันสูง
มาก และอาจทำความเสียหายตอเซนเซอร และกาซทีบ่ รรจุกอ็ าจทำใหเซนเซอรเสียหายได
ในขณะทำความสะอาดเซนเซอร ถาแบตเตอรีม่ พี ลังงานเหลือนอยลงมาก จะมีสญ
ั ญาณเสียง
เตือน ใหหยุดทำความสะอาดทันที
หากมีคราบสกปรกทีไ่ มสามารถขจัดไดดว ยลูกยางเปาลม แนะนำใหสง กลองไปทำความสะอาด
ทีศ่ นู ยบริการของแคนนอน
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สามารถใชแฟลชในตัวกลองรวมกับการ
ใชงานของระบบแฟลชไรสายได

แฟลชในตัวกลองสามารถทำงานเปนแฟลชตัวควบคุม(master unit) เพือ่ ควบคุม
การทำงานของระบบแฟลชไรสาย รวมกับแฟลชของ Canon อืน่ ๆ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ในการทำหนาทีเ่ ปนตัวรับสัญญาณ(slave) โดยการควบคุมแบบไรสาย

การยกเลิกระบบตัดพลังงานอัตโนมัติของ Slave

หากต อ งการยกเลิ ก การป ด ตั ว เองเพื่ อ ประหยั ด พลั ง งานของ Slave กดปุ ม
ที่ตัวกลองและหากใชแฟลชระบบแมนนวล ใหกดปุมทดสอบการ
ยิ ง แสง(PILOT) ที่ ตั ว แฟลช เพื่ อ ยกเลิ ก การทำงานของระบบตั ด พลั ง งาน
อั ต โนมั ติ

กอนใชงาน ควรอานและทำความเขาใจวิธใี ชระบบแฟลชไรสาย จากคมู อื การ
ใชงานของแฟลช

ารใชแฟลชดวยระบบไรสาย
การปรับตั้ง Slave และการวางตำแหนง
อานคูมือการใชของแฟลชที่นำมาใช และปรับตั้งตามคำแนะนำ แฟลชที่นำมาใชและถูก
แยกออกไปจะถู ก ควบคุ ม โดยกล อ งผ า นสั ญ ญาณโดยไม ต อ งใช ส ายต อ พ ว ง เรี ย กว า
Slave unit โดยการปรับตั้ง Slave นอกเหนือจากที่ใหรายละเอียดดานลางนี้ จะปรับควบ
คุมที่ตัวกลอง นอกจากนี้ สามารถใชแฟลชตางรุนกันมาทำหนาที่เปน slave และถูกควบ
คุ ม จากตั ว กล อ งได ใ นเวลาเดี ย วกั น
(1) ตั้งแฟลชภายนอกใหทำงานเปน Slave
(2) ตั้ ง ช อ งสั ญ ญาณของแฟลชภายนอก ให ต รงกั บ ช อ งสั ญ ญาณของกล อ ง *1
(3) ถาตองการปรับตั้งระบบแฟลช (น.232), ใหตั้ง ID ของ Slave
(4) จั ด ตั้ ง กล อ งและแฟลชให มี ร ะยะห า งและทิ ศ ทางตามภาพประกอบด า นล า ง
(5) หันเซนเซอรรับสัญญาณของตัวแฟลช เขาหากลอง *2

ตัวอยางการติดตัง้ ระบบแฟลชไรสาย
ภายในอาคาร
ประมาณ
10 ม.
(32.8 ฟุต)

ภายนอกอาคาร
ประมาณ
7 ม.
(23.0 ฟุต)
ประมาณ
80 ํ

ประมาณ 5 ม. ประมาณ 7 ม.
(16.4 ฟุต)
(23 ฟุต)

*1 หากแฟลชที่ ใ ช ไม มี ฟ ง ก ชั่ น การปรั บ ช อ งสั ญ ญาณ กล อ งจะสามารถทำงานได ทุ ก ๆ ช อ ง

สั ญ ญาณ
*2 ในพื้นที่แคบๆ ตัวรับสัญญาณของแฟลช slave อาจรับสัญญาณจากกลองไดแมวาเซนเซอรรับ
สัญญาณจะไมไดหันไปทางกลองโดยตรง เพราะสัญญาณที่สงจากกลองจะสะทอนกับผนังและ
ทำใหเซนเซอรรับสัญญาณได และเมื่อใชแฟลช EX-series ที่ไมสามารถปรับหมุนหัวแฟลชและ
เซนเซอร รั บ สั ญ ญาณได ให ต รวจสอบหลั ง จากถ า ยภาพด ว ยว า แฟลชได ยิ ง แสงไปแล ว

ฟ ง ก ชั่ น การเป น ตั ว ควบคุ ม (Master) ของกล อ งจะไม ส ามารถควบคุ ม ระบบแฟลช
ไร ส ายที่ ใ ช ร ะบบส ง สั ญ ญาณแบบคลื่ น วิ ท ยุ

ารใชแฟลชดวยระบบไรสายอยางงายๆ
ตอไปนี้ เปนการอธิบายวิธใี ชแฟลชไรสายแบบงายๆ ดวยการปรับตัง้ ทีไ่ มยงุ ยาก

ถายภาพดวยระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ โดยใชแฟลชภายนอกตัวเดียว
ในขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 และ 6 นั้น จะเปนขั้น
ตอนมาตรฐานในการติดตั้งแฟลชไรสาย
ทุกๆ แบบ ดังนั้น จะไมกลาวถึงขั้นตอน
เหลานีใ้ นการอธิบายการติดตัง้ แฟลชในรูป
แบบอื่น ซึ่งอยูในหนาถัดๆ ไป

กดปุม
เพื่อใหแฟลชในตัวกลองยก
ขึน้ ทำงาน

เมือ่ ใชระบบแฟลชไรสาย ตรวจสอบใหมนั่ ใจวาได
ยกแฟลชในตัวกลองขึ้นกอนแลว

เลือก [Flash control] (ควบคุมแฟลช)
ในแถบ [ 1] เลือก [Flash control]
จากนั้นกดปุม

เลือก [Evaluative] (ระบบเฉลี่ย)
สำหรับ [E-TTL II meter.] เลือก
[Evaluative] จากนัน
้ กด

¡ารใชแฟลชระบบไรสายอยางงายๆ
(ตั้งคาระบบแฟลชในตัวกลอง)

เลือก [Built-in flash func. setting]
เลือก [Built-in flash func. setting]
จากนั้นกด

เลือก [EasyWireless]
ใน [Built-in flash] เลือก [EasyWireless]
จากนั้นกดปุม

ปรับตั้ง [Channel] (ชองสัญญาณ)

ปรั บ ตั้ ง ช อ งสั ญ ญาณ (1-4) ให ต รงกั น กั บ ช อ ง
สัญญาณของ slave

ถายภาพ
ปรับตัง้ กลองในลักษณะเดียวกับการถายภาพดวย
แฟลชตามปกติ และถายภาพตามทีต่ อ งการ

ออกจากการถายภาพดวยแฟลชไรสาย
ใน [Built-in flash]
เลือก [NormalFiring]

แนะนำใหตงั้ [E-TTL II meter.] เปน [Evaluative]
เมือ่ ตัง้ เปน [EasyWireless] แมจะปรับใหแฟลชในตัวกลองไมยงิ แสงออกไป แฟลชในตัวก็จะ
ยังคงยิงแสงออกไปเพื่อควบคุมแฟลช slave และขึ้นอยูกับสภาพแสงในการถายภาพ แสงของ
แฟลชในตัวทีย่ งิ แสงออกไปอาจปรากฏในภาพ
ตัว Slave จะไมสามารถยิงแสงแฟลชทดสอบ(Test flash) ได

¡ารใชแฟลชระบบไรสายอยางงายๆ
ถายภาพดวยระบบอัตโนมัตสิ มบูรณแบบ โดยใชแฟลชภายนอกหลายตัว
แฟลช slave หลายตัวนัน้ สามารถปรับตัง้ ควบคุมไดเหมือนกับแฟลชตัวเดียว เหมาะสำหรับการ
ถายภาพที่ตองการใชแฟลชที่มีกำลังไฟสูงๆ

การปรับตัง้ แบบพืน้ ฐาน:
ระบบแฟลช
ระบบวัดแสงแฟลช
แฟลชในตัว
ชองสัญญาณ

: E-TTL II
: เฉลีย่ หลายสวน
: EasyWireless
: (เหมือนกับ slave)

แฟลช slave แตละตัวจะยิงแสงออกไปในปริมาณ
เทาๆ กัน พรอมๆ กับการควบคุมความเขมสวางให
อยูในระดับพอดี โดยไมตองคำนึงถึง slave ID ของ
แฟลชแตละตัว(A, B หรือ C) โดยแฟลชทุกๆ ตัว
จะยิงแสงออกไปเสมือนเปนกลุมเดียวกัน

การชดเชยแสงแฟลช
หากภาพทีถ่ า ยมีความสวางเกินไปหรือมืดเกินไป ผใู ชสามารถชดเชยแสงแฟลชเพือ่ ปรับการยิง
แสงของแฟลช slave ใหเหมาะสม
เลือก [Flash exposure compensation]
จากนั้นกดปุม
หากภาพดูมดื เกินไป ใหกดปมุ
เพือ่
เพิ่มแสงแฟลชใหมากขึ้นและทำใหภาพสวางขึ้น
หากภาพสวางเกินไป ใหกดปมุ
เพือ่ ลดแสงแฟลชใหออ นลง และทำใหภาพเขมขึน้

ารปรับตั้งแฟลชดวยระบบไรสายตามที่ตองการ
ถายภาพดวยระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ
โดยใชแฟลชภายนอกหนึ่งตัว รวมกับแฟลชในตัวกลอง
ในตอนนี้ จ ะอธิ บ ายการถ า ยภาพด ว ยแฟลช
ระบบไรสายโดยใชแฟลชภายนอกหนึง่ ตัว รวม
กันกับแฟลชในตัวกลอง
ผู ใ ช ส ามารถปรั บ ตั้ ง อั ต ราส ว นแสงระหว า ง
แฟลชภายนอกกับแฟลชในตัว เพื่อผลของแสง
เงาที่จะเกิดขึ้นในภาพ
ทีห่ นาจอแสดงเมนู สัญลักษณ < > และ
< > จะหมายถึงแฟลชภายนอก
และ <
> และ < > จะหมายถึงแฟลช
ในตัวกลอง

เลือก [CustWireless]

ทำตามขัน้ ตอนที่ 5 ในหนา 228 เพือ่ เลือก
[CustWireless] จากนัน
้ กดปมุ

เลือก [Wireless func.] (ระบบไรสาย)
สำหรับ [Wireless func.] เลือก [
จากนั้นกดปุม

:

]

ปรับตั้งอัตราสวนแสงของแฟลช(ratio)
และถายภาพ
เลือก [
:
] และปรับอัตราสวนแสงของ
แฟลช(flash ratio) ในชวง 8:1 ถึง 1:1 การปรับไป
ทางขวาของ 1:1 (จนถึง 1:8) จะทำไมได
หากแฟลชใหแสงไดไมสวางมากพอ ใหปรับความ
ไวแสงใหสูงขึ้น (น.90)

อัตราสวนแสง 8:1 จนถึง 1:1 นั้น เทียบเทากับ 3:1ถึง 1:1 สตอป(ปรับไดขั้นละ 1/2 สตอป)

¡ารปรับตั้งแฟลชระบบไรสายตามที่ตองการ
ถายภาพดวยระบบอัตโนมัตสิ มบูรณแบบ โดยใชแฟลชภายนอกหลายตัว
แฟลช slave หลายตัวนัน้ สามารถปรับตัง้ ควบคุมไดเหมือนกับแฟลชตัวเดียว หรือแบงเปนกลมุ
แยกจากกันก็ได ซึง่ จะสามารถปรับตัง้ อัตราสวนแสงได ซึง่ ไดแสดงวิธปี รับตัง้ แบบพืน้ ฐานไวดา น
ลาง โดยการปรับเปลีย่ น [Firing group] ผใู ชสามารถจัดแสงไดมากมายหลายรูปแบบ ดวย
แฟลชระบบไรสายที่แยกจากกลองไปหลายตัว

การปรับตัง้ แบบพืน้ ฐาน:

ระบบแฟลช
ระบบวัดแสงแฟลช
ฟงกชนั่ Wireless
ชองสัญญาณ

: E-TTL II
: เฉลีย่ หลายสวน
:
: (เหมือนกับ slave)

ใชแฟลช slave หลายตัวทำงานเหมือนแฟลชตัวเดียว
การติดตั้งแฟลชแบบนี้เหมาะสำหรับกรณีที่ตอง
การแฟลชที่มีกำลังไฟสูง ซึ่งแฟลช slave แตละ
ตัวจะยิงแสงออกไปในปริมาณเทาๆ กัน พรอมๆ
กับการควบคุมความเขมสวางใหอยูในระดับ
พอดี โดยไมตอ งคำนึงถึง slave ID ของแฟลชแต
ละตัว(A, B หรือ C) โดยแฟลชทุกๆ ตัวจะยิง
แสงออกไปเสมือนเปนกลุมเดียวกัน

ปรับตัง้ [Firing group] เปน [
จากนั้นจึงถายภาพ

All]

¡ารปรับตั้งแฟลชระบบไรสายตามที่ตองการ
ใชแฟลช slave หลายตัวทำงานแยกเปนหลายกลุม
ดวยการแบงแฟลช slave เปนกลมุ A และ
B และปรับอัตราสวนแสงเพือ่ ใหไดผลของ
การจัดแสงตามที่ตองการ
ดูวธิ กี ารปรับตัง้ ID ของ slave เปนกลมุ A
และกลมุ B จากคมู อื ของแฟลช และติดตัง้
ในตำแหนงตามภาพตัวอยาง

เลือก [Wireless func.]

ทำตามขัน้ ตอนที่ 2 จากหนา 230 เพือ่ เลือก
[
] จากนัน
้ กดปมุ

ปรับตั้ง [Firing group] เปน [

(A:B)]

ปรั บ ตั้ ง อั ต ราส ว นแสงตามที่ ต อ งการ
แลวถายภาพ
เลือก [A:B fire ratio] และปรับตัง้ อัตราสวน
แสง

หากเมนู [Firing group] ถูกตัง้ เปน [

(A:B)] แฟลชใน group C จะไมทำงาน

อัตราสวนแสง 8:1 ถึง 1:1 และถึง 1:8 เทียบไดกบั 3:1 จนถึง 1:1 และถึง 1:3 สตอป
(ความละเอียด 1/2 สตอป)

¡ารปรับตั้งแฟลชระบบไรสายตามที่ตองการ
ถายภาพดวยระบบอัตโนมัตสิ มบูรณแบบ
ดวยแฟลชในตัว และแฟลชภายนอกหลายตัว
แฟลชในตัวกลองสามารถทำงานรวมกันกับแฟลชภายนอกที่แยกออกไปแบบไรสายได ตามที่
อธิบายไวในหนา 231-232
ดานลางนี้ เปนวิธปี รับตัง้ แบบพืน้ ฐาน ดวยการเปลีย่ น [Firing group]
ผใู ชสามารถถายภาพโดยการจัดแสงแฟลชไดมากมายหลายวิธี โดยใชแฟลชภายนอกหลายๆ
ตัว ทำงานรวมกับแฟลชในตัวกลอง

การปรับตั้งแบบพื้นฐาน

ระบบแฟลช
: E-TTL II
ระบบวัดแสงแฟลช : เฉลีย่ หลายสวน
ฟงกชนั่ Wireless
:[ + ]
(เหมื: อ(เหมื
นกับอslave)
ชองสัญญาณ
นกับ slave)

เลือก [Firing group]

ปรับเลือกกลุมการทำงานของแฟลช จากนั้นปรับ
ตัง้ อัตราสวนแสง ชดเชยแสงแฟลช และอืน่ ๆ กอน
ถายภาพ

ารปรับตั้งอื่นๆ
การชดเชยแสงแฟลช
เมือ่ [Flash mode] ถูกตัง้ เปน [E-TTL II] ผใู ชสามารถปรับตัง้ ชดเชยแสงแฟลชได การปรับ
ตัง้ เพือ่ ชดเชยแสงแฟลชนัน้ (ดูรายละเอียดดานลาง) ซึง่ สามารถปรับตัง้ ไดในแบบตางๆ โดย
ขึน้ อยกู บั การปรับตัง้ ใน [Wireless func.] และ [Firing group]
การชดเชยแสงแฟลชจะมีผลตอแฟลชในตัวกลอง
รวมทัง้ แฟลชตัวอืน่ ๆ ทัง้ หมด
การชดเชยแสงแฟลชจะมีผลตอแฟลชภายในตัว
กลองเทานั้น
การชดเชยแสงแฟลชจะมีผลตอแฟลชภายนอก
ทัง้ หมด

ล็อคคาแสงแฟลช
ถา [Flash mode] ไดถูกตั้งเปน [E-TTL II] ผใู ชสามารถกดปมุ
แฟลชได

เพือ่ ล็อคคาแสง

¡ารปรับตั้งอื่นๆ
ปรับกำลังไฟของแฟลชไรสายแบบแมนนวล(ปรับตั้งเอง)
เมือ่ ตัง้ [Flash mode] เปน [Manual flash] ผใู ชสามารถปรับตัง้ กำลังไฟแฟลชไดโดยการ
ปรับตัง้ เอง โดยการปรับตัง้ กำลังไฟแฟลชใน ([ Flash output], [Group A output] ,
ฯลฯ) โดยสามารถปรับตัง้ ไดมากมายหลายแบบ โดยขึน้ อยกู บั การปรับตัง้ ใน [Wireless func.]
ตามรายละเอียดดานลาง
แฟลชภายนอกทุกตัวจะยิงแสงตามกำลังไฟที่ปรับตั้ง
โดยผใู ช
ผูใชสามารถปรับตั้งกำลังไฟแฟลชของแฟลชแตละ
กลมุ (A และ B) โดยแยกเฉพาะกลมุ
ผใู ชสามารถปรับตัง้ กำลังไฟแฟลชของแฟลช
ภายนอกแตละตัว และแฟลชในตัวได
ผูใชสามารถปรับตั้งกำลังไฟแฟลชของแฟลชแตละ
กลมุ (A และ B) โดยแยกเฉพาะกลมุ พรอมทัง้ ปรับตัง้
กำลังไฟของแฟลชในตัว

¡ÒÃàÅ‹¹´ÙÀÒ¾·Õè¶‹ÒÂáÅŒÇ
เนื้ อ หาในบทนี้ จะอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดู ภ าพ
และภาพยนตร โดยแนะนำให รู จั ก รายละเอี ย ดต า งๆ ในการเล น ดู ภ าพ
เพิ่ ม เติ ม จากบทที่ 2 “การถ า ยภาพเบื้ อ งต น และการดู ภ าพที่ ถ า ยแล ว ”
ซึ่ ง ได อ ธิ บ ายรายละเอี ย ดและขั้ น ตอนการปรั บ ตั้ ง เพื่ อ ดู ภ าพที่ ถ า ยไว
แล ว ในบทนี้ จะอธิ บ ายรายละเอี ย ดสำหรั บ วิ ธี ดู ภ าพนิ่ ง และภาพยนตร
จากกลอง การลบภาพที่ถายไวแลว และดูภาพจากจอโทรทัศน

เกีย่ วกับภาพทีถ่ า ยดวยกลองอืน่ ๆ:
กลองรุนนี้อาจไมสามารถแสดงไฟลภาพที่ถายดวยกลองอื่นๆ บนจอ LCD ได
อยางเหมาะสม ตลอดจนภาพทีผ่ า นการปรับแตงดวยคอมพิวเตอรมาแลว หรือ
ภาพที่ถูกเปลี่ยนชื่อไปแลว

¤Œนหาภาพทีต่ อ งการดวยความรวดเร็ว
แสดงภาพหลายๆ ภาพพรอมกันบนหนาจอ, ภาพดัชนี (Index Display)
คนหาภาพทีต่ อ งการไดอยางรวดเร็ว ดวยการแสดงภาพไดพรอมๆ กัน ตัง้ แต 4 หรือ 9 ภาพ
บนหนาจอเดียว

เลนดูภาพที่ถายไวแลว
เมือ่ กดปมุ
ทีถ่ า ยทีจ่ อ LCD

กลองจะแสดงภาพสุดทาย

เปดการแสดงภาพแบบดัชนี

กดปมุ
หนาจอจะแสดงภาพพรอมๆ กัน 4 ภาพ ภาพที่
ดูลำดับลาสุดจะมีกรอบสวางสีน้ำเงินลอมรอบ

กดปมุ
อีกครัง้ หนาจอจะแสดงภาพ
พรอมๆ กัน 9 ภาพ
ถากดปมุ
กลองจะกลับไปแสดงภาพดัชนี
จาก 9 ภาพ เปน 4 ภาพ และแสดงภาพใหญภาพ
เดียว ตามลำดับ

เลือกภาพ

ใชปมุ
เลือ่ นกรอบสีฟา สำหรับเลือกภาพ
ที่ตองการเลือก
หมุนวงแหวน
เพือ่ เลือกดูภาพในหนา
จอถัดไป หรือภาพที่แสดงกอนหนานี้
กดปมุ
เพือ่ เลือกภาพทีต่ อ งการ
และภาพที่ถูกเลือกนั้นจะปรากฏเปนภาพใหญ
(ภาพเดียว)

¤Œนหาภาพที่ตองการดวยความรวดเร็ว
การเลือกดูภาพแบบกาวกระโดด(Jump Display)
เมือ่ เลนดูภาพแบบครัง้ ละภาพ ผใู ชสามารถหมุนวงแหวน
เพือ่ กาวกระโดดขามลำดับ
ภาพได โดยเลือ่ นไปทางดานหนาและดานหลัง โดยขึน้ อยกู บั การปรับตัง้ ทีไ่ ดปรับเอาไว

เลือก [Image jump w/

]

ในเมนู

[
2] เลือกรูปแบบทีต
่ อ งการ
[Image jump w/
] จากนัน
้ กด

เลือกวิธีการกาวกระโดด

กดปมุ
เพือ่ เลือกรูปแบบการกาวกระโดด
จากนั้นกดปุม
เลื่อนภาพไปครั้งละภาพตอภาพ (แสดงทีละภาพ)
เลื่อนภาพไปครั้งละ 10 ภาพ
เลื่อนภาพไปครั้งละ 100 ภาพ
เลื่อนภาพเรียงไปตามลำดับเวลา
เลื่อนภาพเรียงไปตามลำดับโฟลเดอร
แสดงเฉพาะภาพยนตร (ภาพเคลือ่ นไหว)
แสดงเฉพาะภาพนิ่ง
(ตามคะแนนภาพ)
แสดงเฉพาะภาพที่ถูกตั้งอันดับ
(น.244) หมุน
เพื่อเลือกอันดับ

คนหาภาพแบบกาวกระโดด
กดปมุ

รูปแบบของ
การกาวกระโดด ตำแหนงของภาพ
ทีแ่ สดงอยู

เพือ่ เลนดูภาพ

เมื่อกลองกำลังแสดงภาพแบบเดี่ยว
ใหหมุนวงแหวน

หากตองการคนหาภาพจากวันทีถ่ า ย ใหเลือก [Date]
หากตองการคนหาภาพจากโฟลเดอร ใหเลือก [Folder]
หากในการด มีทงั้ ภาพยนตร [Movies] และภาพนิ่ง [Stills] สามารถเลือกแบบใดแบบหนึง่
เพือ่ ใหกลองแสดงเฉพาะภาพนิง่ หรือภาพยนตร
หากตัง้ เปน [Rating] และไมมีภาพใดถูกตั้งอันดับไว การหมุนวงแหวน
จะไมทำ
ใหภาพเปลีย่ นไป

¢ยายดูภาพ

ผูใชสามารถขยายดูภาพจากจอ LCD ไดตั้งแตขนาด 1.5 เทาจนถึง 10 เทา

ขยายดูภาพ

ในขณะเลนดูภาพ กดปมุ

เพือ่ ขยายภาพ

ภาพจะถูกขยายใหใหญขึ้น
ถากดปมุ
ตอไปอีก จะสามารถขยายภาพ
ขึน้ เรือ่ ยๆ จนถึงขนาดใหญทสี่ ดุ
เมือ่ ตองการลดการขยายลง กดปมุ
และเมือ่ กดปมุ
คางไว กลองจะลดการ
ขยายภาพลงจนกลับไปสูการแสดงภาพเดี่ยวปกติ
ตำแหนงของพื้นที่ที่ขยาย

เลื่อนดูสวนตางๆ ของภาพ
ใช
เพื่ อ เลื่ อ นดู ส ว นต า งๆ ของภาพที่
ถูกขยาย
หากตองการออกจากการขยายดูภาพ ใหกดปุม
กล อ งจะแสดงภาพแบบภาพเดี่ ย ว
ในขนาดปกติ

ขณะขยายดูภาพผูใชสามารถหมุนวงแหวน
เพื่ อ ดู ภ าพอื่ น ๆ โดยคง
อั ต ราขยายอยู
ไม ส ามารถขยายดู ภ าพได เมื่ อ กล อ งกำลั ง แสดงภาพที่ เ พิ่ ง ถ า ยเสร็ จ
ไม ส ามารถขยายดู ภ าพยนตร ไ ด

àลนดูภาพ ดวยจอภาพแบบสัมผัส

จอภาพ LCD มีพนื้ ผิวทีต่ อบสนองตอการสัมผัส ผใู ชสามารถใชปลายนิว้ สัมผัสเพือ่ ควบคุมการ
เลนดูภาพได กดปุม
เพื่อเลนดูภาพ

คนหาภาพทีต่ อ งการ

เลื่อนภาพดวยนิ้วเดียว

เมือ่ จอภาพแสดงภาพแบบภาพเดียว ใช ปลายนิ้ว
เดียว กวาดไปทางซายและขวาเพือ่ ดูภาพตอไป เมือ่
กวาดนิ้วไปทางซาย จะเลื่อนไปดูภาพถัดไป(ใหม
กวา) เมือ่ กวาดนิว้ ไปทางขวา จะเลือ่ นไปดูภาพกอน
หนา(เกากวา)
เมือ่ จอภาพแสดงภาพดัชนี ใช ปลายนิว้ เดียว กวาด
ไปดานบนและลางเพื่อเลื่อนไปสูจอภาพแบบดัชนี
จอใหม เมือ่ กวาดนิว้ ขึน้ ไปทางดานบน จะเลือ่ นไป
ดูภาพดัชนีหนาถัดไป(ใหมกวา) เมือ่ กวาดนิว้ ไปทาง
ด า นล า ง จะเลื่ อ นไปดู ภ าพดั ช นี ห น า ก อ นหน า
(เก า กว า ) และเมื่ อ เลื อ กภาพและใช ป ลายนิ้ ว
แตะสัมผัส จอภาพจะแสดงภาพนัน้ แบบภาพเดีย่ ว

กระโดดขาม (แสดงผลแบบกาวกระโดด)

เลื่อนภาพโดยใชสองนิ้ว

เมือ่ ใช ปลายนิว้ สองนิว้ กวาดไปดานซายและขวาของ
จอภาพ ผูใชสามารถกระโดดขามภาพ โดยมีรูปแบบ
ตามทีป่ รับตัง้ ไวใน [Image jump w/ ]
ซึง่ อยภู ายใน [ 2]

àลนดูภาพ ดวยจอภาพแบบสัมผัส
ลดขนาดภาพ (ภาพดัชนี)

จีบปลายนิ้วสองนิ้วเขาหากัน

ใชปลายนิ้วมือสองนิ้วแตะจอภาพ และจีบปลายนิ้วทั้ง
สองเขาหากัน
แตละครั้งที่จีบปลายนิ้วเขาหากัน ภาพที่ปรากฏ
จะเปลีย่ นไปจากภาพเดีย่ วไปเปนภาพดัชนี 4 ภาพ
และภาพดัชนี 9 ภาพ
ภาพที่ ถู ก เลื อ กจะถู ก ล อ มรอบด ว ยกรอบสว า งสี
น้ำ เงิ น และเมื่ อ ใช ป ลายนิ้ ว แตะที่ ภ าพ จอภาพ
จะแสดงภาพนั้นในแบบภาพเดียว

ขยายภาพ

แยกปลายนิ้วสองนิ้วออกจากกัน
ใชปลายนิว้ มือสองนิว้ แตะจอภาพ และแยกปลายนิว้ ทัง้
สองออกจากกัน
เมือ่ แยกปลายนิว้ ออกจากกัน ภาพบนจอภาพจะถูก
ขยายขึ้น
สามารถขยายภาพไดถงึ ขนาด 10x
ผใู ชสามารถเลือ่ นไปตามบริเวณตางๆ ของภาพทีถ่ กู
ขยายไดโดยการใชปลายนิ้วมือลากไป
เมื่อแตะสัญลักษณ [ ] ซึง่ อยทู มี่ มุ บนดานขวา
ของจอภาพ จอภาพจะกลั บ ไปแสดงภาพแบบ
ภาพเดี่ยว

วิ ธี ใ ช จ อภาพแบบสั ม ผั ส ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดในหน า 241 - 242 นั้ น สามารถควบคุ ม ใน
ขณะดู ภ าพจากจอโทรทั ศ น ที่ เ ชื่ อ มต อ อยู กั บ กล อ งได ด ว ย (น.258, 261)

มุนภาพ

ผู ใ ช ส ามารถหมุ น ภาพที่ แ สดงอยู ให มี ทิ ศ ทางตามที่ ต อ งการ

เลือก [Rotate]
ในแถบ [
จากนั้ น กด

1]

(หมุนภาพ)

เลือก [Rotate]

เลือกภาพที่ตองการ
กดปุม

เพื่อเลือกภาพที่ตองการหมุน

ผูใชสามารถเลือกภาพไดจากภาพดัชนี (น.238)

หมุนภาพ

แต ล ะครั้ ง ที่ ก ดปุ ม
เข็ ม นาฬิ ก า ดั ง นี้ :

ภาพจะถูกหมุนตาม

เมื่ อ ต อ งการหมุ น ภาพอื่ น ๆ ให ย อ นกลั บ ไป
ทำตามขั้ น ตอนที่ 2 และ 3
เมื่ อ ต อ งการออกจากการปรั บ หมุ น ภาพ และ
กลั บ สู เ มนู กดปุ ม

ถ า ได ป รั บ ตั้ ง [ 1: Auto rotate] ไปที่
(น.208) ก อ นที่ จ ะถ า ยภาพ
แนวตั้ ง ก็ ไ ม จำเป น ต อ งหมุ น ภาพเอง ตามที่ อ ธิ บ ายไว ข า งต น
เมื่ อ ภาพถู ก หมุ น แล ว แต ยั ง มี ทิ ศ ทางไม ถู ก ต อ งเมื่ อ นำไปเล น ดู ให ป รั บ ตั้ ง เมนู
[ 1: Auto rotate]

เป น

ไม ส ามารถหมุ น ภาพยนตร ไ ด

ารตัง้ อันดับ

ผู ใ ช ส ามารถตั้ ง อั น ดั บ ให กั บ ภาพนิ่ ง และภาพยนตร ไ ด โดยมี อั น ดั บ ตั้ ง แต 1-5 :
ฟ ง ก ชั่ น นี้ เ รี ย กว า การตั้ ง อั น ดั บ (Rating)

เลือก [Rating] (คะแนน)
ในแถบ [
จากนั้ น กด

2] เลื อ ก [Rating]

เลือกภาพหรือภาพยนตร

กดปุม
เพื่อเลือกภาพนิ่ง
หรื อ ภาพยนตร ที่ ต อ งการให อั น ดั บ
สามารถปรับใหการแสดงภาพเปนแบบครั้งละ
สามภาพ โดยกดปุม
และหาก
ตองการใหกลับไปแสดงภาพแบบภาพเดียว
กดปุ ม

ใหลำดับภาพนิ่งหรือภาพยนตร

กดปุ ม
เพื่ อ เลื่ อ นตั ว แสดงอั น ดั บ
(Rating)
ทั้งภาพนิ่งและภาพยนตรที่ถูกใหอันดับไวแลว
จะถู ก นั บ จำนวนสำหรั บ แต ล ะอั น ดั บ

หากตองการใหอันดับภาพหรือภาพยนตรอื่นๆ
อี ก ให ทำซ้ำ ในขั้ น ตอนที่ 2 และ 3
เมื่อตองการออกจากการปรับตั้งและกลับไปสู
หน า แสดงเมนู ให ก ดปุ ม

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

การใชประโยชนจากการตั้งอันดับ
ด ว ยเมนู [ 2 : Image jump w/
] ผู ใ ช ส ามารถปรั บ ให ก ล อ งแสดงเฉพาะ
ภาพและภาพยนตร ที่ ถู ก ให อั น ดั บ ได
ด ว ยเมนู [
2: Slide Show] ผู ใ ช ส ามารถปรั บ ให ก ล อ งเล น ดู ( Playback) เฉพาะ
ภาพและภาพยนตร ที่ ถู ก ให อั น ดั บ ได
ด ว ยซอฟท แ วร ที่ ไ ด ม าพร อ มกั บ กล อ ง (น.350) ผู ใ ช ส ามารถเลื อ กเฉพาะภาพและ
ภาพยนตร ที่ ถู ก ให อั น ดั บ ได
เมื่ อ ใช ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร Window Vista และ Window 7 ผู ใ ช ส ามารถตรวจสอบการให
อั น ดั บ จากข อ มู ล ของไฟล หรื อ จากซอฟท แ วร ที่ ไ ด ม าพร อ มกั บ ตั ว กล อ ง

ชจอปรับตั้งแบบเร็วขณะเลนดูภาพ
เมื่ อ กดปุ ม

ในขณะเล น ดู ภ าพ ผู ใ ช ส ามารถปรั บ ตั้ ง ฟ ง ก ชั่ น ต า งๆ ดั ง ต อ ไปนี้ :
[
: Protect images] , [ : Rotate] , [ : Rating] , [ : Creative filters],
[
: Resize (เฉพาะ JPEG เท า นั้ น )] และ [
: Image jump w/
]
สำหรั บ ภาพยนตร เฉพาะฟ ง ก ชั่ น ที่ เ ป น ตั ว หนาเท า นั้ น ที่ ป รั บ ตั้ ง ได

กดปมุ
ในขณะเล น ดู ภ าพ กดปุ ม
หน า จอจะแสดงการปรั บ ตั้ ง ฟ ง ก ชั่ น แบบรวด
เร็ ว ทางด า นซ า ย

เลือกฟงกชั่น และปรับตั้ง
กดปุ ม

เพื่ อ เลื อ กฟ ง ก ชั่ น

ชื่ อ ของฟ ง ก ชั่ น ที่ เ ลื อ กและกำลั ง ปรั บ ตั้ ง อยู ใ น
ขณะนั้นจะปรากฏอยูทางดานลางของจอภาพ
กดปุ ม
เพื่ อ เลื อ กฟ ง ก ชั่ น
สำหรับ Creative filters และ Resize กดปุม
เพื่ อ ปรั บ ตั้ ง ฟ ง ก ชั่ น สำหรั บ Creative
filters ดู ร ายละเอี ย ดหน า 270 และราย
ละเอียดของ Resize ดูหนา 273 เมื่อตองการ
ยกเลิ ก กดปุ ม

ออกจากการปรับตั้ง
กดปุม
แบบรวดเร็ว

เพื่อปดจอของการปรับตั้ง

หากต อ งการหมุ น ภาพ ให ป รั บ ตั้ ง [ 1 : Auto rotate] เป น
ถ า [ 1 : Auto rotate] ถู ก ตั้ ง เป น
หรือ [Off] เมื่ อ สั่ ง [
Rotate
image] ใหหมุนภาพ กลองจะบันทึกการหมุนไวในขอมูลของภาพแตจะไมแสดงใหเห็นการหมุน

ชจอปรับตั้งแบบเร็วขณะเลนดูภาพ
กดปุ ม
ระหว า งเล น ดู ภ าพแบบดั ช นี กล อ งจะเปลี่ ย นไปแสดงภาพแบบภาพ
เดี ย ว และจอสำหรั บ การปรั บ ตั้ ง อย า งรวดเร็ ว จะปรากฏขึ้ น และถ า กดปุ ม
อี ก ครั้ ง กล อ งจะกลั บ ไปแสดงภาพแบบดั ช นี
หากไฟล ภ าพนั้ น ถู ก ถ า ยด ว ยกล อ งอื่ น จะมี ข อ จำกั ด ในการปรั บ ตั้ ง ฟ ง ก ชั่ น ต า งๆ

นุกกับภาพยนตร

มีวธิ กี ารงายๆ สามวิธใี นการเลนดูภาพยนตรทถี่ า ย

ดูภาพจากเครื่องรับโทรทัศน

(น.258,261)

ใชสาย AV AVC-DC400ST(อุปกรณเสริมพิเศษ) หรือ
สาย HDMI(อุ ป กรณ เ สริ ม พิ เ ศษ) ในการเชื่ อ มต อ
ระหว า งกล อ งกั บ โทรทั ศ น ผู ใ ช จึ ง สามารถเล น
ดู ภ าพยนตร แ ละภาพนิ่ ง ที่ ถ า ยไว จ ากจอโทรทั ศ น ไ ด
หากผูใชมีโทรทัศนที่มีคุณภาพระดับ High-Definition
และเชื่อมตอกลองกับโทรทัศนจากชองตอพวง HDMI
ก็สามารถจะชมภาพยนตรระดับ Full High-Definition
(Full HD:1920x1080) และ High-Definition(HD:
1280x720) เพื่ อ อรรถรสในการชมภาพยนตร ที่ มี
คุ ณ ภาพสู ง
อุปกรณบันทึกขอมูลแบบฮารดดิสค จะไมมีชองเสียบสาย HDMI จึงไมสามารถเชื่อม
ต อ กั บ กล อ งด ว ยสาย HDMI เพื่ อ เล น ดู ภ าพได
แมกลองจะเชื่อมตอกับเครื่องบันทึกแบบฮารดดิสคดวยสาย USB ภาพยนตรและภาพ
นิ่ ง ก็ ไ ม ส ามารถเล น หรื อ บั น ทึ ก ในฮาร ด ดิ ส ค ไ ด
ภาพยนตร ที่ บั น ทึ ก ไว ใ นการ ด สามารถเล น ดู ไ ด เ ฉพาะกั บ เครื่ อ งเล น ที่ ส นั บ สนุ น ไฟล
สกุ ล .MOV

เลนดูภาพจากจอ LCD ของกลอง

(น.250-257)

ผู ใ ช ส ามารถเล น ดู ภ าพยนตร ไ ด จ ากจอ LCD
ของกลอง และสามารถตัดตอสวนตนและทาย
ของภาพยนตร ไ ด นอกจากนี้ สามารถเล น
ดู ภ าพนิ่ ง และภาพยนตร ที่ อ ยู ใ นการ ด ได โ ดย
อั ต โนมั ติ แ บบสไลด โ ชว
หลังจากนำไฟลภาพยนตรไปตัดตอและแกไขดวยคอมพิวเตอรแลว จะไมสามารถนำกลับมาเลน
ดูจากตัวกลองไดอีก อยางไรก็ตาม วิดีโอ snapshot ที่ถูกนำไปตัดตอดวยซอฟทแวร EOS Video
Snapshot Task(น.190) สามารถนำกลับมาเลนดูจากตัวกลองไดอีก

Êนุกกับภาพยนตร
เลนดูและตัดตอภาพยนตรดวยคอมพิวเตอร

(น.350)

ไฟล ภ าพยนตร ที่ ถู ก บั น ทึ ก ไว ใ นการ ด สามารถถ า ยโอน
เข า สู ค อมพิ ว เตอร ส ว นตั ว และสามารถเล น ดู ด ว ย
ซอฟทแวร ImageBrowser EX (ใหมาพรอมกับกลอง)

เมื่อตองการเลนดูภาพอยางราบลื่นในคอมพิวเตอรสวนตัว คอมพิวเตอรที่ใชตองเปน
รุ น ที่ มี ส มรรถนะสู ง และมี ซ อฟท แ วร ImageBrowser EX อ า นคำแนะนำการใช
ซอฟท แ วร ซึ่ ง เป น เอกสาร PDF จากคู มื อ การใช ซ อฟท แ วร ใ นแผ น ซี ดี
หากต อ งการใช ซ อฟท แ วร อื่ น ๆ ในการดู ภ าพยนตร หรื อ ตั ด ต อ ภาพยนตร ตรวจสอบ
กอนวาซอฟทแวรนั้นสนับสนุนไฟลสกุล .MOV ซึ่งสามารถดูรายละเอียดไดจากผูผลิต
ซอฟท แ วร นั้ น ๆ

กลองจะไมสามารถเลนภาพยนตรที่ถายดวยกลองตัวอื่นได

ลนดูภาพยนตร

สั่งเลนดูภาพ
กดปุ ม

เลือกภาพยนตร
กดปุม

เพื่ อ เล น ดู ภ าพที่ ถ า ยไว
เพื่อเลือกภาพยนตร

สั ญ ลั ก ษณ
จะปรากฏขึ้นที่มุมบน
ดานซายของจอภาพ เพื่อแสดงวาเปนภาพยนตร
ถาเปนวิดีโอ snapshot จะเปน
ผูใชสามารถกดปุม
เพื่อใหแสดง
ขอมูลของการถายภาพยนตรได (น.267)
หากเล น ดู ภ าพแบบดั ช นี ( ภาพเล็ ก ) ภาพที่ เ ป น
ภาพยนตรจะมีรูปอยูทางดานซาย ภาพยนตร
จะไม ส ามารถเล น ดู ไ ด เ มื่ อ แสดงในขนาด
ดั ช นี ดั ง นั้ น กด
เพื่อปรับใหการ
แสดงภาพเป น แบบภาพเดี่ ย วเสี ย ก อ น

ในขณะทีก่ ลองแสดงภาพแบบภาพเดีย่ ว
กดปมุ
แผงควบคุ ม การเล น ดู ภ าพยนตร จ ะปรากฏ
ทางด า นล า ง

เลนดูภาพยนตร
ลำโพง

เลื อ ก [ ] (Play) จากนั้นกด
กล อ งจะเริ่ ม เล น ภาพยนตร
สามารถหยุดการเลนชั่วคราวไดดวยการกดปุม
ขณะเลนดูภาพยนตร สามารถปรับเสียงไดดวย
การหมุนวงแหวน
สำหรั บ รายละเอี ย ดมากขึ้ น เกี่ ย วกั บ การเล น
ดู ภ าพ ดู ห น า ถั ด ไป

àลนดูภาพยนตร
ฟงกชั่น

นิยามของฟงกชั่นตางๆ ในระบบเลนดูภาพ
กลับไปสูระบบเลนดูภาพแบบภาพเดี่ยว
ปรับความเร็วในการเลนภาพใหชาลง โดยกดปุม
ความเร็วในการเลนภาพยนตรจะปรากฏที่มุมขวาบนของจอภาพ
เลนดูภาพยนตรจากเฟรมแรก
แตละครั้งที่กดปุม
กลองจะเลนยอนหลังกลับไปทีละหนึ่งเฟรม
ถากดปุม
คางไว ภาพยนตรจะเลนยอนกลับ
แตละครัง้ ทีก่ ดปมุ กลองจะเลนภาพยนตรแบบเฟรมตอเฟรม
ถากดปุม
คางไว กลองจะเลนเฟรมลำดับถัดๆ ไปอยางรวดเร็ว
เลนเฟรมสุดทายของภาพยนตร
เลนภาพยนตรพรอมกับเสียงเพลงประกอบ (น.257)
เลนและปรับแตงภาพ (น.252)
ตำแหนงของภาพยนตรในปจจุบัน
ระยะเวลาที่เลนภาพยนตร (นาที:วินาที)
ผใู ชสามารถปรับระดับเสียงของไมโครโฟนในตัว (น.250)
โดยหมุนวงแหวน
กดปุม
เพื่อกลับสูการแสดงภาพแบบภาพเดี่ยว

ควบคุมการเลนภาพดวยจอแบบสัมผัส
ใชนิ้วแตะ [

]

ที่กลางจอภาพ

จอภาพจะเริ่ ม เล น ภาพยนตร
เมื่ อ ต อ งการควบคุ ม จากแผงควบคุ ม การ
เล น ภาพ ให ใ ช นิ้ ว แตะสั ญ ลั ก ษณ
ที่ มุ ม บนด า นซ า ยของจอภาพ
หากต อ งการหยุ ด การเล น ภาพยนตร ข ณะที่
เล น ไปแล ว ให ใ ช นิ้ ว แตะจอภาพ แผงควบคุ ม
การเล น ภาพจะปรากฏขึ้ น

เมื่อใช Battery Pack LP-E8 ที่ประจุไฟเต็ม จะสามารถเลนภาพยนตรอยางตอเนื่องได 2 ชั่วโมง
30 นาที ที่อุณหภูมิ 23 ํC/73 ํF
หากผูใชถายภาพนิ่งในขณะถายภาพยนตร กลองจะแสดงภาพนิ่งคางอยูประมาณ 1 วินาทีใน
ขณะเลนภาพยนตรนั้น

ารตัดตอสวนหัวและทายของภาพยนตร

ผูใชสามารถตัดตอและปรับแตงสวนหัวและทายสุดของภาพยนตร โดยสามารถปรับเพิ่มใน 1 วินาที

เมือ่ เขาสหู นาจอของการดูภาพยนตร
เลือก [ ]

หนาจอจะแสดงรายการของการตัดตอ

กำหนดสวนที่ตองการตัดตอ
เลื อ กตั ด ต อ ส ว นหั ว
จากนั้ น กด

หรื อ ส ว นท า ย

กด
ไปทางซ า ยหรื อ ขวา หรื อ กดค า งไว
เพื่ อ เลื่ อ นเฟรมให เ ร็ ว ขึ้ น เพื่ อ กำหนดส ว นของ
ภาพยนตร ที่ ต อ งการตั ด ต อ

หลั ง จากเลื อ กส ว นที่ ต อ งการตั ด ต อ ได แ ล ว และ
กดปุ ม
จะมี แ ถบสี น้ำ เงิ น ปรากฏที่ ส ว น
บนของภาพจะแสดงสวนที่เหลือของภาพยนตร

ตรวจสอบการตัดตอ

เลื อ ก
และกดปุ ม
ภาพส ว นที่ เ ป น แถบสี น้ำ เงิ น

เพื่ อ เล น ดู

หากตองการเปลี่ยนแปลงใหยอนกลับสูขั้นตอนที่ 2

หากต อ งการยกเลิ ก การตั ด ต อ ให ก ดปุ ม
เลือก [OK] ที่ ห น า จอยื น ยั น และกดปุ ม

¡ารตัดตอสวนหัวและทายของภาพยนตร
บันทึกภาพยนตร

เลื อ ก [ ] จากนั้ น กดปุ ม
หน า จอจะแสดงตั ว เลื อ กในการบั น ทึ ก
ถ า ต อ งการบั น ทึ ก เป น ภาพยนตร ใ หม
(ไฟล ใ หม ) เลื อ ก [New file] หรื อ ถ า ต อ งการ
บั น ทึ ก ทั บ ต น ฉบั บ เลื อ ก [Overwrite]
จากนั้ น กด
ที่หนาจอแสดงการยืนยัน เลือก [OK] จากนั้น
กดปุ ม
เพื่ อ บั น ทึ ก ภาพยนตร ที่ ตั ด ต อ
แล ว และกลั บ ไปสู ห น า จอของการเล น
ภาพยนตร

สามารถเลื อ กช ว งเวลาไนการตั ด ต อ ได ล ะเอี ย ดในระดั บ ขั้ น ละ 1 วิ น าที ( ระบุ ตำแหน ง ได
โดย
) ซึ่ ง ตำแหน ง ที่ ถู ก ตั ด ต อ จริ ง อาจจะคลาดเคลื่ อ นจากตำแหน ง ที่ กำหนดไว เ ล็ ก
น อ ย
หากการ ด ไม มี พื้ น ที่ ว า งพอสำหรั บ บั น ทึ ก ไฟล ใ หม จะไม มี ตั ว เลื อ ก [New file] ให เ ลื อ ก

ถ า แบตเตอรี มี พ ลั ง งานต่ำ มาก จะไม ส ามารถตั ด ต อ ภาพยนตร ไ ด ให ใ ช แ บตเตอรี ที่ มี
พลั ง งานเต็ ม เมื่ อ ต อ งการตั ด ต อ ภาพยนตร

ไลดโชว (เลนดูภาพอัตโนมัต)ิ

ผู ใ ช ส ามารถสั่ ง เล น ดู ภ าพในการ ด โดยอั ต โนมั ติ แ บบสไลด โ ชว ไ ด

เลือก [Slide show]

ในแถบ [ 2] เลือก [Slide show]
จากนั้ น กดปุ ม

จำนวนภาพที่ จ ะเล น

เลือกภาพที่ตองการเลน
กดปุม
จากนั้ น กด

เพื่อเลือกรายการ
(ทุ ก ภาพ/ภาพเคลื่ อ นไหว/ภาพนิ่ ง )

กดปุม
เพื่อเลือกรายการใดรายการ
หนึ่ ง : [ All images/ Movie/ Stills]
จากนั้ น กด
(วั น ที่ / โฟลเดอร / คะแนน)

กดปุม
หนึ่ ง : [
เมื่ อ <
กดปุ ม
กดปุม
จากนั้ น กด
[วันที่]

[โฟลเดอร]

เพื่อเลือกรายการใดรายการ
Date/

Folder/

Rating]

> สว า งขึ้ น
เพื่อเลือกรายการที่ตองการ
[อันดับภาพ]

Êไลดโชว (เลนดูภาพอัตโนมัติ)
รายการ

นิยามของรายการตางๆ ในระบบเลนดูภาพ
ภาพนิ่งและภาพยนตรทั้งหมดในการดจะถูกนำมาเลน
ภาพนิ่งและภาพยนตรทั้งหมดที่ถายในวันที่เลือกจะถูกเลน
เลนภาพนิ่งและภาพยนตรในโฟลเดอรที่เลือกจะถูกเลน
เลนเฉพาะภาพยนตรในการด
เลนเฉพาะภาพนิ่งในการด
เลนภาพนิ่งและภาพยนตรที่ถูกจัดอันดับไวแลวจะถูกเลน

ปรับตั้ง [Set up] (ตั้งคา) เพื่อปรับตั้งแบบที่ตองการ
กดปุ ม
เพื่ อ เลื อ ก [Set up] จากนั้ น
กดปุ ม
สำหรั บ ภาพนิ่ ง ตั้ ง ตั ว เลื อ กใน

[Display time]

[Repeat] , [Transition effect]
[Background music]

และ

,

การเลือกเพลงประกอบ(Backgoound music)
ได อ ธิ บ ายไว ใ นหน า 257
หลั ง จากเลื อ กปรั บ ตั้ ง แล ว กดปุ ม
[ระยะเวลาที่เลน]

[เลนซ้ำ]

[ลูกเลนเปลี่ยนภาพ]

[เสียงเพลงประกอบ]

Êไลดโชว (เลนดูภาพอัตโนมัติ)
[ผลพิเศษของรอยตอ]

[เพลงประกอบ]

เริ่มสไลดโชว

กดปุม
เพื่อเลือก [Start] (เริม่ )
จากนั้ น กดปุ ม
หลังจาก [Loading image...] (กำลังโหลดภาพ)
ปรากฏขึ้ น กล อ งจะเริ่ ม เล น สไลด โ ชว

ออกจากสไลดโชว

เมื่อตองการเลิกเลนภาพแบบสไลดโชว และกลับ
สู ห น า จอของการเลื อ กปรั บ ตั้ ง กดปุ ม

หากต อ งการหยุ ด เล น สไลด โ ชว ชั่ ว คราว กดปุ ม
เพื่ อ หยุ ด ชั่ ว คราว จะมี
ปรากฏขึ้ น ที่ ส ว นบนทางด า นซ า ยของจอภาพ กด
อี ก ครั้ ง ถ า ต อ งการเล น ต อ ไป
ผู ใ ช ส ามารถหยุ ด เล น สไลด โ ชว ไ ด ด ว ยการใช นิ้ ว แตะจอภาพ
ขณะที่ กำลั ง เล น ดู ภ าพในแบบอั ต โนมั ติ สามารถเปลี่ ย นรู ป แบบการเล น ดู ภ าพนิ่ ง ด ว ย
การกดปุ ม
(น.82)
ในขณะเล น ดู ภ าพยนตร สามารถปรั บ เสี ย งดั ง หรื อ ค อ ยได โ ดยหมุ น วงแหวน
ขณะที่ เ ล น สไลด โ ชว หรื อ กำลั ง หยุ ด การเล น ชั่ ว คราว สามารถเลื่ อ นไปดู ภ าพต อ ๆ ไปได
เองโดยกดปุ ม
ในขณะเล น ภาพแบบสไลด โ ชว ระบบตั ด พลั ง งานอั ต โนมั ติ จ ะไม ทำงาน
ระยะเวลาในการแสดงภาพแต ล ะภาพอาจจะไม เ ท า กั น ขึ้ น อยู กั บ ภาพ
สามารถเล น ภาพแบบสไลด โ ชว โ ดยดู ภ าพจากจอโทรทั ศ น ไ ด ดู ห น า 258

Êไลดโชว (เลนดูภาพอัตโนมัติ)
เลือกเพลงประกอบ

เลือก [Background music]
ปรั บ ตั้ ง [Background music] เปน [On]
จากนั้ น กดปุ ม

เลือกเพลงประกอบ

กดปุ ม
เพื่ อ เลื อ กเพลงประกอบที่ ต อ ง
การ จากนั้นกดปุม
และสามารถจะ
เลือกเพลงประกอบไดคราวละหลายเพลง

เลนเพลงประกอบ
หากตองการฟงเพลงตัวอยางของเพลง
ประกอบ ให ก ดปุ ม
กด
เมื่อตองการเลือกเปลี่ยนเพลงไป
ฟ ง เพลงอื่ น ๆ และเมื่ อ ต อ งการสั่ ง หยุ ด เล น
กดปุม
อีกครั้ง
สามารถจะใช
เพื่อปรับเพิ่มลดความ
ดั ง ของเสี ย ง
หากตองการลบเพลงประกอบ กดปุม
เพื่ อ เลื อ กเพลงดั ง กล า ว จากนั้ น กดปุ ม

เมื่ อ ซื้ อ กล อ งมาใหม ผู ใ ช จ ะไม ส ามารถเลื อ กเพลงในตั ว กล อ งได จนกว า จะใช
ซอฟท แ วร EOS Utility(ได ม าพร อ มกั บ กล อ ง) เพื่ อ สำเนาภาพมายั ง การ ด สำหรั บ
รายละเอียด อางอิงไดจากคูมือการใช EOS Utility ใน CD-ROM

ดูภาพจากจอโทรทัศน
สามารถตอกลองกับจอโทรทัศน เพือ่ ดูภาพนิง่ และภาพยนตรทถี่ า ย
เมื่อเลนภาพยนตรจากโทรทัศน ใหปรับระดับเสียงของภาพยนตรไดที่เครื่องรับโทรทัศน จะไม
สามารถปรับระดับเสียงไดจากตัวกลอง
กอนทีจ่ ะตอเชือ่ มกลองกับโทรทัศนดว ยสาย HDMI ใหปด สวิตซของกลองและเครือ่ งรับโทรทัศน
เสียกอน
บางสวนของภาพยนตรอาจจะถูกตัดออกไปจากจอภาพ ขึน้ อยกู บั โทรทัศนทนี่ ำมาใช

ดูภาพจากเครื่องรับโทรทัศน HD(High-Definition)
ตองใชสายตอเชือ่ ม HDMI HTC-100(อุปกรณเสริม)

ตอสาย HDMI เขากับตัวกลอง
หั น ปลั๊ ก ด า นที่ มี สั ญ ลั ก ษณ
ไปทางดานหนาของกลอง แลวเสียบเขากับชอง
เสี ย บ

ตอสาย HDMI ไปยังเครื่องรับโทรทัศน
ตอสาย HDMI ไปที่ชองเสียบ HDMI IN
ของเครื่ อ งรั บ โทรทั ศ น

เปดเครื่องรับโทรทัศน และปรับใหรับ
สัญญาณวิดีโอ เพื่อเลือกจุดตอเชื่อม
ปรับสวิตซของกลองไปที่

´Ùภาพจากจอโทรทัศน
กดปุม

ที่ตัวกลอง

ภาพจากกลองจะไปปรากฏที่โทรทัศน (จะไมมี
ภาพและข อ มู ล ใดๆ ปรากฏที่ จ อ LCD ของ
กล อ ง)
โทรทั ศ น จ ะแสดงภาพด ว ยความละเอี ย ดที่ ดี ที่
สุ ด โดยอั ต โนมั ติ
สามารถเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการเล น ได ด ว ย
การกดปุ ม
หากตองการดูภาพยนตร ดูหนา 250

ช อ งเสี ย บ <A/V OUT> ของกล อ ง และช อ งเสี ย บ <HDMI OUT> จะไม ส ามารถใช ง าน
พร อ มๆ กั น ได
ห า มต อ พ ว งอุ ป กรณ ช นิ ด อื่ น ๆ เข า กั บ ช อ งเสี ย บต อ พ ว งของกล อ ง <HDMI OUT>
อาจทำให ก ล อ งเสี ย หายได
โทรทัศนบางรุนอาจไมสามารถแสดงภาพจากกลองได ในกรณีนี้ ใหใชสายเชื่อมตอแบบ
stereo AV AVC-DC400ST(อุ ป กรณ เ สริ ม พิ เ ศษ) ในการต อ เชื่ อ มกั บ โทรทั ศ น

เครื่องรับโทรทัศนแบบ HDMI CEC
เมือ่ ตอกลองกับเครือ่ งรับโทรทัศนทสี่ นับสนุนระบบ HDMI CEC* ดวยสายสัญญาณแบบ HDMI
ผูใชสามารถใชเครื่องรับโทรทัศนเปนเหมือนรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมการเลนดูภาพได
* เปนฟงกชนั่ มาตรฐานของระบบ HDMI นี้ ชวยใหผใู ชสามารถควบคุมอุปกรณ HDMI ไดหลายชุดดวย
รีโมทอันเดียว

ตั้ง

(ควบคุมผาน HDMI)

(ใชงาน)

[Ctrl over HDMI] เปน [Enable]
ในแถบ [ 2] เลือก [Ctrl over HDMI] จาก

นั้ น กด
เลื อ ก [Enable] และกด

อีกครั้ง

´Ùภาพจากจอโทรทัศน
ตอเชื่อมกลองกับโทรทัศน

ใช ส าย HDMI ต อ กล อ งเข า กั บ เครื่ อ งรั บ
โทรทั ศ น
ระบบนำเข า สั ญ ญาณของโทรทั ศ น จ ะรั บ
สั ญ ญาณจากช อ งต อ พ ว ง HDMI ที่ ต อ
จากกล อ งโดยอั ต โนมั ติ

กดปุม

ที่ตัวกลอง

ภาพจากกล อ งจะไปปรากฏที่ โ ทรทั ศ น และ
สามารถใชรีโมทคอนโทรลของโทรทัศนในการ
ควบคุ ม การเล น ภาพได

เลือกภาพ

เล็ ง รี โ มทไปที่ เ ครื่ อ งรั บ โทรทั ศ น
และกดปุม
เพื่อเลือกภาพ

เมนู ข องการเล น ภาพนิ่ ง
เมนู ข องการเล น ภาพยนตร
ย อ นกลั บ
ภาพดัชนี 9 ภาพ
เล น ภาพยนตร
สไลด โ ชว
แสดงขอมูลการถายภาพ
หมุนภาพ

กดปมุ “Enter” ของรีโมท

จะมี ร ายการเมนู ป รากฏบนจอภาพ ดั ง ภาพ
ตั ว อย า งซ า ยมื อ

กดปุ ม
เพื่ อ เลื อ กตั ว เลื อ ก จากนั้ น
กดปุม “Enter” สำหรับการเลนภาพอัตโนมัติ
(สไลด โ ชว ) กดปุ ม
ของรี โ มทเพื่ อ เลื อ ก
รายการ จากนั้นกดปุม “Enter”
ถ า เลื อ ก [Return] แล ว กดปุ ม “Enter”
รายการของเมนูตางๆ จะหายไป จากนั้นใช
เพื่ อ เลื อ กภาพที่ ต อ งการ

เครือ่ งรับโทรทัศนบางรนุ ตองปรับตัง้ ใหการตอเชือ่ มแบบ HDMI CEC ทำงานเสียกอน ดูราย
ละเอียดไดจากคมู อื การใชงานของโทรทัศน
เครื่องรับโทรทัศนที่มีระบบ HDMI CEC เฉพาะบางรุนอาจจะแสดงภาพผิดปกติ ในกรณี
นี้ ให ป รั บ ตั้ ง เมนู ข อง [ 2: Ctrl over HDMI] ให เ ป น [Disable] และใช ก ล อ งในการ
ควบคุ ม การเล น ดู ภ าพ

´Ùภาพจากจอโทรทัศน
ดูภาพจากโทรทัศนที่ไมใชระบบ HD (High-Definition)
ตอสาย AV AVC-DC400ST (อุปกรณ
เสริมพิเศษ) เขากับตัวกลอง
หั น ปลั๊ ก ด า นที่ มี สั ญ ลั ก ษณ <Canon> มาทาง
ด า นหลั ง ของกล อ ง แล ว เสี ย บเข า กั บ ช อ งเสี ย บ
<A/V OUT> ของกลอง
สี แ ดง
สี ข าว
สี เ หลื อ ง

ตอสาย AV ไปยังเครื่องรับโทรทัศน
ตอสาย AV ไปที่ชองเสียบ VIDEO IN และกับ
ชองเสียบ AUDIO IN ของเครื่องรับโทรทัศน

เปดเครื่องรับโทรทัศน และปรับใหรับ
สัญญาณวิดีโอ เพื่อเลือกจุดตอเชื่อม
ปรับสวิตซของกลองไปที่
กดปมุ

ภาพจากกล อ งจะไปปรากฏที่ โ ทรทั ศ น
(จะไมมีภาพใดๆ ปรากฏที่จอ LCD ของกลอง)
ดู วิ ธี สั่ ง เล น ภาพยนตร หน า 250

ห า มใช ส ายต อ เชื่ อ ม AV แบบอื่ น ๆ นอกจากlสาย Stereo AV AVC-DC400ST(อุ ป กรณ
เสริ ม พิ เ ศษ) ที่ ไ ด ม าพร อ มตั ว กล อ ง อาจจะดู ภ าพไม ไ ด ถ า ใช ส ายชนิ ด อื่ น
หากระบบวิดีโอที่ตั้งไวในตัวกลองไมเขากับระบบของโทรทัศน การแสดงภาพจะผิดปกติ
ปรั บ ตั้ ง ระบบวิ ดี โ อให ต รงกั น ด ว ยเมนู [ 2: Video system]

องกันภาพถูกลบ

การป อ งกั น ไม ใ ห ภ าพที่ ถ า ยแล ว ถู ก ลบไปโดยไม เ จตนา

เลือกภาพที่ตองการปองกันถูกลบทีละภาพ
เลือก [Protect images] (ปองกันภาพ)

ในแถบ [ 1] เลือก [Protect images]
จากนั้ น กด
หนาจอจะแสดงรายการตัวเลือกของการ
ป อ งกั น ภาพถู ก ลบ

เลือกภาพที่ตองการปองกันถูกลบ
เลื อ ก [Select images] (เลือกภาพ)
จากนั้ น กดปุ ม
ภาพนั้ น จะปรากฏขึ้ น ที่ จ อภาพ
สั ญ ลั ก ษณ ข องการ
ป อ งกั น ภาพถู ก ลบ
สั ญ ลั ก ษณ ป อ งกั น ภาพถู ก ลบ

ปองกันภาพถูกลบ

กดปุม
เพื่อเลือกภาพที่ตองการ
ป อ งกั น ถู ก ลบ แล ว กด

เมื่อภาพถูกปองกันการลบแลว จะมีสัญลักษณ
ปรากฏขึ้นบนจอภาพ
หากตองการยกเลิกการปองกันลบภาพสำหรับ
ภาพนั้ น ๆ ให ก ดปุ ม
สั ญ ลั ก ษณ
จะหายไป
หากต อ งการป อ งกั น ภาพอื่ น ๆ ถู ก ลบ
ให เ ริ่ ม ปรั บ ตั้ ง จากขั้ น ตอนที่ 3
เมื่ อ ต อ งการออกจากการปรั บ ตั้ ง นี้ ให ก ดปุ ม
กล อ งจะกลั บ มาแสดงเมนู อี ก ครั้ ง

»‡องกันภาพถูกลบ
ปองกันภาพทั้งหมดในการดหรือในโฟลเดอรถูกลบ
สามารถป อ งกั น ไม ใ ห ภ าพทั้ ง หมดในการ ด หรื อ ในโฟลเดอร ถู ก ลบ ด ว ยการสั่ ง ครั้ ง เดี ย ว
ในแถบ [ 1: Protect images] เมื่ อ เลื อ ก
[All images in folder] หรื อ
[All images on card] ภาพทุ ก ๆ ภาพภายในการ ด
หรื อ ในโฟลเดอร จ ะถู ก ป อ งกั น การลบ
หากตองการยกเลิกการปองกันภาพถูกลบ เลือก
[Unprotect all images in folder] หรื อ
[Unprotect all images on card]

หากผู ใ ช ฟ อร แ มทการ ด (น.48) ภาพที่ ถู ก ป อ งกั น ลบ จะถู ก ลบไปด ว ย
สามารถป อ งกั น ไฟล ภ าพยนตร ถู ก ลบได
เมื่ อ ภาพได ถู ก ตั้ ง การป อ งกั น ลบไว แ ล ว จะไม ส ามารถลบได ด ว ยคำสั่ ง ใดๆ ในตั ว กล อ ง
หากต อ งการลบภาพนั้ น จะต อ งยกเลิ ก การป อ งกั น เสี ย ก อ น
หากผู ใ ช สั่ ง ลบภาพทั้ ง หมด (น.265) จะเหลื อ เพี ย งภาพที่ ถู ก ป อ งกั น ลบเท า นั้ น ที่ ยั ง คงอยู
เป น รู ป แบบที่ ส ะดวกเมื่ อ ต อ งการลบภาพอื่ น ๆ ที่ ไ ม ต อ งการทิ้ ง ไปในคราวเดี ย ว

ารลบภาพ

ผู ใ ช ส ามารถจะเลื อ กภาพและลบภาพที ล ะภาพ หรื อ ลบภาพทั้ ง หมด โดยภาพที่ มี ก าร
ปองกันการลบภาพไวจะไมถูกลบ (น.262)
เมื่อภาพใดภาพหนึ่งถูกลบแลว จะไมสามารถกูคืนกลับมาไดอีก ควรตรวจสอบ
ใหแนใจวาไมตองการภาพนั้นแลวกอนที่จะสั่งลบ และเพื่อปองกันภาพสำคัญไม
ใหถูกลบไปโดยไมไดตั้งใจ ใหสั่งปองกันการลบภาพนั้นเสียกอน และเมื่อสั่งลบ
ไฟลภาพแบบ
กลองก็จะลบทั้งไฟล RAW และ JPEG ไปพรอมๆ กัน

ลบภาพครั้งละภาพ
เลนดูภาพที่ตองการลบ
กดปมุ

เมนู ข องการลบภาพจะปรากฏขึ้ น ที่ ด า นล า ง
ของจอภาพ

ลบภาพ

เลื อ ก [Erase] (ลบ) จากนั้ น กดปุ ม
ภาพที่ เ ล น ดู อ ยู จ ะถู ก ลบไป

ทำเครื่องหมาย
ด วยการทำเครื่ อ งหมาย
ภาพภายในเวลาเดียวกัน

กับภาพที่ตองการลบเพื่อลบภาพเปนกลุม
ให กั บ ภาพต า งๆ ที่ ต อ งการลบ เพื่ อ สั่ ง ลบภาพหลายๆ

เลือก [Erase images] (ลบภาพ)

ในแถบ [ 1] เลือก [Erase images]
จากนั้ น กดปุ ม

¡ารลบภาพ
(เลือกและลบภาพ)

เลือก [Select and erase images]

เลือก [Select and erase images]
จากนั้นกดปุม
ภาพจะปรากฏที่จอ LCD
หากตองการเลนดูภาพครัง้ ละ 3 ภาพ กดปมุ
และถาตองการกลับไปดูภาพแบบ
ภาพเดีย่ ว กดปมุ

เลือกภาพที่ตองการลบ
เลือกภาพที่ตองการลบดวยปุม
จากนั้นกดปุม
สั ญ ลั ก ษณ
จะปรากฏขึ้ น บริ เ วณด า น
บนซายของภาพ
หากตองการลบภาพอื่นๆ ใหทำตามขั้นตอนที่ 3

ลบภาพ
กดปมุ
เลือก [OK] จากนัน้ กดปมุ
ภาพที่เลือกทำเครื่องหมายไวจะถูกลบ

ลบภาพทุกๆ ภาพในโฟลเดอรหรือในการด
ผูใชสามารถลบภาพทุกๆ ภาพในโฟลเดอรหรือในการดไดในเวลาเดียวกัน เมื่อเมนู
[
1: Erase images] ไดถก
ู ตัง้ เปน [All images in folder] หรือ [All images on
card] กลองจะลบภาพทุกๆ ภาพในโฟลเดอร หรือทุกๆ ภาพในการด

หากตองการลบภาพทีป่ อ งกันการลบไว ใหฟอรแมทการด (น.48)

สดงขอมูลการถายภาพ
ตั ว อยา งการแสดงขอมูลภาพที่ถายดวยระบบ Creative Zone
ปองกันภาพถูกลบ
การจัดอันดับ (Rating)
เลขลำดับโฟลเดอร - ลำดับไฟล

ระดับการชดเชยแสง
ระดับการชดเชยแสงแฟลช
ชองรับแสง

Histogram
(Brightness/RGB)

ความไวชัตเตอร

การปรับตัง้ Picture Style

ระบบวัดแสง
ระบบบันทึกภาพ

ความไวแสง
เพิม่ รายละเอียด
ในสวนสวาง
ระบบสี
วันทีแ่ ละเวลาทีบ่ นั ทึก

สมดุลสีขาว
คุณภาพในการบันทึก

ลำดับการเลนดูภาพ /
จำนวนภาพที่บันทึกทั้งหมด

ปรับแกสมดุลสีขาว
ขนาดไฟล

สถานะการสงสัญญาณ
ของ Eye-Fi card

* เมื่ อ ถ า ยภาพเป น
จะแสดงข อ มู ล เฉพาะของไฟล
* สำหรั บ ภาพนิ่ ง ที่ ถ า ยในขณะถ า ยภาพยนตร จะมี สั ญ ลั ก ษณ
ปรากฏขึ้ น
* หากมีการใชฟลเตอรสรางสรรค(Creative filter) หรือเปลี่ยนขนาดภาพ(resize) กับภาพนั้น
จะมี สั ญ ลั ก ษณ
จะเปลี่ ย นไปเป น
* เมื่ อ ถ า ยภาพด ว ยแฟลช และไม มี ก ารชดเชยแสงแฟลช จะปรากฏสั ญ ลั ก ษณ
ส ว นภาพถ า ยที่ ใ ช แ ฟลชและมี ก ารชดเชยแสงแฟลช จะปรากฏสั ญ ลั ก ณณ

áสดงขอมูลการถายภาพ
ตั ว อย า งการแสดงข อ มู ล ภาพที่ ถ า ยด ว ยระบบ Basic Zone

ลักษณะภาพและผลของ
ลักษณะภาพ
สภาพแสงหรือฉากหลัง

ระบบบันทึกภาพ

* สำหรั บ ภาพที่ ถ า ยด ว ยระบบใน Basic Zone การแสดงข อ มู ล อาจมี ค วามแตกต า งกั บ ตาม
ระบบบั น ทึ ก ภาพที่ ใ ช
* ภาพที่ ถ า ยด ว ยระบบ
จะแสดง [Background blur] ด ว ย

ตั ว อย า งการแสดงข อ มู ล ของการถ า ยภาพยนตร
ระยะเวลาในการบันทึก
เลนดูภาพ

ความไวชัตเตอร
ชองรับแสง

ระบบบันทึกภาพยนตร
ความละเอียดในการ
บันทึกภาพยนตร

ขนาดไฟลภาพยนตร
ความเร็วเฟรม(เฟรมตอวินาที)

* เมื่ อ ถ า ยภาพยนตร แ บบปรั บ ตั้ ง เอง กล อ งจะแสดงความไวชั ต เตอร ช อ งรั บ แสง และความ
ไวแสง(ที่ ป รั บ ตั้ ง ไว )
* เมื่ อ ถ า ยวิ ดี โ อ snapshot จะมี สั ญ ลั ก ษณ
ปรากฏขึ้ น

áสดงขอมูลการถายภาพ
เกี่ยวกับการเตือนพื้นที่สวางในภาพ

เมื่อปรับตั้งใหกลองแสดงขอมูลการถายภาพ บริเวณที่เปนสวนสวางของภาพจะกระพริบ
ถ า พบว า มี พื้ น ที่ ส ว นสว า งซึ่ ง ไม มี ร ายละเอี ย ดมากจนเกิ น ไป ให ถ า ยภาพใหม โ ดยตั้ ง ระดั บ
การชดเชยแสงไปทางค า ลบ เพื่ อ ให ภ าพมี ร ายละเอี ย ดมากขึ้ น

เกี่ยวกับ Histogram

histogram ที่แสดงผลความเขมสวาง(brightness) จะแสดงการกระจายตัวของความ
เข ม สว า งในภาพรวมและความต อ เนื่ อ งของการไล ร ะดั บ ส ว น histogram ที่ แ สดง
ผลแม สี RGB จะใช สำหรั บ ตรวจสอบความอิ่ ม ตั ว และการไล ร ะดั บ ของโทนสี ซึ่ ง ผู ใ ช
สามารถสับเปลี่ยนการแสดงผล histogram สองแบบนี้ดวยการ ตัวอยาง Histogram
เลือกจากเมนู [ 2: Histogram disp.]
[Brightness] Display

histogram แบบนี้ จ ะมี ลั ก ษณะเป น กราฟที่ แ สดงการกระจายของ ภาพมืดเกินไป
ระดับความเขมสวางของภาพ ซึ่งโทนเขมที่สุดจะอยูทางซายสุดและ
โทนที่ ส ว า งที่ สุ ด จะอยู ท างขวาสุ ด โดยแกนตั้ ง จะเป น ตั ว แสดง
จำนวนพิกเซลของแตละโทน หากจำนวนพิกเซลมีปริมาณมากๆ ทาง
ภาพปกติ
ด า นซ า ยของกราฟ ก็ ห มายถึ ง ภาพนั้ น จะมื ด เกิ น ไป และในทำนอง
กลั บ กั น หากจำนวนพิ ก เซลมี ป ริ ม าณมากๆ ทางด า นขวาของกราฟ
ก็ ห มายถึ ง ภาพนั้ น จะสว า งเกิ น ไป และในกรณี ที่ จำนวนพิ ก เซลทาง
ด า นขวาของกราฟมี ม ากๆ ภาพนั้ น ก็ อ าจจะสู ญ เสี ย รายละเอี ย ดใน ภาพสวางเกินไป
สวนสวาง histogram แบบ [Brightness] จึ ง มี ป ระโยชน ใ นการ
ตรวจสอบความเขมสวางของภาพวาจะเอนเอียงไปทางใด และยังใช
ตรวจสอบภาพการกระจายของโทนดวย
[RGB] Display

คลายกับ [Brightness] แต [RGB] จะเปนกราฟที่แสดงการกระจายของระดับความเขม
สวางของแตละแมสี RGB(Red, Green, Blue) ซึ่งเปนแมสีหลักที่ประกอบรวมกันเปนภาพ
ซึ่งแกนนอนของกราฟจะเปนเครื่องบอกแสดงความเขมสวาง โดยโทนเขมสุดจะอยูทางซาย
และอ อ นที่ สุ ด จะอยู ท างขวา โดยแกนตั้ ง จะเป น ตั ว แสดงจำนวนพิ ก เซลของแต ล ะโทน หาก
จำนวนพิกเซลทางดานซายมีจำนวนมากๆ สีนั้นจะดูคล้ำและไมสดใส และถาจำนวนพิกเซล
ทางดานขวามีจำนวนมากๆ สีนั้นจะดูสวางและอิ่มตัวมากขึ้น กรณีที่จำนวนพิกเซลทางดาน
ซายของสี ใดสีหนึ่ ง มีม ากเกินไป ภาพจะขาดสีนั้น และถา จำนวนพิกเซลทางด า นขวาของสี
ใดสีหนึ่งมีมากเกินไป สีนั้นก็จะอิ่มตัวมากจนขาดรายละเอียด RGB histogram จึงใชตรวจ
สอบความอิ่มตัวและการไลระดับโทนเขมออนของสีตางๆ และสมดุลสีขาวซึ่งมีผลตอความ
ผิ ด เพี้ ย นของสี
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หลังจากถายภาพไวแลว ผใู ชสามารถตกแตงภาพดวยฟลเตอรสรางสรรค
ภาพ(Creative filters) และปรับลดขนาดของภาพที่ถายมาแลวได(ลด
จำนวนพิกเซลของภาพ)

ไมสามารถประมวลผลไฟลแบบ RAW ทีถ่ า ยไวดว ยกลองรนุ อืน่ ๆ ได
การประมวลผลภาพดังที่จะไดอธิบายในบทนี้ จะไมสามารถทำไดหากกลองนั้น
กำลังเชือ่ มตอกับคอมพิวเตอร โดยการตอเชือ่ มผานชองเสียบ <DIGITAL>

ลเตอรสรางสรรคภาพ

ผใู ชสามารถใชฟล เตอรสรางสรรคภาพ(Creative filters) ดังตอไปนีใ้ นการปรับแตงภาพทีถ่ า ยมาแลว
และบันทึกเปนไฟลภาพใหม: Grainy B/W, Soft focus, Fish-eye effect, Art bold effect, Water
painting effect, Toy camera effect และ Miniature effect

เลือก [Creative filters] (ฟลเตอรสรางสรรค)
ภายในแถบ [ 1] เลือก [Creative filters]
จากนั้นกดปุม
กลองจะแสดงภาพ

เลือกภาพ

เลือกภาพที่ตองการใหเกิดผลจากฟลเตอรสราง
สรรคภาพ
เมือ่ กดปมุ
ผใู ชสามารถเลือกแสดง
ภาพ และเลือกภาพจากการดได

เลือกฟลเตอร

เมือ่ กดปมุ
รายการของฟลเตอรตา งๆ
จะปรากฏขึ้น
สำหรับรายละเอียดลักษณะของฟลเตอรสราง
สรรคชนิดตางๆ ดูทหี่ นา 271, 272
กดปมุ
เพือ่ เลือกฟลเตอร
จากนั้นกดปุม
ภาพที่ถูกปรับแตงดวยฟลเตอรแลว
ก็จะปรากฏขึ้น

ปรับตั้งผลของฟลเตอร

กดปมุ
เพือ่ ปรับตัง้ ผลของฟลเตอร
จากนั้นกดปุม
สำหรับฟลเตอรแบบ miniature effect ใหกดปมุ
เพื่ อ เลื อ กพื้ น ที่ ภ าพ(ภายในบริ เ วณ
ของกรอบสีขาว) ซึง่ ตองการเลือกใหเปนบริเวณที่
มีความคมชัด จากนัน้ กดปมุ

ลเตอรสรางสรรคภาพ
บันทึกไฟลภาพ

เลือก [OK] เพื่อบันทึกไฟลภาพ
ตรวจสอบดูหมายเลขโฟลเดอรและหมายเลข
ภาพ จากนัน้ เลือก [OK]
หากตองการใชฟลเตอรสรางสรรคภาพกับภาพ
อืน่ ๆ ตอไป ใหทำตามขัน้ ตอนที่ 2 ถึง 5
หากตองการออกจากการปรับตั้งและกลับสูเมนู
กดปมุ

เมื่อตั้งเปน
หรือ
ฟลเตอรสรางสรรคภาพจะประมวลผลกับไฟลแบบ
และบันทึกไฟลภาพนัน้ ไวเปนไฟลแบบ JPEG ถามีการปรับตัง้ อัตราสวนของภาพเมือ่ ถายภาพดวย
ระบบ Live View และมีการใชฟลเตอรสรางสรรคภาพกับไฟลแบบ
ขอมูลภาพจะถูกบันทึก
ตามอัตราสวนของภาพทีไ่ ดปรับตัง้ ไว

คุณสมบัติของฟลเตอรสรางสรรคภาพ
(ภาพหยาบ ขาว/ดำ)

ปรับภาพใหเปนขาวดำ และมีเกรนมากขึน้ และออกแบบใหปรับความเปรียบตาง (contrast)
ได ชวยใหปรับตัง้ ผลพิเศษในสไตลของภาพขาวดำได
(ซอฟทโฟกัส)

ทำใหภาพดูนมุ นวล โดยการออกแบบใหปรับระดับของความเบลอได จึงสามารถปรับความ
นุมนวลของภาพไดอยางละเอียด

ลเตอรสรางสรรคภาพ
(ลูกเลนของเลนสตาปลา)

ใหผลพิเศษเปนลักษณะของภาพทีถ่ า ยดวยเลนสตาปลา(Fish-eye lens) ภาพจะมีลกั ษณะ
บิดเบือนในลักษณะของวงกลม
โดยขึ้นอยูกับระดับของผลพิเศษจากฟลเตอร สวนของภาพบริเวณขอบอาจจะหายไปหรือ
เกิดความเปลีย่ นแปลงไป และบริเวณสวนกลางของภาพจะถูกขยายใหใหญขนึ้ คุณภาพและ
รายละเอียดของบริเวณกลางภาพอาจลดทอนลงโดยขึน้ อยกู บั จำนวนพิกเซลทีถ่ กู บันทึก ดัง
นัน้ ในขัน้ ตอนที่ 4 ควรตรวจสอบผลทีเ่ กิดขึน้ ตอภาพจากผลพิเศษทีป่ รับตัง้ จากภาพทีป่ รากฏ
ใหเห็นดวย
(ลูกเลนของภาพสีน้ำมัน)

ใหผลพิเศษเปนลักษณะของภาพทีค่ ลายกับภาพสีน้ำมัน และทำใหจดุ เดนดูมมี ติ เิ หมือนภาพ
สามมิติ ผใู ชสามารถปรับตัง้ ความเปรียบตางและความอิม่ ตัวของสี แตทอ งฟา กำแพงทีเ่ ปน
สีขาว และวัตถุทมี่ ขี นาดเล็กในภาพอาจมีการไลระดับโทนสีทหี่ ยาบขึน้ อาจจะดูผดิ ไปจาก
ปกติ หรือมีสญ
ั ญาณรบกวนปรากฏขึน้
(ลูกเลนของภาพสีน้ำ)

ใหผลพิเศษเปนลักษณะของภาพทีค่ ลายกับภาพสีน้ำ ดวยสีสนั ทีด่ นู มุ นวล ผใู ชสามารถปรับ
ความเขมของสีได แตถา ภาพนัน้ เปนภาพทีถ่ า ยกลางคืนหรือภาพทีถ่ า ยโดยมีฉากหลังทีม่ ดื
เขม ก็อาจจะมีการไลระดับโทนสีที่ไมนุมนวลนัก อาจจะดูผิดไปจากปกติ หรือมีสัญญาณ
รบกวนปรากฏขึ้น
(ลูกเลนกลองของเลน)

ปรับลักษณะของสีในภาพใหดูเหมือนภาพที่ถายดวยกลอง Toy และปรับใหมุมของภาพทั้ง
4 ดานเขมขึ้นเหมือนลักษณะภาพจากกลอง Toy ดวย และผูใชสามารถปรับเปลี่ยนโทนสี
ไดดวย
(เอฟเฟคกลองรูเข็ม)

สรางสรรคโดยเนนจุดเดนของภาพใหนาสนใจมากเปนพิเศษ สามารถปรับตั้งไดในขั้นตอน
ที่ 4 โดยเมือ่ กดปมุ
ผใู ชสามารถหมุนกรอบสีขาว(กรอบเลือกพืน้ ทีข่ องจุดเดน ซึง่
เปนบริเวณทีจ่ ะกำหนดใหมคี วามคมชัด) ใหเปนแนวตัง้ หรือแนวนอนก็ได

ดขนาดภาพ

ผใู ชสามารถลดขนาดภาพ(resize) หมายถึงการลดจำนวนพิกเซล และบันทึกเปนไฟลใหม การ
ลดขนาดภาพนัน้ เปนฟงกชนั่ ทีใ่ ชไดเฉพาะกับไฟลแบบ JPEG L/M/S1/S2 สวน JPEG S3
และ RAW จะไมสามารถลดขนาดได

เลือก [Resize]

(ปรับขนาด)

ในแถบ [ 1] เลือก [Resize]
จากนั้นกดปุม
กลองจะแสดงภาพ

เลือกภาพ
เลือกภาพที่ตองการลดขนาด
เมือ่ กดปมุ
ผใู ชสามารถเลือก
แสดงภาพแบบดัชนีและเลือกภาพจากดัชนีได

เลือกขนาดภาพที่ตองการ
กดปมุ

เพือ่ แสดงรายการของขนาด

กดปมุ
จากนั้นกดปุม

ขนาดภาพทีต่ อ งการ

เพือ่ เลือกขนาดทีต่ อ งการ

บันทึกไฟลภาพ
กดปมุ

[OK]

เพื่อบันทึกไฟล

ตรวจสอบดูหมายเลขโฟลเดอรและหมายเลข
ภาพ จากนัน้ เลือก [OK]
หากตองการลดขนาดภาพอืน่ ๆ ตอไป
ใหทำตามขัน้ ตอนที่ 2 ถึง 4
หากตองการออกจากการปรับตั้งและกลับสูเมนู
กดปมุ

ดขนาดภาพ
ขนาดภาพตนฉบับ และตัวเลือกในการลดขนาดภาพ
ขนาดที่สามารถลดลงได

ขนาดภาพตนฉบับ

เกีย่ วกับขนาดภาพ
การแสดงผล [***M ****x****] ซึ่งแสดงเปนตัวอยางในขั้นตอนที่ 3 .ในหนากอนหนานี้ จะมี
อัตราสวนของดาน 3:2 ซึง่ ความสัมพันธของขนาดและอัตราสวนของดานไดแสดงไวในตาราง
ดานลางนี้ และสำหรับคาที่มีเครื่องหมายดอกจัน จะเปนคาที่จำนวนพิกเซลไมสอดคลองกับ
อัตราสวนของดานอยเู ล็กนอย และจะมีการตัดสวนภาพทิง้ ไป
ระดับ
คุณภาพ

อัตราสวนของดานและจำนวนพิกเซล(โดยประมาณ)
3456x2304
(8.0 ลานพิกเซล)
2592x1728
(4.5 ลานพิกเซล)
1920x1280
(2.5 ลานพิกเซล)
720x480
(350,000 พิกเซล)

3072x2304
(7.0 ลานพิกเซล)
2304x1728
(4.0 ลานพิกเซล)
1690x1280*
(2.2 ลานพิกเซล)
640x480
(310,000 พิกเซล)

3456x2304
(8.0 ลานพิกเซล)
2592x1456*
(3.8 ลานพิกเซล)
1920x1080
(2.1 ลานพิกเซล)
720x400*
(290,000 พิกเซล)

2304x2304
(5.3 ลานพิกเซล)
1728x1728
(3.0 ลานพิกเซล)
1280x1280
(1.6 ลานพิกเซล)
480x480
(230,000 พิกเซล)

¡ÒÃ¾ÔÁ¾ÀÒ¾
การพิมพ (น.276)

ผูใชสามารถตอเชื่อมกลองเขากับเครื่องพิมพโดยตรงเพื่อพิมพภาพที่อยู
ในการ ด กล อ งรุ น นี้ ส นั บ สนุ น การต อ เชื่ อ มระบบ “
PictBridge” ซึ่ ง
เปนมาตรฐานของ Direct Printing

(น.245)

DPOF (Digital Print Order Format) จะเป น รู ป แบบของชุ ด คำสั่ ง
ควบคุ ม งานพิ ม พ ที่ ช ว ยในการพิ ม พ ภ าพในการ ด เช น การเลื อ กภาพที่
จะพิมพ ปรับตั้งคุณภาพงานพิมพ ฯลฯ ซึ่งผูใชสามารถพิมพภาพหลายๆ
ภาพ ด ว ยการสั่ ง งานครั้ ง เดี ย ว หรื อ ให รู ป แบบคำสั่ ง พิ ม พ ภ าพ(Print
Order) ไปยั ง ผู ใ ห บ ริ ก ารงานพิ ม พ ก็ ไ ด

(น.289)

ผู ใ ช ส ามารถเจาะจงเลื อ กภาพที่ ต อ งการในการ ด สำหรั บ พิ ม พ ล งใน
photobook ได

àตรียมการพิมพภาพ

ผใู ชสามารถปรับตัง้ คำสัง่ พิมพภาพจากการปรับตัง้ ภายในตัวกลอง
และดูรายการปรับตัง้ ไดจากหนาจอของกลอง

ตอเชือ่ มกลองกับเครือ่ งพิมพ
ปรับสวิตซเปด/ปดกลองไปที่

เตรียมเครื่องพิมพ
อานรายละเอียดในคูมือของเครื่องพิมพ

ตอเชือ่ มตัวกลองกับเครือ่ งพิมพ
ใชสายตอพวงที่ไดมาพรอมกับกลอง
ในการเสียบสายตอพวงเขากับตัวกลอง ใหตอ
เขากับชองเสียบ
โดยหัน
สั ญ ลั ก ษณ
บนหัวเสียบไปทางดาน
หน า ของกล อ ง
สำหรับการเสียบสายเขากับเครื่องพิมพ
อานรายละเอียดในคูมือของเครื่องพิมพ

เปดเครือ่ งพิมพ
ปรับสวิตซเปด/ปดกลองไปที่
เครือ่ งพิมพบางรนุ อาจจะมีเสียง “บีบ๊ ” เตือน

ตรียมการพิมพภาพ
เลนดูภาพ
กดปมุ
ภาพจะปรากฏบนหนาจอ พรอมกับสัญลักษณ
ซึ่ ง จะอยู บ ริ เ วณมุ ม บนด า นซ า ยเพื่ อ
บงบอกวาขณะนี้กลองยังตออยูกับเครื่องพิมพ

ไมสามารถสัง่ พิมพไฟลภาพยนตรได
กลองรุนนี้ไมสามารถใชกับเครื่องพิมพที่สนับสนุนเฉพาะระบบ CP Direct และ Bubble Jet
Direct
หามใชสายตอเชือ่ มอยางอืน่ นอกจากสายทีใ่ หมากับกลอง
ถามีเสียง “บีบ๊ ” ยาวนานดังขึน้ ในขัน้ ตอนที่ 5 เปนเสียงดังและยาว แสดงวาพบปญหาของเครือ่ ง
พิมพ จะมีขอ ความเตือนความผิดพลาดปรากฏขึน้ บนจอ LCD (น.284)
ผใู ชสามารถพิมพภาพแบบ RAW ทีถ่ า ยดวยกลองได
ถากลองใชแบตเตอรีเ่ ปนแหลงพลังงาน ตรวจสอบวามันมีไฟอยเู ต็ม
โดยใชแบตเตอรีท่ มี่ ไี ฟเต็ม กลองสามารถสัง่ พิมพงานไดนานติดตอกันถึง 3 ชัว่ โมง 30 นาที
กอนที่จะถอดสาย ใหปดสวิตซกลองและเครื่องพิมพเสียกอน การถอดนั้นใหใชนิ้วมือจับที่หัว
เสียบของสาย ไมใชทสี่ าย
สำหรับการสัง่ พิมพภาพโดยตรงจากกลองไปยังเครือ่ งพิมพ ควรใชอปุ กรณแปลงไฟ
AC Adapter Kit ACK-E8(อุปกรณเสริมพิเศษ) สำหรับใหพลังงานกับตัวกลอง

ง พิมพ
การแสดงรายการบนหนาจอและรายการของตัวเลือกจะขึน้ อยกู บั เครือ่ งพิมพรนุ ทีใ่ ช ซึง่
อาจปรับเลือกบางรายการไมได สำหรับรายละเอียด อานไดจากคมู อื การใชเครือ่ งพิมพทใี่ ช
สัญลักษณการพิมพ

เลือกภาพที่ตองการพิมพ
ตรวจสอบวา สัญลักษณ
อยูที่มุมบนดานซายแลว

กดปมุ

ไดปรากฏ

เพื่อเลือกภาพที่จะพิมพ

กดปมุ
หน า จอแสดงการปรั บ ตั้ ง เกี่ ย วกั บ การพิ ม พ จ ะ
ปรากฏขึ้น
หนาจอรายการปรับตัง้ เครือ่ งพิมพ

ปรับตั้งผลพิเศษของการพิมพ (น.280)
ปดและเปดการพิมพวนั ทีห่ รือ
หมายเลขภาพลงบนภาพ
เลือกจำนวนภาพที่จะพิมพ
เลือกตัดสวนภาพ (น.283)
เลือกขนาดกระดาษ ชนิด และการจัดวาง
กลับสขู นั้ ตอนที่ 1
เริม่ การพิมพ

ขนาดกระดาษ ชนิดกระดาษ และการวางตำแหนงที่เลือกไว

* กลองอาจจะไมแสดงตัวเลือกสำหรับการตัง้ คาบางอยาง เชน การพิมพวนั ที่ ชือ่ ไฟล
และการตัดสวน โดยขึ้นอยูกับเครื่องพิมพรุนที่ใช

ตั้งคุณสมบัติกระดาษ [Paper settings]
เลือก [Paper setting] จากนัน้ กดปมุ
หนาจอจะแสดงรายการตัวเลือกปรับตั้งกระดาษ

งพิมพ
ตั้งขนาดกระดาษ

ตั้งขนาดกระดาษตามที่ใสไวในเครื่องพิมพ จาก
นั้นกดปุม
หนาจอสำหรับเลือกชนิดกระดาษ(Paper type)
จะปรากฏขึ้น

ตั้งชนิดกระดาษ
เลือกชนิดกระดาษตามที่ใสไวในเครื่องพิมพ จาก
นั้นกดปุม
หนาจอสำหรับเลือกจัดวางตำแหนง(Page layout)
จะปรากฏขึ้น

ตั้งการจัดวางตำแหนง

เลือกจัดวางตำแหนงกระดาษ จากนัน้ กดปมุ
หนาจอสำหรับปรับตั้งกระดาษจะกลับมาปรากฏ
ขึ้นอีกครั้ง

ภาพทีพ่ มิ พจะมีขอบขาวอยโู ดยรอบ
ภาพจะถูกพิมพเต็มขนาดกระดาษโดยไมเหลือขอบขาว(ไรขอบ)
แตถา เครือ่ งพิมพทใี่ ชไมสามารถพิมพแบบไรขอบ ภาพทีพ่ มิ พไดกจ็ ะมีขอบขาว
ขอมูลการถายภาพ*1 จะถูกพิมพลงบนขอบภาพ เมือ่ ใชกระดาษทีม่ ขี นาดตัง้ แต
9x13 ซม. ขึ้นไป
ตัวเลือกในการพิมพ 2, 4, 8, 9, 16 หรือ 20 ภาพลงบนกระดาษแผนเดียวกัน
สำหรับกระดาษขนาด A4 หรือกระดาษขนาดจดหมาย
สามารถสั่งพิมพภาพดัชนี 20 และ 35 ภาพลงในกระดาษแผนเดียว *2
หมายถึง มีการพิมพขอ มูลการถายภาพ*1 ไวดว ย
การจัดวางตำแหนงจะขึน้ อยกู บั ทัง้ ตัวเครือ่ งพิมพ และการปรับตัง้ ทีเ่ ลือกไว

*1: จาก Exif data(ขอมูลที่แนบมากับไฟลภาพ) ชื่อรุนของกลอง เลนสที่ใช ระบบบันทึกภาพ
ชัตเตอร ชองรับแสง ระดับการชดเชยแสง ความไวแสง สมดุลสีขาว ฯลฯ จะถูกพิมพดวย
*2: หลังจากสั่งการพิมพดวย Digital Print Order Format(DPOF) (น.285) จะตองสั่งพิมพ
ดวย “Direct Printing with DPOF” (น.288)

หากภาพมีอัตราสวนของดานแตกตางจากอัตราสวนของดานของกระดาษที่ใชพิมพ ภาพ
จะถูกตัดสวน ซึง่ อาจถูกตัดไปมากหากสัง่ พิมพภาพแบบไรขอบขาว ภาพทีถ่ กู ตัดสวนอาจ
จะดูหยาบ เพราะมีจำนวนพิกเซลลดลง

งพิมพ
ตั้งผลพิเศษของการพิมพ
(ปรับภาพใหเหมาะสมที่สุด)

ปรับตัง้ เมือ่ ตองการใช และถาไมตอ งการปรับตัง้
ใหมีผลพิเศษ ใหขามไปยังขั้นตอนที่ 5

การแสดงผลบนจอภาพอาจมีความแตกตาง
กัน ขึ้นอยูกับเครื่องพิมพที่นำมาใช
เลือกตัวเลือกทีอ่ ยทู างดานขวา และกดปมุ
เลือกผลพิเศษแบบทีต่ อ งการ และกดปมุ
ถาสัญลักษณ
ปรากฏใกลกบั
สัญลักษณ <
> สามารถปรับตัง้
ผลพิเศษของการพิมพไดเชนกัน (น.282)
ผลพิเศษ

ผลที่เกิดขึ้น

ภาพจะถูกพิมพดว ยมาตรฐานสีของเครือ่ งพิมพ โดยใช Exif Data ในการปรับ
แกสีโดยอัตโนมัติ
ไมมกี ารปรับแตงหรือปรับแกสเี กิดขึน้ โดยอัตโนมัติ ภาพจะมีลกั ษณะเดิม
ภาพจะถูกพิมพใหมสี สี ด อิม่ ตัวมากขึน้ เนนความสดใสของสีน้ำเงินและสีเขียว
สัญญาณรบกวนทีป่ รากฏในภาพจะถูกปรับใหลดลงไปกอนทีจ่ ะพิมพ
สัง่ พิมพภาพขาวดำ ใหเปนสีดำสนิท
สัง่ พิมพภาพขาวดำ ใหเปนสีดำอมน้ำเงินในโทนเย็น
สัง่ พิมพภาพขาวดำ ใหเปนสีดำอมเหลืองในโทนอนุ
พิมพภาพใหเหมือนจริง ทัง้ สีและคอนทราส
โดยไมมกี ารปรับแตงสีอตั โนมัตกิ อ นการพิมพ
ลักษณะของการพิมพจะเหมือนกับการปรับตัง้ แบบ Natural
แตการปรับตัง้ แบบนีจ้ ะปรับตัง้ ไดละเอียดมากขึน้
ลักษณะของการพิมพจะขึน้ อยกู บั ทัง้ ตัวเครือ่ งพิมพ
อานรายละเอียดจากคมู อื ของเครือ่ งพิมพ
* เมื่ อ มี ก ารปรั บ ตั้ ง ผลพิ เ ศษของการพิ ม พ เ กิ ด ขึ้ น ภาพที่ แ สดงบริ เ วณมุ ม บนซ า ยของ
จอภาพจะแสดงผลให เ ห็ น แต ก็ เ ป น ผลเพี ย งคร า วๆ สำหรั บ พิ จ ารณา ภาพที่ พิ ม พ ไ ด อ าจ
จะดู แ ตกต า งไปจากภาพที่ แ สดงอยู เ ล็ ก น อ ย การแสดงผลนี้ จะแสดงสำหรั บ การปรั บ ตั้ ง
[Brightness] และ [Adjust levels] ในหน า 282

งพิมพ
ปรับตั้งการพิมพวันที่
และหมายเลขภาพ

ปรับตั้งเมื่อตองการเทานั้น
เลือก
และกดปมุ
ปรับตัง้ ตามทีต่ อ งการ แลวกดปมุ

ตั้งปริมาณภาพที่ตองการพิมพ
ปรับตัง้ ปริมาณภาพทีต่ อ งการพิมพ
เลือก
และกดปมุ
ปรับตัง้ จำนวนทีต่ อ งการ แลวกดปมุ

เริ่มพิมพ

เลือก [Print] และกดปมุ

เมื่ อ ต อ งการพิ ม พ ภ าพอื่ น ๆ ด ว ยการปรั บ ตั้ ง แบบเดี ย วกั น อย า งง า ยๆ เพี ย งเลื อ กภาพที่
ต อ งการและกดปุ ม
แต ก ารพิ ม พ แ บบนี้ จ ะตั้ ง ปริ ม าณได ค ราวละ 1 ภาพเท า นั้ น
(ตั้ ง จำนวนภาพไม ไ ด ) และไม ส ามารถตั ด ขอบภาพ(trimming) ได รายละเอี ย ดของการ
ตั ด ขอบภาพ อ า นจากหน า 283
การปรับตั้งเปน [Default] ในผลพิเศษของการพิมพ และตัวเลือกอื่นๆ เปนคามาตรฐาน
ของเครื่ อ งพิ ม พ แ ต ล ะรุ น ที่ ถู ก ปรั บ ตั้ ง มาโดยผู ผ ลิ ต เครื่ อ งพิ ม พ ให อ า นจากคู มื อ ของ
เครื่ อ งพิ ม พ นั้ น ๆ ว า [Default] ของมั น หมายถึ ง อะไร
ช ว งเวลาในการเริ่ ม ต น พิ ม พ จ ะแตกต า งกั น โดยขึ้ น อยู กั บ ขนาดของไฟล และคุ ณ ภาพใน
การบั น ทึ ก ผู ใ ช จึ ง อาจต อ งคอยให เ ครื่ อ งพิ ม พ เ ริ่ ม ทำงาน โดยใช เ วลาสั ก ครู ห นึ่ ง หลั ง จาก
สั่ ง พิ ม พ แ ล ว [Print]
หากมี ก ารปรั บ แก ค วามเอี ย งของภาพ (น.283) กล อ งจะใช เ วลาสั่ ง พิ ม พ น านขึ้ น
เมื่ อ ต อ งการยกเลิ ก การพิ ม พ ก ดปุ ม
สั ญ ลั ก ษณ [Stop] จะปรากฏขึ้ น จากนั้ น
จึ ง กดปุ ม [OK] เพื่ อ หยุ ด การทำงาน
หากผู ใ ช สั่ ง [Clear all camera settings] (น.210) จากเมนู ค า การปรั บ ตั้ ง ต า งๆ
กลั บ ไปเป น ค า มาตรฐาน

ารพิมพ
ปรับแตงผลพิเศษของการพิมพ
จากขัน้ ตอนที่ 4 หนา 280 เมือ่ เลือกปรับผลพิเศษของการ
พิมพ(printing effect) สัญลักษณ
จะปรากฏขึน้ ติด
กับ <
>
เมือ่ กดปมุ
ผใู ชสามารถปรับแตงผลพิเศษของ
การพิมพได รายการทีป่ รับไดและการแสดงผลจะขึน้ อยกู บั
รายการทีเ่ ลือกปรับแตงของขัน้ ตอนที่ 4
สามารถปรับแตงความเขมสวาง(Brightness) ของภาพได
เมื่อผูใชเลือก [Manual] ผูใชสามารถจะปรับการกระจายตัว
ของ histogram และปรับความเขมสวางและความเปรียบตาง
ของภาพ และดวยจอภาพทีแ่ สดงการปรับแตง Adjust levels
เมือ่ กดปมุ
ผใู ชสามารถจะเปลีย่ นตำแหนงของ
และกดปมุ
เพือ่ ปรับความเขมสวางของโทน
เขม(0 - 127) และปรับความเขมสวางของโทนสวาง(128 - 255)
ไดอยางอิสระ
เหมาะสำหรับใชกับภาพคนที่ถายยอนแสง ซึ่งทำใหใบหนามืดเกินไป เมื่อตั้งระบบนี้เปน
[On] ใบหนาของคนในภาพจะดูสวางขึ้นในภาพที่พิมพออกมา
เหมาะสำหรับใชกบั ภาพคนทีถ่ า ยดวยแฟลช ซึง่ อาจทำใหเกิดตาแดง เมือ่ ตัง้ ระบบนีเ้ ปน [On]
ตาของคนในภาพจะไมแดงเมื่อพิมพภาพออกมา
สัญลักษณ

[

Brightener]

และ [Red-eye corr.] จะไมปรากฏบนจอภาพ

เมือ่ เลือกรายการ [Detail set.] ผใู ชสามารถปรับตัง้ [Contrast], [Saturation],
[Color tone] และ [Color balance] และเมือ
่ ตองการปรับ [Color balance] ใชปุม
ในการปรับ โดย B(Blue - สีน้ำเงิน) A(Amber - สีเหลืองอำพัน) M(Magenta - สีมวง
แดงเขม) และ G(Green - สีเขียว) จะเปลีย่ นสีไปตามลำดับ
เมือ่ เลือก [Clear all] คาทีป่ รับตัง้ ไวทงั้ หมดจะกลับไปเปนแบบคามาตรฐานของผผู ลิต

ารพิมพ
การตัดสวนภาพ
ปรับแกความเอียงของภาพ

ผใู ชสามารถตัดสวนภาพ และเลือกพิมพเฉพาะพืน้ ที่
ซึง่ ไมถกู ตัดออกไป เหมือนภาพไดถกู จัดองคประกอบ
ภาพใหม ใหตดั สวนของภาพใหเรียบรอยกอนสัง่
พิมพ และถามีการตัดสวนภาพไวกอ น แลวจึงปรับตัง้
สำหรับการพิมพ ก็อาจตองตัดสวนอีกครั้งกอนพิมพ

จากหนาจอที่แสดงการปรับตั้งสำหรับการพิมพ เลือก [Trimming]
เลือกขนาดของกรอบตัดสวนภาพ ตำแหนง และอัตราสวน
เฉพาะพืน้ ทีข่ องภาพในกรอบจะถูกพิมพออกมา และสามารถปรับตัง้ ขนาดของกรอบภาพทางแนวตัง้
และแนวนอนไดใน [Paper settings]
เปลี่ยนขนาดของกรอบตัดสวนภาพ
เมื่อผูใชกดปุม
หรือ
ขนาดของกรอบภาพจะเปลีย่ นไป
ยิง่ กรอบมีขนาดเล็กลงมากเทาใด ภาพทีพ่ มิ พออกมาจะเปนการพิมพดว ยอัตราขยายทีส่ งู ยิง่ ขึน้
การเลื่อนกรอบตัดสวนภาพ
สามารถใชปุมควบคุมแบบทิศทาง
ในการเลือ่ นกรอบตัดสวนไปยังบริเวณตางๆ ของภาพ ทัง้
ทางแนวตัง้ และแนวนอน เลือ่ นกรอบตัดสวนนีไ้ ปในตำแหนงทีจ่ ะไดองคประกอบภาพทีผ่ ใู ชพอใจ
หมุนกรอบตัดสวนภาพ
ทุกๆ ครั้งที่กดปุม
กรอบภาพจะถูกหมุนสลับกันระหวางแนวตัง้ และแนวนอน การปรับตัง้
แบบนีช้ ว ยใหผใู ชสามารถพิมพภาพดวยองคประกอบภาพทีเ่ ปนแนวตัง้ จากภาพทีถ่ า ยในแนวนอนได
ปรับแกความเอียงของภาพ
ผใู ชสามารถปรับความเอียงของภาพดวยการหมุน
ซึง่ ชวยแกไขภาพทีถ่ า ยมาเอียงไดในมุม
+/- 10 องศา โดยปรับไดขั้นละ 0.5 องศา โดยเมื่อมีการปรับแกความเอียง สัญลักษณ
ที่
ปรากฏในภาพจะเปลีย่ นเปนสีน้ำเงิน

กดปุม

เพื่อออกจากการตัดสวนภาพ

จอภาพจะกลับไปสูการแสดงรายการปรับตั้งสำหรับการพิมพ
ผูใชสามารถตรวจสอบพื้นที่ของภาพที่ถูกตัดสวนไดจากมุมบนดานซายของหนาจอที่
แสดงรายการปรับตั้งสำหรับการพิมพ

ารพิมพ
ภาพที่ถูกตัดสวนอาจจะไมไดพิมพออกมาตรงตามรูปแบบที่ผูใชตัดสวนไวก็ได
โดยขึน้ อยกู บั เครือ่ งพิมพทใี่ ช
ยิง่ ปรับใหกรอบตัดสวนภาพมีขนาดเล็กลงเทาใด ภาพทีพ่ มิ พออกมาก็จะดูหยาบมากขึน้ เนือ่ งจาก
ผลของการขยายภาพในอัตราสวนสูงๆ
ขณะทีต่ ดั สวนภาพ ควรดูทจี่ อภาพของกลองตลอดเวลา ถาดูภาพจากจอโทรทัศน ตำแหนงและ
ขนาดของกรอบตัดสวนภาพอาจแสดงผลไดไมแมนยำมากนัก

จัดการกับความผิดพลาดของเครือ่ งพิมพ

เมือ่ ผใู ชจดั การแกปญ
 หาความผิดพลาดจากเครือ่ งพิมพ(ไมมหี มึก กระดาษหมด ฯลฯ) และสัง่
[Continue] เพือ่ ใหเครือ่ งทำงานอีกครัง้ แตเครือ่ งพิมพกย
็ งั ไมทำงาน ใหลองกดปมุ บนเครือ่ งพิมพ
เพือ่ สัง่ ใหเครือ่ งพิมพทำงานใหม ในรายละเอียด อานจากคมู อื ของเครือ่ งพิมพ

ขอความเตือนความผิดพลาด

เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นในขณะทำการพิมพ จะมีขอความเตือนความผิดพลาดปรากฏขึ้นที่จอ LCD
ของกลอง ใหกดปมุ
เพือ่ หยุดการพิมพ และหลังจากทีไ่ ดแกปญ
 หาแลว ใหสงั่ การพิมพใหม
อีกครัง้ สำหรับรายละเอียดในการแกปญ
 หาเกีย่ วกับตัวเครือ่ งพิมพ อานจากคมู อื ของเครือ่ ง

ความผิดพลาดเกีย่ วกับกระดาษ

ตรวจสอบดูวา ไดใสกระดาษในเครือ่ งพิมพอยางถูกตองเรียบรอยดีแลวหรือไม

ความผิดพลาดเกีย่ วกับหมึกพิมพ

ตรวจสอบระดับหมึกพิมพและถังบรรจุน้ำหมึก

ความผิดพลาดเกีย่ วกับตัวเครือ่ ง

ตรวจสอบความผิดพลาดอืน่ ๆ ของตัวเครือ่ ง นอกเหนือจากสวนของกระดาษและหมึกพิมพ

ความผิดพลาดเกีย่ วกับไฟลภาพ

ภาพทีเ่ ลือกนัน้ ไมสามารถสัง่ พิมพไดผา นระบบ PictBridge และไฟลภาพทีถ่ า ยดวยกลอง
ตัวอืน่ หรือภาพทีผ่ า นการปรับแตงในคอมพิวเตอรแลวจะไมสามารถพิมพได

igital Print Order Format (DPOF)

ตัง้ รูปแบบของการพิมพ วันที่ และหมายเลขลำดับภาพทีจ่ ะพิมพพรอมภาพ
การปรับตัง้ นีจ้ ะถูกนำไปใชกบั ไฟลภาพทุกๆ ไฟล และไมสามารถปรับตัง้ แยกเฉพาะไฟลภาพ
ในแตละไฟลได

ปรับตั้งตัวเลือกในการพิมพ
เลือก [Print order] (สัง่ พิมพ)
ในแถบรายการของ
จากนั้นกดปุม

[

1] เลือก [Print order]

เลือก [Set up] (ตัง้ คา)

เลือก [Set up] จากนัน้ กดปมุ

เลือกตัวเลือกที่ตองการ

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

(แบบการพิมพ, วันที,่ เลขทีภ่ าพ)

เลือกจากตัวเลือกที่มีอยูในรายการ
จากนัน้ กดปมุ
และยืนยันการปรับตัง้
ดวยปุม

igital Print Order Format (DPOF)
พิมพภาพ 1 ภาพ ในกระดาษ 1 แผน
(ดัชนี) พิมพภาพขนาดเล็กๆ พรอมกันหลายๆ ภาพในแผนเดียวกัน

(มาตรฐาน)

รูปแบบ
การพิมพ
วันที่
หมายเลข
ไฟลภาพ

(ทัง้ ค)ู พิมพไดทงั้ ภาพแบบปกติ และภาพดัชนี

พิมพวันที่ถายภาพ ทับลงบนภาพ
พิมพหมายเลขลำดับของไฟล ทับลงบนภาพ

ออกจากการปรับตั้ง
กดปมุ
กลับไปแสดงรายการในหนา [Print order]
ลำดับตอไป เลือก [Sel.Image] (เลือกภาพ),
[By ] (ตาม ) หรือ [All Image] (ทุกภาพ)
เพือ่ สัง่ การพิมพ
แมวา [Date] และ [File No.] จะถูกตั้งเปน [On] แตเครือ่ งพิมพอาจจะไมพมิ พวนั ทีแ่ ละหมาย
เลขลำดับของไฟลภาพลงบนภาพก็ได ขึน้ อยกู บั การปรับตัง้ และตัวเครือ่ งพิมพ
เมือ่ สัง่ พิมพแบบดัชนี [Index] ทัง้ วันที่ [Date] และหมายเลขลำดับไฟลภาพ [File No.] จะไม
สามารถปรับใหเปน [On] ไดในเวลาเดียวกัน
เมือ่ พิมพดว ย DPOF ตองใชการดแผนเดียวกับทีไ่ ดตงั้ คำสัง่ งานพิมพแบบ DPOF เอาไว ระบบ
นีจ้ ะไมทำงานกับไฟลภาพทีถ่ า ยหลังจากการปรับตัง้ ไปแลว และไฟลภาพทีเ่ อามาจากทีอ่ นื่
เครือ่ งพิมพทสี่ นับสนุนระบบ DPOF บางรนุ และผใู หบริการงานพิมพ(หรืออัดขยายภาพ)บางราย
อาจไมสามารถพิมพภาพในลักษณะทีผ่ ใู ชกำหนดไว ถากรณีนเี้ กิดขึน้ กับเครือ่ งพิมพสว นตัว ให
ศึกษารายละเอียดจากคูมือของเครื่องพิมพ และตรวจสอบจากผูใหบริการงานพิมพเกี่ยวกับ
ความเขากันของระบบ
หามใสการดทีม่ กี ารปรับตัง้ คำสัง่ งานพิมพ(Print order) จากกลองตัวอืน่ หรือรนุ อืน่ เขาไปในตัว
กลองและพยายามปรับตั้งตัวเลือก เพราะมันอาจจะไมไดผล และขอมูลเกาอาจถูกลบหายไป
และเชนกัน คำสัง่ งานพิมพอาจจะทำงานไมไดผลกับไฟลภาพบางชนิด
ไมสามารถสัง่ พิมพไฟลภาพแบบ RAW และภาพยนตรแบบ Print Order ได ผใู ชสามารถพิมพภาพ
แบบ RAW ในแบบ Direct Printing (น.288)

igital Print Order Format (DPOF)
สั่งพิมพภาพ
(เลือกภาพอยางเจาะจง)

เลือกภาพที่ตองการพิมพทีละภาพ เมื่อกดปุม
หนาจอจะแสดงภาพพรอมกัน 3 ภาพ และเมือ่ ตองการ
กลับสกู ารแสดงภาพเดีย่ วตามปกติ ใหกดปมุ
หลังจากเลือกภาพไดจำนวนครบตามทีต่ อ งการแลวให
กดปมุ
เพือ่ เก็บบันทึกคำสัง่ งานทีป่ รับตัง้
ไวลงในการด

(มาตรฐาน) (ทัง้ ค)ู
ปริมาณ
จำนวนภาพทัง้ หมดทีถ่ กู เลือก

กดปมุ
เพื่อเลือกปริมาณภาพที่ตอ งการ
พิมพสำหรับภาพที่เลือกอยูนั้น

(ดัชนี)
เครือ่ งหมาย
สัญลักษณของการพิมพภาพดัชนี

(ตาม

กดปมุ
เพือ่ ทำเครือ่ งหมาย
ที่ตองการใหพิมพในแบบดัชนี

ใหกับภาพ

)

โดยเลือก [Mark all in folder] และเลือกโฟลเดอรที่ตองการ คำสั่งการพิมพจะพิมพภาพ
ทุกๆ ภาพในโฟลเดอรนนั้ จำนวน 1 ภาพ ถาผใู ชเลือก [Clear all in folder] สำหรับโฟลเดอร
ใด คำสั่งการพิมพของภาพในโฟลเดอรนั้นก็จะถูกยกเลิก

(ทุกภาพ)
เมือ่ เลือก [Mark all on card] คำสัง่ การพิมพจะมีผลตอภาพทุกๆ ภาพในการด โดยพิมพ
ภาพทุกภาพจำนวน 1 ภาพ ถาผใู ชเลือก [Clear all on card] คำสั่งการพิมพของทุกๆ
ภาพในการดจะถูกยกเลิกทั้งหมด
ไฟลภาพทีเ่ ปน RAW จะไมถกู รวมอยดู ว ยในคำสัง่ พิมพ แมจะใชคำสัง่ “By ”
หรือ “All image” ก็ตาม
เมือ่ ใชเครือ่ งพิมพทสี่ นับสนุนระบบ PictBridge ไมควรสัง่ พิมพภาพเกิน 400 ภาพในคราวเดียว
ถาสัง่ พิมพเกินกวานี้ เครือ่ งพิมพอาจจะไมทำงาน

¾Ôมพจากกลองโดยตรงดวย DPOF

ดวยเครื่องพิมพที่สนับสนุนระบบ PictBridge ผูใช
สามารถสัง่ พิมพภาพไดดว ยวิธกี ารงายๆ ดวย DPOF

เตรียมการพิมพ
ดูหนา 276 รายละเอียดตามวิธกี าร “ตอเชือ่ มกลองกับเครือ่ งพิมพ” และทำตามจน
ถึงขั้นตอนที่ 5

ในแถบรายการของ [
เลือก [Print]

1]

เลือก [Print order]

จะปรากฏอยูบนจอภาพก็ตอเมื่อมีการตอเชื่อมกลองกับเครื่องพิมพแลว และ
เครื่องพิมพสามารถทำงานได
เลือกกระดาษ [Paper settings] (น.278)
ปรับตัง้ “ผลพิเศษของการพิมพ” (น.280) ถาจำเปน
[Print]

เลือก [OK]

กอนจะสัง่ พิมพ ตรวจสอบใหมนั่ ใจวาเลือกขนาดกระดาษแลว
เครือ่ งพิมพบางรนุ ไมสามารถพิมพหมายเลขลำดับของไฟลภาพได
ถาตัง้ แบบ [Bordered] วันทีจ่ ะถูกพิมพอยใู นบริเวณขอบขาว(ขึน้ อยกู บั เครือ่ งพิมพ)
ตัวเลขแสดงวันทีอ่ าจจะดูเหมือนถูกพิมพบนพืน้ สวาง หรือบนขอบขาว(ขึน้ อยกู บั เครือ่ งพิมพ)
ใน [Adjust levels] ไมสามารถจะเลือกเปน [Manual] ได
ถามีการสัง่ หยุดพิมพ และตองการพิมพภาพทีย่ งั ไมไดพมิ พตอ ไป เลือก [Resume] แตเครื่อง
พิมพจะไมกลับมาทำงานอีกถาหากมีการหยุด และผใู ชไดทำสิง่ ตอไปนี้ :
• กอนทีจ่ ะสัง่ ใหทำงานตอ ผใู ชไดปรับเปลีย่ นคำสัง่ งานพิมพ(Print order) หรื อ มี ก ารลบ
ภาพใดๆ ทีถ่ กู สัง่ ใหพมิ พ
• กรณีทพี่ มิ พแบบดัชนี ไดมกี ารเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับกระดาษกอนทีจ่ ะสัง่ ใหทำงานตอ
หรือเมือ่ ความจุของการดเหลืออยนู อ ยมาก
• ในขณะทีเ่ ครือ่ งพิมพถกู สัง่ ใหหยุดทำงาน และกลองแสดงความจุของการดทีล่ ดต่ำลง
หากมีปญ
 หาใดๆ เกิดขึน้ ในระหวางเครือ่ งพิมพทำงานอยู ดูรายละอียดหนา 284

¡íาหนดภาพทีต่ อ งการใชทำ Photobook
àÁ×Íè ¼ŒãÙ ªŒàÅ×Í¡ÀÒ¾µ‹Ò§æ ·Õ¨è ÐãªŒÊÓËÃÑº photobook (ä´ŒÁÒ¡·ÕÊè ´Ø 998 ÀÒ¾) áÅÐãªŒ EOS Utility
(«Í¿·•áÇÃ•·Õãè ËŒÁÒ¾ÃŒÍÁ¡Ñº¡ÅŒÍ§) ã¹¡ÒÃ¶‹ÒÂâÍ¹ÀÒ¾ä»ÂÑ§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ• ÀÒ¾·Õ¶è ¡Ù àÅ×Í¡¨Ð¶Ù¡
ÊÓà¹Òä»ÂÑ§â¿Åà´ÍÃ•áÂ¡µ‹Ò§ËÒ¡ ¿˜§¡•ªÑ¹è ¹Õàé ËÁÒÐÊÓËÃÑºãªŒÊ§Ñè ·Ó photobooks ·Ò§ÍÍ¹äÅ¹•
áÅÐÊÓËÃÑºãªŒ¾ÁÔ ¾• photobook ´ŒÇÂà¤Ã×Íè §¾ÔÁ¾•Ê‹Ç¹µÑÇ

เจาะจงเลือกภาพครั้งละภาพ
เลือก [Photobook Set-up]
ในแถบรายการของ [ 1]
เลือก [Photobook Set-up]
จากนั้นกดปุม

เลือก [Select images] (ตัง้ คา)

เลือก [Select images] จากนัน้ กดปมุ

ภาพนั้นจะปรากฏขึ้นที่จอภาพ
หากตองการใหจอภาพแสดงภาพพรอมกันสาม
ภาพ ใหกดปมุ
และถาตองการกลับ
ไปแสดงภาพแบบภาพเดีย่ ว ใหกดปมุ

เลือกภาพที่ตองการกำหนด
กดปมุ
เพือ่ เลือกภาพทีต่ อ งการกำหนด
จากนั้นกดปุม
ใหทำซ้ำขัน้ ตอนนีเ้ พือ่ เลือกภาพอืน่ ๆ จำนวนภาพ
ทีถ่ กู กำหนดแลวจะแสดงอยทู มี่ มุ ซายดานบน ของ
จอภาพ
เมื่อตองการยกเลิกการกำหนดตอภาพนั้นๆ
ใหกดปมุ
อีกครัง้
หากตองการกลับสเู มนู ใหกดปมุ

าหนดภาพที่ตองการใชทำ photobook
เลือกกำหนดภาพทุกๆ ภาพในโฟลเดอรและในการด
àÁ×Íè ¼ŒãÙ ªŒàÅ×Í¡¡ÓË¹´ÀÒ¾·Ø¡æ ÀÒ¾ã¹â¿Åà´ÍÃ•áÅÐã¹¡ÒÃ•´´ŒÇÂ¤ÓÊÑ§è à¾ÕÂ§¤ÃÑ§é à´ÕÂÇ
เมื่อ [ 1 : Photobook Set-up] ไดตงั้ เปน
[All image in folder] หรือ [All images on card]
ภาพทุกๆ ภาพในโฟลเดอรหรือในการดจะถูกกำหนด
หากตองการยกเลิกการกำหนดภาพ เลือก [Clear all in
folder] หรือ [Clear all on card]

หามไมใหกำหนดภาพสำหรับ photobook กับภาพที่เคยถูกกำหนดใหใชทำ photobook
มาแลวจากกลองตัวอื่น การทำเชนนี้จะทำใหคาการปรับตั้งใน photobook ถูกเปลี่ยน
แปลงไป
ไฟลภาพ RAW และไฟลภาพยนตร จะไมสามารถถูกกำหนดได
หลังจากดาวนโหลดภาพตางๆ ทีถ่ กู กำหนดลงมาเก็บไวในคอมพิวเตอรแลว ใหดคู ำแนะนำของ
ซอฟทแวร EOS Utility (CD-ROM, น. 352) และคำแนะนำในการใชพริ้นเตอร

Custom Functions

»ÃÑº¡ÅŒÍ§ãËŒ·Ó§Ò¹
ã¹ÅÑ¡É³Ð·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ
ผใู ชสามารถปรับใหฟง กชนั่ ตางๆ ในกลองทำงานตามแบบทีต่ อ งการ
ดวย Custom Functions ซึง่ สามารถปรับตัง้ ไดเมือ่ ใชระบบบันทึกภาพที่
อยภู ายใน Creative Zone

การปรับตัง้ Custom Functions
เลือก [Custom Function(C.Fn)]
ในแถบ [

เลือก [Custom Function
้ กดปมุ
(C.Fn)] จากนัน

หมายเลข Custom Function

4]

เลือกหมายเลขของ Custom Function
กดปมุ
เพือ่ เลือกหมายเลข
ของ Custom Function ทีต่ อ งการเลือก
จากนั้นกด

ปรับเปลีย่ นตามทีต่ อ งการ

กดปมุ
เพือ่ เลือกปรับตัง้ (หมายเลข)
จากนั้นกดปุม
หากตองการตั้ง Custom Functions อื่นๆ ให
ทำตามขัน้ ตอนที่ 2 และ 3
Custom Functions ที่ ป รั บ ตั้ ง อยู ใ นขณะนั้ น
จะแสดงทีด่ า นลางสุดของจอภาพ โดยอยถู ดั จาก
ลำดับกอนหนา

ออกจากการปรับตั้ง
กดปุม
หนาจอจะกลับสูการแสดงรายการในขั้นตอนที่ 1

ยกเลิกการปรับตั้ง Custom Functions ทั้งหมด
ใน [

4: Clear settings] ถาหากเลือก [Clear all Custom Func.(C.Fn)]

(ลบการตั้งคาระบบสวนตัว (C.Fn)ทั้งหมด)

กลองจะลบการปรับตัง้ ทีผ่ ใู ชทำเอาไว และเปลีย่ นกลับไปเปนคามาตรฐานทีต่ งั้ มา
โดยผูผลิต(น.210)

àขาสูการปรับ Custom Functions

ถายภาพ
ดวย Live View ถายภาพยนตร

(การเปดรับแสง)
Exposure Level Increments(ระดับขั้นในการปรับแสง)
น.294
ISO Expansion (ขยายความไวแสง)

ใน

(การจัดการภาพ)
Highlight tone priority (เพิม่ รายละเอียดในสวนสวาง) น.295

(ออโตโฟกัส/ระบบขับเคลื่อน)
AF-assist beam firing

(การยิงแสงของไฟชวยหาโฟกัส)

Mirror Lockup (ล็อคกระจกสะทอนภาพ)

น.296

(พรอม
AF Quick*)

* ถาใชแฟลช EX-series Speedlite(อุปกรณเสริมพิเศษ) รุนที่ติดตั้งไฟ LED ในตัว ไฟ LED
จะติดขึ้นเพื่อสองสวางเปนไฟชวยหาโฟกัสอัตโนมัติ เมื่อตั้งเปน
, ( ) และ

(การปรับควบคุม/อื่นๆ)
าทีข่ องปมุ
น.297
Shutter/AE Lock button ชั(กำหนดหน
ตเตอรและปมุ
AE Lock)

Assign SET button (กำหนดหนาที่ของปุม SET) น.298

(ยกเวน 3) (ยกเวน 2, 3)*

LCD display when(การแสดงผลของจอ
power on
น.298
LCD เมือ่ เปดสวิตซกลอง)
* [5 : ISO speed] สามารถปรับตัง้ ไดเมือ่ ใชระบบบันทึกภาพแบบแมนนวล(ปรับตัง้ เอง)

Custom Functions ซึง่ จางลง จะไมทำงานและปรับตัง้ ไมไดเมือ่ ถายภาพในขณะใชระบบ Live
View(LV) หรือถายภาพยนตร (ไมสามารถปรับตัง้ ได)

รับตัง้ คาใน Custom Functions

Custom Functions ไดถกู แบงออกเปน 4 กลมุ ตามประเภทงาน
C.Fn I: Exposure(การเปดรับแสง), C.Fn II: Image(การจัดการภาพ), C.Fn III: Auto focus/
Drive(ออโตโฟกัส/ระบบขับเคลือ่ น), C.Fn IV: Operation/Others(การปรับควบคุม/อืน่ ๆ)

(การเปดรับแสง / ระดับแสง)
ความละเอียดในการปรับคาแสง

ตั้งเปน 1/2 สตอป เมื่อปรับความไวชัตเตอร ชองรับแสง ชดเชยแสง ถายภาพครอม
อัตโนมัติ ชดเชยแสงแฟลช ฯลฯ การตั้งแบบนี้จะเหมาะสำหรับผูใชที่ตองการปรับควบ
คุมคาแสงดวยความละเอียดต่ำกวาระดับขั้นละ 1/3 สตอป
ถาตัง้ เปน 1 กลองจะแสดงระดับคาแสงในชองเล็งภาพและทีจ่ อ LCD ดังทีแ่ สดงไวในภาพ
ดานลาง

ขยายความไวแสง

สำหรับการปรับตัง้ ความไวแสง สามารถเลือกเปน “H” (เทียบเทากับ ISO 25600) สำหรับ
การถายภาพนิง่ และ “H” (เทียบเทากับ ISO 12800) สำหรับการถายภาพยนตร
โปรดทราบวา ถา [C.Fn-3: Highlight tone priority] ไดถูกตั้งไวเปน [1: Enable]
จะไมสามารถตัง้ เปน “H” ได

»รับตั้งคาใน Custom Functions
(การจัดการภาพ)
เพิม่ รายละเอียดในสวนสวางของภาพ
(เนนโทนภาพบริเวณสวาง)

(ไมใชงาน)
(ใชงาน)
ฟงกชนั่ นีจ้ ะชวยปรับปรุงรายละเอียดในสวนสวางของภาพใหเพิม่ มากขึน้ โดยการขยายชวงของความ
เขมสวางใหกวางขึน้ ระหวางสีเทากลาง 18% กับสวนทีส่ วางของภาพ และปรับใหการไลโทนจากสีเทา
ไปยังสวนสวางเกิดความนมุ นวลมากขึน้
เมือ่ เลือกตัวเลือก 1 [Disable] ระบบปรับความเขมสวางอัตโนมัตจิ ะทำงาน (น.123) และ
ไมสามารถปรับเปลี่ยนได
เมื่อเลือกตัวเลือก 1 สัญญาณรบกวน(เกรน, แถบแสง ฯลฯ) จะมากกวาเมื่อตั้งเปน 0 เล็ก
นอย
เมื่ อ เลื อ กตั ว เลื อ ก 1 ความไวแสง(ISO) ที่ ป รั บ ตั้ ง ได จ ะอยู ใ นช ว งระหว า ง 200-12800
(สู ง สุ ด 6400 สำหรั บ การถ า ยภาพยนตร ) และมี สั ญ ลั ก ษณ < D+> ปรากฏขึ้ น ที่ จ อ LCD
และในช อ งเล็ ง ภาพ เมื่ อ ปรั บ ตั้ ง ให ร ะบบนี้ ทำงาน

»รับตั้งคาใน Custom Functions
(ออโตโฟกัส/ระบบขับเคลื่อน)
การยิงแสงของไฟชวยหาโฟกัส
(เปดแสงไฟชวยปรับโฟกัส)

ไฟชวยหาโฟกัสในสภาพแสงนอยจะทำงานโดยใชแฟลชในตัวกลอง หรือใชแฟลชภายนอกตัวกลอง
ยิงแสงออกไป และสามารถจะใชปรับตัง้ แฟลชทีอ่ อกแบบมาสำหรับกลอง EOS โดยเฉพาะได
(ใชงาน)

หากจำเปน แฟลชในตัวกลอง หรือแฟลชภายนอกจากระบบ EOS จะยิงแสงออกไปเพื่อชวยให
ระบบหาโฟกัสอัตโนมัตจิ บั ภาพได
(ไมใชงาน)

ไฟชวยหาโฟกัสจะไมทำงาน

(เปดไฟของแฟลชตอภายนอกเทานัน้ )

ถามีการติดตัง้ แฟลชภายนอก ในสภาพแสงนอยหรือเมือ่ จำเปนแฟลชจะยิงแสงออกไปเพือ่ ชวยให
ระบบหาโฟกัสอัตโนมัติจับภาพได แฟลชในตัวกลองจะไมยิงแสงออกไป
(แสงชวยโฟกัสอินฟราเรดเทานัน้ )

สำหรับแฟลชภายนอกทีม่ มี ากมายหลายรนุ เฉพาะรนุ ทีม่ รี ะบบยิงแสงอินฟราเรดสำหรับชวย
ใหระบบออโตโฟกัสทำงานไดงายขึ้น เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ กลองจะไมใหแฟลชรุนอื่นๆ ที่ไม
มีแสงอินฟราเรดยิงแสงกระพริบของแฟลชออกไป
สำหรับการใชแฟลชระบบ EX-series ที่ติดตั้งไฟ LED โดยไฟ LED จะไมยิงแสงออกไปโดย
อัตโนมัติเพื่อชวยในการหาโฟกัสอัตโนมัติ
ถา Custom Functions [AF-assist beam firing] ของแฟลชภายนอก ถูกตัง้ เปน
[Disable] แฟลชภายนอกจะไมยิงแสงชวยหาโฟกัสออกไป ถึงแม Custom Finction ของกลอง
C.Fn-4 ไดตั้งเปน 0, 2 หรือ 3

ล็อคกระจกสะทอนภาพ
(ถายภาพโดยล็อคกระจกขึน้ )

(ไมใชงาน)
(ใชงาน)

ปองกันความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการยกขึ้นลงของกระจกสะทอนภาพในขณะลั่น
ชัตเตอร ซึง่ มีผลตอภาพถายทีถ่ า ยดวยเลนสซเู ปอรเทเลโฟโตและเลนสมาโคร ดูหนา 140
สำหรับรายละเอียดของการล็อคกระจกสะทอนภาพ

»รับตั้งคาใน Custom Functions
(การปรับควบคุม/อื่นๆ)
กำหนดหนาที่ของปุมชัตเตอรและปุม AE Lock

สะดวกสำหรับผูใชที่ตองการปุมสำหรับโฟกัสและวัดแสงที่แยกจากกัน กดปุม
เพื่อใหระบบออโตโฟกัสทำงาน และแตะปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งคางไว เพื่อล็อคคาแสง
เมื่อใชระบบออโตโฟกัสแบบ AI Servo AF ผูใชสามารถจะใชปุม
เพื่อใหระบบออโตโฟกัส
หยุดทำงานชัว่ ขณะ ระบบนีอ้ อกแบบมาเพือ่ ปองกันไมใหการจับความชัดหลุดไปจากเปาหมายเมือ่ มี
วัตถุอนื่ ๆ เคลือ่ นเขามาอยรู ะหวางกลองกับวัตถุนนั้ สวนคาแสงทีใ่ ชถา ยภาพจะเปนคาแสงทีว่ ดั ไดใน
ขณะที่กดชัตเตอร
ระบบนีเ้ หมาะสำหรับใชถา ยภาพวัตถุทมี่ กี ารเคลือ่ นทีแ่ ละหยุดสลับกัน เมือ่ ใชระบบ AI Servo AF ผู
ใชสามารถกดปุม
เพื่อหยุดการจับภาพของ AI Servo AF ได คาแสงที่ใชถายภาพ จะเปนคา
แสงทีว่ ดั ไดในขณะทีก่ ดชัตเตอร ดังนัน้ ผใู ชจงึ สามารถรอจังหวะจนภาพคมชัดทีส่ ดุ และคาแสงก็จะ
เปนคาแสงในขณะทีถ่ า ยจริงๆ
ในระหวางการถายภาพดวย Live View หรือถายภาพยนตร
• เมื่อตั้งเปน 1 หรือ 3 การกดปุม
จะเปลี่ยนระบบโฟกัสไปเปน One-shot AF
• เมือ่ ตัง้ เปน 2 การแตะปมุ ชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึง่ จะเปลีย่ นระบบโฟกัสไปเปน One-shot AF

»รับตั้งคาใน Custom Functions
กำหนดหนาทีข่ องปมุ SET

ผใู ชสามารถปรับเปลีย่ นการทำงานของปมุ
ใหทำหนาทีเ่ ขาสฟู ง กชนั่ ทีม่ กั
จะใชงานบอย โดยกดปมุ
เมือ่ พรอมถายภาพแลว
(ปกติ) (ไมใชงาน)
(คุณภาพของภาพ)

กดปุม
เพื่อเขาสูหนาจอของการปรับคุณภาพในการบันทึกภาพที่จอ LCD ของกลอง
ใหปรับคุณภาพในการบันทึกภาพที่ตองการ แลวกดปุม
อีกครั้ง
(ชดเชยระดับแสงแฟลช)

กดปุม
เพื่อเขาสูหนาจอของการปรับชดเชยแสงแฟลชที่จอ LCD ของกลอง ใหปรับระดับ
แสงแฟลชที่ตองการ แลวกดปุม
อีกครั้ง

กำหนดใหปมุ SET ทำหนาทีเ่ ปนปมุ
กดปมุ

(แสดงเมนู)

เพือ่ แสดงรายการเมนู

(ความไวแสง)

หนาจอสำหรับการปรับตัง้ ความไวแสงจะปรากฏขึน้ กดปมุ
หรือหมุนวงแหวน
เพือ่ ปรับความไวแสงตามทีต่ อ งการ และสามารถมองจากชองเล็งภาพเพือ่ ดูผล
การปรับตั้งก็ได
การแสดงผลของจอ LCD เพื่อเปดสวิตซกลอง

(เปดการแสดงผล)

เมือ่ เปดสวิตซการทำงานของกลอง หนาจอจะแสดงรายการสำหรับการปรับตัง้ ตางๆ (น.50)
(แสดงการแสดงผลกอนหนา)

เมื่อผูใชกดปุม
เพื่อปดการแสดงผลของจอ LCD และปดสวิตซของกลอง
เมื่อเปดกลองอีกครั้ง จอภาพจะไมแสดงผล ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อชวยประหยัด
พลังงาน สวนการแสดงเมนูและการเลนดูภาพก็จะยังคงแสดงผลไดเมือ่ ตองการ และถา
ผใู ชกดปมุ
เพือ่ เปดการแสดงผลของจอภาพ และปดสวิตซกลองหลังจากนัน้
เมื่อเปดสวิตซกลองอีกครั้ง จอ LCD จะแสดงขอมูลการถายภาพ

µÑงé คาทีป่ รับตัง้ บอยใน My Menu

เพือ่ การเขาถึงการปรับตัง้ ทีร่ วดเร็ว ผใู ชสามารถเลือกเมนูและ Custom Functions ทีม่ กั จะปรับ
เปลีย่ นบอยๆ เพือ่ แยกออกมาอยางชัดเจน คนหาไดรวดเร็ว โดยบันทึกได 6 เมนู

เลือก [My Menu settings]

(ตั้งคาเมนูสวนตัว)

เลือก
[My Menu settings] จากนัน
้ กดปมุ

ในแถบรายการของ

[

]

เลือก [Register to My Menu] (บันทึก)
เลือก [Register to My Menu]
จากนั้นกดปุม

บันทึกเมนูทตี่ อ งการ

เลือกเมนูทตี่ อ งการ จากนัน้ กดปมุ
เมื่อขอความเพื่อยืนยันการเลือกปรากฏขึ้น และผู
ใชเลือก [OK] และกดปมุ
เมนูนนั้ จะถูก
บันทึกไวใน My Menu
บันทึกรายการไดไมเกิน 6 เมนู
หากตองการกลับไปยังหนาจอของขั้นตอนที่ 2
ใหกดปมุ

เกีย่ วกับการปรับตัง้ My Menu
- การเรียงลำดับ

ผใู ชสามารถสลับการเรียงลำดับของเมนูทถี่ กู บันทึกไวภายใน My Menu ได เลือก [Sort]
และเลือกเมนูทตี่ อ งการเปลีย่ นลำดับ จากนัน้ กดปมุ
และเมือ่ สัญลักษณ [ ]
ปรากฏขึน้ กดปมุ
เพือ่ เลือ่ นรายการไปยังลำดับทีต่ อ งการ แลวกด
- ลบรายการ(item) ครั้งละรายการ หรือหลายๆ รายการ หรือทั้งหมด
ใชสำหรับลบรายการทีน่ ำมาบันทึกไวใน My Menu โดยสัง่ [Delete item/items] จะเปน
การลบทีละรายการ และ [Delete all items] จะลบรายการทัง้ หมดพรอมกัน
เมือ่ เลือก [Enable] แถบ

- แสดง My Menu

[

]

จะแสดงอยเู ปนลำดับแรกของหนาจอทีแ่ สดงเมนู

ÍŒÒ§ÍÔ§
บทนีจ้ ะแสดงรายละเอียดและขอมูลในดานคุณสมบัตขิ องกลอง
ระบบอุปกรณเสริมพิเศษ ฯลฯ

สัญลักษณของการรับรอง
ในแถบรายการ [ 4] ถาเลือก [Certificate Logo Display]
และกด
สัญลักษณบางอยางของการรับรองจากกลองจะปรากฏขึ้น
สัญลักษณอื่นๆ ยังพบไดอีกในคูมือฉบับนี้, ที่ตัวกลอง และที่กลองบรรจุ

ãชพลังงานจากปลั๊กไฟผนัง

เมือ่ ใช AC Adapter Kit ACK-E8 (อุปกรณเสริมพิเศษ) ผใู ชสามารถจะใชพลังงานจากปลัก๊ ไฟ
เพือ่ ใชกบั กลองได โดยไมตอ งกังวลวาแบตเตอรีใ่ นตัวกลองจะหมด

ตอสายไฟ

ตอสายไฟฟา ดังภาพตัวอยาง
เมือ่ เลิกใชกลองแลว ใหถอดสายไฟออกจาก
ปลั๊กไฟ

ตอสายไฟเขากับ DC Coupler

ตอสายจากเครื่องแปลงไฟเขากับแบตเตอรี่เทียม

สอดแบตเตอรี่เทียมเขาไปในชองใส

เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่ และสอดแบตเตอรี่
เทียมเขาในชองใส ดันจนสุดทางจนแบตเตอรี่ถูก
ล็อค

ดันสายไฟกระแสงตรงลงในราง

เปดฝาปดรางสายไฟกระแสตรง ดันสายไฟลงใน
ราง ดังภาพที่แสดง
ปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่

หามเสียบหรือถอดสายไฟใดๆ ในขณะทีส่ วิตซของกลองเปดอยทู ี่

ายภาพดวยรีโมท
ถายภาพดวย Remote Controller RC-6 (อุปกรณเสริมพิเศษ)
รีโมทคอนโทรลรุนนี้ออกแบบใหผูใชสามารถควบคุมการถายภาพไดจากระยะประมาณ 5
เมตร/16.4 ฟุ ต จากกล อ ง RC-6 ออกแบบให สั่ ง กล อ งถ า ยภาพทั น ที ห รื อ หน ว งเวลา 2
วิ น าที ก็ ไ ด

เซนเซอร รั บ สั ญ ญาณรี โ มท

ตั้งระบบหนวงเวลาเปน
(น.103)
เล็ ง รี โ มทคอนโทรลไปยั ง เซนเซอร รั บ สั ญ ญาณของกล อ ง แล ว กดปุ ม
ส ง สั ญ ญาณ
กล อ งจะโฟกั ส ด ว ยระบบออโต โ ฟกั ส
เมื่อโฟกัสไดแลว ไฟสัญญาณของระบบหนวงเวลาถายภาพจะติดสวางขึ้น
และหลั ง จากนั้ น กล อ งจะถ า ยภาพ

กล อ งอาจจะทำงานผิ ด พลาดได เมื่ อ ใช รี โ มทควบคุ ม ใกล กั บ แหล ง กำเนิ ด แสงแบบฟลู อ อเรส
เซนต บ างชนิ ด ในขณะถ า ยภาพโดยควบคุ ม ด ว ยรี โ มทไร ส าย พยายามหลี ก เลี่ ย งบริ เ วณที่ มี
แหล ง กำเนิ ด แสงแบบฟลู อ อเรสเซนต
สามารถใช รี โ มทรุ น RC-1/RC-5 (อุ ป กรณ เ สริ ม พิ เ ศษ) กั บ กล อ งรุ น นี้ ไ ด
สามารถใชรีโมทในการถายภาพยนตร (น.169) แตรีโมท RC-5 จะไมสามารถใชถายภาพ
นิ่ ง ได ใ นระหว า งการถ า ยภาพยนตร

¶‹ายภาพดวยรีโมท
สายลัน่ ชัตเตอร RS-60E3 (อุปกรณเสริมพิเศษ)

สายลัน่ ชัตเตอร RS-60E3 มีความยาวประมาณ 60 ซม.(2 ฟุต) ซึง่ มีสวิตซ 2 จังหวะ ทัง้ แตะ
เบาๆ ลงครึ่งหนึ่งเพื่อกระตุนการโฟกัสและวัดแสงของกลอง และกดลงจนสุดเพื่อถายภาพ
และล็อคได โดยมีชอ งเสียบทางดานขางของตัวกลอง

ฝาปดชองเล็งภาพ(Eyepiece Cover)
เมือ่ ถายภาพโดยไมไดมองผานชองเล็งภาพ อาจมีแสงลอดเขาสภู ายในตัวกลองผานทางชองมอง
ภาพได ซึง่ แสงทีล่ อดผานไปนีอ้ าจทำใหการวัดแสงผิดพลาด หรือเกิดผลเสียตอภาพในดานอืน่ ๆ
เพื่อปองกันปญหานี้ ใหใชฝาปดชองมองภาพ (น.27) ที่ติดมากับสายคลองคอ

ในขณะถายภาพดวยระบบ Live View และถายภาพยนตร ไมจำเปนตองใสฝาปด
ชองเล็งภาพ

ถอดยางรองชองเล็งภาพ

ถอดยางรองชองเล็งภาพดวยการดันขึ้นไปทาง
ดานบน ดังภาพ

ติดตัง้ ฝาปดชองเล็งภาพ

เลือ่ นฝาปดชองเล็งภาพลงไปตามรอง โดยเลือ่ นลง
ทางดานลาง
หลังจากถายภาพเสร็จแลว ใหนำฝาปดชองเล็ง
ภาพออกจากชองเล็งภาพ และนำยางรองชองเล็ง
ภาพมาติดตั้งกลับที่เดิม

áฟลชภายนอก
แฟลชสำหรับกลอง EOS โดยเฉพาะ, EX-series
ควบคุมงายๆ เพื่อใหแฟลชภายนอกทำงานเหมือนแฟลชในตัว
เมือ่ ติดตัง้ แฟลชในอนุกรม EX(อุปกรณเสริม) เขากับกลองแลว กลองจะควบคุมแฟลชใหทำงาน
แบบอัตโนมัติ เหมือนกับการนำเอาแฟลชทีม่ พี ลังไฟมากขึน้ มาใชแทนทีแ่ ฟลชทีต่ ดิ ตัง้ มาในตัว
สำหรับรายละเอียดของการใชแฟลช อานไดจากคูมือแฟลช
กลองรุนนี้เปนกลอง Type-A ที่สามารถใชฟงกชั่นของแฟลชในอนุกรม EX ไดทุกๆ ระบบ

แฟลชชนิดติดตั้งกับฐานเสียบ(Hotshoe)

แฟลชสำหรับการถายภาพมาโคร(ติดตัง้ ทีเ่ ลนส)

สำหรับแฟลช EX-series รุนที่มีระบบการทำงานไมเขากับกลอง (น.216) เฉพาะฟงกชั่น
[Flash exposure compensation] และ [E-TTL II meter.] เทานัน
้ ทีป่ รับตัง้ ไดใน
[External flash func. setting] และแฟลช EX-series บางรน
ุ สามารถปรับตัง้
[Shutter sync.] ได
เมื่อมีการปรับตั้งชดเชยแสงแฟลชที่แฟลชภายนอก สัญลักษณของระบบชดเชยแสงแฟลชซึ่ง
ปรากฏทีก่ ลองจะเปลีย่ นจาก ไปเปน
หากตั้งระบบแฟลชเปน TTL autoflash โดยตั้งใน Custom Function ของตัวแฟลช เมื่อใชกับ
กลอง แฟลชจะยิงแสงทีร่ ะดับเต็มกำลังไฟทุกๆ ครัง้

áฟลชภายนอก
เมือ่ ใชแฟลชของ Canon ทีไ่ มใชแฟลช EX-series
เมื่อใชแฟลชในอนุกรม EZ/E/EG/ML/TL และปรับตั้งเปน TTL หรือ A-TTL
แฟลชจะยิงแสงเต็มกำลังไฟเสมอ(โดยไมคำนวณกำลังไฟอัตโนมัติ)
ควรใชระบบบันทึกภาพ
(Manual) หรือ
(Aperture-priority AE)
เมื่อใชกลองกับแฟลชเหลานี้
เมือ่ ใชแฟลชรนุ ทีม่ รี ะบบควบคุมแฟลชแบบแมนนวล ใหปรับตัง้ ระบบแฟลชเปน
แมนนวล(M)

เมือ่ ใชแฟลชทีไ่ มใชของแคนนอน
ความไวชัตเตอรสมั พันธแฟลช
กลองรนุ นีส้ ามารถทำงานไดกบั แฟลชภายนอกยีห่ อ อืน่ โดยมีระดับความไวชัตเตอร
1/200 วินาทีหรือต่ำกวา แตกอ นทีจ่ ะใชงานจริง ควรทดสอบการทำงานของแฟลชรวมกับกลอง
เสียกอนวามันสามารถทำงานสัมพันธกับกลองไดอยางเหมาะสม
กอนทีจ่ ะนำกลองไปใชงาน ตรวจสอบใหแนใจเสียกอนวาแฟลชทีน่ ำมาใชสามารถทำงานรวม
กับกลองไดอยางปกติ

คำเตือนเมือ่ ถายภาพดวยระบบ Live View
แฟลชอืน่ ๆ ทีไ่ มใชของแคนนอน จะไมทำงานเมือ่ ใชกลองถายภาพดวยระบบ Live View

เมือ่ ใชกลองกับแฟลช หรืออุปกรณเสริมของแฟลชทีเ่ ปนของยีห่ อ อืน่ กลองอาจจะทำงานผิดปกติ
หรืออาจเกิดความเสียหายตอตัวอุปกรณได
หามใชแฟลชที่มีแรงดันไฟฟาสูงมากติดบน hot shoe กลอง และแฟลชอาจจะทำงานไมได

¡ารใชการด Eye-Fi

เมือ่ นำการด Eye-Fi ซึง่ มีจำหนายทัว่ ไปมาติดตัง้ กับกลอง ผใู ชสามารถถายโอนภาพทีถ่ า ยจาก
การดในตัวกลองไปสูคอมพิวเตอรไดโดยอัตโนมัติ หรืออัพโหลดไปยังผูใหบริการออนไลนผาน
ระบบ wireless LAN ซึง่ การถายโอนภาพเปนฟงกชนั่ หนึง่ ของการด Eye-Fi ซึง่ การติดตัง้ การ
ใชการด และการแกปญ
 หาในการใชงาน ตลอดจนปญหาในการถายโอนภาพ อานรายละเอียด
ไดจากคูมือการใชของผูผลิตการด
กลองรุนนี้ไมรับประกันวาจะสนับสนุนฟงกชั่นของการด Eye-Fi (รวมทั้งการถาย
โอนขอมูลแบบไรสาย) กรณีทเี่ กิดขอสงสัยในการใชการดชนิดนี้ กรุณาตรวจสอบ
กับผผู ลิตการด และผใู ชควรทราบดวยวา การใชการด Eye-Fi ในหลายๆ ประเทศ
และภูมภิ าคนัน้ จำเปนตองไดรบั การรับรอง หากไมผา นการรับรอง จะไมไดรบั
อนุญาตใหใชการด ซึ่งหากไมแนใจวาสามารถใชการดในพื้นที่นั้นๆ ได กรุณา
ตรวจสอบลวงหนาเพื่อรับทราบขอมูลจากผูผลิต

ติดตั้งการด Eye-Fi (น.31)
เลือก [Eye-Fi settings]
ในแถบ [ 1] เลือก [Eye-Fi settings]
จากนั้นกดปุม
เมนูนี้จะปรากฏใหเห็นก็ตอเมื่อนำการด
Eye-Fi ใสเขาไปในตัวกลอง

ปรับตั้งใหการสงสัญญาณทำงาน
กดปมุ

เลือก [Eye-Fi trans.] เปน
[Enable] จากนัน
้ กด
ถาตัง้ เปน [Disable] การสงสัญญาณขอมูลโดย
อัตโนมัติจะไมเกิดขึ้น แมวาจะใสการดเขาไปแลว
ก็ตาม (สัญลักษณของระบบจะแสดงเปน
)

แสดงขอมูลของการตอเชื่อม
เลือก [Connection info.] จากนัน้ กดปมุ

¡ารใชการด Eye-Fi
ตรวจสอบ [Access point SSID:]
ตรวจสอบหาจุดเชือ่ มตอ ทีแ่ สดงผลอยภู ายใน
[Access point SSID:]

ผู ใ ช ส ามารถตรวจสอบ MAC address และ
เวอรชนั่ firmware ของการด
กดปมุ
สามครัง้ เพือ่ ออกจากเมนู

ถายภาพ

แสดงสถานะการเชื่อมตอ
(สีเทา) ไมมกี ารเชือ่ มตอ
(กระพริบ) กำลังเชือ่ มตอ
(แสดงอย)ู เชือ่ มตอไดแลว
( ) กำลังถายโอน

ขอมูล(ไฟล)ของภาพจะถูกถายโอนไป และ
สัญลักษณ
จะเปลีย่ นจากสีเทา(ไมมกี าร
เชือ่ มตอ) ไปเปนสัญลักษณทางดานลาง
เมื่อมีการถายโอนขอมูลภาพ สัญลักษณ
จะปรากฏขึ้นรวมกับการแสดงขอมูลรายละเอียด
(น.266)

: ไมมกี ารเชือ่ มตอกับจุดเชือ่ มตอสัญญาณ
: กำลังเชือ่ มตอกับจุดเชือ่ มตอสัญญาณ
: เชือ่ มตอกับจุดเชือ่ มตอสัญญาณไดแลว
: กำลังถายโอนขอมูลไปยังจุดเชื่อมตอสัญญาณ

¡ารใชการด Eye-Fi
คำเตือน เมือ่ ใชการด Eye-Fi

หาก
ปรากฏขึน้ หมายความวาเกิดความผิดพลาดในการรับขอมูลจากการด ใหปด
กลองและเปดใหมอกี ครัง้
แมวา [Eye-Fi trans.] ไดตงั้ ไวเปน [Disable] การดก็จะยังคงสงสัญญาณออกมา ซึง่ ใน
โรงพยาบาล ทาอากาศยาน และในสถานทีห่ ลายๆ แหงซึง่ ไมอนุญาตใหใชเครือ่ งสงสัญญาณ
แบบไรสาย ควรถอดการด Eye-Fi ออกจากตัวกลอง
ถาไมสามารถถายโอนภาพได ใหตรวจสอบการดและการตั้งคาของคอมพิวเตอร อานราย
ละเอียดไดจากคมู อื การใชของการด

ขึ้นอยูกับสภาพการตอเชื่อมของระบบ wireless LAN การถายโอนขอมูลภาพอาจจะนานขึ้น
หรืออาจถูกรบกวน
ตัวการดอาจมีความรอน ซึง่ เกิดจากการถายโอนขอมูล
กลองจะใชพลังงานจากแบตเตอรีม่ ากขึน้
ในระหวางการถายโอนขอมูลภาพ ระบบปดพลังงานของกลองโดยอัตโนมัตจิ ะไมทำงาน

µารางแสดงฟงกชั่นที่ใชงานไดเมื่อใชระบบบันทึกภาพแบบตางๆ
ปรับตั้งโดยอัตโนมัติ

ระบบบันทึกภาพ

ผูใชปรับตั้งเอง

Basic Zone

ไมทำงาน

Creative Zone Movie

ระดับคุณภาพ
ที่เลือกไดทุกระดับ
Auto / ISO Auto

ความ
บตั้งเอง
ไวแสง ปรั
ปรับตัง้ ความไวแสง
ระดับสูงสุดได

Picture ปรับตัง้ อัตโนมัติ
Style ปรับตั้งเอง
เลือกปรับตัง้ สภาพแสง
เลือกปรับตัง้ แหลงกำเนิดแสง
อัตโนมัติ
สมดุล ปรับตั้งลวงหนา
สีขาว ปรับตั้งตามผูใช
ปรับแก/ถายครอม
ปรับความเขมสวางของภาพอัตโนมัติ

ปรับแก
ความ
คลาด
ของเลนส

ปรับแกความสลัว
ของขอบภาพ
ปรับแกความ
คลาดสี

ลดสัญญาณรบกวนเมือ่

เปดรับแสงนาน

ลดสัญญาณรบกวนเมื่อใช

ความไวแสงสูง

เพิม่ รายละเอียดในสวนสวาง

ระบบสี
ระบบ
โฟกัส

sRGB
Adobe RGB
One-Shot AF
AI-Servo AF
AI-Focus AF
เลือกจุดโฟกัส AF

ไฟชวยหาโฟกัส
*1: เมือ่ ถายภาพนิง่ ในระหวางถายภาพยนตร จะมีสญ
ั ลักษณ < > ปรากฏขึ้น
*2: ไมสามารถปรับตัง้ เปน <
> หรือ < > ได
*3: ปรับตัง้ ไดกต็ อ เมือ่ บันทึกภาพดวยระบบปรับตัง้ เอง(แมนนวล) เทานัน้
*4: ปรับตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อใชระบบบันทึกภาพ Basic Zone
*5: ปรับตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อใชระบบบันทึกภาพ Creative Zone

µารางแสดงฟงกชั่นที่ใชงานไดเมื่อใชระบบบันทึกภาพแบบตางๆ
ระบบบันทึกภาพ

Basic Zone

Creative Zone

Movie

ระบบ ระบบเฉลี่ย
วัดแสง เลือกระบบวัดแสง
Program shift
ชดเชยแสง

การเปด
รับแสง ถายภาพครอม

อืน่ ๆ
นอกจาก M

ล็อคคาแสง
ตรวจสอบ
ชวงความชัด
ถายครั้งละภาพ
ระบบ ถายภาพตอเนื่อง
หนวงเวลา
ขับ
10 วินาที
หน
ว
งเวลา
เคลื่อน
2 วินาที
หนวงเวลา
ถายตอเนื่อง
ยิงแฟลชอัตโนมัติ
เปดแฟลช
ปดแฟลช
ลดตาแดง
แฟลช
ล็อคคาแสงแฟลช

ในตัว

ชดเชยแสงแฟลช

ระบบแฟลชไรสาย
แฟลช ปรับตั้งฟงกชั่น
บ
ภายนอก ปรั
Custom Function

ถายภาพดวย Live View
อัตราสวนของดาน*7
หนาจอปรับตัง้ แบบเร็ว
คำแนะนำคุณสมบัติ
*6: สามารถปรับตัง้ การปรับแกสมดุลสีขาวได
*7: ปรับตัง้ ไดตอ เมือ่ ถายภาพดวยระบบ Live View
*8: ถาตั้งระบบ AF เปน <
> ในขณะใชระบบ Live View ถายภาพ แฟลชภายนอกตัวกลองจะทำ
หนาทีย่ งิ แสงออกไปเพือ่ ชวยหาโฟกัสเมือ่ จำเปน
*9: เมือ่ ตัง้ เปน Auto ISO ผใู ชสามารถปรับตัง้ ความไวแสงใหตายตัวได
*10: ทำงานกอนทีจ่ ะเริม่ ตนถายภาพยนตรเทานัน้

áผนผังของระบบอุปกรณ

áผนผังของระบบอุปกรณ

* ความยาวของสาย เปนความยาวโดยประมาณ หนวย **เมตร/**ฟุต

¡ารปรับตั้งเมนู
สำหรับการถายภาพดวยชองมองภาพและใชระบบ Live View
หนา

(สีแดง)
คุณภาพ
สัญญาณเสียงเตือน ทำงาน / สัมผัสเพือ่
/ ไมทำงาน
ลัน
่ ชัตเตอรโดย
ทำงาน / ไมทำงาน
ไมมกี ารด
ระยะเวลาแสดงภาพ ไมแสดง, 2 วินาที, 4 วินาที, 8 วินาที, แสดงคางไว
ปรับแกความคลาด
ปรับแกความสลัวของขอบภาพ : ทำงาน / ไมทำงาน
ของเลนส
ปรับแกความคลาดสี : ทำงาน / ไมทำงาน
ลดตาแดง
ไมทำงาน / ทำงาน
ควบคุมแฟลช

การยิงแสงแฟลช / ระบบวัดแสง E-TTL II / ความไวชัตเตอร
สัมพันธแฟลชเมื่อใชระบบ Av / ปรับตัง้ ฟงกชั่นของแฟลช
ในตัว / ปรับตัง้ ฟงกชนั่ ของแฟลชภายนอก / ปรับ C.Fn ของ
แฟลชภายนอก / ยกเลิกการปรับตัง้ ทัง้ หมด

86
200
200
200
127
105
214

* ไมสามารถเลือกไดเมือ่ ใชระบบ
หรือ
(สีแดง)
ชดเชยแสง/
ปรับไดละเอียด 1/3 stop หรือ 1/2 stop ในชวง +/- 5 stop 119
ถายภาพครอม
(ถายภาพครอม AEB +/- 2 stop)
ปรับความเขมสวางอัตโนมัติ

ไมทำงาน / Low / Standard / High
ไมทำงานเมือ่ เปดรับแสงแบบแมนนวล

123

ปรับตัง้ สมดุลสีขาว

ปรับตัง้ สมดุลสีขาวเอง

135

WB correction: ปรับแกสมดุลสีขาว
BKT setting: ถายภาพครอมสมดุลสีขาว
sRGB / Adobe RGB

137
138
139
93
130
133

WB shift/BKT
ระบบสี
Picture Style
ระบบวัดแสง

แบบเฉลี่ยหลายสวน / แบบเฉพาะสวน /
แบบเฉพาะจุด /
แบบเฉลีย่ เนนกลางภาพ

รายการของเมนูทจี่ างลง จะไมปรากฏเมือ่ ถายภาพดวยระบบบันทึกภาพ Basic Zone

115

¡ารปรับตั้งเมนู
(สีแดง)
ขอมูลของเม็ดฝน
ุ
แนบขอมูลตำแหนงของเม็ดฝนุ เพือ่ ลบออกจากภาพ
/ สูงสุด 800 / สูงสุด 1600 /
ความไวแสงอัตโนมัติ สูสูงงสุสุดด 400
3200 / สูงสุด 6400
ลดสัญญาณรบกวน ไมทำงาน / อัตโนมัติ / ทำงาน
เมือ่ เปดรับแสงนาน
ลดสั ญ ญาณรบกวน ไมทำงาน / ต่ำ / มาตรฐาน / สูง / ลดสัญญาณรบกวน
เมือ่ ใชความไวแสงสูง ดวยการถายภาพซ้ำหลายภาพ (Multi-shot)
ถายภาพดวย Live View

ระบบออโตโฟกัส

(สีแดง)
ทำงาน / ไมทำงาน
+ Tracking / FlexiZone - Multi /
FlexiZone - Single / Quick mode
ทำงาน / ไมทำงาน
ไมทำงาน / ทำงาน

Continuous AF
ชัตเตอรแบบสัมผัส
แสดงเสนตาราง
ปด / Grid 1 / Grid 2
3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1
อัตราสวนของดาน
ระยะเวลาล็อคคาแสง/ 4 วินาที / 16 วินาที / 30 วินาที / 1 นาที / 10 นาที /
30 นาที
แสดงผลคาแสง
(สีน้ำเงิน)
เลือกภาพ / ทุกภาพในโฟลเดอร / เลิกปองกันการลบ
ปองกันภาพถูกลบ
ภาพทุกภาพในโฟลเดอร / ทุกภาพในการด /
เลิกปองกันการลบภาพทุกภาพในการด
หมุนภาพ
หมุนภาพแนวตั้ง
เลือกและลบภาพ / ทุกภาพในโฟลเดอร /
ลบภาพ
ทุกภาพในการด
ระบุและกำหนดคาของภาพทีต่ อ งการพิมพ(DPOF)
คำสัง่ พิมพภาพโดยตรง
ปรับตัง้ Photobook
ฟลเตอรสรางสรรคภาพ

ลดขนาดภาพ

เลือกภาพ / เลือกภาพทั้งหมดในโฟลเดอร / ลบลางการเลือกทั้งหมดใน
โฟลเดอร / เลือกภาพทัง้ หมดในการด / ลบลางการเลือกทัง้ หมดในการด

Grainy B/W / Soft focus / Fish-eye effect /
Art bold effect / Water painting effect /
Toy camera effect / Miniature effect
ลดจำนวนพิกเซลของภาพ

หนา
220
92
125
124
145
153
150
162
150
151
152

262
243
264
285
289
270
273

¡ารปรับตั้งเมนู
(สีน้ำเงิน)

Brightness / RGB

Histogram
กระโดดขามภาพ /
เลนภาพอัตโนมัติ

(Slide Show)

การตัง้ อันดับ
การควบคุม HDMI

หนา
268

1 ภาพ / 10 ภาพ / 100 ภาพ / วันที่ / โฟลเดอร / 239
ภาพยนตร / ภาพนิง่ / อันดับ
การเลนภาพ / เวลาในการแสดงภาพ / เลนซ้ำ /
ผลพิเศษขณะเปลี่ยนภาพ / เลนเพลงประกอบภาพ 254
244
259
ไมทำงาน / ทำงาน

(สีเหลือง)
สรางและเลือกโฟลเดอร
เลือกโฟลเดอร
เลขลำดับไฟล
ตอเนือ่ ง / เริม่ นับใหมอตั โนมัติ / ปรับใหเริม่ นับใหมเอง
หมุนภาพอัตโนมัติ
ฟอรแมท
จัดการเริม่ ตนใชการด และลบขอมูลตางๆ ในการด
ถายโอนขอมูล Eye-Fi : ไมทำงาน / ทำงาน
การปรับตัง้ Eye-Fi*
การเชื่อมตอกับขอมูล

202
204
208
48
307

* แสดงรายการก็ตอ เมือ่ มีการติดตัง้ Eye-Fi Card

(สีเหลือง)
ตัดพลังงานอัตโนมัติ

30 วินาที / 1 นาที / 2 นาที / 4 นาที / 8 นาที /
15 นาที / ปด

ความสวางของจอ LCD ปรับตั้งได 7 ระดับ
ปดจอ LCD โดยอัตโนมัติ ทำงาน / ไมทำงาน

Time zone

Daylight saving time * / Time zone

วันที่ / เวลา
ภาษา
ระบบวิดโี อ

ปรับตัง้ วันที่ (ป / เดือน / วัน)
และเวลา (ชั่วโมง / นาที / วินาที) / Daylight saving time*

เลือกภาษา
NTSC / PAL

* การปรับตั้ง Daylight saving time จะเชื่อมโยงกันกับ [Time zone] และ [Date/time]

201
201
213
36
36
38
261

¡ารปรับตั้งเมนู
(สีเหลือง)
สีพน
ื้ ของจอภาพ
การแนะนำฟงกชน
ั่

เลือกสีพื้นหลังของจอภาพ
ทำงาน / ไมทำงาน
ควบคุมการสัมผัสจอภาพ ทำงาน / ไมทำงาน
ทำความสะอาดอัตโนมัต:ิ ทำงาน / ไมทำงาน
ทำความสะอาดเซนเซอร ทำความสะอาดทันที
ทำความสะอาดดวยตนเอง
การปรับตัง้ อุปกรณ GPS สามารถปรับตัง้ ไดเมือ่ ติดตัง้ อุปกรณ GPS Receiver GP-E2
(อุปกรณเสริมพิเศษ)

หนา
213
52
55
219
222
-

(สีเหลือง)
การแสดงเครือ่ งหมาย แสดงเครือ่ งหมายบางอยางเกีย่ วกับการรับรองของกลอง
รับรอง

301

CustomFunctions(C.Fn) ปรับกลองใหทำงานในลักษณะที่ตองการ

292

ขอมูลลิขสิทธิ์

แสดงขอมูลลิขสิทธิ์ / บันทึกชือ่ เจาของภาพ /
รายละเอียดของลิขสิทธิ์ / ลบขอมูลเกีย่ วกับลิขสิทธิ์

ยกเลิกการปรับตัง้
ทัง้ หมด
Firmware Ver.

ยกเลิกการปรับตัง้ ทัง้ หมด /
210
ยกเลิกการปรับตัง้ Custom Functions (C.Fn) ทัง้ หมด
เพื่ออางอิงในการใชปรับปรุง Firmware

206

* ในขณะปรับปรุงรนุ ของ Firmware จอสัมผัสจะไมทำงาน เพือ่ ปองกันความผิดพลาดในขณะทำการ
ปรับปรุงรนุ ของ Firmware อยู

(สีเขียว)
การปรับตัง้ My Menu

บันทึกเมนู ฟงกชั่นตางๆ และ Custom Functions
ที่ใชบอยๆ เพื่อเรียกใชไดทันที

299

เมือ่ ใชอปุ กรณ GPS ใหตรวจสอบประเทศและพืน้ ทีซ่ งึ่ นำอุปกรณนไี้ ปใช และตรวจสอบขอกฏหมาย
และขอบังคับเกีย่ วกับการใชอปุ กรณนสี้ ำหรับประเทศหรือภูมภิ าคตางๆ กอนนำไปใช

¡ารปรับตั้งเมนู
เมนูของระบบถายภาพยนตร
หนา

(สีแดง)
คุณภาพ
สัญญาณเสียงเตือน ทำงาน / สัมผัสเพือ่
/ไมทำงาน
ลัน
่ ชัตเตอรโดย
ทำงาน / ไมทำงาน
ไมมกี ารด
ระยะเวลาแสดงภาพ ไมแสดง, 2 วินาที, 4 วินาที, 8 วินาที, แสดงคางไว
ปรับแกความคลาด
ปรับแกความสลัวของขอบภาพ : ทำงาน / ไมทำงาน
ของเลนส

86
200
200
200
127

(สีแดง)
ชดเชยแสง

ปรับไดละเอียด 1/3 stop หรือ 1/2 stop ในชวง +/- 5 stop

119

ปรับความเขมสวางอัตโนมัติ

ไมทำงาน / Low / Standard / High
ไมทำงานเมือ่ เปดรับแสงแบบแมนนวล

123

ปรับตัง้ สมดุลสีขาว

ปรับตัง้ สมดุลสีขาวเอง

135

WB correction: ปรับแกสมดุลสีขาว
BKT setting: ถายภาพครอมสมดุลสีขาว
sRGB / Adobe RGB

137
138
139
93
130
133

WB shift/BKT
ระบบสี
Picture Style

(สีแดง)
ขอมูลของเม็ดฝน
ุ
แนบขอมูลตำแหนงของเม็ดฝนุ เพือ่ ลบออกจากภาพ

220

เมนูตวั เลือกทีจ่ างลง จะไมปรากฏขึน้ เมือ่ ใชระบบบันทึกภาพ Basic Zone
แถบเมนูและตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นจะมีความแตกตางกัน เมื่อถายภาพดวยการมองผานชองเล็ง
ภาพตามปกติ/ถายภาพดวยระบบ Live View และถายภาพยนตร โปรดทราบวา แถบเมนูและ
ตัวเลือกทีป่ รากฏใน [ 1] Playback 1, [ 2] Playback 2, [ 1] Set-up 1 ถึง [ 4]
Set-up 4, และ [ ] My Menu จะเหมือนกันกับการแสดงผลเมือ่ ถายภาพดวยการมองผาน
ชองเล็งภาพตามปกติ/ถายภาพดวยระบบ Live View (น.315-317)
แถบเมนู
และ
จะปรากฏขึน้ ก็ตอ เมือ่ ใชระบบถายภาพยนตร

¡ารปรับตั้งเมนู
(สีแดง)
ระบบออโตโฟกัส(AF)
Movie Servo AF
AF ทำงานเมือ่ แตะ
ปมุ ชัตเตอรขณะ
การแสดงเสนตาราง
ระยะเวลาล็อคคาแสง/

แสดงผลคาแสง

+Tracking / FlexiZone - Multi /
FlexiZone - Single /
ทำงาน / ไมทำงาน

ONE SHOT / ไมทำงาน
ปด / Grid 1
/ Grid 2
4 วินาที / 16 วินาที / 30 วินาที / 1 นาที / 10 นาที /
30 นาที

หนา
191
191
192
193
193

(สีแดง)
ความละเอียดภาพยนตร
บันทึกเสียง*
วิดีโอ snapshot

181
การบันทึกเสียง : อัตโนมัติ / แมนนวล / ไมทำงาน
ระดับเสียงในการบันทึก
ฟลเตอรตดั เสียงลม/ตัดเสียงดัง : ไมทำงาน / ทำงาน
วิดโี อ snapshot : ทำงาน / ไมทำงาน

การปรับตั้งอัลบั้ม : สรางอัลบั้มใหม / เพิ่มไปยังอัลบั้มที่
มีอยแู ลว
* เมื่อใชระบบบันทึกภาพ Basic Zone [Sound recording] จะถูกปรับตัง้ เปน [On/Off]
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¤‹Ùมอื แกไขปญหาในการใชกลอง
เมือ่ ประสบปญหาในการใชกลอง ใหคน หาขอมูลเพือ่ แกไขปญหาจากเนือ้ หาในสวนนี้
กอน แตถา ไมพบวิธแี กปญ
 หา ใหตดิ ตอผขู าย หรือศูนยบริการของแคนนอนทีอ่ ยใู กลทสี่ ดุ

⌫ ⌫ 
ไมสามารถประจุไฟแบตเตอรีไ่ ด
หามใชเครือ่ งประจุไฟนี้ ประจุไฟแบตเตอรีอ่ นื่ ๆ นอกเสียจากแบตเตอรีแ่ พ็ครนุ
LP-E8 ของแคนนอนเทานั้น

ไฟสัญญาณของเครือ่ งประจุไฟกระพริบ
เมือ่ เกิดปญหากับเครือ่ งประจุไฟแบตเตอรี่ วงจรปองกันจะหยุดการประจุไฟ และไฟของ
เครื่องประจุไฟจะกระพริบเปนแสงสีสม ในกรณีนี้ ใหถอดสายไฟของเครื่องประจุไฟออก
จากปลัก๊ ไฟ และนำแบตเตอรีอ่ อกจากเครือ่ งประจุไฟ จากนัน้ ลองติดตัง้ แบตเตอรีเ่ ขากับ
เครือ่ งประจุไฟอีกครัง้ รอสักครหู นึง่ แลวจึงเสียบสายไฟของเครือ่ งประจุไฟเขากับปลัก๊ ไฟ
อีกครั้ง

กลองไมทำงาน แมวาสวิตซจะถูกปรับไปที่

แลว

ตรวจสอบวา ใสแบตเตอรีถ่ กู ตองหรือไม (น.30)
ตรวจสอบฝาปดชองใสแบตเตอรีว่ า ปดแนนสนิทดีแลว (น.30)
ตรวจสอบฝาปดชองใสการดวาปดแนนสนิทดีแลว (น.31)
แบตเตอรีห่ มด ประจุไฟแบตเตอรีใ่ หม (น.28)
ลองกดปมุ
(น.50)
ไฟสัญญาณบอกสถานะของการดกระพริบตลอดเวลาแมจะปดสวิตซ
แลว
เมื่อปดสวิตซของกลองในขณะที่กลองกำลังบันทึกขอมูลของไฟลภาพลงในการด
ไฟบอกสถานะของการดจะติดหรือกระพริบอยูสักครูหนึ่ง หลังจากภาพนั้นถูกบันทึกลง
ในการดเรียบรอยแลว ไฟจะดับลง และกลองจะหยุดการทำงานเอง
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แบตเตอรีห่ มดเร็วมาก
ใชแบตเตอรี่ที่เพิ่งประจุไฟใหม (น.28)
ประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานของแบตเตอรี่ชนิดประจุไฟใหมไดจะเสื่อมลงตาม
ลำดับหลังจากผานการใชงานมานาน ควรซือ้ แบตเตอรีก่ อ นใหม
จำนวนภาพทีส่ ามารถถายได จะมีปริมาณลดลง เมือ่ มีการปรับควบคุมกลองดังตอไปนี้ :
• มักจะแตะปมุ ชัตเตอรคา งไวเปนเวลานานๆ
• มักจะใชระบบ AF จับภาพโดยไมถา ยภาพ
• ใชระบบ Image Stabilizer (IS)
• มักจะใชจอภาพ LCD บอยๆ
• ใชระบบ Live View เปนเวลานาน หรือใชระบบถายภาพยนตรอยางตอเนือ่ ง
เปนเวลานาน

กลองหยุดการทำงานไปเอง
ระบบหยุดการทำงานของกลองจะทำงานเมือ่ ไมไดใชกลองตามเวลาทีต่ งั้ ไว ใหปรับ
[ 2: Auto power off] เปน [Disable] หากไมตองการใหกลองปดเอง (น.201)
ถึงแมวา [ 2: Auto power off] จะถูกตัง้ ใหเปน [Disable] จอภาพของกลอง
จะดับลงเมือ่ ไมไดใชกลองเปนเวลานานติดตอกัน 30 นาที กดปมุ
เมือ่ ตอง
การใหจอภาพ LCD กลับมาทำงานอีกครั้ง

⌫ 
ถายภาพหรือบันทึกภาพลงในการดไมได
ใสการดไมถูกตอง (น.31)
เลือ่ นสวิตซปอ งกันการบันทึกและลบขอมูลของการดใหอยใู นตำแหนงทีบ่ นั ทึกได (น.31)
ถาการดเต็ม ใหเปลีย่ นการดใหม หรือลบภาพทีไ่ มจำเปนทิง้ ไปเพือ่ ใหการดมีทวี่ า งมาก
ขึน้ (น. 31, 264)
เมือ่ ใชระบบ One-Shot AF และสัญญาณยืนยันความชัดในชองเล็งภาพกระพริบเตือน
< > จะไมสามารถถายภาพได ใหแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึง่ เพือ่
โฟกัสอีกครัง้ หรือเปลีย่ นไปใชวธิ ปี รับภาพใหชดั ดวยตนเอง(Manual) (น.43, 100)
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การดไมสามารถใชงานได
จะมีขอ ความเตือนเกีย่ วกับความผิดพลาดของการด ดูจากหนา 32 หรือ 331

ภาพไมชดั
ปรับสวิตซทกี่ ระบอกเลนสไปที่
(น.39)
เพือ่ ปองกันภาพสัน่ พยายามกดชัตเตอรอยางนมุ นวล (น.42, 43)
หากเลนสทใี่ ชมรี ะบบ Image Stabilizer ใหปรับสวิตซ IS ทีเ่ ลนสไปที่
ในสภาพแสงนอย ความไวชัตเตอรอาจจะต่ำมาก แนะนำใหใชความไวชัตเตอรสูงๆ
(น.108) ตั้งความไวแสงใหสูงขึ้น (น.90) ใชแฟลช (น.104) หรือใชขาตั้งกลอง

ไมสามารถล็อคโฟกัสและจัดองคประกอบภาพใหมได
ปรับตัง้ ระบบโฟกัสเปนแบบ One-Shot AF เพราะเมือ่ ตัง้ เปน AI Servo AF หรือ
AI Focus AF(น. 95) จะไมสามารถล็อคโฟกัสได

ความเร็วในการถายภาพตอเนือ่ งชาลง
ขึ้นอยูกับชนิดของเลนส, ความไวชัตเตอร, ชองรับแสง, สภาพของวัตถุที่ถาย, ความ
เขมสวาง ฯลฯ ความเร็วในการถายภาพตอเนือ่ งอาจจะลดลง
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ขณะถายภาพตอเนือ่ ง ความเร็วในการถายภาพตอเนือ่ งลดลง
เมือ่ ตัง้ เปน ISO 12800 หรือ “H” (เทียบเทากับ ISO 25600) ความเร็วในการถายภาพ
ตอเนื่องจะลดลงอยางมาก (น.91)
ปรั บ ตั้ ง [ 3: High ISO speed noise reduction] โดยตั้ ง ตั ว เลื อ กเป น
[Standard/Low/Disable] แต ถ า ปรั บ ตั้ ง เป น [High] หรื อ เป น [Multi Shot
Noise Reduction] ความเร็ ว ในการถ า ยภาพต อ เนื่ อ งจะลดลงมาก (น.124)
เมื่ อ ตั้ ง [Chromatic aberration: Enable] ความเร็วในการถายภาพตอเนื่อง
จะน อ ยกว า ปริ ม าณที่ แ สดงไว ใ นหน า 128
ในขณะถ า ยภาพคร อ มสมดุ ล สี ข าว ความเร็ ว ในการถ า ยภาพต อ เนื่ อ งจะลดลง
(น.138)
เมื่อถายภาพวัตถุที่มีรายละเอียดสูงมาก (เชน ทุงหญา ฯลฯ) ขนาดของไฟลจะใหญ
ขึ้ น และจำนวนภาพถ า ยต อ เนื่ อ งจะน อ ยกว า ปริ ม าณที่ แ สดงไว ใ นหน า 87

ตัง้ ISO 100 ไมได
ในแถบ

[
4: Custom Functions(C.Fn)] ในเมนู [3: Highlight tone
priority] ซึ่ ง ถ า ได ตั้ ง เป น [1: Enable] จะตั้ ง ISO 100 ไม ไ ด และถ า ตั้ ง เป น
[0: Disable] จะสามารถตั้ ง ISO 100 ได (น.295) และมี ผ ลกั บ การถ า ย

ภาพยนตรดวย (น.174)

ตัง้ ISO [H] (ISO 25600) ไมได
[
4: Custom Functions(C.Fn)] ในเมนู [3: Highlight tone
priority] ซึ่ ง ถ า ได ตั้ ง เป น [1: Enable] จะไม ส ามารถตั้ ง ISO [H] (25600)ได
แม ว า [2: ISO expansion] จะตั้ ง เป น [1: On] และถ า ตั้ ง เป น [0: Disable]
สำหรั บ [3: Highlight tone priority] จะสามารถตั้ง ISO [H] ได (น.294)

ในแถบ

ตัง้ ระบบ Auto Lighting Optimizer ไมได
ในแถบ

4: Custom Functions(C.Fn)] ในเมนู [3: Highlight tone
ซึ่ ง ถ า ได ตั้ ง เป น [1: Enable] จะไม ส ามารถปรั บ ตั้ ง ให ร ะบบ Auto
Optimizer ทำงานได แตถาตั้งเปน [0: Disable] จะสามารถปรั บ ตั้ ง

[
priority]

Lighting
ใหระบบ Auto Lighting Optimizer ทำงานได (น.295)
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แมจะชดเชยแสงใหเปดรับแสงนอยลงแลว ภาพที่ไดก็ยังคงแลดูสวาง
ปรั บ ตั้ ง

เป น [Disable] หากตั้ ง เป น
[Standard/Low/High] ซึ่ ง แม จ ะลดค า การเป ด รั บ แสง หรื อ ลดค า การเป ด รั บ
แสงแฟลช ภาพที่ไดก็จะยังคงแลดูสวาง (น.123)
[

2: Auto lighting optimizer]

เมือ่ ใชระบบ <Av> และใชแฟลช พบวา ความไวชัตเตอรมรี ะดับต่ำลง
เมื่ อ ถ า ยภาพตอนกลางคื น เมื่ อ ฉากหลั ง มื ด เข ม ความไวชั ต เตอร จ ะลดต่ำ ลงโดย
อั ต โนมั ติ ( ถ า ยภาพด ว ยระบบแฟลชสั ม พั น ธ ค วามไวชั ต เตอร ต่ำ ) เพื่ อ ให จุ ด เด น
และฉากหลั ง ได รั บ แสงอย า งพอเหมาะ หากไม ต อ งการใช แ ฟลชสั ม พั น ธ ค วามไว
ชั ต เตอร ต่ำ ให ป รั บ ตั้ ง ในแถบ [ 1: Flash control] ให ตั้ ง
[Flash sync. speed in Av mode] เป น [1/200-1/60 sec. auto] หรื อ
[1/200 (fixed)] (น.215)

แฟลชในตัวกลองยกตัวขึน้ ทำงานเอง
เมือ่ ใชระบบบันทึกภาพ
โดยอัตโนมัติเมื่อจำเปน

,

,

และ

แฟลชในตัวกลองจะยกขึน้ ทำงาน

แฟลชในตัวไมทำงาน
ถาใชแฟลชในตัวถายภาพตอเนือ่ งอยางรวดเร็วเกินไปและไมพกั แฟลชจะหยุดทำงาน
เพื่อปองกันความเสียหายของตัวเอง

แฟลชยิงแสงดวยกำลังไฟเต็มตลอดเวลา
ถาใชแฟลชอืน่ ๆ นอกเหนือจากแฟลชอนุกรม EX-series Speedlite ของแคนนอน แฟลช
จะยิงแสงเต็มกำลังไฟทุกๆ ครั้ง (น.306)
ในแถบ [ 1: Flash control] และ [External flash C.Fn setting] ถา [Flash
metering mode] ไดตงั้ เปน [TTL] แฟลชจะยิงแสงเต็มกำลังไฟทุกๆ ครั้ง (น.216)
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ไมสามารถปรับชดเชยแสงแฟลชไดโดยใช
[External flash func. setting]

หากมี ก ารชดเชยแสงแฟลชที่ ตั ว แฟลช [Flash exposure compensation]
(น. 217) ผูใชจะไมสามารถปรับตั้งไดในจอปรับตั้งของ [External flash func.
setting] และเช น เดี ย วกั น ถ า ปรั บ ชดเชยแสงแฟลชที่ ตั ว กล อ ง และปรั บ ชดเชย
แสงแฟลชที่ ตั ว แฟลชไว ด ว ย ระบบจะใช ค า การชดเชยแสงแฟลชที่ ป รั บ ไว ที่ ตั ว
แฟลชเป น หลั ก และถ า ยกเลิ ก การชดเชยแสงแฟลชที่ ตั ว แฟลช(ปรั บ ระดั บ การ
ชดเชยเปน 0) จะสามารถปรับชดเชยแสงแฟลชที่ตัวกลองได

ไมสามารถใชแฟลช High-speed sync. เมื่อใชระบบ <Av>
ใน [ 1: Flash control] ให ป รั บ ตั้ ง [Flash sync. speed in Av mode]
เป น [Auto] (น.215)

ตัวกลองมีเสียงเมื่อถูกเขยา
กลไกของแฟลชที่ ติ ด ตั้ ง ในตั ว กล อ งมี ก ารเคลื่ อ นตั ว เล็ ก น อ ย เป น เรื่ อ งปกติ

ไดยนิ เสียงชัตเตอรดงั สองครัง้ เมือ่ ใชระบบ Live View
ถ า ใช แ ฟลช กล อ งจะมี เ สี ย งชั ต เตอร ดั ง สองครั้ ง เมื่ อ ถ า ยภาพด ว ย Live View
(น.145)

ในขณะที่ใชระบบ Live View หรือถายภาพยนตรมีสัญลักษณ
สีขาว หรือสีแดง ปรากฏขึ้น
สัญลักษณทั้งสองนี้ เปนสัญลักษณณบอกวา อุณหภูมิภายในตัวกลองเริ่มสูงขึ้น
แลว ถาหาก < > สี ข าว ปรากฏขึ้ น จะแสดงว า ภาพนิ่ ง ที่ ถ า ยอาจมี คุ ณ ภาพ
ไม ส มบู ร ณ ส ว นสั ญ ลั ก ษณ < > สีแดง จะเตือนใหทราบวา ระบบ Live View
และระบบถายภาพยนตรกำลังใกลที่จะหยุดการทำงาน (น.165, 195)
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ระบบถายภาพยนตรหยุดทำงานเอง
ถาความเร็วในการบันทึกขอมูลลงในการดต่ำเกินไป ระบบถายภาพยนตรจะหยุด
ทำงานโดยอั ต โนมั ติ ควรนำการ ด SD ที่ มี ค วามเร็ ว ในมาตรฐาน
หรื อ เร็ ว กว า หากต อ งการตรวจสอบข อ มู ล เรื่ อ งความเร็ ว ของการ ด ให ต รวจสอบ
จากเวบไซต ข องผู ผ ลิ ต การ ด
หากไฟล ภ าพยนตร ที่ ถ า ยมี ข นาดถึ ง 4GB หรื อ ครบ 29 นาที 59 วิ น าที ต อ เนื่ อ ง
กั น ระบบถ า ยภาพยนตร จ ะหยุ ด ทำงานโดยอั ต โนมั ติ

ไมสามารถปรับตั้งความไวแสงไดเมื่อถายภาพยนตร
เมื่อถายภาพดวยระบบบันทึกภาพแบบอื่นๆ ยกเวน < M > ความไวแสงจะถูกปรับ
ตั้ ง ให โ ดยอั ต โนมั ติ แต เ มื่ อ ใช ร ะบบ < M > ผู ใ ช ส ามารถปรั บ ตั้ ง ความไวแสงเอง
ไดอยางอิสระ (น.174)

คาแสงมีความเปลี่ยนแปลงในระหวางถายภาพยนตร
หากผู ใ ช ป รั บ เปลี่ ย นความไวชั ต เตอร ห รื อ ช อ งรั บ แสงในขณะถ า ยภาพยนตร การ
เปลี่ ย นแปลงของค า แสงจะถู ก บั น ทึ ก ไว ใ นภาพยนตร ด ว ย
การซู ม เลนส ใ นขณะถ า ยภาพยนตร อ าจทำให เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลงของค า
แสงดวย แมวาชองรับแสงกวางสุดของเลนสจะเปลี่ยนไปหรือไมก็ตาม การเปลี่ยน
แปลงของค า แสงจะถู ก บั น ทึ ก ไว ใ นภาพยนตร ด ว ย (ยกเว น เมื่ อ ใช เ ลนส
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM)

รูปทรงของวัตถุดูบิดเบือนในขณะถายภาพยนตร
ถ า ผู ใ ช หั น กล อ งไปทางซ า ยหรื อ ขวาอย า งรวดเร็ ว (แพนกล อ งอย า งรวดเร็ ว ) หรื อ
ถ า ยสิ่ ง ที่ กำลั ง เคลื่ อ นที่ รู ป ทรงของวั ต ถุ อ าจดู บิ ด เบื อ นไป

ขณะถ า ยภาพยนตร ภาพมี ก ารกระพริ บ หรื อ มี แ ถบปรากฏขึ้ น
ตามแนวนอน
การกระพริบของภาพ หรือมีแถบตามแนวนอน(สัญญาณรบกวน) หรือมีคาแสงผิด
ปกติ เปนผลจากการกระพริบของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต หลอด LED หรือแสงเทียม
ชนิดตางๆ คาแสงและสีของภาพอาจจะผิดเพีย้ นไป และถูกบันทึกไวในภาพยนตรดว ย
ใหใชระบบบันทึกภาพแบบ < M > หรือตัง้ ความไวชัตเตอรใหต่ำลงเพือ่ ชวยแกปญ
 หา

¤‹มÙ ือแกไขปญหาในการใชกลอง
⌫ 
ในขณะควบคุมกลองดวยจอสัมผัส มีเสียงเตือนดังขึน้ เบาๆ
ตรวจสอบวานิว้ มือบังสวนทีเ่ ปนลำโพงหรือไม (น.21)

ไมสามารถควบคุมกลองดวยจอสัมผัสได
ตรวจสอบดูวา [

3: Touch control] ไดตงั้ เปน [Enable] หรือไม (น.55)

⌫ ⌫ 
หนาจอของเมนูแสดงแถบและตัวเลือกนอยลง
เมื่อใชระบบบันทึกภาพแบบพื้นฐาน(Basic Zone) และถายภาพยนตร บางแถบ
รายการและตั ว เลื อ กจะถู ก ตั ด ไป ให เ ปลี่ ย นไปเป น ระบบบั น ทึ ก ภาพสร า ง
สรรค(Creative Zone) (น.46)

ชื่อของไฟลมีตัวอักษรตัวแรกสุด เปน (“_”)
ถ า ปรั บ ระบบสี เ ป น Adobe RGB ตั ว อั ก ษรตั ว แรกของชื่ อ ไฟล จ ะนำหน า ด ว ย “_”
ถาไมตองการ ใหปรับระบบสีเปน sRGB (น.139)

ชือ่ ของไฟลเริม่ ตนดวย “MVI_”
หมายถึงไฟลภาพยนตร (น.205)

ตัวเลขลำดับของไฟลภาพไมไดเริ่มตนจาก 0001

หากการ ด ที่ นำมาใช มี ภ าพอื่ น ๆ อยู แ ล ว ตั ว เลขบอกลำดั บ ของไฟล ภ าพอาจไม ไ ด
เริ่มตนจาก 0001 (น.204)

¤‹มÙ ือแกไขปญหาในการใชกลอง
กลองแสดงวันที่และเวลาที่บันทึกภาพไมถูกตอง
เกิ ด จากการไม ไ ด ตั้ ง วั น ที่ แ ละเวลาให ถู ก ต อ ง (น.36)
ตรวจสอบโซนของเวลา และ Daylight saving time (น.36)

วันที่และเวลาไมปรากฏขึ้นบนภาพ
วั น ที่ แ ละเวลาไม ป รากฏขึ้ น บนภาพ แม ว า วั น ที่ แ ละเวลาจะถู ก บั น ทึ ก พร อ มกั บ
ข อ มู ล ต า งๆ ในขณะถ า ยภาพในรู ป แบบของข อ มู ล การถ า ยภาพ และเมื่ อ สั่ ง พิ ม พ
ภาพ ผู ใ ช ส ามารถสั่ ง ให พิ ม พ วั น ที่ แ ละเวลาซึ่ ง อยู ภ ายในข อ มู ล การถ า ยภาพลง
บนภาพ ได(น.281)

ปรากฏขึ้น
[###] จะปรากฏขึ้ น เมื่ อ จำนวนไฟล ภ าพนิ่ ง /ภาพยนตร เกิ น กว า จำนวนหลั ก ที่
กลองจะแสดงได (3 หลัก) [###] จะปรากฏขึ้น (น.245)
ภาพบนจอ LCD ดูไมสดใสเทาทีค่ วร
อาจมีฝนุ ติดทีจ่ อ LCD ใหเช็ดออกดวยผาเช็ดเลนสหรือผานมุ
ที่อุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก การแสดงผลของจอ LCD จะชาลงหรืออาจจะดูมืดคล้ำ
การแสดงผลจะกลับเปนปกติเมื่อใชงานในอุณหภูมิหอง

เมนู [Eye-Fi Settings] ไมปรากฏขึ้น
เมนู [Eye-Fi Settings] จะปรากฏก็ ต อ เมื่ อ นำการ ด Eye-Fi ติ ด ตั้ ง ในตั ว กล อ ง
และหากการ ด มี แ ถบป อ งกั น การบั น ทึ ก และสวิ ต ซ ถู ก ปรั บ ไปที่ LOCK ผู ใ ช จ ะไม
สามารถตรวจสอบข อ มู ล การต อ เชื่ อ มของการ ด ได หรื อ สั่ ง ยุ ติ ก ารถ า ยโอนข อ มู ล
ของการดได (น.307)

¤‹มÙ ือแกไขปญหาในการใชกลอง
⌫ ⌫ 
บางสวนของภาพเปนสีดำและกระพริบ
เปนการเตือนของระบบแสดงพื้นที่สวนสวาง(น.268) ที่อาจมีความสวางมากเกินไป
จนขาดรายละเอียด โดยจะแสดงเปนสีดำและกระพริบสำหรับพืน้ ทีใ่ นสวนนี้

ลบภาพไมได
ถาภาพไดถกู ปองกันการลบ จะลบภาพนัน้ ไมได (น.262)

เลนภาพยนตรไมได
ภาพยนตร ที่ ผ า นการตั ด ต อ จากคอมพิ ว เตอร โ ดยใช ซ อฟท แ วร ZoomBrowser EX /
ImageBrowser (น.302) หรือซอฟทแวรอื่นๆ จะไมสามารถเลนจากตัวกลองไดอีก

อยางไรก็ตาม วิดีโอ snapshot ที่ผานการตัดตอดวยซอฟทแวร EOS Video
Snapshot Task (น.190) สามารถเลนจากตัวกลองได

เมือ่ เลนดูภาพยนตร แลวไดยนิ เสียงการทำงานของกลอง
เมื่ อ ผู ใ ช ห มุ น วงแหวนหรื อ ปรั บ ควบคุ ม เลนส ใ นขณะถ า ยภาพยนตร เสี ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากการปรับควบคุมจะถูกบันทึกลงไปในภาพยนตรดวย หากไมตองการใหมีเสียง
นี้ ใ ห ใ ช ไ มโครโฟนภายนอก (มี จำหน า ยทั่ ว ไป) (น.193)

ภาพยนตรทเี่ ลนมีการหยุดบางขณะ
เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพแสงอย า งมากและเปลี่ ย นแปลงอย า งฉั บ พลั น ใน
ขณะถายภาพยนตร ระบบบันทึกภาพอัตโนมัตจิ ะหยุดชัว่ ครจู นแสงมีความเสถียร แลว
จึงถายภาพยนตรตอ ไป ถาเปนแบบนี้ ใหใชระบบเปดรับแสงแบบปรับตัง้ เอง (น.173)

ไมมีภาพปรากฏบนจอโทรทัศน

ตรวจสอบดู ว า ได เ สี ย บสาย AV หรื อ HDMI เข า กั บ กล อ งและโทรทั ศ น ดี แ ล ว หรื อ
ไม (น. 258, 261)
ปรั บ ตั้ ง ระบบวิ ดี โ อ(Video OUT) ให ต รงกั น กั บ ระบบวิ ดี โ อของเครื่ อ งรั บ
โทรทัศน(NTSC/PAL) (น.261)

¤‹มÙ ือแกไขปญหาในการใชกลอง
มีไฟลภาพยนตรเกิดขึ้นหลายไฟลเมื่อถายภาพยนตรชุดเดียว
เมื่อไฟลภาพยนตรมีขนาดถึง 4 GB กลองจะสรางไฟลใหมขึ้นโดยอัตโนมัติ (น.182)

เครื่องอานการดตรวจไมพบแผนการด
ขึ้ น อยู กั บ เครื่ อ งอ า นการ ด และระบบปฏิ บั ติ ก ารของคอมพิ ว เตอร ที่ ใ ช ซึ่ ง การ ด ชนิ ด
SDXC นั้ น เครื่ อ งอ า นหรื อ ระบบปฏิ บั ติ ก ารบางรุ น อาจตรวจไม พ บก็ ไ ด ในกรณี นี้
ให ใ ช ส ายเชื่ อ มต อ จากกล อ งเพื่ อ ถ า ยโอนภาพจากกล อ งไปสู ค อมพิ ว เตอร ด ว ย
ซอฟทแวร EOS Utility ซึ่งไดมาพรอมกับกลอง (น.350)

ไมสามารถเปลี่ยนขนาดภาพได
ภาพแบบ JPEG S3 และ RAW จะไมสามารถเปลี่ยนขนาดได (น.273)

⌫ 
ชัตเตอรมีเสียงดังในขณะทำความสะอาดเซนเซอร
ถ า ผู ใ ช เ ลื อ ก [Clean now
ขึ้ น (น.219)

]

ชั ต เตอร จ ะมี เ สี ย งดั ง แต ไ ม มี ก ารถ า ยภาพเกิ ด

ระบบทำความสะอาดเซนเซอรอตั โนมัตไิ มทำงาน
ถ า ผู ใ ช ป รั บ สวิ ต ซ
/
อาจไมปรากฏขึ้น (น.34)

สลั บ กั น ถี่ ๆ ในช ว งสั้ น ๆ สั ญ ลั ก ษณ

⌫ ⌫ 
มีตัวเลือกผลพิเศษสำหรับการพิมพใหเลือกนอยกวาที่คูมือระบุ
รายการตั ว เลื อ กผลพิ เ ศษสำหรั บ การพิ ม พ จ ะมี ค วามแตกต า งกั น เมื่ อ ใช เ ครื่ อ ง
พิมพรุนตางๆ คำแนะนำนี้ จะแสดงรายการของผลพิเศษที่มีใหเลือกสำหรับเครื่อง
พิ ม พ แ ต ล ะรุ น (น.280)

Ãหัสแสดงความผิดพลาด
รหัสความผิดพลาด

เมื่อเกิดปญหากับการทำงานของกลอง จะมีขอความ
แสดงความผิ ด พลาดเตื อ นที่ ห น า จอ ให ทำตาม
คำแนะนำที่ ห น า จอ

รายละเอียด

หมายเลข

ขอความเตือน และการแกไขปญหา

การเชื่อมตอสัญญาณระหวางกันของกลองกับเลนสเกิดความผิดพลาด
ให ทำความสะอาดจุ ด สั ม ผั ส ของเลนส
ทำความสะอาดจุดสัมผัสอิเล็กทรอนิกสที่กลองและเลนส และควรใชเลนส
ของ Canon เทานั้น (น.17, 20)
กล อ งไม ส ามารถตรวจพบการ ด หรื อ ข อ มู ล ในการ ด ให ส อดการ ด อี ก
ครั้ ง เปลี่ ย นหรื อ ฟอร แ มทการ ด นั้ น ด ว ยกล อ ง
ถอดการ ด ออกแล ว ใส ใ หม หรื อ นำการ ด แผ น อื่ น มาใช
หรือฟอรแมทการด (น.31, 48)
ไม ส ามารถบั น ทึ ก ภาพได เ พราะการ ด เต็ ม เปลี่ ย นการ ด แผ น ใหม
เปลี่ ย นการ ด ใหม ลบภาพที่ ไ ม จำเป น หรื อ ฟอร แ มทการ ด
(น.31, 264, 48)
แฟลชในตั ว กล อ งไม ย กตั ว ขึ้ น ทำงาน ให ป ด สวิ ต ซ ข องกล อ งแล ว เป ด
ใหม
ปรั บ สวิ ต ซ ป ด และเป ด กล อ ง (น.34)
ไม ส ามารถทำความสะอาดเซนเซอร ไ ด ให ป ด สวิ ต ซ ข องกล อ งแล ว
เป ด ใหม
ปรั บ สวิ ต ซ ป ด และเป ด กล อ ง (น.34)
ไม ส ามารถถ า ยภาพได เ พราะเกิ ด ความผิ ด พลาด ให ป ด สวิ ต ซ ก ล อ ง
และเป ด ใหม หรื อ ถอดแล ว ใส แ บตเตอรี่ ใ หม
ปรั บ สวิ ต ซ ป ด และเป ด กล อ งใหม , ทดลองถอดแบตเตอรี่ แ ล ว ใส ใ หม ,
เปลี่ ย นมาใช เ ลนส ข องแคนนอน(กรณี ที่ ใ ช เ ลนส อ ย า งอื่ น ) (น.34, 30)
* หากกล อ งยั ง แสดงรหั ส บอกความผิ ด พลาดอยู ให จ ดหมายเลขบอกความผิ ด พลาด
ที่ ก ล อ งแสดง และติ ด ต อ สอบถามที่ ศู น ย บ ริ ก ารของ Canon ที่ ใ กล ที่ สุ ด

Ãายละเอียดของกลอง
• ชนิด

ชนิดของกลอง:
สือ่ บันทึกภาพ:
ขนาดเซนเซอร:
เลนสทใี่ ชได:
เมาท:

• เซนเซอรรบั แสง

ชนิด:
พิกเซลทีใ่ ชงานจริง:
อัตราสวนของดาน:
ระบบกำจัดฝุน:

• ระบบบันทึกขอมูลภาพ
รูปแบบของการบันทึก:
ชนิดของไฟลภาพ:

ความละเอียดในการบันทึก:

• ระบบประมวลผลภาพ
Picture Style:

Basic+:
สมดุลสีขาว(WB):

การลดสัญญาณรบกวน(noise):
ปรับแกความเขมสวางอัตโนมัติ:
ระบบเนนรายละเอียดในสวนสวาง
Highlight tone priority:
ระบบปรับแกความคลาดของเลนส:

Digital, single-lens reflex, มีระบบวัดแสงและ
โฟกัสอัตโนมัติ และมีแฟลชในตัว
SD Card, SDHC Card, SDXC Card * สนับสนุน UHS-I
22.3 มม. x 14.9 มม.
Canon EF และ EF-S lenses
(ความยาวโฟกัสเทียบเทากับระบบ 35mm โดย
ประมาณ คูณดวย 1.6 เทาของความยาวโฟกัสทีร่ ะบุ)
Canon EF
CMOS sensor
ประมาณ 18 ลานพิกเซล
3:2
อัตโนมัติ, แมนนวล และแนบขอมูลตำแหนงของเม็ดฝุน
ไปกับภาพทีถ่ า ย
Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
JPEG, RAW (14-bit Canon original),
RAW+JPEG บันทึกไฟลทงั้ สองชนิดไดในเวลาเดียวกัน
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)
Auto, Standard, Portrait, Landscape, Neutral,
Faithful, Monochrome, User Def. 1 - 3
ถายภาพโดยเลือกบรรยากาศ, สภาพแสง หรือฉากหลัง
Auto, Preset (Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten
light, White fluorescent light, Flash), Custom
ปรับแกสมดุลสีขาว และมีระบบถายภาพครอมสมดุลสีขาว
* สามารถรับขอมูลอุณหภูมสิ ขี องแสงแฟลช
เมือ่ ถายภาพดวยการเปดรับแสงนานมาก และเมือ่ ใช
ความไวแสงสูง
มีระบบ Auto Lighting Optimizer
มีระบบนี้
ปรับแกความสลัวของขอบภาพ, ปรับแกความคลาดสี
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• ชองเล็งภาพ

ชนิด:
การครอบคลุม:
อัตราขยาย:
ระยะมอง:
ปรับแกสายตาในตัว:
โฟกัสสกรีน:
กระจกสะทอนภาพ:
ตรวจสอบความชัดลึก:

• ออโตโฟกัส

ชนิด:
จุดโฟกัส:

ชวงการวัดแสง:
ระบบโฟกัสอัตโนมัติ:
ไฟชวยหาโฟกัสอัตโนมัต:ิ

• ควบคุมการเปดรับแสง
ระบบวัดแสง:

ชวงการวัดแสง:
ระบบบันทึกภาพ:

ความไวแสง(ISO):
(แนะนำใหใชดชั นีคา แสง)

ระดับการชดเชยแสง:

Eye-level pentamirror
แนวตั้ง/แนวนอน 95% จากพื้นที่ภาพจริง (ระยะมอง 19 มม.)
ประมาณ 0.85x (-1 m-1 ใชเลนส 50mm โฟกัสที่ infinity)
ประมาณ 19 มม. (จากศูนยกลางของเลนสตาที่ -1m-1)
ประมาณ -3.0 - +1.0 m (dpt)
ติดตั้งตายตัว, Precision Matte
แบบ Quick-return
มีปมุ ตรวจสอบความชัดลึก
TTL secondary image-registration, phase detection
9 จุด (ใชเซนเซอรแบบกากบาททัง้ หมด) และเซนเซอรแบบ
กากบาททีจ่ ดุ กึง่ กลางจะตอบสนองตอเลนสไวแสง f/2.8
EV -0.5 - 18 (ที่ 23 ํC/73 ํF, ISO 100)
One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF

แฟลชในตัวจะยิงแสงกระพริบแบบตอเนือ่ ง

TTL แบงพืน้ ที่ 63-สวน ผานเลนสทเี่ ปดชองรับแสงกวางสุด
• ระบบวัดแสงเฉลี่ยหลายสวน (เชื่อมโยงกับจุดโฟกัสทุกจุด)
• ระบบวัดแสงเฉพาะสวน (พืน้ ทีป่ ระมาณ 9% ทีก่ งึ่ กลาง)
• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด (พืน้ ทีป่ ระมาณ 4% ทีก่ งึ่ กลาง)
• ระบบวัดแสงเฉลีย่ เนนกลางภาพ
EV 1 – 20 (ที่ 23 Cํ /73 ํF ใชเลนส EF50mmf/1.4 USM
ที่ ISO 100)

Program AE (Scene Intelligent Auto, Flash Off,
Creative Auto, Portrait, Landscape, Close-up, Sports,
Night Portrait, Handheld Night Scene, HDR Backlight
Control Program), Shutter-priority AE,
Aperture-priority AE, Manual exposure,
Basic Zone modes*: ปรับความไวแสงใหอตั โนมัตใิ นชวง
ISO 100 – 6400 * Portrait : ISO 100,
Handheld Night Scene ISO 100-12800
Creative Zone modes: ISO 100 - 12800 (ปรับไดขนั้ ละ
1 stop) หรือกลองเลือกใหโดยอัตโนมัตใิ นชวง
ISO 100 - 6400 หรือขยายความไวแสงเปน “H” ISO 25600
แบบปรับตั้งเอง: +/-5 stops ปรับไดขั้นละ1/3- หรือ
1/2-stop
ถายภาพครอม: +/- 2 stops ปรับไดขั้นละ1/3- หรือ
1/2-stop (สามารถใชงานรวมกับการปรับชดเชยแสงได)
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ล็อคคาแสงอัตโนมัติ:

• ชัตเตอร

ชนิด:
ความไวชัตเตอร:

• แฟลช

แฟลชในตัว:
การครอบคลุมของแฟลช:
แฟลชภายนอก:
ระบบวัดแสงแฟลช:
ชดเชยแสงแฟลช:
ล็อคคาแสงแฟลช:
ชองเสียบสายพวงแฟลชภายนอก:

• ระบบขับเคลือ่ น
ระบบขับเคลื่อน:

ถายภาพตอเนื่องความเร็วสูงสุด:
จำนวนภาพตอเนื่องสูงสุด:

• Live View Shooting

อัตราสวนของดาน:
ระบบโฟกัส:

อัตโนมัติ: ใชระบบ One-shot AF และหาโฟกัสไดแลว
รวมกับระบบวัดแสงเฉลีย่ หลายสวน
ล็อคคาแสงแบบแมนนวล: โดยกดปุม AE Lock
Electronically-controlled, focal-plane shutter
1/4000 วินาที ถึง 1/60 วินาที (ในระบบ Scene Intelligent Auto),
ความไวชัตเตอรสมั พันธแฟลช 1/200 วินาที
* เมือ่ ใชเลนสมมุ กวาง ความไวชัตเตอรอาจเทากับ 1/60 วินาที
หรือต่ำกวา
1/4000 วินาที ถึง 30 วินาที, และชัตเตอร bulb
(ชวงความไวชัตเตอรและความไวชัตเตอรที่เลือกไดจะขึ้นอยู
กับระบบบันทึกภาพทีเ่ ลือกใช)
ซอนตัว และยกตัวขึน้ ทำงานเอง
Guide No.: ประมาณ 13/43 (ที่ ISO 100 หนวยเมตร/ฟุต)
มุมรับภาพของเลนสความยาวโฟกัส 17mm
ระยะเวลาประจุไฟ ประมาณ 3 วินาที
มีฟง กชนั่ Master ควบคุมแฟลชระบบไรสาย
EX-series Speedlite(สามารถปรับฟงกชั่นไดจากตัวกลอง)
E-TTL II autoflash
+/- 2 stops ปรับไดขั้นละ 1/3 หรือ1/2 stop
ทำได
ไมมี
แบบครัง้ ละภาพ, แบบตอเนือ่ ง,
หนวงเวลาถายภาพ 10 วินาที หรือ 2 วินาที
และหนวงเวลา 10 วินาทีแลวถายแบบตอเนือ่ ง
สูงสุดประมาณ 5 เฟรมตอวินาที
JPEG Large/Fine: ประมาณ 22(30) shots
RAW: ประมาณ 6(6) shots
RAW+JPEG Large/Fine: ประมาณ 3(3) shots
* ไดจากการทดสอบตามมาตรฐานของ Canon (ที่ ISO 100
ใช PictureStyle แบบ Standard) ใชการดขนาด 8GB
* ตัวเลขภายในวงเล็บเปนคาสำหรับการใชการดขนาด 8GB
ทีส่ นับสนุน UHS-I และทดสอบตามมาตรฐานของ Canon
3:2, 4:3, 16:9, 1:1
Hybrid CMOS AF System* (Face + Tracking, FlexiZoneMulti, FlexiZone-Single), Phase difference detection
(Quick mode), แมนนวลโฟกัส(ขยายเปน 5X / 10X ได)
* ชวงความสวางในการโฟกัส : EV 1 - 18 (ที่ 23 ํ C/73 ํ F ISO 100)
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ระบบโฟกัสแบบตอเนื่อง:
ชัตเตอรแบบสัมผัส:
ระบบวัดแสง:

ชวงการวัดแสง:
การแสดงเสนตาราง:

• การถายภาพยนตร
ระบบบีบอัดภาพยนตร:
รูปแบบการบันทึกเสียง:
ชนิดของไฟล:
ขนาดการบันทึก:
อัตราเฟรม:
ขนาดไฟล:
การโฟกัสภาพ:

ระบบวัดแสง:
Servo AF:
ชวงการวัดแสง:
การควบคุมการเปดรับแสง:
ชดเชยแสง:
ความไวแสง:
ระบบวิดีโอ snapshot:

มี
มี
วัดแสง ณ เวลาจริงดวยเซนเซอรรบั ภาพ
วัดแสงระบบเฉลีย่ (315 สวน), วัดแสงเฉพาะสวน(8.8% ของ
จอภาพ Live View), วัดแสงเฉพาะจุด(2.8% ของจอภาพ
Live View) วัดแสงเฉลีย่ เนนกลางภาพ
EV 0 - 20 (ที่ 23 ํC/73 ํF ที่ ISO 100)
แสดงไดสองแบบ
MPEG-4 AVC/H.264 Variable (average) bit rate
Linear PCM
MOV
1920x1280 (Full HD)
: 30p/25p/24p
1280x720 (HD)
: 60p/50p
640x480 (SD)
: 30p/25p
* 30p (29.97 ภาพ/วินาที), 25p (25.00 ภาพ/วินาที),
24p (23.976 ภาพ/วินาที), 60p (59.94 ภาพ/วินาที),
50p (50.00 ภาพ/วินาที)
1920x1080 (30p/25p/24p) : ประมาณ 330 MB/นาที
1280x720 (60p/50p)
: ประมาณ 330 MB/นาที
640x480 (30p/25p)
: ประมาณ 82.5 MB/นาที
Hybrid CMOS AF System* (Face + Tracking, FlexiZoneMulti, FlexiZone-Single), Phase difference detection
(Quick mode), แมนนวลโฟกัส(ขยายเปน 5X / 10X ได)
* ชวงความสวางในการโฟกัส : EV 1 - 18 (ที่ 23 ํ C/73 ํ F ISO 100)
วัดแสงดวยระบบเฉลีย่ หลายสวนและ
เฉลีย่ เนนกลางภาพ ดวยเซนเซอรรบั แสง
* กลองจะปรับตัง้ เอง โดยพิจารณาจากระบบออโตโฟกัสทีเ่ ลือกใช

มี
EV 0 - 20 (ที่ 23 ํC/73 ํF เมื่อใชเลนส EF50mm
f/1.4 USM ที่ ISO 100
Program AE ของระบบถายภาพยนตร และปรับตัง้ เอง
+/- 3 สตอป ปรับไดขั้นละ 1/3 สตอป
ปรับตั้งอัตโนมัติ: ในชวง ISO 100 - 6400

เมือ่ ถายดวยระบบปรับตัง้ เอง จะมีระบบปรับความไวแสงอัตโนมัติ
หรือจะปรับตัง้ เองก็ได, ขยายเปน H (เทียบเทากับ ISO 12800)

ปรับตัง้ เวลาได 2 วินาที / 4 วินาที / 8 วินาที
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การบันทึกเสียง:
การแสดงเสนตาราง:

• จอภาพ LCD

ชนิด:
ขนาดและความละเอียด:
ปรับมุมของจอภาพ:
การปรับความสวาง:
ภาษาที่เลือกได:
เทคโนโลยีของจอสัมผัส:
แนะนำคุณสมบัติของฟงกชั่น:

• เลนดูภาพ

รูปแบบการแสดงภาพ:
ซูมขยายดูภาพในตัวกลอง:
เตือนพืน้ ทีส่ ว นสวาง:
การคนหาภาพ:
การหมุนภาพ:
การตั้งอันดับ:
การเลนดูภาพยนตร:
ปองกันการลบภาพ:
เลนภาพอัตโนมัติ(สไลดโชว):
เสียงเพลงประกอบ:

• การประมวลผลภาพ

บันทึกดวยไมโครโฟนแบบ Stereo ในตัวกลอง
มีชอ งเสียบตอพวงไมโครโฟนภายนอกได

สามารถปรับความดังของเสียง และมีฟลเตอรตัดเสียงลมและเสียงดัง

แสดงไดสองแบบ

TFT color liquid-crystal monitor
7.7 ซม.(3.0 นิ้ว) อัตราสวนของดาน 3:2
ความละเอียดประมาณ 1.04 ลานพิกเซล
ทำได
ปรับตั้งได 7 ระดับ
25 ภาษา
ตอบสนองตอการสัง่ งานดวยนิว้ มือ(ใชวสั ดุอนื่ ๆ ไมได)
มีคำอธิบายกำกับ
ภาพเดีย่ ว, ภาพเดีย่ วพรอมขอมูลการถายภาพ (ภาพ,
คุณภาพในการบันทึก, ขอมูลการถายภาพ, histogram),
ภาพดัชนี 4 หรือ 9 ภาพ, หมุนภาพได
ประมาณ 1.5x-10x
พืน้ ทีส่ ว นสวางในภาพจะกระพริบ
เลือ่ นดูภาพครัง้ ละภาพ, แบบขามครัง้ ละ 10 หรือ 100 ภาพ
ลำดับวันที,่ โฟลเดอร, ภาพยนตร, ภาพนิง่ , การตัง้ อันดับ
ทำได
ทำได
เลนดูไดที่จอ LCD ของกลอง หรือตอพวงไปเลนดูภายนอก
ดวยสายตอพวง HDMI และมีลำโพงในตัว
ทำได
ตามลำดับทุกๆ ภาพ, วันที,่ โฟลเดอร, ภาพยนตร,
ภาพนิง่ เลือกลูกเลนในการเชือ่ มตอภาพได 5 แบบ
เลือกเพลงประกอบสไลดโชวภาพนิง่ และภาพยนตรได

ลดขนาดภาพ:

Grainy B/W, Soft focus, Fish-eye effect, Art bold effect,
Water painting effect, Toy camera effect,
Miniature effect
ทำได

เครือ่ งพิมพทสี่ นับสนุน:
ภาพที่พิมพได:
ระบบสั่งงานพิมพ:

เครือ่ งพิมพทมี่ รี ะบบ PictBridge
ไฟลภาพแบบ JPEG และ RAW
สนับสนุนระบบพิมพแบบ DPOF 1.1

ฟลเตอรสรางสรรคภาพ:

• Direct Printing สัง่ พิมพภาพโดยตรงจากตัวกลอง
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• ปรับกลองใหทำงานตามผใู ช
Custom Functions:
การปรับตั้ง My Menu:
ขอมูลลิขสิทธิ์:

• การตอเชอื่ ม

ชองตอพวง AV OUT
แบบดิจิตอล:
ชองตอพวงแบบ HDMI:
ชองเสียบ Microphone IN:
ชองเสียบสายลั่นชัตเตอร:
รีโมทคอนโทรลแบบไรสาย:
Eye-Fi card:

• พลังงาน
แบตเตอรี่:

อายุการใชงานแบตเตอรี:
(ทดสอบตามมาตรฐาน CIPA)
เวลาในการถายภาพยนตร:

• ขนาดและน้ำหนัก

ขนาด (กวางXสูงXหนา):
น้ำหนัก:

• สภาพแวดลอมในการทำงาน
ชวงอุณหภูมใิ นการทำงาน:
ความชื้นในการทำงาน:

8 แบบ
มี
บันทึกขอมูลลิขสิทธิข์ องภาพได
Analog video (สนับสนุน NTSC/PAL) / stereo audio
output สำหรับตอเชือ่ มกับคอมพิวเตอรและเครือ่ งพิมพ
(ดวย Hi-Speed USB), เชื่อมตอ GPS ดวย GP-E2
ชนิด C (ปรับความละเอียดอัตโนมัต)ิ , CEC-compatible
แบบสเตอริโอ mini-jack ขนาด 3.5 มม.
ใชสายลั่นชัตเตอรรุน RS-60E3
Remote controller RC-6
สนับสนุน
แบตเตอรี LP-E8 (1 กอน)
* สามารถใชไฟฟากระแสสลับได เมือ่ ใชอปุ กรณ
เสริมพิเศษ AC Adapter Kit ACK-E8
* เมือ่ ใชแบตเตอรีกริป BG-E8 สามารถใช
แบตเตอรี AA/LR6 ได
เมือ่ มองภาพผานชองเล็งภาพ:

ประมาณ 440 ภาพ ที่ 23 ํC/73 ํF และ 400 ภาพ ที่ 0 ํC/32 ํF

เมือ่ เล็งภาพดวยระบบ Live View :

ประมาณ 180 ภาพ ที่ 23 Cํ /73 Fํ และ 150 ภาพ ที่ 0 Cํ /32 Fํ

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)

133.1 x 99.8 x 78.8 มม. / 5.2 x 3.9 x 3.1 นิ้ว
ประมาณ 570 กรัม / 20.3 ออนซ (CIPA Guidelines)
และ 520 กรัม / 18.3 ออนซ (เฉพาะตัวกลอง)
0 ํC - 40 ํC / 32 ํF - 104 ํF
85% หรือต่ำกวา

Ãายละเอียดของกลอง
• แบตเตอรี่ LP-E8

ชนิด:
แรงดันไฟฟา:
ความจุกระแสไฟ:
ชวงอุณหภูมใิ นการทำงาน:
ความชื้นในการทำงาน:
ขนาด (กวาง x สูง x หนา):
น้ำหนัก:

• เครือ่ งชารจแบตเตอรี่ LC-E8
แบตเตอรี่ที่ใชได:
ระยะเวลาประจุไฟ:
กระแสไฟเขา:
กระแสไฟออก:
ชวงอุณหภูมใิ นการทำงาน:
ความชื้นในการทำงาน:
ขนาด (กวาง x สูง x หนา):
น้ำหนัก:

• เครือ่ งชารจแบตเตอรี LC-E8E
แบตเตอรี่ที่ใชได:
ระยะเวลาประจุไฟ:
กระแสไฟเขา:
กระแสไฟออก:
ชวงอุณหภูมใิ นการทำงาน:
ความชื้นในการทำงาน:
ขนาด (กวาง x สูง x หนา):
น้ำหนัก:

ลิเธี่ยมไอออน ประจุไฟใหมได
7.2 V DC
1120 mAh
ระหวางประจุไฟ : 6 ํC - 40 ํC / 43 ํF - 104 ํF
ระหวางถายภาพ : 0 ํC - 40 ํC / 32 ํF - 104 ํF
85% หรือต่ำกวา
37.1 x 15.4 x 55.2 มม. / 1.5 x 0.6 x 2.2 นิ้ว
ประมาณ 52 กรัม /1.8 ออนซ
Battery Pack LP-E8
ประมาณ 2 ชั่วโมง (ที่ 23 ํC / 73 ํF)
100 - 240 V AC (50/60 Hz)
8.3 V DC (720mA)
6 ํC - 40 ํC / 43 ํF - 104 ํF
85% หรือต่ำกวา
69 x 28 x 87.5 มม. / 2.7 x 1.1 x 3.4 นิ้ว
ประมาณ 82 กรัม / 2.9 ออนซ
Battery Pack LP-E8
ประมาณ 2 ชั่วโมง (ที่ 23 ํC / 73 ํF)
100 - 240 V AC (50/60 Hz)
8.4 V DC / 720 mA
6 ํC - 40 ํC / 43 ํF - 104 ํF
85% หรือต่ำกวา
69 x 28 x 87.5 มม. 2.7 x 1.1 x 3.4 นิ้ว
ประมาณ 82 กรัม / 2.9 ออนซ (ไมรวมสายไฟ)

• EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
องศาการรับภาพ:

โครงสรางของเลนส:
ชองรับแสงแคบสุด:
ระยะโฟกัสใกลสดุ :
อัตราขยายสูงสุด:
พื้นที่ครอบคลุม:

ตามแนวทแยง: 74 ํ20’ - 27 ํ 50’
ตามแนวนอน: 64 ํ30’ - 23 ํ20’
ตามแนวตั้ง: 45 ํ30’ - 15 ํ40’
11 ชิ้น 9 กลุม
f/22 - 36
0.25 เมตร / 0.82 ฟุต (จากเซนเซอรถึงวัตถุ)
0.34x (ที่ 55 mm)
207x 134 - 67 x 45 มม. / 8.1 x 5.3 - 2.6 x 1.8 นิ้ว
(ที่ 0.25 เมตร / 0.82 ฟุต)

Ãายละเอียดของกลอง
ระบบ Image Stabilizer:
ขนาดฟลเตอร:
ฝาปดเลนส:
เสนผา ศก. และความยาว:
น้ำหนัก:
ฮดู :
กลองบรรจุ:

แบบ Lens shift type
58 mm
E-58
ประมาณ 68.5 x 70 มม / 2.7 x 2.8 นิ้ว
ประมาณ 200 กรัม / 7.1 ออนซ
EW-60C (แยกจำหนาย)
LP814 (แยกจำหนาย)

น้ำหนัก:
ฮดู :
กลองบรรจุ:

โดยประมาณ 195 กรัม / 6.9 ออนซ
EW-60C (แยกจำหนาย)
LP814 (แยกจำหนาย)

องศาการรับภาพ:

ตามแนวทแยง: 74 ํ20’ - 11 ํ30’
ตามแนวนอน: 64 ํ30’ - 9 ํ30’
ตามแนวตั้ง: 45 ํ30’ - 6 ํ20’
16 ชิ้น 12 กลุม
f/22 - 36
ที่ 18 มม.: ระยะ 0.39 เมตร / 1.28 ฟุต
(372 x 248 มม. / 14.6 x 9.8 นิ้ว)
ที่ 135 มม. ระยะ 0.39 ม. / 1.28 ฟุต
(80 x 53 มม. / 3.1 x 2.1 นิ้ว)
*จากเซนเซอรถงึ วัตถุ
0.28x (ที่ 135 mm)
แบบ Lens shift type
67 mm
E-67
ประมาณ 76.6 x 96 มม. / 3.0 x 3.8 นิ้ว
โดยประมาณ 480 กรัม / 16.9 ออนซ
EW-73B (แยกจำหนาย)
LP1116 (แยกจำหนาย)

• EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

โครงสรางของเลนส:
ชองรับแสงแคบสุด:
ระยะโฟกัสใกลสดุ *:

อัตราขยายสูงสุด:
ระบบ Image Stabilizer:
ขนาดฟลเตอร:
ฝาปดเลนส:
เสนผา ศก. และความยาว:
น้ำหนัก:
ฮดู :
กลองบรรจุ:

คุณสมบัตทิ แี่ สดงไวในรายการขางตน ไดมาจากการทดสอบตามมาตรฐานของ Canon และ
และตามคำแนะนำของ CIPA(Camera and Imaging Products Association)
ขนาดความกวาง ยาว สูง เสนผาศูนยกลางใหญสดุ และน้ำหนัก ทีแ่ สดงอยใู นรายการ ไดทำการวัดตาม
วิธกี ารมาตรฐานของ CIPA (ยกเวน น้ำหนักเฉพาะตัวกลอง)
คุณสมบัตแิ ละการตกแตงภายนอกของกลองอาจเปลีย่ นแปลงโดยไมตอ งแจงใหทราบ
เมือ่ ใชเลนสยหี่ อ อืน่ และเกิดปญหากับการทำงานของกลอง ใหสอบถามทีผ่ ผู ลิตเลนสนนั้ ๆ

¤íาเตือนในการใชงาน: EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
เลนส EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM ออกแบบโดยการใชมอเตอร ซึง่ ทำหนาทีข่ บั เคลือ่ นชิน้ เลนส
ซึง่ ทำหนาทีโ่ ฟกัส มาใชประโยชนในการควบคุมการโฟกัสของเลนสในระหวางซูมเลนสดว ย
1. เมือ่ กลองอยใู นสถานะปดการทำงาน (OFF)
มอเตอรจะไมทำงานในระหวางทีก่ ลองปดอยู หรือเมือ่ กลองปดดวยฟงกชนั่ ปดพลังงานโดยอัตโนมัติ
ของกลอง อยางไรก็ตาม ผใู ชจะตองรับทราบขอมูลเหลานี้
จะไมสามารถปรับภาพใหชดั เอง(แมนนวลโฟกัส)
ในขณะซูม การโฟกัสจะชาลง
2. เมือ่ เลนสอยใู นโหมดพักการทำงาน
เมือ่ ไมไดใชเลนสทำงานใดๆ ในชวงเวลาหนึง่ เลนสจะเขาสโู หมดพักการทำงาน(Sleep mode) เพือ่
ประหยัดพลังงาน โหมดพักการทำงานนีจ้ ะแตกตางจากการปดพลังงานของกลองจากการทำงานของ
ฟงกชั่นการปดพลังงานโดยอัตโนมัติ หากตองการออกจากโหมดพักการทำงานของเลนส ใหแตะ
ชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึง่ ซึง่ ในสถานะนีม้ อเตอรจะไมทำงานแมวา สวิตซของกลองจะเปดอยู และผใู ช
ควรทราบขอมูลเหลานี้
จะไมสามารถปรับภาพใหชดั เอง(แมนนวลโฟกัส)
ในขณะซูม การโฟกัสจะชาลง
3. ในขณะทีเ่ ลนสปรับตัวเพือ่ เริม่ ทำงานใหม
เมือ่ กลองเปดสวิตซที่ ON หรือเมือ่ กลองเริม่ ทำงานโดยการแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึงหลังจากทีป่ ด
การทำงานลงดวยฟงกชนั่ ปดการทำงานโดยอัตโนมัต*ิ 1 เลนสจะทำการปรับตัวโดยการปรับโฟกัสใหม
เพือ่ เริม่ ตนทำงานใหม
แมวา ภาพทีเ่ ห็นในชองเล็งภาพจะมัวหรือหลุดโฟกัสในชวงเริม่ ตนปรับตัวใหมของเลนส ก็ไมไดเกิด
จากความผิดปกติ
แมวาจะสามารถลั่นชัตเตอรไดในขณะที่เลนสกำลังปรับตัวเพื่อเริ่มตนทำงานใหม แตผูใชควร
จะหยุดรอประมาณ 1 วินาที*2 หลังจากเลนสเริม่ ตนทำงานใหมอยางสมบูรณหลังจากหยุดพักกอนที่
จะถายภาพนัน้
*1: กลอง DSLR ที่สนับสนุนการใชงานของเลนส EF-S รุนนี้

*2: ระยะเวลาในการปรับตัวเพือ่ เริม่ ทำงานใหมของเลนสจะขึน้ อยกู บั รนุ ของกลองทีใ่ ช

เครื่องหมายการคา

Adobe เปนเครือ่ งหมายการคาของบริษทั Adobe Systems Incorporated
Windows เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆ
Macintosh และ Mac OS เปนเครือ่ งหมายการคาของบริษทั Apple Inc. ในสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆ
เครือ่ งหมาย SDXC เปนเครือ่ งหมายการคาของ SD-3C, LLC.
HDMI, สัญลักษณ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เปนเครือ่ งหมายการ
คา หรือเครือ่ งหมายการคาทีม่ กี ารลงทะเบียนไวกบั HDMI Lincensing LLC.
ชือ่ สินคาและเครือ่ งหมายการคาอืน่ ๆ ทีป่ รากฏอยใู นคมู อื ฉบับนี้ เปนสมบัตขิ องเจาของสินคา
เหลานั้น

เกี่ยวกับการสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ของ MPEG-4

“การใชผลิตภัณฑตามมาตรฐานของ MPEG-4 นี้ ไดรับอนุญาตภายใตสิทธิบัตรของ AT&T
สำหรับการใชรหัสและถอดรหัสไฟลวดิ โี อชนิด MPEG-4 ซึง่ เปนการใชรหัสวิดโี อสำหรับการใช
งานสวนบุคคล(1) และไมเปนเชิงพาณิชย(2) โดยไดรับอนุญาตจากผูใหการอนุญาตใหใช
ผลิตภัณฑ MPEG-4 ซึ่งอยูภายใตลิขสิทธิ์ของ AT&T
ไมอนุญาตหรือสนับสนุนใหนำ MPEG-4 ไปใชสำหรับงานประเภทอื่น”
* เอกสารนีจ้ ะใชภาษาอังกฤษในการอธิบายหากจำเปน

แนะนำใหใ ชอปุ กรณเสริมพิเศษของ Canon แทเทานัน้

ผลิตภัณฑนี้ ไดถกู ออกแบบใหมคี ณ
ุ สมบัตอิ นั โดดเดน และมีประสิทธิภาพในการใชงานทีย่ อดเยีย่ ม
เมือ่ ใชรว มกับอุปกรณเสริมพิเศษของ Canon โดยเฉพาะ ซึง่ Canon ไมรบั ผิดชอบตอความเสีย
หายของผลิตภัณฑเมื่อใชอุปกรณเสริมที่ไมใช Canon และ/หรือ ความเสียหายจากอุบัติเหตุ เชน
อัคคีภยั ฯลฯ (เชน การรัว่ ซึมของแบตเตอรี่ และ/หรือ การระเบิดของแบตเตอรีแ่ พ็ค) โปรดระลึก
วา การรับประกันจะไมครอบคลุมถึงการซอม เมื่อเกิดความเสียหายตออุปกรณเสริมที่ไมใช
ผลิตภัณฑของ Canon แมผูใชตองการใหซอมหรือเปลี่ยนอุปกรณชิ้นดังกลาว

 

ปฏิบตั ติ ามคำแนะนำตอไปนีอ้ ยางเครงครัด และใชอปุ กรณอยางระมัดระวังและถูกวิธี เพือ่ ปองกันการเกิด
อุบตั เิ หตุรา ยแรง และความเสียหายของอุปกรณ



เพือ่ ปองกันการเกิดอัคคีภยั ความรอน การรัว่ ไหลของสารเคมี และการระเบิด ใหปฏิบตั ติ ามคำ
แนะนำเพือ่ ความปลอดภัยอยางเครงครัด:

- 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
- หามสอดวัสดุแปลกปลอมที่เปนโลหะกับจุดสัมผัสอิเล็กทรอนิกสตางๆ ของกลอง ชองเสียบอุปกรณ
เสริม และชองเสียบสายเชื่อมตอ ฯลฯ
เก็ บ แบตเตอรี่ ใ ห พ น มื อ เด็ ก ถ า เด็ ก กลื น ก อ นแบตเตอรี่ เ ข า ไป ให นำไปพบแพทย ทั น ที (สารเคมี ใ น
แบตเตอรี่เปนอันตรายตอกระเพาะอาหารและอวัยวะภายใน)

เมื่อตองการทิ้งแบตเตอรี่ ใหปดขั้วสัมผัสดวยเทปเพื่อปองกันการสัมผัสกับวัสดุที่เปนโลหะหรือ
แบตเตอรีก่ อ นอืน่ ๆ เพือ่ ปองกันการลัดวงจรทีอ่ าจทำใหเกิดการระเบิดได
ในขณะประจุไฟแบตเตอรี่ หากมีความรอนสูง กลิน่ และควัน ใหถอดสายไฟออกจากปลัก๊ ไฟทันที เพือ่
หยุดประจุไฟ เพือ่ ปองกันการเกิดอัคคีภยั
ถาแบตเตอรี่เกิดการรั่วซึม มีการเปลี่ยนสี รูปทรง หรือมีกลิ่นและควัน ใหถอดออกทันที และระวังความรอนใน
ขณะสัมผัสกอนแบตเตอรีด่ ว ย

ปองกันอยาใหสงิ่ ทีร่ วั่ ซึมจากกอนแบตเตอรีส่ มั ผัสถูกดวงตา ผิวหนัง เสือ้ ผา เพราะอาจทำใหตาบอด
หรือเปนอันตรายตอผิวหนัง หากเกิดการสัมผัสแลว ใหลา งบริเวณนัน้ ดวยน้ำสะอาดโดยไมขดั ถู และ
รีบไปพบแพทยทนั ที

ในขณะประจุไฟ วางเครื่องประจุไฟและแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก สายไฟอาจชอตโดยอุบัติเหตุ หรือเกิดไฟฟา
ลัดวงจรได
หามวางสายไฟหรือสายใดๆ ใกลแหลงกำเนิดความรอน เพราะอาจทำใหสายเกิดการละลายและเสียรูปไป ซึง่ อาจ
ทำใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได
ไมควรใชแฟลชถายภาพผทู กี่ ำลังขับขีย่ วดยาน เพราะอาจทำใหมองไมเห็นชัว่ ขณะและเกิดอุบตั เิ หตุ
ไมควรใชแฟลชถายภาพใกลกบั คนมากเกินไป เพราะอาจจะทำใหเสียสุขภาพตาได และเมือ่ ใชแฟลชถายภาพเด็ก
ทารก ควรถายในระยะหางกวา 1 เมตรขึ้นไป
กอนนำกลองและอุปกรณเสริมอื่นๆ ไปเก็บ ควรถอดแบตเตอรี่ออกเสียกอน และถอดสายไฟทุกเสนออกจากปลั๊ก ทั้ง
นีเ้ พือ่ ปองกันการเกิดไฟฟาลัดวงจร หรือการสะสมของความรอนอันอาจทำใหเกิดอัคคีภยั ได

หามใชกลองหรือประจุไฟแบตเตอรีเ่ มือ่ ไดกลิน่ กาซ เพือ่ ปองกันการเกิดระเบิดและเกิดอัคคีภยั

ถาทำอุปกรณตก และวัสดุที่หอหุมแตกหรือเปดออกจนเห็นชิ้นสวนดานใน หามสัมผัสกับชิ้นสวนภายใน
อุปกรณนั้นเด็ดขาด เพราะอาจจะถูกไฟชอตได
หามถอดชิ้นสวนหรือดัดแปลงอุปกรณ เพราะชิ้นสวนที่อยูดานในซึ่งมีแรงดันไฟฟาสูงมากอาจทำใหเกิด
ไฟชอตได
หามสองหรือเล็งกลองไปยังดวงอาทิตยและแหลงกำเนิดแสงทีส่ วางจา เพราะอาจทำใหเกิดอันตรายตอดวง
ตาได
เก็บกลองใหพนมือเด็กเล็กๆ สายคลองคออาจจะรัดคอเด็กจนหายใจไมออกได
อยาเก็บกลองและอุปกรณอนื่ ๆ ไวในทีซ่ งึ่ มีฝนุ มาก ทีซ่ งึ่ มีความชืน้ สูง เพือ่ ปองกันไฟฟาลัดวงจรและอัคคีภยั
กอนที่จะใชกลองในเครื่องบินและโรงพยาบาล ตรวจสอบกอนวาสามารถถายภาพได คลื่นแมเหล็กไฟฟา
ที่สงออกจากกลองอาจจะรบกวนอุปกรณการบินและอุปกรณตรวจรักษาทางการแพทย
เพื่อปองกันอัคคีภัยและไฟชอต ใหปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยดานลางนี้:
- เมื่อเสียบปลั๊กไฟ ใหเสียบเขาจนสุด
- หามจับปลกไฟเมื่อมือเปยกชื้น
- เมื่อถอดหรือเสียบปลั๊กไฟ ใหจับที่หัวปลั๊ก ไมจับที่สาย
- ไมขูดขีด ตัด ดัดงอสายไฟ บิดหรือผูกสายไฟหรือทับดวยวัตถุที่มีน้ำหนักมาก
- ไมตอพวงสายไฟจำนวนมากเขากับชองเสียบเดียวกัน
- ไมเสียบสายไฟ เมื่อเครื่องปองกันไฟฟารั่วหรือลัดวงจรเสียหาย
เมือ่ ใชงานไปแลวระยะหนึง่ ใหถอดสายไฟออก และเช็ดฝนุ ทีห่ วั เสียบและปลัก๊ ไฟดวยผาแหง ถาในบริเวณ
นั้นมีฝุนมาก หรือมีความชื้นสูงมาก หรือมีน้ำมัน ฝุนบริเวณปลั๊กไฟจะชื้นและอาจทำใหไฟฟาลัดวงจรและ
เกิดอัคคีภัยได

⌫

หามทิง้ กลองไวในรถทีจ่ อดตากแดด หรือใกลกบั แหลงความรอน กลองอาจจะรอนจัดและทำอันตรายตอผิวหนัง

ไมควรยกยายกลองทีต่ ดิ อยบู นขาตัง้ กลองในขณะเดินไปรอบๆ การทำเชนนีอ้ าจทำใหเกิออุบตั เิ หตุและไดรบั บาด
เจ็บ กลองอาจจะตกหลน ใหตรวจสอบวาขาตัง้ กลองนัน้ แข็งแรงพอทีจ่ ะรองรับกลองและเลนส
ไมควรทิง้ เลนส และเลนสทตี่ ดิ อยกู บั กลองตากแดดโดยไมสวมฝาปดหนาเลนสเอาไว เลนสอาจจะรวมแสง
จนเกิดการสะสมความรอนมาก จนทำใหกลองเสียหายหรือไหมได

ไมควรใชผาหอหรือหุมเครื่องชารจแบตเตอรีในขณะประจุไฟ เพราะทำใหเกิดการสะสมของความรอน ทำใหตัว
เครือ่ งเสียรูป หรืออาจเกิดเพลิงไหม

ถาทำกลองตกน้ำ หรือมีน้ำและของเหลวอื่นเขาไปในกลอง ใหถอดแบตเตอรี่และแบตเตอรี่สำรองสำหรับ
นาฬิกา เพื่อปองกันไฟฟาลัดวงจร
ไมควรเก็บ ใช หรือวางแบตเตอรี่กลอง แบตเตอรี่สำรองสำหรับนาฬิกา ภายในบริเวณที่มีความรอนสูง ซึ่งอาจ
ทำใหแบตเตอรี่รั่วซึมและมีอายุการใชงานสั้นลง ตัวแบตเตอรี่อาจรอนจัดจนเปนทำใหผิวหนังไหมพอง
หามใชทินเนอรผสมสี เบนซิน หรือสารประกอบอินทรียในการทำความสะอาดอุปกรณ การทำแบบนี้อาจ
ทำใหเกิดไฟไหมและยังเปนอันตรายตอสุขภาพ

หากอุปกรณแสดงการทำงานทีผ่ ดิ ปกติ หรือตองการซอม ติดตอทีต่ วั แทนจำหนายของ
แคนนอน หรือที่ศูนยบริการที่อยูใกลที่สุด

Digital Camera Model DS126371 Systems
อุปกรณนี้ ประกอบดวยชิ้นสวน Part 15 ตามกฏของ FCC ซึ่งมีเงื่อนไขการใช 2 ลักษณะ คือ (1) เครื่อง
ใชนจี้ ะไมทำใหเกิดสัญญาณหรือคลืน่ ทีเ่ กิดอันตรายตอผใู ช และ (2) เครือ่ งใชนจี้ ะไมสง สัญญาณรบกวน
ทีแ่ ทรกแทรงการทำงานของเครือ่ งมืออืน่ ๆ จนทำงานผิดพลาด
หมายเหตุ: อุปกรณชนิ้ นีไ้ ดผา นการทดสอบตามขอจำกัดของการทดสอบอุปกรณใน class B digital
ทีก่ ำหนดโดยกฏของ FCC Part 15 เพือ่ ปองกันการเกิดอันตรายของอุปกรณทอี่ อกแบบมาใหใชภาย
ในครัวเรือน อุปกรณชนิ้ นีจ้ ะสรางคลืน่ รังสีแบบความถีว่ ทิ ยุ ซึง่ ถาไมใชงานอยางถูกวิธตี ามคำแนะนำก็
อาจจะรบกวนความถีว่ ทิ ยุได อยางไรก็ตาม ไมมกี ารรับประกันวาอุปกรณชนิ้ นีจ้ ะไมรบกวนคลืน่ ความ
ถีว่ ทิ ยุและเครือ่ งรับโทรทัศน ซึง่ ผใู ชสามารถตรวจสอบเองไดจากการเปดและปดการทำงานของอุปกรณ
และผใู ชกส็ ามารถแกปญ
 หาการรบกวนคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุและโทรทัศนได โดยปฏิบตั ดิ งั ตอไปนี:้
- ปรับทิศทางของเสารับสัญญาณใหม
- ขยับอุปกรณใหออกหางจากเครือ่ งรับวิทยุและโทรทัศนมากขึน้
- เสียบสายไฟของอุปกรณนใี้ นวงจรไฟฟาอืน่ ๆ ทีไ่ มใชวงจรเดียวกับเครือ่ งรับ
วิทยุและโทรทัศน
- ปรึกษากับผแู ทนจำหนาย หรือชางซอมวิทยุ-โทรทัศนทมี่ ปี ระสบการณ
ตองใชสายทีม่ แี กนกลางเปนโลหะซึง่ ไดมาพรอมกับตัวกลองเทานัน้ เพราะสายเปนสวนประกอบชิน้ หนึง่
ของอุปกรณ ตามกฏ Part 15 ของ FCC
หามเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงสวนหนึ่งสวนใดของอุปกรณ นอกจากที่ไดระบุไวในคูมือ หากผูใชได
ทำการเปลีย่ นแปลงหรือดัดแปลงเอง ทานอาจจะถูกรองขอใหหยุดใชอปุ กรณได

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

อุปกรณดจิ ติ อล Class B ตามมาตรฐาน Canadian ICES-003.
เมือ่ ตอเชือ่ มระบบพลังงานของกลองกับปลัก๊ ไฟ ใชไดเฉพาะ AC Adapter Kit
ACK-E8 (rated input: 100-240 V AC 50/60 Hz, rated output:7.4 V DC)
การใชอปุ กรณอนื่ ๆ นอกเหนือจากนีอ้ าจทำใหไฟฟาลัดวงจรหรือเกิดอัคคีภยั

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญมาก
1. เก็บคูมือฉบับนี้ไว — คูมือฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใชเครื่องประจุไฟรุน Battery Charger

LC-E8 และ LC-E8E
2. กอนใชเครือ่ งประจุไฟ อานคมู อื การใชและคำเตือนทัง้ หมด รวมทัง้ คำเตือนเกีย่ วกับอุปกรณเหลา
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

เฉพาะในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา:
แบตเตอรีช่ นิด Lithium ion/polymer ทีใ่ หพลังงานกับอุปกรณชนิ้
นีส้ ามารถนำไปรีไซเคิลได โปรดแจงทีโ่ ทร. 1-800-8-BATTERY เพือ่
สอบถามวิธนี ำแบตเตอรีไ่ ปรีเซเคิล
สำหรับรัฐคาลิฟอรเนีย, สหรัฐอเมริกา:
แบตเตอรี่ลิเธียมมีสารประกอบชนิด Perchlorate ซึ่งตองการการทำลายที่มี
ประสิทธิภาพดูรายละเอียดที่ www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
คำเตือน
มีความเสีย่ งในการระเบิดหากนำแบตเตอรีผ่ ดิ ประเภทมาใช และการทิง้ แบตเตอรีท่ ี่
ไมใชแลว ขึน้ อยกู บั กฏหมายของพืน้ ทีน่ นั้ ๆ
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ในบทนี้ จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการดาวนโหลดภาพเขาสูคอมพิวเตอร
สวนบุคคล และรายละเอียดโดยรวมของซอฟทแวรซึ่งอยูใน CD-ROM EOS
DIGITAL Solution Disk ทีไ่ ดมาพรอมกับตัวกลอง พรอมกับอธิบายวิธกี ารติด
ตัง้ ซอฟทแวรลงในคอมพิวเตอร และอธิบายวิธกี ารดูคมู อื ทีเ่ ปนไฟล pdf ซึง่ อยู
ภายใน CD-ROM Software Instruction Manual

EOS DIGITAL
Solution Disk
ซอฟทแวร

คมู อื การใชซอฟทแวร

¡ารดาวนโหลดภาพไปยังคอมพิวเตอรสว นบุคคล

ผใู ชสามารถใชซอฟทแวรทไี่ ดมาพรอมกับกลองในการดาวนโหลดภาพจากกลองไปยังคอมพิวเตอรสว น
บุคคลได โดยมีวิธีการ 2 วิธี

ดาวนโหลดภาพโดยการเชือ่ มตอกลองกับคอมพิวเตอร
ติดตั้งซอฟทแวร (น.351)

ใชสายตอเชื่อมที่ไดมาพรอมกับกลองใน
การตอเชื่อมกลองเขากับคอมพิวเตอร
สวนบุคคล
ใชสายตอเชื่อมที่ไดมาพรอมกับตัวกลอง

เสียบสายตอเชื่อมเขาที่ตัวกลองที่ชองเสียบ
<DIGITAL> โดยหันสัญลักษณ
ไปทางดานหนาของกลอง
เสียบปลายอีกดานหนึ่งของสายตอเชื่อมเขากับ
ชองเสียบ USB ของคอมพิวเตอร

ใชซอฟทแวร EOS Utility ในการดาวน
โหลดภาพนิ่ง/ภาพยนตร
สำหรับรายละเอียด อางอิงจากคมู อื การใช
ซอฟทแวรในแผน CD-ROM (น.352)

¡ารดาวนโหลดภาพไปยังคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ดาวนโหลดภาพโดยใชเครือ่ งอานการด
หากผใู ชมเี ครือ่ งอานการดทีม่ จี ำหนายทัว่ ไปในเชิงพาณิชย ก็สามารถใชดาวนโหลดภาพไปยัง
คอมพิวเตอรสวนบุคคลได

ติดตั้งซอฟทแวร (น.351)

เสียบการดเขาไปในชองเสียบ
ของเครื่องอานการด

ใชซอฟทแวรของแคนนอนในการดาวน
โหลดภาพนิ่ง/ภาพยนตร
ใช Digital Photo Professional
ใช ImageBrowser EX
สำหรับรายละเอียด อางอิงจากคมู อื การใช
ซอฟทแวรในแผน CD-ROM (น.352)

เมือ่ ตองการดาวนโหลดภาพจากกลองไปยังคอมพิวเตอร ถาไมใชซอฟทแวรของ Canon
และใชเครือ่ งอานการด ใหสำเนาโฟลเดอร DCIM ในการดไปยังคอมพิวเตอรสว นบุคคล

àกี่ยวกับซอฟทแวร
EOS DIGITAL Solution Disk

แผนซีดนี ี้ ประกอบดวยซอฟทแวรหลายแบบ สำหรับใชกบั กลอง EOS
DIGITAL

ซอฟทแวรนจี้ ะชวยในการตอเชือ่ มกลองกับคอมพิวเตอร เพือ่ ถายโอนภาพ
(ภาพนิง่ /ภาพยนตร) ทีถ่ า ยไวในตัวกลองไปยังคอมพิวเตอร สามารถควบคุมกลอง ควบคุม
การถายภาพสำหรับกลองที่ตอเชื่อมอยู จากการควบคุมผานคอมพิวเตอร นอกจากนี้ผูใช
สามารถสำเนาเพลงประกอบ เชน EOS Sample Music* ลงในการดไดดว ย
* Canon ไดจดั เตรียมเพลงไว 5 เพลง ซึง่ สามารถสำเนาจากซอฟทแวร
EOS utility ลงในการด สำหรับเลนประกอบการเลนภาพนิง่ อัลบัม้ วิดโี อ
snapshot ภาพยนตร และสไลดโชวจากตัวกลองได

ซอฟทแวรทแี่ นะนำเปนพิเศษสำหรับผใู ชทมี่ กั จะถายภาพในแบบ RAW
ผใู ชสามารถดูภาพ ปรับแตงภาพ และประมวลผลไฟลและพิมพภาพแบบ RAW ดวยความเร็วสูง
พรอมทัง้ สามารถปรับแตงไฟลแบบ JPEG ในขณะทีร่ กั ษาลักษณะของภาพตนฉบับเดิมไวดว ย

เปนซอฟทแวรทเี่ หมาะสำหรับผทู มี่ กั จะถายภาพเปนไฟล JPEG ซึง่ ผใู ชสามารถจะ ดู/ปรับ
แตง/จัดการ/พิมพ ภาพนิง่ ภาพยนตร และวิดโี อ Snapshot ไดโดยงาย และพิมพภาพ JPEG
ไดดว ย นอกจากนีย้ งั มีฟง กชนั่ เพิม่ เติม EOS Video Snapshot Task (น.190) ซึง่ สามารถ
ดาวนโหลดไดจากอินเตอรเนต
โปรดทราบวา ซอฟทแวร ZoomBrowser EX / Image Browser ทีไ่ ดมาจากกลองรนุ
กอนอาจไมสนับสนุนไฟลภาพนิ่งและไฟลภาพยนตรของกลองรุนนี้(ไมสนับสนุน) ใหใช
Image Browser ทีไ่ ดมาพรอมกับกลองรนุ นี้
ซอฟทแวรนอี้ อกแบบมาสำหรับผใู ชในระดับกาวหนา ซึง่ มีประสบการณในการตกแตง
ภาพมากอน ซอฟทแวรจะสามารถแกไข Picture Style ซึง่ ผใู ชสามารถจะสรางรวมทัง้
บันทึก Picture Style ทีส่ รางขึน้ ไดดว ย

¡ารติดตัง้ ซอฟทแวร
ไมควรเชือ่ มตอกลองกับคอมพิวเตอรกอ นจะทำการติดตัง้ ซอฟทแวร เพราะอาจทำใหเกิด
ปญหาในการติดตัง้ ซอฟทแวรในภายหลัง
แมวาคอมพิวเตอรของทานจะมีซอฟทแวร ImageBrowser EX ติดตั้งอยูแลว ใหติดตั้ง
ImageBrowser EX จากแผน CD-ROM ทีไ่ ดมาเมือ่ ซือ้ กลองมาใหม เพราะเปนเวอรชนั่ ลา
สุดและมีคณ
ุ สมบัตใิ หมๆ ทีเ่ หมาะกับกลองมากทีส่ ดุ และผใู ชยงั สามารถเลือกฟงกชนั่ Auto
update เพือ่ ปรับปรุงรนุ ของซอฟทแวรโดยอัตโนมัตเิ พือ่ เพิม่ เติมฟงกชนั่ ตางๆ ของซอฟทแวร
ในภายหลัง
แมจะมีซอฟทแวรรนุ กอนติดตัง้ อยใู นคอมพิวเตอรแลว หรือมีซอฟทแวรทแี่ ตกตางออกไป
ใหตดิ ตัง้ ซอฟทแวรตามขัน้ ตอนดานลาง (ซอฟทแวรรนุ ใหมจะถูกติดตัง้ ทับซอฟทแวรรนุ เกา
โดยอัตโนมัติ)

ติดตั้งแผนซีดี EOS DIGITAL Solution disk

สำหรับเครือ่ งแมคอินทอช ใหดบั เบิลคลิกทีไ่ อคอนของแผนซีด-ี รอมซึง่ ปรากฏทีห่ นา
จอเพือ่ เปดแผนซีด-ี รอม จากนัน้ ดับเบิลคลิกที่ [Canon EOS Digital Installer]

คลิก [Easy Installation] และทำตามคำแนะนำทีป่ รากฏบนหนาจอเพือ่
ทำการติดตัง้
สำหรับแมคอินทอช คลิก [Install]
ในขณะทำการติดตัง้ ถาจอภาพแสดงคำวา “Microsoft SilverLight” ใหตดิ ตัง้
“Microsoft SilverLight”

คลิก [Restart] และนำแผนซีดีออกจากเครื่องหลังจากที่เครื่องเปด
ใหมแลว
เมือ่ คอมพิวเตอรถกู เปดใหมอกี ครัง้ การติดตัง้ จะเสร็จสมบูรณ

¤‹Ùมอื การใชซอฟทแวร

คมู อื การใชซอฟทแวร จะเปนไฟลทอี่ ยภู ายในแผน ซีด-ี รอม แผนนี้

การสำเนาและอานคูมือการใชในแบบ PDF
ใสแผน CD [Software INSTRUCTION MANUAL]
เขาในคอมพิวเตอร
ดับเบิลคลิกทีไ่ อคอนของ CD-ROM

สำหรับวินโดวส จะเปนไอคอนทีแ่ สดงใน [(My) Computer]
สำหรับแมคอินทอช จะแสดงไอคอนทีห่ นาจอ

COPY โฟลเดอร [English] เขามาเก็บในคอมพิวเตอร
คมู อื การใชในแบบ PDF ทีถ่ กู copy ไป จะเปนไฟลทมี่ ชี อื่ เหลานี้

ดับเบิลคลิกไฟล PDF ที่ copy มา
ตองติดตัง้ ซอฟทแวร Adobe Reader (เวอรชนั่ 6.0 ขึน้ ไป) ในคอมพิวเตอรเพือ่
อานไฟล
สามารถดาวนโหลด Adobe Reader ไดจากอินเตอรเนต โดยไมเสียคาใชจา ย
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¤‹Ùมอื การเริม่ ใชกลองอยางรวดเร็ว
การปรับตั้งเมนู
ปมุ เมนู
ปมุ ยืนยันการปรับตัง้

จอภาพ
LCD /
จอสัมผัส

ปุมควบคุม
แบบทิศทาง

1. กดปุม
เพื่อแสดงรายการฟงกชั่นตางๆ ที่ปรับตั้งได
2. กดปุม
เพื่อเลือกแถบรายการของฟงกชั่น จากนั้นกดปุม
เพือ่ เลือกแบบทีต่ อ งการ
3. กดปุม
เพื่อแสดงผลการปรับตั้ง
4. หลังจากปรับตัง้ รายการทีต่ อ งการแลว กดปมุ

ระบบบันทึกภาพ Basic zone

ระบบถายภาพยนตร

แถบรายการ

ระบบบั น ทึ ก ภาพ
Creative zone

รายการของเมนู

รายการทีป่ รับตัง้

¤‹มÙ ือการเริ่มใชกลองอยางรวดเร็ว
คุณภาพในการบันทึก
เลือก [
กดปมุ

1: Image quality] จากนัน
้ กด

เพือ่ เลือกระดับคุณภาพทีต่ อ งการ จากนัน้ กด
ระดับคุณภาพ
พิกเซลที่บันทึก
จำนวนภาพที่ถายได

Picture Style
กดปมุ
กดปมุ
เพือ่ เลือก Picture Style ที่
ตองการ จากนัน้ กดปมุ

Style

สำหรับ
หนา 93

นิยาม

ใหสีสันที่เหมาะสมกับลักษณะของภาพ
ใหสสี นั ทีฉ่ ดู ฉาดสดใส และภาพถายทีค่ มชัดสูง
ใหสีผิวที่สวยงาม และใหภาพที่คมชัดเล็กนอย
ทองฟาสีฟาฉูดฉาด สีเขียวสดใส และใหภาพที่คมชัดสูงมาก
ภาพสีเอกรงค (ภาพขาวดำ)
(Neutral) และ
(Faithful) ดูจากคมู อื การใชกลอง
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จอควบคุมแบบเร็ว
กดปมุ
จอควบคุมแบบเร็วจะปรากฏขึน้

ระบบบันทึกภาพ Basic zone

ความไวชัตเตอร
ระบบบันทึกภาพ
ระดับคาแสง /
ปรับตัง้ การชดเชยแสง
Picture Style
ระบบออโตโฟกัส
สมดุลสีขาว
ยอนกลับ
ระบบขับเคลือ่ น
ปรับแกสมดุลสีขาว

ระบบบันทึกภาพ Creative Zone

ชองรับแสง
เพิ่มรายละเอียดในสวนสวาง
ความไวแสง
ชดเชยแสงแฟลช
ปรับความเขมสวางอัตโนมัติ
ปรับฟงกชนั่ ของแฟลชในตัว
คุณภาพในการบันทึก
ถายภาพครอมสมดุลสีขาว

ระบบวัดแสง
ในระบบบันทึกภาพขั้นพื้นฐาน ฟงกชั่นที่สามารถเลือกปรับตั้งไดนั้น จะขึ้นอยูกับระบบ
บันทึกภาพที่เลือกใช
ใชปมุ
เพือ่ เลือกฟงกชนั่ จากนัน้ ใชวงแหวน
เพือ่ ปรับตัง้

¤‹มÙ ือการเริ่มใชกลองอยางรวดเร็ว
สวนตางๆ ของกลอง
สวิตซเปด/ปด กลอง
ปมุ ความไวแสง

วงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพ
ปุมแฟลช

วงแหวนควบคุม
ปุมชัตเตอร

สวิตซปรับเลือกระบบโฟกัส
<

>

ระบบ Live View /
ปุมถายภาพยนตร

ปุมควบคุมแบบเร็ว
ปุมล็อคคาแสง
ปุมเลือกจุดโฟกัส

ปมุ ควบคุม

แบบทิศทาง

ปมุ ปรับชองรับแสง/

ชดเชยแสง

ไฟแสดงสถานะ
ของการด
ปมุ ปรับตัง้
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แสดงขอมูลของระบบถายภาพนิ่ง
ความไวชัตเตอร
ระบบบันทึกภาพ
ระดับคาแสง
สมดุลสีขาว
Picture Style
ระบบออโตโฟกัส
จอควบคุมแบบเร็ว
ระดับพลังงาน
การแสดงขอมูลในชองมองภาพ

ชองรับแสง
ความไวแสง
ปรับความเขมสวาง
อัตโนมัติ
แฟลชในตัวกลอง
ยกตัวขึน้ ทำงาน
คุณภาพในการบันทึก
จำนวนภาพทีถ่ า ยได
ระบบวัดแสง
ระบบขับเคลือ่ น
สัญญาณแสดงการทำงานของจุดโฟกัส
พื้นที่วัดแสงเฉพาะจุด

จุดโฟกัสอัตโนมัติ
ล็อคคาแสง
แฟลชพรอมทำงาน
ชดเชยแสงแฟลช
ความไวชัตเตอร
ชองรับแสง

สัญญาณยืนยันความชัด
ปริมาณภาพทีถ่ า ยตอเนือ่ งได
ถายภาพเอกรงค(ขาวดำ)
ความไวแสง
ระดับคาแสง
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ระบบบันทึกภาพ Basic Zone
การปรับตั้งตางๆ ที่จำเปนจะถูกปรับตั้งใหโดย
อัตโนมัติ ผูใชเพียงกดชัตเตอร และกลองจะทำ
หนาที่ทั้งหมด
(อัตโนมัตสิ มบูรณแบบ)
(ปดการทำงานของแฟลช)
(ระบบอัตโนมัตสิ รางสรรค)

(ถายภาพบุคคล)
(ถายภาพทิวทัศน)

กดปุม
หรือหมุน

(ถายภาพระยะใกล)
(ถายภาพกีฬา)
(ถายภาพบุคคลกับแสงสีกลางคืน)
(ถายภาพทิวทัศน
กลางคืน, ถือกลอง)
(ถายภาพยอนแสง)

เพื่อแสดงหนาจอควบคุมแบบเร็ว เมื่อตั้งระบบบันทึกภาพเปน
/ กดปุม
เพื่อเลือกฟงกขั่น จากนั้นกดปุม
เพื่อปรับตั้งคาของฟงกชั่นที่ตองการ

การใชแฟลชในตัวกลอง
ระบบบันทึกภาพ Basic Zone

เมือ่ จำเปน แฟลชในตัวกลองจะยกตัวขึน้ ทำงานโดยอัตโนมัตใิ นสภาพแสงนอย หรือ
เมื่อถายภาพยอนแสง (ยกเวนในระบบ
)
,
,
,
,

ระบบบันทึกภาพ Creative Zone

กดปมุ
เพือ่ ใหแฟลชยกตัวขึน้ ทำงาน
จากนั้นจึงถายภาพ
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ระบบบันทึกภาพ Creative Zone
ผูใชสามารถปรับควบคุมกลองไดอยางอิสระ
สำหรับการใชงานถายภาพในหลากหลาย
สถานการณ
กลองจะปรับตัง้ ความไวชัตเตอรและชองรับแสงใหโดยอัตโนมัติ ในลักษณะเดียวกับระบบ
บันทึกภาพ
หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่
หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่
หมุนวงแหวน
เพือ่ เลือกความไวชัตเตอร
ทีต่ อ งการ จากนัน้ โฟกัสไปทีว่ ตั ถุ
กลองจะเลือกชองรับแสงใหโดยอัตโนมัติ
ถาตัวเลขแสดงชองรับแสงมีการกระพริบเตือน ให
หมุน
จนชองรับแสงหยุดกระพริบ
หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่
หมุนวงแหวน
เพือ่ เลือกชองรับแสงที่
ตองการ จากนัน้ โฟกัสไปทีว่ ตั ถุ
กลองจะเลือกความไวชัตเตอรใหโดยอัตโนมัติ
ถาตัวเลขแสดงความไวชัตเตอรมีการกระพริบ
เตือน ใหหมุน
จนกวาความไวชัตเตอร
จะหยุดกระพริบ
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เลือกระบบ AF
ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่
กดปมุ
กดปมุ
หรือหมุน
ระบบออโตโฟกัส จากนั้นกด

เพือ่ เลือก

สำหรับถายภาพสิ่งที่อยูนิ่ง
สลับการทำงานของระบบออโตโฟกัส

เลือกจุดโฟกัส

โดยอัตโนมัติ

สำหรับถายภาพสิ่งที่เคลื่อนที่
กดปมุ
กดปมุ

เพือ่ เลือกจุดโฟกัส

ขณะมองผานชองเล็งภาพ ผูใชสามารถเลือก
จุดโฟกัสไดโดยการหมุน
จนจุดโฟกัส
ที่พอใจกระพริบเปนสีแดง
เมือ่ กดปมุ
กลองจะสลับเปลีย่ น
การเลือกจุดโฟกัส เปนการเลือกจุดกึง่ กลาง
กับการเลือกจุดโฟกัสแบบอัตโนมัติ
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ความไวแสง
กดปมุ
กดปมุ
หรือหมุนวงแหวน
เพื่อปรับตั้งคาความไวแสงตามที่ตองการ
จากนั้นกด
ถาเลือกความไวแสง “AUTO” กลองจะเลือก
ความไวแสงที่เหมาะสมใหโดยอัตโนมัติ และเมื่อ
ผใู ชแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึง่ กลองจะแสดง
คาความไวแสงที่ปรับตั้งไวใหทราบ

ระบบขับเคลือ่ น
กดปมุ
กดปมุ
หรือหมุนวงแหวน
เพือ่ เลือกระบบขับเคลือ่ น เมือ่ ไดระบบทีต่ อ ง
การแลว กดปมุ
ถายภาพครั้งละภาพ
ถายภาพตอเนื่อง
หนวงเวลาถายภาพ: 10 วินาที/รีโมท
คอนโทรล
หนวงเวลาถายภาพ: 2 วินาที
หนวงเวลาถายภาพ: ถายภาพตอเนือ่ ง
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ถายภาพดวย Live View

กดปมุ <
Live View

> เพื่อแสดงภาพในแบบ

แตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึง่ หนึง่ เพือ่ โฟกัส

กดชัตเตอรจนสุดเพื่อถายภาพ

อายุการใชงานของแบตเตอรี่เมื่อถายภาพดวย Live View
อุณหภูมิ
ใชแฟลช 50 %
ไมใชแฟลช
ประมาณ 200 ภาพ
ประมาณ 180 ภาพ
ที่ 23 ํ C / 73 ํ F
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ถายภาพยนตร
ปรับสวิตซเปดปดพลังงานของกลองไปที่
หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไป
ทีร่ ะบบใดๆ ก็ได ยกเวนระบบ < M >

กดปมุ <

> เพือ่ เริม่ ถายภาพยนตร

เมือ่ ตองการหยุด ใหกด <

บันทึกภาพยนตร

ไมโครโฟน

> อีกครั้ง
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เลนดูภาพ

ภาพดัชนี

ขยายดูภาพ

เลือกภาพ
เลนดูภาพ
ขอมูลการถายภาพ

ลบภาพ

´Ñชนี

´Ñชนี

´Ñชนี

´Ñชนี

´Ñชนี

´Ñชนี

