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คำแนะนำในการใช

พรอม “คำแนะนำในการเริม่ใชซอฟทแวร” ทายเลม



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

ขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑของแคนนอน
EOS DIGITAL 650D เปนกลองดิจิตอลแบบ DSLR ที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยม ใชเซนเซอร CMOS ที่ให
รายละเอียดสูง โดยมีความละเอียด 18.00 ลานพิกเซล ประมวลผลดวยโพรเซสเซอร DiGiC 5 มีจุด
โฟกัส 9 จุด จับภาพใหคมชัดไดอยางแมนยำและรวดเร็ว ถายภาพตอเนื่องไดเร็วถึง 5 เฟรมตอวินาที
มีระบบ Live View และสามารถถายภาพยนตรคุณภาพสูงระดับ Full HD(Full High-Definition)
กลองรุนนี้ยังเพียบพรอมดวยคุณสมบัติที่มีประโยชนตอการถายภาพอีกมากมาย ที่ตอบสนองตอการ
ใชงานถายภาพไดทุกรูปแบบที่ตองการ

ใหทดลองใชกลองรวมไปกับการอานคูมือเพื่อสรางความคุนเคย
จุดเดนประการหนึ่งของกลองดิจิตอลก็คือการเห็นภาพที่ถายแลวไดในทันที ดังนั้นเมื่อคุณกำลัง
ทำความเขาใจกับกลองดวยการอานคูมือฉบับนี้ คุณสามารถทดลองปรับตั้งควบคุม และทดลองถาย
ภาพตามที่คูมือนี้แนะนำเพื่อดูผลไดในทันที ซึ่งจะชวยใหคุณเขาใจการใชกลองไดเร็วขึ้นอีกมาก

อยางไรก็ตาม เพื่อปองกันความผิดพลาดในการนำกลองไปถายภาพจริงและอุบัติเหตุ
อื่นๆ ควรอาน “คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย” (น.343, 344) และ “ขอควรระมัดระวังในการใช”
(น.16, 17) กอนนำกลองไปใช

ทดลองถายภาพกอนการใชจริง และขอบเขตของความรับผิดชอบ
หลังจากถายภาพ ดูภาพ และตรวจสอบแลววาภาพไดถูกบันทึกลงในการดแลว หากหลังจากนั้น
กลองหรือการดบันทึกขอมูลเกิดความบกพรอง และไมสามารถบันทึกภาพลงในการดได หรือไม
สามารถถายโอนภาพจากการดไปสูคอมพิวเตอรได แคนนอนไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ
เกี่ยวกับภาพและความไมสะดวกที่เกิดขึ้น

ลิขสิทธิ์
กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในบางประเทศอาจมีขอหามเกี่ยวกับการเก็บภาพถายบางประเภท เพลงที่
มีลิขสิทธิ์ ตลอดจนภาพที่มีเสียงเพลงประกอบไวในการดเพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากใชเพื่อ
ความบันเทิงสวนตัว และอาจะมีขอหามสำหรับการถายภาพบางประเภท เชน การถายภาพผลงาน
สิ่งประดิษฐ การจัดแสดงงาน แมจะถายภาพเพื่อความบันเทิงสวนตัวก็ตาม

การดที่สามารถบันทึกภาพยนตรได
เมื่อตองการถายภาพยนตร ใหใชการด SD ที่มีความจุสูง และมีระดับ SD Speed Class 6
                       หรือสูงกวา (น. 169)



กอนนำกลองออกมาใช ควรตรวจสอบภายในกลองวามอีปุกรณครบถวนตามรายการตอ
ไปนีห้รอืไม และหากมกีารสญูหาย ใหตดิตอกบัตวัแทนจำหนายทีท่านซือ้กลองมา

ตัวกลอง
(พรอมยางครอบชอง
เล็งภาพและฝาปด)

Battery Pack
LP-E8

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

สายคลองคอ
EW-100DB IV

สายตอเชือ่ม

EOS DIGITAL
Solution Disk

(ซอฟทแวร)
คูมือการใช
ซอฟทแวร
(CD-ROM)

ถาซือ้ชดุ KIT(กลองพรอมเลนส) เลนสจะถกูใสรวมอยใูนกลอง

คูมือการใชกลอง
(หนังสือ)

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

µรวจสอบอุปกรณ

คูมือการใชซอฟทแวร
คมูอืการใชซอฟทแวรของกลองซึง่มาในรปูของ CD-ROM จะเปนไฟลชนดิ PDF
สำหรับคำแนะนำในการคนหาขอมูลตางๆ อานไดจากหนา 352

โปรดตรวจสอบใหดวีาอปุกรณเหลานีม้อียคูรบถวน
โดยขึน้อยกูบัรนุของเลนส KIT คมูอืของเลนสอาจจะบรรจรุวมอยใูนกลองบรรจุ



ญลกัษณและเครือ่งหมายทีใ่ชในคมูอื

ขอมลูเพิม่เตมิ

มขีอมลูเพิม่เตมิแสดงอยใูนหนาทีอ่างองิถงึ

แสดงฟงกชัน่ทีส่ามารถปรบัตัง้ไดดวยการกดปมุ
ซึง่ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นคาได
เมือ่เครือ่งหมายนีป้รากฏอยทูีม่มุขวาบนของหนา หมายความวา จะปรบัตัง้
ฟงกชัน่นัน้ไดเมือ่ถายภาพดวยโปรแกรมใน Creative Zone (น.24)

  ในคูมือฉบับนี้ สัญลักษณและเครื่องหมายที่เปนตัวแทนของปุม วงแหวนควบคุม และการปรับ
  ตั้งตางๆ จะมีความเกี่ยวของกับสัญลักษณและเครื่องหมายที่อยูบนตัวกลองและที่ปรากฏในจอ
   LCD

สมมติฐาน

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

หมายถงึ วงแหวนควบคมุหลกั
หมายถงึ ปมุเลอืกแบบทศิทาง
หมายถงึ ปมุยนืยนัการปรบัตัง้

คำแนะนำและเคลด็ลบัเพือ่ใหถายภาพไดดขีึน้

คำเตอืน เพือ่ชวยปองกนัปญหาในการถายภาพ
คำแนะนำในการแกไขปญหา

น.

การอธบิายวธิปีรบัตัง้ควบคมุการทำงาน ตัง้อยบูนสมมตฐิานวา กลองไดเปดสวติซไวที่
ตำแหนง                แลว (น.34)
การปรบัตัง้ทกุๆ ระบบในเมนแูละ Custom Functions ไดถกูตัง้ไวทีค่ามาตรฐาน
(ไมมีการเปลี่ยนแปลงจากคาที่ตั้งไวเมื่อเปดกลองครั้งแรก)
เพื่อใชภาพเปนเพียงตัวอยางในการอธิบาย รูปภาพของกลองทุกๆ ภาพที่แสดงอยูในคูมือ
จะตดิเลนส EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II ทัง้หมด



ºทในคมูอื
สำหรบัผใูชทีเ่ปนนกัถายภาพมอืใหม บทที ่1 และ 2 จะอธบิายวธิปีรบัตัง้
ควบคมุกลองตัง้แตขัน้พืน้ฐาน และวธิใีชกลองอยางถกูวธิี

บทนำ

เริม่ใชกลอง

การถายภาพขัน้ตนและการดภูาพทีถ่ายแลว

การถายภาพในขัน้กาวหนา

ความรเูพิม่เตมิในขัน้กาวหนา

การถายภาพโดยเลง็ภาพจากจอ LCD (ระบบ Live View)

ใชกลองอยางคลองตัว

การแสดงภาพทีถ่ายแลว

การพมิพภาพ

ปรบักลองใหทำงานในลกัษณะทีต่องการ

อางอิง

การถายภาพยนตร

คมูอืเริม่ใชกลองอยางรวดเรว็ และดชันี

การถายภาพดวยแฟลชระบบไรสาย

การประมวลผลภาพทีถ่ายแลวในภายหลงั

การถายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร



Êารบาญอยางยอ
ถายภาพ

คณุภาพของภาพ

ถายภาพดวยระบบอตัโนมตัิ
ถายภาพตอเนื่อง
ถายภาพตวัเองกบัเพือ่นๆ
ภาพถายที่หยุดการเคลื่อนไหว
ภาพแอ็คชันที่แสดงการเคลื่อนไหว

ถายภาพใหฉากหลงัดนูมุนวล
ถายภาพใหฉากหลงัคมชดั
ปรบัความเขมสวางของภาพ
ถายภาพในสภาพแสงนอย

ถายภาพโดยไมใชแฟลช

ถายภาพพลุ
ถายภาพดวยการเลง็ดวยจอ LCD

เลอืกผลพเิศษใหเหมาะสมกบัลกัษณะของภาพ

น.57 - 74 (ระบบ Basic Zone)
น.101  (       บนัทกึภาพตอเนือ่ง)
น.103 (      ระบบหนวงเวลาถายภาพ)
น.108 (Tv Shutter-Priority AE)

น.110 (Av Aperture-Priority AE)

น.58, 104 (    ถายภาพดวยแฟลช)

น.63 (       ถายภาพโดยปดแฟลช)

น.114 (ชตัเตอร B, bulb)
น.143 (       การใชระบบ Live View)

น.93

ถายภาพยนตร น.169 (       การใชระบบ ภาพยนตร)

น.90 (ปรบัตัง้ความไวแสง)

พมิพภาพทีต่องการในขนาดใหญ น.86

น.75 (       ถายภาพโดยปดแฟลช)

น.117 (ชดเชยแสง)

น.64 (                        )



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

น.82 (       เลนดภูาพ)

น.238 (       แสดงภาพขนาดดัชนี)

น.262 (       ปองกนัภาพถกูลบ)

น.264 (       ลบภาพ)

น.167 (Video OUT)

น.139 (ความสวางของจอภาพ)
น.270 (ฟลเตอรสรางสรรคภาพ)

น.86

โฟกัสภาพ

เลนดูภาพ

พิมพภาพ

การเปลีย่นจดุโฟกสั
การถายภาพสิง่ทีเ่คลือ่นที่

การเลนดภูาพทีถ่ายแลว
คนหาภาพที่ตองการดวยความรวดเร็ว

ปองกนัภาพทีส่ำคญัถกูลบไป
โดยไมไดตั้งใจ
ลบภาพทีไ่มตองการ

ดภูาพ และภาพยนตรทีจ่อโทรทศัน
ปรบัความสวางของจอ LCD

พมิพภาพดวยวธิงีายๆ

ตองการถายภาพเปนจำนวนมาก

เลนภาพและภาพยนตรโดยอตัโนมตัิ

การตัง้อนัดบัภาพ

(                        )

น.239 (       คนหาภาพ)
น.244 (การตัง้อนัดบัภาพ)

น.254 (สไลดโชว)

สรางผลพเิศษใหกบัภาพ

น.275 (สัง่พมิพโดยตรง Direct printing)



ชนแีสดงคณุสมบตัิ

พลังงาน

การใชพลังงานจากปลั๊กไฟ
ระบบตัดพลังงานอัตโนมัติ

การประจุไฟ
การตรวจสอบแบตเตอรี
ตรวจสอบขอมูลแบตเตอรี

การด
การใสและถอดการด
ฟอรแมทการด
การลั่นชัตเตอร
โดยไมมีการด
เลนส
การติดตั้ง / การถอด
ซูม
ระบบปองกันภาพสั่น (IS)
การปรบัตัง้เบือ้งตน
การปรับแกสายตา
ภาษา
วันที่/เวลา/โซน
สัญญาณเสียงเตือน
จอภาพ LCD
การใชจอภาพ LCD
การปด/เปด จอ LCD อัตโนมัติ
การปรับความสวางของจอ
การใชจอระบบสัมผัส
การบันทึกภาพ
สราง/เลือก โฟลเดอร
หมายเลขของไฟล

คณุภาพของภาพ
คุณภาพของการบันทึก
Picture Style
สมดุลสีขาว (WB)
ระบบสี(Color space)
คุณสมบัติในการปรับแตงภาพ

น.28
น.30
น.35
น.302
น.34

น.31
น.48

น.39
น.40
น.41

น.42
น.38
น.36
น.200

น.33
น.213
น.201
น.53

น.202
น.204

น.86
น.93
น.135
น.139

แบตเตอรี

น.200

ปรับความเขมสวางอัตโนมัติ
การปรับแกความสลัวของ
ขอบภาพ
การปรับแกความคลาดสี

การลดสัญญาณรบกวน
เมื่อเปดรับแสงนาน
การลดสัญญาณรบกวน
เมื่อใชความไวแสงสูง
เนนรายละเอียดในสวนสวาง

น.123

น.127

น.128

น.125

น.124
น.295

AF (ออโตโฟกัส)
การใชระบบ AF
เลือกจุดโฟกัส
แมนนวลโฟกัส (MF)
ระบบขบัเคลือ่น
ระบบขับเคลื่อน
ถายภาพตอเนื่อง
หนวงเวลาถายภาพ
จำนวนภาพสูงสุด

น.22
น.101
น.103
น.88

น.95
น.97
น.100

บนัทกึภาพ
ระบบบันทึกภาพ
ความไวแสง
คำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติ

น.24
น.90
น.52
น.114ชัตเตอร B

ล็อคกระจกสะทอนภาพ
ระบบวัดแสง

น.140
น.115



เลนดูภาพ

ชนีแสดงคุณสมบัติ

ควบคุมดวยรีโมท
การควบคุมแบบเร็ว

น.104

ชดเชยแสง
ถายภาพครอม
ล็อคคาแสง

น.117
น.119
น.121

การปรับคาแสง

แฟลช

แฟลชภายนอก
การควบคุมแฟลช

น.143

น.153
น.150

ถายภาพดวย Live View
ถายภาพดวย Live View
วิธีการโฟกัสแบบออโตโฟกัส
(AF)
ออโตโฟกัสแบบตอเนื่อง

น.169
น.191
น.193

ถายภาพยนตร
การถายภาพยนตร
ออโตโฟกัสแบบตอเนื่อง
การบันทึกเสียง
การแสดงเสนตาราง
ถายภาพยนตรแบบ Snapshot
การปรับแสงแบบแมนนวล
การถายภาพนิ่ง
การควบคุมแบบเร็ว

น.193
น.183
น.173
น.178
น.180

ระยะเวลาในการแสดงภาพ
แสดงภาพเดี่ยว
แสดงขอมูลในการถายภาพ

แสดงภาพดัชนี

หมุนภาพ
การใหอันดับ
เลนภาพยนตร

น.266
น.238

การปรับแตงภาพ

การพิมพภาพ / ถายโอนภาพ

ปรบัการควบคมุกลองใหเปนแบบทีต่องการ

ซอฟทแวร

ฟลเตอรสรางสรรคภาพ
เปลี่ยนขนาดของภาพ

PictBridge
Print Order(DPOF)
การถายโอนภาพ

คัสตอมฟงกชั่น(C.Fn)
My Menu

การดาวนโหลดภาพเขาสู
คอมพิวเตอร

น.270
น.273

น.278
น.285
น.289

น.292
น.299

น.347
น.352

น.303
น.44

แฟลชในตัวกลอง
การปรับชดเชยแสงแฟลช

การล็อคคาแสงแฟลช

การล็อคคาแสงแฟลช

น.118

น.122
น.305
น.214
น.225

ลั่นชัตเตอรแบบสัมผัส
อัตราสวนของดาน
การแสดงเสนตาราง
การควบคุมแบบเร็ว

น.162
น.151
น.150
น.149

คูมือและคำแนะนำในการ
ใชซอฟทแวร

การลบภาพ
การควบคุมแบบเร็ว

ปองกันภาพถูกลบ
ดูภาพที่จอโทรทัศน
สไลดโชว

น.200
น.82

คนหาภาพ
(กระโดดขาม)
ขยายภาพ

ตัดตอสวนหัวและทาย
ของภาพยนตร

น.239
น.240
น.243
น.244
น.250

น.252
น.254
น.258
น.262
น.264
น.246



ตรวจสอบอปุกรณ .................................................................................................... 3
สญัลกัษณและเครือ่งหมายทีใ่ชในคมูอื ...................................................................... 4
บทในคมูอื ............................................................................................................... 5
สารบาญอยางยอ .................................................................................................... 6
ดชันแีสดงคณุสมบตั ิ................................................................................................ 8
เรือ่งทีค่วรระมดัระวงั.............................................................................................. 16
เริม่ใชกลองอยางรวดเรว็....................................................................................... . 18
สวนตางๆ ของตวักลอง............................................................................................ 20

เริม่ตนใชกลอง
การประจไุฟแบตเตอร.ี........................................................................................... 28
การใสและถอดแบตเตอร.ี....................................................................................... 30
การใสและถอดการด ............................................................................................ 31
การใชจอภาพ LCD ............................................................................................... 33
การเปดสวติซกลอง .............................................................................................. 34
การตัง้วนัที ่เวลา และโซนของเวลา ........................................................................ 36
เลอืกภาษา ........................................................................................................... 38
วธิใีสและถอดเลนส............................................................................................... 39
เกีย่วกบัระบบ Image Stabilizer (IS) ..................................................................... 41
พืน้ฐานการปรบัควบคมุกลอง................................................................................. 42
        ปรบัตัง้ฟงกชัน่การถายภาพอยางรวดเรว็….........................................……..... 44
              การปรบัตัง้ควบคมุ MENU ...................................................................... 46
การฟอรแมทการด................................................................................................. 48
ปรบัเปลีย่นการแสดงผลของจอ LCD ..................................................................... 50
คำแนะนำคณุสมบตั ิ.............................................................................................. 52
        การควบคมุดวยการสมัผสัจอ ............................................................................ 53

บทนำ

Êารบาญ



การถายภาพขัน้เบือ้งตน และการเลนดภูาพทีถ่ายแลว
การถายภาพอตัโนมตัแิบบอจัฉรยิะ (Scene Intelligent Auto) ....................... 58

Êารบาญ

เทคนคิการถายภาพดวยระบบอตัโนมตัแิบบอจัฉรยิะ  ................................... 61
ถายภาพโดยไมใชแฟลช ............................................................................. 63
ถายภาพดวยระบบอตัโนมตัแิบบสรางสรรค  ............................................... 64
ระบบถายภาพบคุคล ................................................................................... 67
ระบบถายภาพทวิทศัน ................................................................................. 68
ระบบถายภาพระยะใกล .............................................................................. 69
ระบบถายภาพวตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นที ่............................................................... 70
ระบบถายภาพบคุคลในเวลากลางคนื(ใชขาตัง้กลอง) ..................................... 71
ระบบถายภาพทวิทศันในเวลากลางคนืโดยใชมอืถอืกลอง ............................... 72
ถายภาพยอนแสง ..................................................................................... 73
การปรบัตัง้อยางรวดเรว็ .............................................................................. 75

การเลอืกปรบัเปลีย่นจากสภาพแสง ................................................................... 76
การเลอืกปรบัเปลีย่นสภาพแสงหรอืฉาก ............................................................. 79

เทคนคิการถายภาพในขัน้กาวหนา

การเลนดภูาพทีถ่ายแลว ............................................................................ 82

Program AE ............................................................................................... 84

การปรบัความไวแสง (ISO) ..................................................................... 90
ปรบัตัง้คณุภาพในการบนัทกึ ............................................................................. 86

การเลอืกลกัษณะภาพทีเ่หมาะสมกบัวตัถ(ุPicture Style) .......................... 93
การปรบัเปลีย่นระบบออโตโฟกสั (AF) ....................................................... 95
การเลอืกจดุโฟกสั...................................................................................... 97

วตัถทุีย่ากสำหรบัการโฟกสั ............................................................................... 100
การปรบัภาพใหชดัโดยการปรบัเอง (Manual) ............................................ 100

การถายภาพแบบตอเนือ่ง ............................................................................. 101
การใชระบบหนวงเวลาถายภาพ (Self-timer) ................... ......................... 103
การใชแฟลชในตวักลอง ............................................................................. 104



การถายภาพในขัน้กาวหนา
สือ่ถงึการเคลือ่นทีข่องวตัถ ุ....................................................................... 108

Êารบาญ

ปรบัเปลีย่นชวงความชดั ......................................................................... 110
ตรวจสอบชวงความชดั ............................................................................... 112
เปดรบัแสงดวยการปรบัตัง้เอง (แมนนวล) ............................................... 113
ปรบัเปลีย่นระบบวดัแสง ........................................................................ 115

การชดเชยแสง................................................................................................... 117
ระบบถายภาพครอมอตัโนมตั ิ(AEB) .................................................................... 119

ระบบลอ็คคาแสง (AE Lock) ....................................................................... 121
ระบบลอ็คคาแสงแฟลช (FE Lock)............................................................... 122

การปรบัตัง้สมดลุสขีาว (White Balance) .................................................. 135
ปรบัโทนสขีองภาพสำหรบัแหลงกำเนดิแสงแบบตางๆ  ................................... 137

ปรบัตัง้คาของ Picture Style  ................................................................... 130
การบนัทกึคาของ Picture Style .............................................................. 133

การถายภาพโดยใชจอ LCD(ระบบ Live View) ............................................ 144
การถายภาพโดยใชระบบ Live View

ปรบัตัง้ฟงกชัน่เพือ่ถายภาพ.............................................................................. 149
การปรับตั้งฟงกชั่นของเมนู ....................................................................... 150

ปรบัรปูแบบของออโตโฟกสั(AF method) ........................................................... 153
ถายภาพดวยชตัเตอรแบบสมัผสั ............................................................... 162
ปรบัภาพใหชดัดวยการหมนุปรบัเอง ......................................................... 164

ปรับความเขมสวางและความเปรียบตางโดยอัตโนมัติ (Auto Lighting Optimizer) .................... 123
การปรบัตัง้ระบบลดสญัญาณรบกวน .............................................................. 124
ลดความสลวัทีข่อบภาพของเลนส/ปรบัแกความคลาดส ี................................... 127

ปรบัตัง้ชวงความกวางของส ี(ระบบส)ี ............................................................. 139
ลอ็คกระจกสะทอนภาพเพือ่ปองกนักลองสัน่ .................................................... 140



Êารบาญ

         การถายภาพยนตร ………………………......………………....…….....…. 170
    การถายภาพยนตรดวยระบบอตัโนมตั ิ……………………........….............……170
    การถายภาพยนตรดวยการเปดรบัแสงเอง …………........….....................……173
    การถายภาพนิง่…………........….............................................................……178
การปรบัตัง้ฟงกชัน่ของการถายภาพยนตร ..................................................……180
การปรบัตัง้ขนาดของภาพยนตร .................................................................……181
การถายภายนตรแบบวดิโีอ snapshot ……................................................……183
การปรบัตัง้ฟงกชัน่ของเมนสูำหรบัถายภาพยนตร ….....................................……191

การถายภาพยนตร

ใชกลองอยางคลองตัว
การปรบัควบคมุทีค่ลองตวั ............................................................................... 200
     ปดสญัญาณเสยีงเตอืน .............................................................................. 200
     เตอืนความจำเรือ่งการด ............................................................................. 200
     ตัง้เวลาในการแสดงภาพ ............................................................................ 200
     ตัง้เวลาปดกลองเมือ่ไมไดใช ........................................................................ 201
     ปรบัความสวางของจอ LCD ......................................................................... 201
     สรางและเลอืกโฟลเดอรเกบ็ภาพ ................................................................... 202
     การตัง้หมายเลขลำดบัไฟลภาพ ................................................................... 204
    ปรบัตัง้ขอมลูลขิสทิธิข์องภาพ ....................................................................... 206
     หมนุภาพแนวตัง้อตัโนมตั ิ................................................................................208
     ตรวจสอบการปรบัตัง้ตางๆ ......................................................................... 209
     ปรบัระบบและฟงกชัน่ใหกลบัสรูะบบมาตรฐาน.............................................. 210
      ปองกนัไมใหจอภาพดบัเองโดยอตัโนมตั ิ ..................................................... 213
      เปลีย่นสขีองจอภาพ......................................................................................213
ควบคมุการทำงานของแฟลช ........................................................................... 214
           ระบบทำความสะอาดเซนเซอรอตัโนมตั.ิ.................................................. 219
การแนบ Dust Delete Data............................................................................. 220
ทำความสะอาดเซนเซอรโดยผใูช ...................................................................... 222



Êารบาญ

การถายภาพดวยแฟลชไรสาย
การใชแฟลชไรสาย ........................................................................................... 226
ถายภาพดวยแฟลชไรสายแบบงายๆ ................................................................ 227
ถายภาพดวยแฟลชไรสายโดยการปรบัตัง้เอง ...................................................... 230
การปรบัตัง้อืน่ๆ .............................................................................................. 234

               คนหาภาพทีต่องการดวยความรวดเรว็................................................ 238
                ขยายดภูาพ ..................................................................................... 240

การเลนดภูาพทีถ่ายแลว

สนกุกบัภาพยนตร ..................................................................................... 248
ดภูาพยนตร ............................................................................................. 250
ตดัตอตอนตนและตอนทายของภาพยนตร  ................................................ 252

เลนดภูาพโดยใชจอสมัผสั ........................................................................... 241
หมนุภาพ  ................................................................................................. 243

การตัง้อนัดบั  .................................................................................................. 244

เลนภาพอตัโนมตั ิ(สไลดโชว) ........................................................................... 254
ดภูาพจากจอโทรทศัน  ........................................................................................ 258
          ปองกนัภาพถกูลบ   ............................................................................... 262
          การลบภาพ  ..........................................................................................  264
             การแสดงขอมลูการถายภาพ ............................................................... 266

การควบคมุอยางรวดเรว็ในขณะเลนดภูาพ ................................................... 246

การประมวลผลภาพทีถ่ายแลว
ฟลเตอรสรางสรรคภาพ ................................................................................. 270
เปลีย่นขนาดภาพ ......................................................................................... 273

การพมิพภาพ
เตรยีมการพมิพภาพ ........................................................................................ 276
          สัง่พมิพ .................................................................................................. 278
   การตดัขอบภาพ(Trimming) ......................................................................... 283
       พมิพจากกลองโดยตรงดวย Digital Print Order Format (DPOF) ................ 285
        การพมิพภาพโดยตรง ดวย DPOF .............................................................. 288
        กำหนดภาพทีต่องการใชทำ Photobook .................................................... 289



Êารบาญ

ปรบักลองใหทำงานในลกัษณะทีต่องการ
เขาสกูารปรบั Custom Functions .................................................................... 292
ปรับตัง้คาใน Custom Function ....................................................................... 294
   C.Fn I : Exposure ....................................................................................... 294
   C.Fn I : Image ............................................................................................ 295
   C.Fn I : Autofocus/Drive ................................................................................. 296
   C.Fn I : Operation/Others ............................................................................. 297
การบนัทกึคาใน My Menu ............................................................................... 299
อางอิง
การใชพลงังานจากปลัก๊ไฟผนงั  .......................................................................... 302
การใชสายลัน่ชตัเตอร ...................................................................................... 303
แฟลชภายนอก  .............................................................................................. 305
Using Eye-Fi Cards  ...................................................................................... 307
ตารางแสดงฟงกชัน่ทีใ่ชงานได  .......................................................................... 310
แผนผงัของระบบอปุกรณ  ................................................................................. 312
การปรบัตัง้เมน ู .................................................................................................. 314
Troubleshooting Guide  ................................................................................ 320
ความหมายของรหสัแสดงความผดิพลาด............................................................. 331
รายละเอยีดของกลอง ..................................................................................... 332
คำเตอืนเกีย่วกบัการใชเลนส EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM ........................ 340
คำเตอืนเรือ่งความปลอดภยั ................................................................................ 343

การดาวนโหลดภาพเขาสคูอมพวิเตอร
การดาวนโหลดภาพเขาสคูอมพวิเตอร ................................................................... 348
เกีย่วกบัซอฟทแวร ............................................................................................. 350
การตดิตัง้ซอฟทแวร .......................................................................................... 351
คมูอืคำแนะนำในการใชซอฟทแวร .................................................................... 352
อางองิสำหรบัคนหาอยางรวดเรว็ และดชันี
อางองิสำหรบัการคนหาอยางรวดเรว็ ..................................................................... 354
ดชัน ี............................................................................................................... 366



àรือ่งทีค่วรระมดัระวงั
กลองเปนอุปกรณที่ประกอบดวยชิ้นสวนที่ซับซอนและละเอียดออน การทำตกหรือเกิดการกระทบ
กระแทกอยางรนุแรงจะทำใหเกดิความเสยีหายตอชิน้สวนเหลานี้

การดแูลรกัษากลอง

เมือ่ไมไดใชกลองเปนเวลานานมาก กอนนำกลองไปใช ควรทดสอบฟงกชัน่การทำงานของระบบตางๆ
และเมือ่ตองถายภาพงานทีม่คีวามสำคญัมาก ควรนำกลองไปตรวจสอบทีศ่นูยบรกิารหรอืตรวจสอบ
ดวยตวัของทานเอง วาฟงกชัน่ทกุๆ อยางทำงานเปนปกติ

หลกีเลีย่งการเกบ็กลองไวในบรเิวณทีม่ไีอระเหยของสารเคม ี เชน ในหองมดืสำหรบัลางอดัรปู และ
ในหองแลบ็ทางเคมี

หากไมไดใชกลองเปนเวลานานๆ ควรถอดแบตเตอรอีอก และเกบ็กลองไวในทีแ่หง เยน็ และมอีากาศ
ถายเท และเมือ่เกบ็กลองไวในทีจ่ดัเกบ็แลว ใหนำกลองออกมากดชตัเตอรบางเปนระยะ เพือ่ตรวจ
สอบวากลองยงัทำงานไดตามปกติ

หากกลองมคีวามชืน้เกดิขึน้จากการควบแนน ไมควรรบีใชกลองในทนัท ีเพือ่ปองกนัความเสยีหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ใหถอดเลนส การด และแบตเตอรีออกจากตัวกลอง และใหรอจนกวาไอน้ำและหยด
น้ำจะระเหยไปหมด จงึใชงานไดตามปกติ

เมือ่นำกลองออกจากที่ๆ  มอีากาศเยน็ไปสทูี่ๆ  มอีณุหภมูอินุขึน้โดยฉบัพลนั จะเกดิการควบแนนของ
หยดน้ำหยดเลก็ๆ ขึน้ทัง้ภายนอกและชิน้สวนภายในของตวักลอง เพือ่ปองกนัการควบแนน ควรจะนำ
กลองใสในถงุพลาสตกิทีม่รีะบบปดผนกึไดแนนกอนทีจ่ะนำกลองออกไป และทิง้ไวในอณุหภมูทิีส่งู
กวาสกัครหูนึง่กอนทีจ่ะนำกลองออกไปใชงาน

หามใชนิว้มอืสมัผสับรเิวณจดุสมัผสัอเิลก็ทรอนกิส เพือ่ปองกนัจดุสมัผสัเกดิการสกึกรอน ซึง่อาจทำให
กลองทำงานผดิปกติ

เมือ่มฝีนุเกาะอยบูรเิวณเลนส ชองเลง็ภาพ กระจกสะทอนภาพ โฟกสัสกรนี ทานสามารถใชลกูยาง
เปาลมเพือ่เปาฝนุใหหลดุออกไป ไมควรใชน้ำยาทีเ่จอืปนสารเคมเีปนตวัทำละลายหรอืสารทีท่านไม
แนใจในการเช็ดตัวกลองและเลนส สำหรับสิ่งสกปรกที่เปาไมออก ใหนำไปทำความสะอาดที่ศูนย
บรกิารของแคนนอน

กลองมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสที่มีความละเอียดออนมาก ไมควรถอดชิ้นสวนประกอบใดๆ ดวย
ตวัทานเอง

ไมควรทิง้กลองไวในทีซ่ึง่มอีณุหภมูสิงูมาก เชน ภายในรถทีจ่อดตากแดดไว ซึง่ทำใหกลองทำงานผดิ
ปกตหิรอืมชีิน้สวนทีเ่สยีหาย

ไมควรวางกลองทิง้ไวใกลๆ  กบัแหลงทีม่สีนามแมเหลก็ไฟฟาทีม่พีลงังานสงู เชน แมเหลก็และมอเตอร
ตลอดจนบรเิวณใกลกบัแหลงคลืน่วทิยคุวามถีส่งู เชน เสาสงวทิยขุนาดใหญ บรเิวณทีม่พีลงังานจาก
สนามแมเหลก็ไฟฟาจะทำใหกลองทำงานผดิปกตหิรอือาจทำลายขอมลูของไฟลภาพได

กลองรนุนีไ้มไดออกแบบใหกนัน้ำและไมสามารถใชงานใตน้ำได หากทานทำกลองตกน้ำโดยอบุตัเิหตุ
ใหรบีเชด็กลองดวยผาแหง และรบีสงกลองไปทีศ่นูยบรกิารของแคนนอนทีใ่กลทีส่ดุ และหากกลอง
ตกลงไปในน้ำทะเล ใหเชด็กลองดวยผาชบุน้ำบดิหมาดๆ

หามใชนิ้วมือและสิ่งอื่นๆ กีดขวางการเคลื่อนที่ของกระจกสะทอนภาพ การกีดขวางการเคลื่อนที่
ของกระจกสะทอนภาพอาจทำใหกระจกสะทอนภาพชำรดุเสยีหายได



àรื่องที่ควรระมัดระวัง

จอภาพ LCD

จดุสมัผสัอเิลก็ทรอนกิสของเลนส

ขอควรระวงัหลงัจากใชกลองตอเนือ่งมาเปนเวลานาน

จดุสมัผสั

การด

เมื่อถอดเลนสออกจากกลอง ควรใสฝาปดดานทายของเลนสทันที
เพื่อปองกันการขูดขีดที่ผิวเลนสและจุดสัมผัสอิเล็กทรอนิกส

ไมควรทำการดตกหลน ทำใหบิดงอ หรือเปยกน้ำ หรือวางไวบนพื้นที่มีความสั่นสะเทือน ซึ่ง
อาจทำใหขอมูลภาพเสียหาย
ไมควรใชนิ้วมือ ตลอดจนวัสดุที่เปนโลหะ แตะหรือสัมผัสสวนที่เปนจุดสัมผัสอเิลก็ทรอนกิส
ของการด
หามติดสติกเกอรหรือสิ่งอื่นๆ ลงบนการด
ไมควรเก็บหรือวางการดไวใกลกับบริเวณที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาที่มีพลังงานสูง เชน เครื่อง
รับโทรทัศน ลำโพง หรืออุปกรณที่มีแมเหล็กขนาดใหญ และเลี่ยงการเก็บหรือวางไวใน
บริเวณที่มีไฟฟาสถิต เพราะอาจทำใหขอมูลในการดเสียหาย
ไมควรทิ้งการดตากแดด หรือวางไวใกลกับแหลงความรอน
เมื่อถอดการดออกจากกลอง ควรเก็บในที่บรรจุ
ไมควรเก็บการดไวในที่ซึ่งมีฝุนมาก รอน และมีความชื้นสูง

เมื่อทานไดถายภาพดวยระบบตอเนื่องหรือใชระบบ Live View มาเปน
เวลานาน ตัวกลองจะมีความรอนสะสมเกิดขึ้น แมวาเรื่องนี้จะไมใชความ
ผิดปกติ แตการจับถือตัวกลองที่รอนเปนเวลานานๆ อาจจะทำใหทานเกิด
ความระคายเคืองผิวหนัง

เพื่อรักษาการดและขอมูลที่เก็บอยูในการด  อานขอความตอไปนี้โดยละเอียด

เกี่ยวกับรอยเปอนซึ่งติดอยูกับผิวหนาของเซนเซอร
นอกจากเม็ดฝุนจากภายนอกตัวกลองจะสามารถเล็ดรอดเขามาภายในแลว สารหลอลื่นของชิ้น
สวนภายในตัวกลองอาจจะสรางรอยเปอนบนผิวหนาเซนเซอรได แมจะเปนกรณีที่เกิดขึ้นไดยาก
ก็ตาม ซึ่งสามารถมองเห็นเปนจุดซึ่งยังปรากฏใหเห็นอยูหลังจากที่ระบบทำความสะอาดเซนเซอร
โดยอัตโนมัติไดทำความสะอาดไปแลว ขอแนะนำใหสงกลองไปทำความสะอาดที่ศูนยบริการของ
แคนนอน

ในที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก จอ LCD อาจจะแสดงผลชากวาปกติ หรือเปลี่ยนเปนสีดำ
ซึ่งจะหายเปนปกติเมื่อใชงานในอุณหภูมิหอง

ถาจอ LCD ไมไดทำการแสดงผลเปนเวลานาน เมื่อเปดกลองและแสดงผล อาจจะเห็นความ
บกพรองในการแสดงผลในลักษณะของความพรา ซึ่งจะเกิดขึ้นเพียงชั่วครูเทานั้น และจอภาพ
ก็จะแสดงผลไดดีเชนเดิม ซึ่งความผิดปกตินี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อไมไดใชกลองหลายๆ วัน

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



ใสแบตเตอรี (น.30)

ติดตั้งเลนส (น.31)
เมื่อติดตั้งเลนสใหทาบเครื่องหมายสีขาว
หรือสีแดงบนเลนสใหตรงกับดัชนีสีที่ตัว
กลองทีม่สีตีรงกนั

ปรบัสวติซบนกระบอกเลนสไปที่
ตำแหนง <AF> (น.39)

ใสการด (น.31)
หันฉลากของการดไปทางดานหลัง
กลอง แลวเสยีบลงในชองจนสดุ

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

กลองจะปรบัตัง้คาตางๆ ทีจ่ำเปนใหโดย
อตัโนมตัิ

เมื่อตองการเปลี่ยนแบตเตอรี
ดูที่หนา 28

àริม่ใชกลองอยางรวดเรว็



àริ่มใชกลองอยางรวดเร็ว

พลกิเปดจอภาพ LCD ออกมา (น.33)
เมือ่จอภาพ LCD แสดงหนาจอการปรบัตัง้
โซนของเวลา และการปรบัตัง้วนัทีแ่ละเวลา
อานรายละเอยีดทีห่นา 36

ถายภาพ (น.43)
กดชตัเตอรลงจนสดุ กลองจะถายภาพนัน้ไว
อยางสมบรูณ

ดภูาพทีถ่ายแลว (น.200)
ภาพที่ถายแลวจะแสดงอยูที่จอภาพเปน
เวลาประมาณ 2 วนิาทแีละดบัไป

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

เล็งภาพผานชองมองภาพ และใหชองมอง
ภาพอยูในตำแหนงกึ่งกลางของวัตถุที่ตอง
การถายภาพ  กดปุมชัตเตอรลงเพียงครึ่ง
หนึ่ง และกลองจะทำการโฟกัสที่วัตถุ
ถามีความจำเปนแฟลชในตัวกลองจะเปด
การทำงานโดยอัตโนมัติ

เล็งภาพและโฟกัส (น.43)

ถาตองการดภูาพนัน้อกี ใหกดปมุ
(น.82)



Ê‹วนตางๆ ของตวักลอง

วงแหวนเลือกระบบ (น.24)

กริป
กระจกสะทอนภาพ
(น.140,222) จุดสัมผัส (น.17)

เมาทใสเลนส
สลักล็อคเลนส ปุมตรวจสอบ

ความชดัลกึ (น.112)

ปุมปลดล็อคเลนส
(น.40)

ชองรอยสาย
คลองคอ (น.27)

       เครื่องหมาย
ระนาบความชัด (น.69)

ดัชนีสำหรับเลนส EF (น.39)

ดัชนีสำหรับเลนส EF-S (น.39)

จุดสัมผัสแฟลชสวิตซปด/เปด (น.34)
ปมุปรบัตัง้

ความไวแสง (น.90)

ปมุชตัเตอร
(น.43)

เซนเซอรรีโมท
คอนโทรล

(น.140,303)

ไมโครโฟน (น.170)

ฝาปดชองเสียบ

ชิน้สวนทีเ่ปนตวัหนาหมายถงึชิน้สวนทีจ่ะอธบิายในเนือ้หาของบท “การถายภาพขัน้พืน้ฐาน” และ
“การเลนภาพ”

ชองเสียบไมโครโฟน
ภายนอก  (น.193)

ชองเสยีบ Audio/Video OUT/
Digital (น.261, 276, 348)

ฝาปดกลอง (น.39)

วงแหวนหลัก

Hot shoe (น.305)

ปมุแฟลช(น.104)

แฟลชในตัว/ไฟชวยหาโฟกัส (น.104/98)

ไฟลดตาแดง/
ไฟระบบหนวงเวลา

(น.105/103)

<    >

ชองเสียบสายลั่นชัตเตอร 
(น.304)

ชองตอพวงสัญญาณ
HDMI mini OUT (น.258)



Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง

ปมุลอ็คคาแสง / คาแสงแฟลช /
ภาพดชัน ี/ลดขนาดภาพ
(น.121/122/238/240, 283)

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

ฝาปดชองใส
การด(น.31)

ชองเสียบไฟ
กระแสตรง
(น.302)

ไฟแสดงสถานะ
ของการด (น.32)

กระเดื่องล็อคฝาปด
(น.30)
ฝาปดชองใสแบตเตอรี
(น.30)
ปุมลบภาพ (น.264)

ปุมเลนดูภาพ (น.82)
ปุมปรับตั้ง (น.46)

เลอืกสมดลุสขีาว (น.135)
เลอืก Picture Style (น.93)
เลอืกระบบขบัเคลือ่น (น.101, 103)
เลือกระบบออโตโฟกัส (น.95)

ชองเสยีบการด(น.31)

ชองสกรูยึดขาตั้งกลอง

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

           ชองรบัแสง/
ปมุชดเชยแสง (น.113/117)

ปมุเมน ู(น.46)

เลนสของชองเล็งภาพ
ยางรองชองเล็งภาพ (น.304)

เซนเซอรเปด-ปดจอ LCD (น.50, 213)

ลำโพง (น.250)

         ปมุปรบัควบคมุแบบเรว็/
ปุมพิมพภาพโดยตรง (น.44/281)

วงแหวนปรับแกสายตา (น.42)
ถายภาพดวย Live View/
ถายภาพยนตร (น.144/170)

               ปุม Info.
(น.50, 82, 146, 175, 209)

ปมุเลอืกแบบทศิทาง(น.46)



Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง

การแสดงผลการปรับตั้งควบคุม (ใน Creative Zone ดหูนา 24)
ความไวชตัเตอร 

คาการชดเชยแสง
   ปรมิาณการชดเชยแสง(น.117)
    ระดบัการถายภาพครอม(น.119)

ระบบบันทึกภาพ
Picture Style (น.93)

จำนวนภาพที่ถายไดอีก
จำนวนภาพทีถ่ายไดอกีเมือ่ใช
ระบบถายภาพครอมสมดลุสขีาว
นบัถอยหลงัเมือ่ใชระบบหนวงเวลา

เข็มชี้ทิศทางของวงแหวนควบคุมหลัก
ชองรับแสง

ความไวแสง(ISO) (น.90)

ระบบขับเคลื่อน (น.101, 103)

ชดเชยแสงแฟลช (น.118)

เนนรายละเอียด
ในสวนสวาง (น.295)

สัญลักษณการควบคุม
แบบเรว็ (น.44)

การทำงานของ AF (น.95)

ปรบัความเขมสวางอตัโนมตั ิ(น.123)

ชดเชยแสงแฟลช
ภายนอก

การปรับตั้งแฟลชในตัว
กลอง (น.216)
คุณภาพในการบันทึก (น.86)

ปรับแกสมดุลสีขาว (น.137)
ลดสญัญาณรบกวนเมือ่ถายภาพ Multi shot (น.124)

ระบบวดัแสง (น.115)
ระบบวดัแสงเฉลีย่ทัง้ภาพ
ระบบวดัแสงเฉพาะสวน
ระบบวดัแสงเฉพาะจดุ
ระบบวดัแสงเฉลีย่เนนกลางภาพ

ถายภาพครอมสมดุลสีขาว(น.138)

หนวงเวลาถายภาพ: ถายภาพตอเนือ่ง
สถานะการเชือ่มตอของอปุกรณ GPS

ถายภาพครัง้ละภาพ
ถายภาพตอเนือ่ง
หนวงเวลาถายภาพ: 10 วนิาท ี/ รโีมท
หนวงเวลาถายภาพ: 2 วนิาที

ระดบัพลงังานแบตเตอรี (น.35)

ขอมลูและสญัลกัษณตางๆ จะปรากฏขึน้กต็อเมื่อมกีารปรบัตัง้

ระบบสมดลุสขีาว (น.135)

สถานะของ Eye-Fi (น.307)



Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง

โฟกัสสกรีน จุดโฟกัส

ความไวแสง

ไฟยนืยนัความชดั

จำนวนภาพถายตอเนือ่งไดมากทีส่ดุ

ปรับแก
สมดุลสีขาว

ความไวชัตเตอร
ถายภาพในระบบสเีอกรงค(ขาวดำ)

สเกลบอกคาแสง
   ระดับการชดเชยแสง
   ชวงการถายภาพครอม
 สถานะการทำงานของระบบลดตาแดง

ชองรับแสง
การดเตม็ (FuLL)
การดผดิปกต ิ (Err)
ไมมกีารด (Card)

ความไวชัตเตอร
FE Lock (FEL)
กำลงัทำงาน (buSY)

ชดเชยแสงแฟลช

ลอ็คคาแสงแฟลช /
กำลังถายภาพครอมดวยแฟลช

High Speed Sync

แฟลชพรอม /
เตอืนการทำงานของ FE
Lock ทีอ่าจผดิพลาด

เนนรายละเอียดในสวนสวาง

พื้นที่วัดแสงเฉพาะจุด

ลอ็คคาแสง /
กำลังถายภาพครอม

อยใูนระหวางการประจไุฟแฟลช (     buSY)

การแสดงผลของชองมองภาพ
ไฟแสดงจุดโฟกัสที่ทำงาน < • >

ขอมลูและสญัลกัษณตางๆ จะปรากฏขึน้กต็อเมื่อมกีารปรบัตัง้



Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง

วงแหวนเลอืกระบบบนัทกึภาพ
วงแหวนเลอืกระบบแบงเปนกลมุ คอื กลมุโปรแกรมขัน้พืน้ฐาน(Basic Zone) และกลมุโปรแกรม
สรางสรรค(Creative Zone)

โปรแกรมตางๆ ในกลมุนี ้จะชวยใหปรบัตัง้และควบคมุ
การทำงานของกลองไดมากขึ้น

Program AE (น.84)
Shutter-priority AE (น.108)
Aperture-priority AE (น.110)
Manual (น.113)

ผใูชเพยีงกดชตัเตอรเพือ่ถายภาพ กลองจะ
ควบคมุการปรบัตัง้ตางๆ เพือ่ใหเหมาะกบัวตัถุ

(น.67)  สำหรบัการถายภาพบคุคล
(น.68)  สำหรบัการถายภาพทวิทศัน

(น.69)  สำหรบัการถายภาพสิง่ของเลก็ๆ ในระยะใกล
(น.70)  สำหรบัการถายภาพภาพกฬีาและภาพเคลือ่นไหว

(น.71)  สำหรบัการถายภาพบคุคลกบัแสงกลางคนื

Scene Intelligent Auto (น.58)
Flash Off (น.63)
Creative Auto (น.64)

(น.72)  สำหรบัการถายภาพทวิทศันกลางคนื ใชมอืถอืกลอง
(น.73)  สำหรบัการถายภาพยอนแสง



Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง

เลนส
เลนสทีไ่มมสีเกลบอกระยะโฟกสั

รองสำหรบัตดิตัง้ฮดู (น.338)

เกลียวสำหรับติดตั้งฟลเตอร
ดานหนาของเลนส  (น.338)

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

สวิตซของระบบปองกันภาพสั่น (น.41)
ดชันสีำหรบัตดิตัง้เลนส (น.39)

จดุสมัผสั (น.17)

ความยาวโฟกสัของซมู (น.40)

สวติซเลอืกระบบโฟกสั (น.39)

เลนสทีม่สีเกลบอกระยะโฟกสั

รองสำหรบัตดิตัง้ฮดู (น.338)

เกลียวสำหรับติดตั้งฟลเตอร
ดานหนาของเลนส  (น.338)

วงแหวนซูม (น.40)

สวิตซของระบบปองกันภาพสั่น (น.41)

สเกลแสดงระยะโฟกัส

จดุสมัผสั (น.17)

ความยาวโฟกสัของซมู (น.40)

สวติซเลอืกระบบโฟกสั (น.39)

วงแหวนโฟกัส (น.100,164)
ดชันสีำหรบัตดิตัง้เลนส (น.39)



Ê‹วนตางๆ ของตัวกลอง

เครื่องประจุไฟ LC-E8
สำหรบัประจไุฟ Battery Pack LP-E8 (น.28)

ปลั๊กไฟ
ชองใสแบตเตอรี

ไฟแสดงสถานะการประจุไฟ

เครือ่งประจไุฟ LC-E8E
สำหรบัประจไุฟ Battery Pack LP-E8 (น.28)

ชองใสแบตเตอรี
ไฟแสดงสถานะการประจุไฟ

ชองเสียบสายไฟ

สายไฟ

คำเตอืนเพือ่ความปลอดภยั :
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการเกิดประกายไฟและไฟฟาลัดวงจร
ใหอานและปฏิบัติตามคูมืออยางละเอียดและใชงานดวยความระมัดระวัง
สำหรบัการใชกบัปลัก๊ไฟทีม่ลีกัษณะตางจากประเทศสหรฐัอเมรกิา สามารถจะใชตวัแปลงเพือ่เสยีบสายไฟของ
เครื่องใหเขากับรูปแบบของปลั๊กในแตละประเทศได

ไฟแสดงสถานะการ
ประจไุฟเตม็แลว

ไฟแสดงสถานะการ
ประจไุฟเตม็แลว



àÃÔèÁµŒ¹ãªŒ¡ÅŒÍ§
ในบทนี ้จะอธบิายการเตรยีมกลองสำหรบันำออกไปใชงาน
และความรพูืน้ฐานในการปรบัควบคมุกลองในขัน้เบือ้งตน

วิธีรอยสายคลองคอ
สอดปลายสายเขากับชองรอยสายคลองคอ
โดยสอดผานทางดานลาง จากนั้นสอดผาน
แถบรัด ดังภาพ แลวจึงสอดสายผานหัว
เข็มขัด จากนั้นปรับสายที่อยูในบริเวณดัง
กลาวใหตึงและมีความยาวพอเหมาะ และ
ตรวจสอบดวูาสายไดยดึกบักลองดแีลว

ฝาครอบชองเล็งภาพจะติดตั้งมากับ
สายคลองคอ (น.304)

ฝาครอบชองเล็งภาพ



¡ารประจุไฟแบตเตอรี
ถอดฝาครอบออกตามทิศทางของลูกศร

ใสแบตเตอรีเขากับรองของแทนประจุไฟ
ใสแบตเตอรีตามลำดับขั้นตอนโดยมีทิศทางตามศรชี้
และตรวจดูวาแบตเตอรีเขาที่อยางแนนหนา
เมือ่ตองการถอดแบตเตอรอีอก ใหทำตามขัน้ตอน
โดยใชลำดับและทิศทางยอนกลับ

การประจุไฟแบตเตอรี
สำหรับรุน LC-E8

ดึงขาของปลั๊กออกมาตามทิศทางของลูกศร
และเสียบเขากับปลั๊กไฟที่ผนัง

สำหรับรุน LC-E8E
เสียบตอสายไฟเขากับชองเสียบของเครื่องประจุไฟ
จากนั้นเสียบปลายอีกดานหนึ่งเขากับปลั๊กไฟที่ผนัง

เครือ่งประจไุฟจะทำการประจไุฟทนัท ีโดยไฟแสดง
สถานะจะติดสวางเปนสีสม
เมือ่แบตเตอรถีกูชารจจนเตม็แลว ไฟแสดงสถานะ
จะเปลี่ยนเปนสีเขียว

การประจไุฟจนเตม็ จะใชเวลาประมาณ 2 ชม. ทีอ่ณุหภมู ิ23 Cํ / 73 Fํ โดย
ระยะเวลาในการประจไุฟจะขึน้อยกูบัอณุหภมูใินเวลานัน้และระดบัพลงังาน
ที่ตองประจุ
เพือ่ความปลอดภยั เมือ่ประจไุฟในอณุหภมูติ่ำ (6 Cํ-10 Cํ / 43 Fํ-50 Fํ) จะใชเวลา
นานกวาปกต ิ(นานประมาณ 4 ชัว่โมง)

ถอดฝาครอบแบตเตอรีที่ติดตั้งมากับแบตเตอรีออก



เคลด็ลบัการใชแบตเตอรแีละเครือ่งประจไุฟ

ประจุไฟแบตเตอรีกอนนำกลองไปใช 1 วัน หรือประจุไฟในวันที่จะใช
ถึงแมวาจะไมไดใชกลอง หรือเก็บกลองไวในที่จัดเก็บ แบตเตอรีจะมีการคายประจุ
ออกไปอยางชาๆ ทีละนอย ทำใหพลังงานในแบตเตอรีคอยๆ ลดระดับลงไป

ภายหลงัจากประจไุฟเตม็แลว ถอดแบตเตอรอีอกจากเครือ่งประจไุฟ และถอดสาย
ไฟของเครื่องประจุไฟออกจากปลั๊กไฟ
ถอดแบตเตอรีออกจากตัวกลอง เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน
ถาแบตเตอรีถูกใสไวในตัวกลองที่เก็บและไมไดใชงานเปนเวลานาน ประจุไฟฟาใน
แบตเตอรีจะคายออกทีละนอยๆ ทำใหอายุการใชงานของแบตเตอรีสั้นลง ควรถอด
แบตเตอรีออกจากกลองกอนจะนำกลองไปเก็บ และควรจะเก็บแบตเตอรีโดยใช
ฝาครอบไว การนำแบตเตอรีไปเก็บไวเปนเวลานานหลังจากการประจุไฟเต็มก็จะ
ทำใหประสิทธิภาพของแบตเตอรีเสื่อมลงไดเร็วขึ้น
เครื่องประจุไฟนี้สามารถนำไปใชในประเทศตางๆ ได
เครื่องประจุไฟรุนนี้ออกแบบใหใชงานไดกับระบบไฟฟากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟา
ตั้งแต 100 V จนถึง 240 V และมีความถี่ในชวง 50/60 Hz ซึ่งครอบคลุมระบบการ
จายไฟฟาของทุกๆ ประเทศ หามดัดแปลงหรือถอดชิ้นสวนใดๆ โดยเฉพาะหมอแปลง
ที่อยูในเครื่องประจุไฟ เพราะจะทำใหเครื่องประจุไฟเกิดความเสียหาย

ถาแบตเตอรใีชงานไดไมนานหลงัจากเพิง่ประจไุฟเตม็ แสดงวาแบตเตอรเีสือ่มแลว
ควรซื้อแบตเตอรีกอนใหม

หามนำแบตเตอรรีนุอืน่ๆ มาประจไุฟ ยกเวนแบตเตอรขีองกลอง(Battery Pack LP-E8)
Battery Pack LP-E8 ออกแบบมาเพือ่ใชกบัอปุกรณรนุทีแ่คนนอนเจาะจงเทานัน้ การนำไป
ประจไุฟดวยเครือ่งชารจชนดิอืน่ หรอืใชกบัอปุกรณอยางอืน่จะทำใหเกดิความเสยีหายทัง้ตอ
แบตเตอรแีละอปุกรณ ซึง่อยนูอกเหนอืขอบเขตในการรบัประกนัสนิคาของแคนนอน

¡ารประจุไฟแบตเตอรี

เมื่อซื้อกลองมาใหม แบตเตอรีจะไมไดถูกประจุไฟไวจนเต็ม
ประจุไฟแบตเตอรีใหเต็มกอนจะนำกลองไปใช

หลงัจากถอดเครือ่งประจไุฟหรอืถอดสายไฟออกจากปลัก๊ไฟแลว หามสมัผสับรเิวณขัว้สมัผสั
อยางนอย 3 วนิาที



¡ารใสและถอดแบตเตอรี

การใสแบตเตอรี

ใสแบตเตอร ีLP-E8 ทีป่ระจไุฟเตม็แลวเขากบัชองใสของตวักลอง

เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี
ดนัสลกัของฝาปดไปตามทศิทางของลกูศร
ในภาพและเปดฝาออก

ใสแบตเตอรีเขาสูชองใส
หนัแบตเตอรดีานทีเ่ปนจดุสมัผสัเขาดานใน

ใชนิว้ดนัเขาจนสดุ กระทัง่แบตเตอรถีกูลอ็ค
จนแนนภายในชอง

ปดฝากลบัเขาที่
ปดฝาเขาทีเ่ดมิจนมเีสยีงของสลกัลอ็คดงัขึน้

เปดฝาปดและนำแบตเตอรอีอก
ผลักสลักล็อคแบตเตอรีตามทิศทางของลูกศร
และนำแบตเตอรีออก
เพือ่ปองกนัการลดัวงจร ควรใสฝาครอบ
แบตเตอร(ีมมีาให น.28) ไวเสมอหลงัจากทีน่ำ
แบตเตอรีออกจากกลอง

หลงัจากเปดฝาปดชองใสแบตเตอรอีอกแลว ควรใชความระมดัระวงั ไมดนัฝาปดแรงมากจนพบัไป
ในดานตรงขาม เพราะจะทำใหบานพบัของฝาปดชำรดุ

การถอดแบตเตอรี



¡ารใสและถอดการด

การใสการด
เปดฝาปดชองใสการด

เลือ่นฝาปดชองใสการดตามทศิทาง
ของลกูศรเพือ่เปดฝาออก

สวติซปองกนัการบนัทกึของการด ใสการด
หันฉลากของการดเขาหาตัว แลวดันเขาใน
ชองใสการดจนสดุทางจนการดถกูยดึเขาที่

ปดฝา
ปดฝาตามทิศทางของลูกศร และดันจนมี
เสยีงเบาๆ

เมือ่ปรบัสวติซเปด/ปดกลองไปที่
ตวัเลขบอกจำนวนภาพทีส่ามารถถายไดทัง้
หมดสำหรบัการดแผนนีจ้ะปรากฏขึน้บนจอ
LCD

จำนวนภาพทีถ่ายไดทัง้หมด

จำนวนภาพทีถ่ายไดทัง้หมดขึน้อยกูบัความจทุีย่งัคงเหลอือยขูองการด, คณุภาพในการบนัทกึ,
ความไวแสง ฯลฯ
เมือ่ปรบัเมน ู[     1: Release shutter without card] ใหเปน [Disable] จะชวย
ปองกนัไมใหผใูชลมืใสการดในตวักลอง (น.200)

สามารถนำการด SD มาใชกับกลองไดหลายชนิด ไดแก SD, SDHC และ SDXC และ
สามารถใชการด SDHC และ SDXC ชนิด UHS-I ได และภาพที่ถายไวจะถูกบันทึกลง
ในการดที่นำมาติดตั้ง

ตรวจสอบแผนการดวาสวิตซปองกันการถูกบันทึกของการดไดถูกปรับใหถูก
ตำแหนง(เลือ่นขึน้ไปทางดานบน) เพือ่ใหการดแผนนัน้สามารถบนัทกึและลบได

จำนวนภาพทีถ่ายได



¡ารใสและถอดการด

การถอดการด
เปดฝาปดชองใสการด

ปรบัสวติซเปด/ปด การทำงานไปที่

ตรวจสอบวา ตวัอกัษร “Recording......”
ไมไดปรากฏบนจอ LCD

ตรวจสอบดูวา ไฟแสดงสถานะของ
การดไมไดติดสวางอยู

นำการดออกจากชองใส
ดันการดเบาๆ เขาไปอีกเล็กนอยจนสุดทางและ
ปลอยนิว้ การดจะหลดุจากการลอ็ค
ดงึการดออกตรงๆ จากนัน้ปดฝา

ไฟแสดงสถานะ

ขณะทีไ่ฟบอกสถานะของการดติดสวางหรอืกระพรบิ หมายถงึไฟลภาพกำลงัถกูบนัทกึ
หรอืการดกำลงัถกูอานขอมลู กำลงัลบไฟล หรอืไฟลภาพกำลงัถกูถายโอนออกไป ใน
ขณะทีไ่ฟบอกสถานะนีก้ำลงัตดิสวางหรอืกระพรบิ ไมควรทำสิง่ตางๆ ตามรายการดาน
ลาง เพราะอาจทำใหขอมลูภาพเสยีหาย และอาจทำใหเกดิความเสยีหายตอการดและ
ตัวกลองดวย
   เปดฝาปดชองใสการด
   เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี
    เขยาหรอืกระแทกกลองอยางแรง
ถาการดแผนนัน้เคยถกูใชถายภาพแลว หมายเลขภาพจะไมเริม่ตนจาก 0001 (น.204)

ถามีขอความเตือนเกี่ยวกับความบกพรองผิดปกติของการดปรากฏบนจอ LCD ใหลองถอด
การดออกและเสยีบการดเขาไปใหม ถายงัมขีอความเตอืนปรากฏอย ูใหใชการดแผนอืน่ๆ และ
ถาสามารถถายโอนขอมลูภาพของการดแผนทีม่ปีญหาลงในคอมพวิเตอรได ใหถายโอนไฟลทัง้
หมดใหเรียบรอย จากนั้นทำการฟอรแมทการดใหม (น.48) การดที่มีปญหาก็อาจจะกลับมา
ทำงานไดตามปกติ
ไมควรใชนิว้มอืหรอืวตัถทุีเ่ปนโลหะสมัผสับรเิวณจดุสมัผสัของการด



¡ารใชจอภาพ LCD
เมื่อผูใชพลิกเปดจอ LCD ออกมา ก็จะสามารถปรับตั้งเมนูและฟงกชั่นตางๆ ถายภาพ
ดวยระบบ Live View ถายภาพยนตร ดูภาพนิ่งและภาพยนตร และจอภาพ LCD นี้ยัง
สามารถปรับมุมและทิศทางไดตามที่ตองการ

พลิกเปดจอภาพ LCD

หมุนจอภาพ LCD
เมือ่พลกิจอภาพ LCD ออกมาแลว ผใูชสามารถ
จะหมุนจอขึ้นหรือลง หรือปรับใหหันไปทางดาน
ของวัตถุที่จะถายภาพได

หันจอภาพเขาหาตัว
สำหรบัการใชงานตามปกต ิใหหนัจอภาพเขาหา
ตัวผูใช

มุมที่ระบุในภาพนั้น เปนคาโดยประมาณ

พลกิหมนุจอภาพดวยความระมดัระวงั เพือ่ไมใหขอพบัของจอภาพชำรดุหรอืเสยีหาย

เมือ่ไมไดใชกลอง ใหปดจอภาพโดยหนัหนาจอภาพเกบ็เขาไปทางดานใน เพือ่ปองกนัจอภาพ
จากการกระทบกระแทก
ในขณะถายภาพโดยใชระบบ Live View หรอืถายภาพยนตร การหนัจอภาพไปหาวตัถ(ุคน)
จะทำใหวตัถ(ุคน) มองเหน็ภาพทีก่ำลงัจะถายไดเหมอืนกบัใชกระจกเงา
โดยขึน้อยกูบัการปรบัมมุของจอภาพ การแสดงผลของจอภาพอาจดบัลงกอนทีจ่อภาพ LCD
จะถูกพับปด



¡ารเปดสวิตซกลอง
เมื่อผลักสวิตซเพื่อเปดการทำงานของกลอง จอภาพจะแสดงเมนูสำหรับปรับตั้ง
โซนของเวลา วันที่/เวลา อานรายละเอียดการปรับตั้งโซนของเวลา วันที่/เวลา
ในหนา 36

กลองจะเปดการทำงาน และผใูช
สามารถถายภาพยนตรได (น.169)

กลองถกูปด และไมสามารถปรบัควบ
คมุใดๆ ใหปรบัมาทีต่ำแหนงนีเ้สมอเมือ่
ไมไดใชกลอง

เกีย่วกบัระบบปดการทำงานอตัโนมตัิ
เพือ่การประหยดัพลงังานของแบตเตอร ีกลองจะปดการแสดงผลและการทำงานโดยอตัโนมตัิ
หลงัจากไมมกีารปรบัควบคมุใดๆ ตดิตอกนัเปนเวลา 30 วนิาท ี เมือ่ตองการใชกลองอกี ผใูช
เพยีงแตแตะชตัเตอรเบาๆ (น.43)

เมื่อสวิตซถูกปรับไปที่ตำแหนง                 ในขณะที่กลองกำลังบันทึกขอมูลลงในการด สัญลักษณ
[Recording.....] จะปรากฏขึน้บนจอภาพ และกลองจะปดการทำงานภายหลงัจากทีไ่ดบนัทกึ
ไฟลของภาพนัน้ลงในการดจนเสรจ็สมบรูณ

ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการปดการทำงานของกลองไดจากการปรับตั้งในเมนู
[     2: Auto Power Off ] (น.201)

เกีย่วกบัระบบทำความสะอาดเซนเซอรโดยอตัโนมตัิ

กลองจะเปดการทำงาน และผใูช
สามารถถายภาพนิ่งได

ทกุๆ ครัง้ทีส่วติซเปด/ปด ถกูปรบัไปที ่              หรอื                ระบบทำความสะอาด
พืน้ผวิของเซนเซอรจะเริม่ทำงานโดยอตัโนมตั(ิจะไดยนิเสยีงเบาๆ) และในขณะทีก่ำลงั
ทำความสะอาด สญัลกัษณ               จะปรากฏบนจอ LCD
แมวาระบบจะยงัทำงานคางอย ูผใูชกถ็ายภาพไดเพยีงแตะชตัเตอรเบาๆ (น.43) เพือ่
หยดุทำความสะอาดเซนเซอร ใหกลองพรอมถายภาพทนัที
หากผใูชปรับสวติซปดเปด             /              สลบักนัอยางรวดเรว็ สญัลกัษณ
               จะไมปรากฏขึน้บนจอ LCD ซึง่ไมถอืเปนความผดิปกติ



¡ารเปดสวิตซกลอง

การตรวจสอบระดบัพลงังาน
เมือ่ปรบัสวติซไปทีต่ำแหนง                    จอ LCD จะแสดงระดบัพลงังานแบบใดแบบหนึง่
จากทัง้หมด 4 แบบ ดงันี้

พลงังานเตม็
พลงังานลดลงเลก็นอย แตยงัมเีหลอื
อยพูอสมควร
พลงังานใกลจะหมดในไมชา

พลงังานหมด ควรประจไุฟใหม

อุณหภูมิ
ประมาณ 550 ภาพ
ประมาณ 440 ภาพ

ไมใชแฟลช
ใชแฟลช 50%

ประมาณ 470 ภาพ
ประมาณ 400 ภาพ

อายกุารใชพลงังานของแบตเตอร ี[จำนวนภาพทีถ่ายไดโดยประมาณ]
ที่ 23 Cํ / 73 Fํ ที่ 0 Cํ / 32 Fํ

ตัวเลขในตารางขางตนไดมาจากการทดสอบดวยแบตเตอรี LP-E8 ที่ประจุไฟเต็มโดยไมไดใช
ระบบ  L ive View และทดสอบตามการทดสอบมาตรฐานของสมาคมกลองและการถาย
ภาพ(CIPA)
จำนวนภาพที่ถายไดเมื่อใช Battery Grip BG-E8
สามารถใสแบตเตอรี LP-E8 ได 2 กอน จึงสามารถถายภาพไดมากกวาเดิม 2 เทา
เมื่อใชแบตเตอรีขนาด AA/LR6 ชนิดอัลคาไลน (ที่ 23 ํ C/ 73 ํ F) จะถายภาพไดประมาณ
470 ภาพเมื่อไมใชแฟลชเลย และ 270 ภาพ เมื่อใชแฟลช 50%

แตะปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งบอยๆ หรือเปนเวลานาน
มักจะใชระบบ AF จับภาพบอยๆ โดยไมไดถายภาพ
เมื่อใชกับเลนสที่มีระบบลดภาพสั่น (IS)
เปดดูภาพบอยๆ หรือใชจอ LCD ปรับตั้งบอยๆ

จำนวนภาพที่ถายไดจริงอาจนอยกวาที่แสดงไวในตาราง
โดยขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและลักษณะการใชงาน  ดังตอไปนี้

การทำงานของเลนสนั้นอาศัยแบตเตอรีของกลอง ซึ่งเลนสบางตัวอาจจะใชพลังงานมาก
และทำใหจำนวนภาพที่ถายไดมีปริมาณลดลง
อายุการใชงานของแบตเตอรีเมื่อใชระบบ Live View ดูหนา 145

จำนวนภาพที่ถายไดนั้นอาจจะมีจำนวนลดลงจากจำนวนที่ระบุ โดยขึ้นอยูกับสภาพการ
ถายภาพในขณะนั้น



¡ารตัง้วนัที ่เวลา และโซนของเวลา
เมือ่เริม่เปดกลองใชครัง้แรก หรอืเมือ่มกีารปรบัตัง้ โซนของเวลา และวนัที/่เวลาใหม(reset) หนา
จอ LCD จะแสดงรปูแบบของการปรบัตัง้โซนของเวลาและวนัที/่เวลา ใหทำตามขัน้ตอนดานลาง
โดยปรบัโซนของเวลาเสยีกอน ซึง่ผใูชสามารถปรบัโซนของเวลาใหตรงกบัตำแหนงทีอ่ยปูจจบุนั
จากนั้นหากเปลี่ยนไปอยูในโซนเวลาอื่น ก็สามารถจะตั้งโซนเวลาซึ่งเปนที่หมายเพื่อใหกลอง
บนัทกึวนัที/่เวลา ทีถ่กูตอง
โปรดทราบวา วนัที/่เวลา ทีแ่นบไปกบัภาพทีบ่นัทกึนัน้ จะขึน้อยกูบัขอมลูของวนัที/่เวลา
ที่ปรับตั้งไว โปรดตรวจสอบใหมั่นใจวาไดตั้ง วันที่/เวลา ที่ถูกตองแลว

ปรบัตัง้โซนของเวลา
จะถูกตั้งเปนคาเริ่มตน

กดปมุ
ในแถบ [     2] เลอืก [Time zone]
จากนั้นกดปุม
กดปมุ               เพือ่เลอืกโซนของเวลา
กดปมุ             เพือ่ให            ปรากฏขึน้

สำหรับวิธีการปรับตั้งเมนู ไดอธิบายในหนา 46-47
เวลา ที่ปรากฏอยูที่มุมขวาลางของจอภาพ จะเปนความแตกตางของเวลา เมื่อเปรียบเทียบ
กับ Coordinated Universal Time (UTC) หรือเวลาสากล ถาไมพบตัวเลือกของโซนเวลา
ที่ตรงกับตำแหนงที่อยู ใหปรับตั้งโซนของเวลาโดยอางอิงความแตกตางจากเวลาสากล

<     >
กดปมุ              เพือ่เลอืกโซนของเวลา
จากนั้นกดปุม

ปรบัตัง้วนัทีแ่ละเวลา

ใชปุม              เพือ่เลอืกรายการ
 [Date/Time]  จากนัน้กดปมุ

แสดงรายการของเมนู
กดปมุ

ใชแถบ [     2] และเลือก [Date/Time]

ใชปุม              เพื่อเลือกแถบ [     2]



¡ารตัง้วนัที ่เวลา และโซนของเวลา

ตั้งวันที่และเวลา
ใชปุม             เพือ่ปรบัตัง้ตวัเลขวนัทีแ่ละเวลา
ใหตรง
กดปมุ            ซึ่งกรอบ  <    > จะปรากฏขึน้
ใชปุม               เพือ่ปรบัตวัเลข จากนัน้
กดปมุ      และกลบัสกูรอบปกติ

ออกจากเมนู
ใชปุม              เพือ่เลือ่นแถบสวางไปที่
[OK]  จากนัน้กดปมุ
กลองจะจำวันที่และเวลาที่ตั้งไวแลว

<      >

ปรับตั้ง daylight saving time
ปรับตั้งฟงกชั่นนี้เมื่อจำเปนเทานั้น
กดปมุ              เพือ่เลอืก
กดปมุ            เพื่อให  <    > ปรากฏขึน้
กดปมุ             เพือ่เลอืก  [      ]
จากนั้นกดปุม
เมือ่ตัง้ Daylight saving time เปน [      ] เวลาที่
ตัง้ไวในขัน้ตอนที ่ 3 จะเดนิเรว็ขึน้ 1 ชัว่โมง และ
ถาตัง้เปน         Daylight saving time จะถกูยก
เลกิไป และเวลาจะยอนถอยหลงัมา 1 ชัว่โมง

นาฬกิาและปฏทินิจะเริม่ทำงานทนัท ีภายหลงัจากทีก่ดปมุ               ในขัน้ตอนที ่5

ผูใชสามารถปรับตั้ง daylight saving time โดยใช [      2: Time zone]

เมือ่เกบ็กลองไวในทีเ่กบ็โดยถอดแบตเตอรอีอกเปนเวลานาน หรอืเมือ่แบตเตอรหีมดพลงังานลง โซน
ของเวลา และวนัที/่เวลา ทีต่ัง้ไวอาจจะถกูยกเลกิและตัง้เปนคาใหม(reset) หากเกดิเหตเุชนนี ้ใหตัง้
โซนเวลา และวนัที/่เวลา ใหม

หลงัจากทีม่กีารปรบัเปลีย่นโซนของเวลา ใหตรวจสอบ วนัที/่เวลา วาถกูตองหรอืไม

daylight saving time จะเชื่อมโยงกับ [      2: Time zone] และ [      2: Date/Time]



àลอืกภาษา
แสดงรายการของเมนู
กดปมุ                      เพือ่ใหกลองแสดงราย
การปรบัตัง้ในเมนทูีจ่อ LCD

เลอืกแถบ  [     2] และเลือก [Language       ]

กดปมุ              เพือ่เลอืกแถบ [     2]

กดปมุ              เพือ่เลอืกรายการ
[Language        ] (รายการที ่6 จากบน)
จากนัน้กดปมุ

เลือกภาษาที่ตองการ

เมือ่ตัง้แลว ภาษาของรายการจะเปลีย่นไป

กดปมุ                เพือ่เลอืกภาษาทีต่องการ
แลวกดปุม



ÇÔธใีสและถอดเลนส
การใสเลนส

ถอดฝาปดออก
ถอดฝาปดดานทายเลนส และฝาปดเมาทของกลอง
ออกโดยหมุนตามทิศทางของลูกศร

ใสเลนส
สอดทายเลนสเขาหาเมาทของกลอง โดยใหดัชนี
บนกระบอกเลนสตรงกับดัชนีสีขาวบนตัวกลอง
แลวจึงหมุนตามทิศทางของลูกศร จนมีเสียงดัง
“คลิ๊ก”

ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่ <AF>
(ออโตโฟกัส)

ถาสวติซนีถ้กูปรบัไวที ่<MF> (แมนนวลโฟกสั)
ระบบออโตโฟกัสจะไมทำงาน

ถอดฝาปดหนาเลนสออก

ควรถอดเปลีย่นเลนสในบรเิวณทีม่ฝีนุละอองนอย
เมือ่เกบ็กลองโดยไมไดสวมเลนสไวกบักลอง ตรวจสอบใหแนใจวา ไดใชฝาปดเมาทของกลอง
แลว
เปาหรอืปดฝนุทีฝ่าปดตวักลองกอนปดเสมอ

การปองกนัฝนุเขาสภูายในตวักลอง

<AF> ยอมาจาก Autofocus (ออโตโฟกัส)

ดชันสีแีดง

ดชันสีขีาว



ÇÔธีใสและถอดเลนส

เกีย่วกบัการซมู
เมือ่ตองการซมู ใชนิว้มอืหมนุวงแหวนซมูของเลนส
หากตองการซมูเพือ่จดัภาพใหเหมาะสม ใหซมู
กอนทีจ่ะโฟกสั เพราะการซมูหลงัจากทีโ่ฟกสัได
แล วอาจจะทำใหความชัดคลาดเคลื่ อน
ไปเล็กนอย

ขณะที่กดปุมปลดล็อคเลนสคางอยู ใหหมุน
กระบอกเลนสตามทศิทางของลกูศร

หมนุเลนสไปจนสดุทาง แลวจงึดงึออกตรงๆ

เมื่อถอดเลนสออกจากกลองแลว ใหใชฝาปด
ทายเลนสปดไวเพือ่ปองกนัฝนุ

การถอดเลนส

หามใชเลนสสองดดูวงอาทติยโดยตรง เพราะจะเกดิอนัตรายอยางมากตอดวงตา อาจทำใหสญู
เสยีการมองเหน็ได
ในขณะที่วงแหวนโฟกัสซึ่งอยูดานหนามีการหมุนในขณะเลนสกำลังคนหาความชัด หามใชนิ้ว
สมัผสัวงแหวน
ถาผใูชซือ้เลนส EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM ซึง่เปนเลนสชดุ KIT ใหอาน “คำเตอืน
เกี่ยวกับการใชเลนส  EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM” หนา 340

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

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



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

เมื่อภาพที่เห็นจากชองเล็งภาพดูนิ่งแลว
จึงกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ

ปรับสวิตซ IS ไปที่
ปรบัสวติซเปด/ปด การทำงานของกลองไปที่

ใชนิ้วแตะปุมชัตเตอรเบาๆ ลงไปครึ่งหนึ่ง
ระบบชวยลดภาพสัน่หรอื IS จะเริม่ทำงาน

ถายภาพ

ระบบ Image Stabilizer จะไมสามารถแกไขปญหาภาพมวั เมือ่ใชถายภาพสิง่ทีเ่คลือ่นที่

ระบบ Image Stabilizer จะมปีระสทิธภิาพในการทำงานลดลง เมือ่ใชถายภาพในขณะทีก่ำลงัยนื
อยบูนพืน้ทีซ่ึง่มคีวามสัน่มาก หรอืพืน้ทีท่ีม่กีารเคลือ่นไหวมาก เชน ในขณะลองอยใูนเรอืลำเลก็ๆ

เมือ่ตัง้กลองไวบนขาตัง้กลอง ผใูชสามารถถายภาพไดตามปกตแิมจะปรบัสวติซของระบบ IS ไป
ที ่<ON> แตกค็วรปรบัสวติซของระบบ IS ไวที ่<OFF> เพือ่การประหยดัพลงังาน

ระบบ Image Stabilizer จะทำงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ แมวาจะตัง้กลองไวบนขาตัง้กลองแบบ
ขาเดีย่ว(monopod) กต็าม
เลนส IS บางรนุออกแบบใหผใูชเลอืกปรบัระบบการทำงานของ IS ไดหลายแบบ อยางไรกด็ ีเลนส
ตอไปนีจ้ะปรบัการทำงานของระบบ IS ใหโดยอตัโนมตัิ

ระบบ Image Stabilizer จะทำงานแมวาจะปรบัสวติซเลอืกระบบโฟกสัไปที ่<AF> หรอื <MF>

เมือ่ถายภาพดวยชตัเตอร B ใหปรบัสวติซของระบบ IS ไปที ่<OFF>  ถาตัง้เปน <ON> ระบบ
IS จะแสดงผลการทำงานทีผ่ดิพลาด



ปรบัภาพในชองเลง็ภาพใหคมชดั

หมนุปรบัลกูบดิปรบัแกสายตา

หมุนปรับลูกบิดไปทางซายและขวา เพื่อให
กรอบเล็งของจุดโฟกัสทั้ง 9 จุดมีความ
คมชดัทีส่ดุ

ถายังไมสามารถปรับแกสายตาไดจนเห็นภาพในชองเล็งภาพที่คมชัดได แนะนำใหใช
Dioptric Adjustment Lens E ซึ่งมีใหเลือก 10 ระยะ(เปนอุปกรณเสริมพิเศษ)

การจบัถอืกลอง
เพื่อใหภาพคมชัด พยายามถือกลองใหมั่นคงและนิ่งที่สุดเพื่อไมใหภาพสั่น

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

สำหรับการเล็งภาพดวยจอ LCD ของกลองแทนการใชชองเล็งภาพ ดูหนา 143

การถือกลองถายภาพแนวนอน การถือกลองถายภาพแนวตั้งแนวนอน

¾×éนฐานการปรับควบคุมกลอง



¾×éนฐานการปรับควบคุมกลอง

การใชปมุชตัเตอร
การทำงานของปมุชตัเตอรแบงเปนสองจงัหวะ คอืเมือ่แตะลงไปเบาๆ ครึง่หนึง่ กลองจะโฟกสั
วดัแสง และแสดงผล เมือ่กดลงจนสดุ ชตัเตอรจะลัน่เพือ่ถายภาพนัน้

เมือ่แตะปมุชตัเตอรเบาๆ (กดลงครึง่หนึง่)
ระบบออโตโฟกสัจะเริม่ทำงาน มกีารแสดงผลของคา
แสง(ชัตเตอร/ชองรับแสง) จากระบบวัดแสงที่เลือก
คาแสงจะแสดงอยทูางดานลางสดุของจอ LCD ภาย
ในชองเลง็ภาพ

เมือ่กดชตัเตอรลงจนสดุ
ชตัเตอรจะลัน่ และกลองจะบนัทกึภาพนัน้ไว

ปองกนัภาพสัน่
ความสัน่ของมอืทีจ่บักลอง ตลอดจนความสัน่ของพืน้ทีซ่ึง่ยนืถายภาพอยมูกัจะมผีลทำให
ภาพทีถ่ายมคีวามสัน่และพรามวั และทำใหภาพลดความคมชดัลงไป โดยขึน้อยกูบัความ
สัน่ทีเ่กดิขึน้มากหรอืนอย เพือ่ปองกนัภาพสัน่ ใหปฏบิตัดงันี้

• ถอืกลองใหกระชบัมอื ดวยทาทางทีม่ัน่คง ดงัทีแ่นะนำกอนหนานี้
• แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ครึง่หนึง่ เพือ่ใหระบบออโตโฟกสัทำงาน แลวจงึ
   กดชัตเตอรลงจนสุด

หากผใูชกดปมุชตัเตอรลงจนสดุทนัท ีโดยไมแตะปมุชตัเตอรเพือ่ใหกลองหาโฟกสัเสยีกอน หรอื
แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ครึง่หนึง่ แลวกดลงจนสดุทนัทแีทบจะพรอมๆ กนั กลองจะหยดุชะงกัไปครู
หนึง่กอนทีช่ตัเตอรจะลัน่เพือ่ถายภาพนัน้
ในขณะทีก่ลองแสดงรายการตางๆ ของเมน ูเลนดภูาพ หรอืกำลงัประมวลผลและบนัทกึไฟลขอมลู
ลงในการด ผใูชสามารถสัง่ใหกลองกลบัไปพรอมถายภาพตอไปไดทนัทเีมือ่ใชนิว้แตะปมุชตัเตอร
เบาๆ ครึง่หนึง่



ผใูชสามารถจะเลอืกสิง่ทีต่องการปรบัตัง้และปรบัเปลีย่นฟงกชัน่ใหทำงานในแบบทีต่อง
การจากจอ LCD เรยีกการปรบัตัง้แบบนีว้า “Quick Control Screen”

แสดงระบบตางๆ ที่จอภาพ
เมือ่ตองการใชจอ LCD ในการปรบัตัง้กดปมุ
จอภาพจะแสดงฟงกชั่นตางๆ

เลือกฟงกชั่นที่ตองการปรับต้ัง

ถายภาพ
กดชัตเตอรจนสุดเพื่อถายภาพ

กด  เพื่อเลือกฟงกชั่น

หนาจอของระบบบนัทกึภาพพืน้ฐาน หนาจอของระบบบนัทกึภาพสรางสรรค

รบัตัง้ฟงกชัน่การถายภาพอยางรวดเรว็

ฟงกชั่นที่ถูกเลือกแลว และคำแนะนำคุณสมบัติ
(น.52) จะปรากฎทีห่นาจอ
หมนุ             เพือ่เปลีย่นเปนแบบทีต่องการ

ภาพที่เพิ่งถูกถายจะปรากฏขึ้นที่จอภาพ

สำหรบัฟงกชัน่ทีส่ามารถปรบัตัง้ไดในระบบบนัทกึภาพตางๆ ภายใน Basic Zone และวธิปีรบั
ตั้ง ดูหนา 75
ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 สามารถปรับตั้งโดยใชการสัมผัสจอภาพ(Touch screen) (น.53)



รับตั้งฟงกชั่นการถายภาพอยางรวดเร็ว

* ฟงกชัน่ทีม่เีครือ่งหมายดอกจนัจะไมสามารถปรบัตัง้ไดดวยจอปรบัตัง้อยางรวดเรว็

ชองรบัแสง (น.110)
ความไวชตัเตอร (น.108)

ชดเชยแสง / ถายภาพครอม
(น.117, 119)

ระบบบนัทกึภาพ *  (น.24)

Picture Style  (น.93)

เพิม่รายละเอยีดในสวนสวาง* (น.295)

ระบบออโตโฟกสั  (น.95)

ระบบวดัแสง (น.115)

ความไวแสง (น.90)
ชดเชยแสงแฟลช (น.118)

ระบบขบัเคลือ่น  (น.101, 103)

ตวัอยางการแสดงผลของจอปรบัตัง้อยางรวดเรว็
ปรบัแกสมดลุสขีาว  (น.137)

สมดลุสขีาว  (น.135)

ยอนกลับ

ปรับตั้งแฟลชในตัว

คณุภาพในการบนัทกึภาพ (น.86)
ปรบัความเขมสวางอตัโนมตั ิ(น.123)

ถายภาพครอมสมดลุสขีาว (น. 138)

การแสดงฟงกชั่นที่ถูกปรับตั้ง

กดปมุ            เพือ่ยนืยนัการปรบัตัง้ และยอนกลบัสู
หนาจอของการปรับตั้งอยางรวดเร็ว

กดปมุ                 หรอืหมนุ             เพือ่เลอืกคาหรอื
รปูแบบทีต่องการ และมหีลายฟงกชัน่ทีป่รบัตัง้ไดดวย
การกดปุม

เลอืกฟงกชัน่ทีต่องการปรบัตัง้ และกดปมุ
จอภาพจะเปลีย่นไปแสดงรายการของฟงกชัน่ทีเ่ลอืก
(ยกเวนความไวชัตเตอรและชองรับแสง)



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

ารปรบัตัง้ควบคมุเมนู

จอภาพ LCD
ปุมยืนยันการปรับตั้ง
ปุมควบคุมแบบทิศทาง

ปมุ

(รายการเมนูในจอภาพ)
เมนแูละรายการทีแ่สดงอาจมคีวามแตกตางกนั ขึน้อยกูบัระบบบนัทกึภาพทีเ่ลอืก
ระบบบันทึกภาพพื้นฐาน ระบบบันทึกภาพยนตร

ระบบบันทึกภาพสรางสรรค
เลนดูภาพ

ถายภาพ
แถบรายการ

ถายภาพดวย Live View

รายการตัวเลือก

ปรบัตัง้
My Menu

การปรับตั้งเมนู



ารปรับตั้งควบคุมเมนู

แสดงรายการตางๆ ในเมนู
กดปมุ                    เพือ่แสดงรายการตางๆ

เลื่อนแถบเพื่อเลือกรายการ

ตัวอยางเชน แถบที่ [    3] จะหมายถึงหนาจอที่
ปรากฏขึน้เมือ่เลอืกแถบ [     ] ในตวัเลอืกอนัที ่3
[      ] จากทางดานซายของ Shooting

เลือกรายการที่ตองการ
กดปมุ        เพือ่เลอืกรายการ
จากนั้นกดปุม

เลอืกคาทีต่องการปรบัตัง้

กดปมุ                         เพือ่ออกจากการปรบัตัง้ใน
เมน ูและกลบัสกูารถายภาพตามปกติ

ยืนยันการปรับตั้ง
กดปมุ    เพือ่ยนืยนั

ออกจากการปรับตั้ง

วิธีปรับตั้งเมนู

การอธบิายเกีย่วกบัฟงกชัน่ของเมนตูางๆ ในทีน่ี ้ตัง้อยบูนสมมตฐิานวา ผใูชไดกดปมุ
<     >  เพือ่แสดงรายการของเมนบูนจอภาพแลว
หากตองการยกเลกิ กดปมุ <     > อีกครั้ง
รายละเอยีดของฟงกชัน่ของเมนตูางๆ ไดแสดงรายการรวมไวทีห่นา 314

รายการที่เลือกในปจจุบันจะเปนสีน้ำเงิน

กดปมุ          เพือ่เลอืกรายการ

กดปมุ                 หรอื                เพือ่เลอืกคาที่
ตองการ (คาการปรบัตัง้ทีต่องการอาจตองใชทัง้
              หรอื                 ในการปรบัตัง้)

ในขั้นตอนที่ 2 ผูใชสามารถหมุนวงแหวน               เพื่อเลือกแถบเมนูได
ในขัน้ตอนที ่2 ถงึ 5 ผใูชสามารถจะปรบัตัง้ดวยการสมัผสัหนาจอได (น.53)



ถาการดที่นำมาใชเปนการดแผนใหมที่ไมเคยใชมากอนหรือเคยใชกับกลองตัวอื่น หรือใชเก็บขอมูลสวนตัว
จากเครื่องคอมพิวเตอร ควรฟอรแมทดวยฟงกชั่นฟอรแมทของกลองเสียกอนที่จะนำมาใชเก็บขอมูลภาพ

เมือ่การดถกูฟอรแมท จะลบขอมลูทกุๆ อยางทีเ่กบ็อยใูนการด ซึง่แมแตไฟลภาพ
ทีถ่กูปองกนัการลบภาพไวกจ็ะถกูลบไปดวย ควรตรวจสอบใหดวีาไมมไีฟลหรอื
ขอมลูทีส่ำคญัทีต่องการเกบ็ไว หากไมแนใจ ใหถายโอนขอมลูทีอ่ยใูนการดไปเกบ็
ไวในคอมพวิเตอร ฯลฯ กอนทำการฟอรแมทการด

เลือก [Format card]
ภายในรายการของแถบ [    1] เลอืก
[Format card]  แลวกดปมุ

ฟอรแมทการด
เลอืก [OK] จากนัน้กดปมุ
การดจะถูกฟอรแมท
เมื่อฟอรแมทการดเสร็จแลว จอภาพจะกลับมา
แสดงเมนูอีกครั้งหนึ่ง

¡ารฟอรแมทการด

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



เกี่ยวกับการฟอรแมทในระดับละเอียด (Low-level Format)
ใชคำสัง่นีเ้มือ่พบวาการบนัทกึ หรอืการอานขอมลูของการดใชเวลานานมากกวาปกติ
หรือตองการลบขอมูลในการดทั้งหมด
การฟอรแมทแบบนี้ กลองจะฟอรแมททุกสวนที่สามารถเก็บขอมูลไดทั้งหมดของการด
ซึ่งจะใชเวลาฟอรแมทนานกวาแบบปกติอีกเล็กนอย
ในขณะที่ระบบฟอรแมทนี้กำลังทำงานอยู ผูใชสามารถยกเลิกการทำงานกลางคันได
โดยเลอืก [Cancel] ซึง่ระบบฟอรแมทแบบปกตจิะทำงานตอไปจนการฟอรแมทเสรจ็
สิน้สมบรูณ และสามารถใชการดเกบ็ขอมลูของไฟลภาพไดตอไปตามปกติ

เมื่อมีการฟอรแมทการดหรือลบขอมูล เฉพาะขอมูลของระบบการจัดการไฟลเทานั้นที่จะถูก
เปลีย่นแปลงไป ขอมลูทีเ่กบ็ไวในการดจะยงัไมถกูลบออกไปอยางบรบิรูณและอาจกกูลบัคนืมา
ไดอกี(ดวยซอฟทแวรบางชนดิ) ใหระมดัระวงัเรือ่งนีเ้มือ่ขาย มอบการดใหกบับคุคลอืน่ หรอืทิง้แผน
การด ดงันัน้เมือ่ไมตองการใชการดอกีหรอืตองการจะทิง้ไป ควรจะฟอรแมทในระดบัละเอยีด หรอื
ตดัทำลายแผนการดใหเสยีรปูไปเพือ่ไมใหขอมลูในการดรัว่ไหล

ความจขุองการดทีแ่สดงอยบูนจอภาพในขณะทีฟ่อรแมทอาจจะต่ำกวาความจทุีร่ะบไุวบนฉลาก
ของการด

สัง่ [Format Card] ในกรณดีงัตอไปนี้
เมื่อนำการดใหมมาใช
เมื่อนำการดที่ถูกฟอรแมทจากกลองตัวอื่นหรือจากคอมพิวเตอรมาใช
เมื่อการดนั้นเก็บภาพหรือขอมูลไวจนเต็มความจุ
เมื่อกลองแสดงผลวาการดมีความผิดปกติ (น.331)

¡ารฟอรแมทการด

กอนทีจ่ะใชการด Eye-Fi  แผนใหม ตองตดิตัง้ซอฟทแวรภายในการดลงในคอมพวิเตอร
เสยีกอน จากนัน้จงึใชกลองฟอรแมทการดนี้

อปุกรณนีส้นบัสนนุเทคโนโลย ี exFAT โดยไดรบัการอนญุาตจากไมโครซอฟท



»รบัเปลีย่นการแสดงผลของจอ LCD
จอ LCD ของกลองสามารถแสดงผลของขอมลูและคาทีป่รบัตัง้ไวสำหรบัถายภาพ รายการของเมนู
ภาพ การแสดงภาพทีถ่ายมาแลว ฯลฯ

ขอมลูการถายภาพ
ขอมลูการถายภาพจะปรากฏทนัททีีเ่ปดสวติซกลอง

ฟงกชัน่ของเมนู ภาพทีถ่ายไวแลว

หนาจอนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อกดปุม
                   และเมือ่กดปมุซ้ำ
ก็จะกลับไปสูการแสดงผลใน
หนาจอเดิม

แสดงภาพที่ถายไวแลวเมื่อกดปุม
         และเมือ่กดปมุซ้ำ กจ็ะกลบั
ไปสูการแสดงผลในหนาจอเดิม

เมื่อผูใชแนบตาเขาใกลกับชองเล็งภาพ เซนเซอร
ตรวจจับ(น.21, 213) จะปดการแสดงผลของ
จอภาพ LCD โดยอัตโนมัติ เพื่อปองกันมิใหแสง
สวางของจอ LCD รบกวนตอการมองภาพ และจอ
LCD จะกลับสูการแสดงผลตามปกติทันทีที่ผูใชละ
สายตาจากชองเล็งภาพ
เมือ่กดปมุ            ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นการ
แสดงผลของจอภาพ LCD ดงันี:้ จอแสดงการปรบั
ตั้งสำหรับการถายภาพ (น.22), ปดการแสดง
ผลของจอ LCD, และแสดงการปรบัตัง้ตางๆ ของตวั
กลอง (น.209)



โดยการปรบัตัง้ใน [    2: LCD auto off] ผใูชสามารถปรบัตัง้ไมใหจอภาพ LCD ดบัลงเอง
โดยอัตโนมัติได (น.213)
แมวาจอภาพจะกำลงัแสดงรายการเมน ูหรอืแสดงภาพทีถ่ายแลว ผใูชสามารถใชกลองถายภาพ
ตอไปไดทันทีเมื่อใชนิ้วแตะปุมชัตเตอร

หากผใูชมองชองเลง็ภาพในขณะสวมแวนกนัแดด จอ LCD อาจไมดบัลงโดยอตัโนมตัิ
ในกรณนีี ้ใหกดปมุ                    เพือ่ปดการแสดงผลของจอ LCD
เมื่อใชกลองใกลๆ กับแหลงกำเนิดแสงฟลูออเรสเซนต จอ LCD อาจดับลงเองโดย
อตัโนมตั ิถาเกดิเหตนุี ้ใหนำกลองออกหางจากแหลงกำเนดิแสงนัน้เสยี

»รับเปลี่ยนการแสดงผลของจอ LCD



¤íาแนะนำคุณสมบัติ
คำแนะนำคณุสมบตั ิเปนคำอธบิายงายๆ เกีย่วกบัลกัษณะของแตละฟงกชัน่หรอืตวัเลอืกแตละ
รายการ กลองจะแสดงคำแนะนำคณุสมบตัเิมือ่มกีารเปลีย่นระบบบนัทกึภาพ หรอืเมือ่ใชจอปรบั
ควบคมุแบบรวดเรว็ในการปรบัตัง้ฟงกชัน่เกีย่วกบัการถายภาพ และเมือ่ใชระบบ Live View ระบบ
ถายภาพยนตร หรือในขณะเลนดูภาพ  เมื่อผูใชเลือกฟงกชั่นหรือตัวเลือกจากหนาจอปรับควบ
คมุแบบรวดเรว็ คำแนะนำคณุสมบตัจิะอธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบัฟงกชัน่หรอืตวัเลอืกนัน้ๆ และ
จะดบัไปเมือ่ใชนิว้แตะทีค่ำอธบิาย หรอืเมือ่ใชกลองถายภาพตอไป

ระบบบนัทกึภาพ (ตวัอยาง)

การควบคมุอยางรวดเรว็ (ตวัอยาง)

ยกเลกิการทำงานของคำแนะนำคณุสมบตัิ

ฟงกชั่นการถายภาพ ระบบ Live View ระบบเลนดูภาพ

เลอืก [Feature guide]
ในแถบ [   3]  เลอืก [Feature guide]
จากนัน้กด             เลอืก [Disable]
จากนั้นกด



¡ารควบคุมดวยการสัมผัสจอ
จอภาพของกลองรนุนีอ้อกแบบใหตอบสนองตอการสมัผสั ซึง่ผใูชสามารถควบคมุดวย
การใชนิว้สมัผสัได

แตะ การควบคมุอยางรวดเรว็ (แสดงเปนตวัอยาง)

ใชนิ้วมือแตะที่จอภาพ (สัมผัสและยกนิ้วออก)

ดวยการแตะ ผูใชสามารถเลือกเมนู สัญลักษณ
ฯลฯ ทีป่รากฏบนจอภาพ

ปรับตัง้ฟงกชัน่ของเมน ูหลงัจากกดปมุ
จอควบคมุอยางรวดเรว็
ปรบัตัง้ฟงกชัน่หลงัจากกดปมุ

ปรบัตัง้ฟงกชัน่ในขณะถายภาพดวยระบบ Live View
ปรับตัง้ฟงกชัน่ในขณะถายภาพยนตร
ควบคุมการเลนดูภาพ

[      ]

สัญลักษณที่ผูใชสามารถแตะเลือกไดนั้น
จะแสดงอยูภายในกรอบ (ไมรวมกรอบของเมนู)
ตวัอยางเชน เมือ่แตะ           หนาจอของการควบ
คมุอยางรวดเรว็จะปรากฏขึน้ และเมือ่แตะ
ผใูชสามารถกลบัไปยงัจอภาพทีแ่สดงกอนหนาได

[      ]

การควบคมุทีส่ามารถทำไดโดยใชนิว้แตะสมัผสัจอภาพ

,

, ,
,  หรอื



ารควบคุมดวยการสัมผัสจอ

ลาก จอแสดงรายการของเมนู (แสดงเปนตวัอยาง)

เลื่อนนิ้วไปในขณะที่ใชนิ้วแตะจอภาพ

แสดงระยะ (แสดงเปนตวัอยาง)

เลอืกแถบรายการของเมน ูหรอืเลอืกรายการ หลงัจากกดปมุ
ปรบัตัง้สเกล
ปรบัตัง้ฟงกชัน่ในขณะถายภาพดวยระบบ Live View
ปรับตัง้ฟงกชัน่ในขณะถายภาพยนตร
ควบคมุการเลนดภูาพ (เลือ่นภาพอยางเรว็)

การควบคมุทีส่ามารถทำไดโดยใชนิว้ลากบนจอภาพ

ปดเสยีงเตอืนในขณะควบคมุดวยระบบสมัผสัจอภาพ
ถา [      1: Beep] ไดตัง้เปน [Touch to      ] จะไมมี
สัญญาณเสียง “บี๊บ” เมื่อควบคุมดวยระบบสัมผัส
จอภาพ



ารควบคุมดวยการสัมผัสจอ

ปรบัตัง้การควบคมุดวยระบบสมัผสัจอภาพ
เลือก [Touch control]

ในแถบ [    3] เลอืก [Touch control]
จากนั้นกดปุม

ปรบัตัง้ระบบสมัผสัจอภาพ
เลอืก [Enable]
หากตั้งเปน [Disable] ระบบสัมผัสจอภาพ
จะไมทำงาน

จอภาพ LCD ไมไดทำงานโดยตอบสนองตามแรงกดดนั ไมควรใชวตัถทุีม่คีม เชน ปลายเลบ็ หวั
ปากกาลกูลืน่ ฯลฯ ในการปรบัควบคมุดวยระบบสมัผสัจอภาพ
หามใชปลายนิว้ทีเ่ปยกน้ำในการปรบัควบคมุดวยระบบสมัผสัจอภาพ
ถาจอภาพ LCD มคีวามชืน้ หรอืปลายนิว้ของผใูชเปยกชืน้ ระบบสมัผสัจอภาพอาจไมมกีารตอบ
สนองหรอือาจทำงานผดิพลาด ในกรณนีี ้ใหปดสวติซพลงังานของกลองและใชผาเชด็จอ LCD
ใหแหง
ไมควรตดิตัง้แผนฟลมปองกนัรอยนิว้มอื(ทีม่จีำหนายทัว่ไป) หรอืสติก๊เกอร ทีจ่อ LCD เพราะอาจ
ทำใหความไวในการตอบสนองตอการสัมผัสลดลง

คำเตือนสำหรับการควบคุมดวยระบบสัมผัสจอภาพ





ในบทนี้ จะอธิบายการเกี่ยวกับการถายภาพดวยระบบถายภาพขั้นเบื้องตน(Basic
Zone) เพือ่ผลของภาพถายทีด่ ีและวธิกีารเลนดภูาพทีถ่ายมาแลว

เมือ่ใชระบบถายภาพขัน้เบือ้งตนBasic Zone) สิง่ทีผ่ใูชตองทำกเ็พยีงแตเลง็ไปยงัสิง่ที่
ตองการถาย กลองจะทำการปรบัคาตางๆ ใหโดยอตัโนมตั ิ(น.75, 310)  และเพือ่ปองกนั
ภาพเสียจากการปรับตั้งที่ผิดพลาดของผูใช ผูใชจะไมสามารถเปลี่ยนคาในระบบ
อัตโนมัติสมบูรณแบบ

เกีย่วกบัระบบ Auto Lighting Optimizer(ระบบปรบัความเขมสวางอตัโนมตั)ิ
ในระบบถายภาพขัน้เบือ้งตน ระบบ Auto Lighting Optimizer(ระบบปรบัความเขมสวางอตัโนมตั)ิ
(น.123) ซึ่งเปนฟงกชั่นพิเศษจะปรับความเขมสวางและความเปรียบตางของแสงในภาพใหโดย
อตัโนมตั ิและสามารถตัง้ระบบนีเ้ปนระบบมาตรฐานในระบบถายภาพสรางสรรคดวยเชนกนั
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ระบบถายภาพขัน้เบือ้งตน



ปรบัวงแหวนเลอืกระบบไปที่

เล็งจุดโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งไปที่วัตถุ

จุดโฟกัสทุกๆ จุดมีหนาที่คนหาความชัด ซึ่งจุดที่มี
วตัถอุยใูกลกวาจดุอืน่ๆ จะเปนจดุทีจ่บัภาพวตัถไุด

การใชจุดโฟกัสที่กึ่งกลางของเฟรมจะชวยใหโฟกัส
ไดงายขึ้น

โฟกัส
แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ครึง่หนึง่ เลนสจะหมนุเพือ่ปรบั
ภาพใหชัด

หากจำเปน แฟลชที่ติดตั้งในตัวกลองจะยกตัวขึ้น
และทำงานโดยอัตโนมัติ

กรอบพื้นที่จุดโฟกัส

ไฟสัญญาณยืนยันความชัด

ายภาพในแบบอตัโนมตัแิบบอจัฉรยิะ

จุดที่อยูภายในกรอบสี่เหลี่ยมของจุดที่หาโฟกัสได
จะติดสวางเปนสีแดงในชวงสั้นๆ พรอมกับเสียง
สญัญาณเตอืน “บีบ๊” ไฟยนืยนัความชดั
ที่มุมลางดานขวาของชองเล็งภาพจะสวางขึ้นดวย

         หมายถึงระบบอัตโนมัติแบบอัจฉริยะ กลองจะวิเคราะหลักษณะของภาพที่กำลัง
จะถาย และปรับตั้งคาสำหรับการถายภาพที่เหมาะสมที่สุดใหโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้
จะปรบัตัง้ระบบ AF ทีเ่หมาะสม จากการพจิารณาวาวตัถกุำลงัเคลือ่นทีห่รอืกำลงัหยดุนิง่ (น.61)

<      >



ถาแฟลชในตัวกลองยกตัวขึ้นเอง ผูใชสามารถใช
นิ้วกดใหแฟลชลงสูตำแหนงเดิม

ถายภาพ
กดปุมชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ

ภาพทีถ่ายแลวจะแสดงบนจอ LCD เปนเวลานาน
ประมาณ 2 วนิาที

ายภาพในแบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ

ปญหาทีผ่ใูชมกัจะเกดิขอสงสยักนับอยๆ
ไฟสัญญาณยืนยันความชัด          กระพริบ และกลองโฟกัสไมได
เลง็จดุโฟกสัไปยงับรเิวณทีม่คีวามแตกตางของแสงและเงามากๆ และแตะปมุชตัเตอร
เบาๆ  ลงครึง่หนึง่ (น.43) และถาอยใูกลกบัวตัถมุากเกนิไป ใหถอยออกหางมากขึน้ และ
ทดลองโฟกัสใหมอีกครั้ง

บางครั้งจุดโฟกัสหลายจุดติดสวางพรอมๆ กัน
หมายความวา จดุโฟกสัทกุจดุทีต่ดิสวางนัน้สามารถจบัความชดัไดพรอมกนั โดยจดุ
โฟกสัเหลานีค้รอบคลมุวตัถทุีอ่ยใูนระยะเดยีวกนั ผใูชจงึถายภาพไดทนัที

FAQ

เสียง “บี๊บ” ดังขึ้นเบาๆ และเปนจังหวะถี่ๆ (ไฟสัญญาณยืนยันความชัด
          ก็ไมติดสวางขึ้น)
แสดงวากลองกำลังจับภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ดวยระบบโฟกัสแบบตอเนื่อง(ซึ่งไฟ
สญัญาณยนืยนัความชดั           จะไมตดิขึน้) ผใูชสามารถกดชตัเตอรเพือ่ถายภาพได
ทนัทเีมือ่พอใจ และไดภาพวตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นทีอ่ยางชดัเจน
โปรดทราบวา ระบบล็อคโฟกัสจะไมทำงานในกรณีนี้
เมื่อแตะปุมชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง แตกลองก็ไมโฟกัสให
เมือ่สวติซทีก่ระบอกเลนสถกูปรบัไวที ่<MF> (แมนนวลโฟกัส) กลองจะไมหาความชัดให
โดยอตัโนมตั ิใหตรวจสอบสวติซของเลนส และปรบัมาที ่<AF>

ระบบบันทึกภาพ           จะชวยปรับใหสีสันของภาพธรรมชาติ ภาพถายนอกสถานที่ตลอดจนภาพ
บรรยากาศพระอาทิตยตกนาประทับใจมากขึ้น อยางไรก็ตาม หากผูใชไมถูกใจกับโทนสีที่ได แนะนำให
เปลีย่นไปใชระบบบนัทกึภาพสรางสรรค(Creative Zone) และเลอืก Picture Style อืน่ๆ ทีไ่มใช
(น.93) และทดลองถายภาพใหม



ายภาพในแบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ

แมจะถายภาพในตอนกลางวัน แตแฟลชในตัวกลองก็ยกตัวขึ้นมาทำงาน
เมือ่ถายภาพยอนแสง แฟลชจะยกตวัขึน้ทำงานเพือ่ลบเงาเขมบรเิวณดานหนาของวตัถุ
และชวยใหวตัถมุรีายละเอยีดทีด่ขีึน้ แตถาไมตองการใชแฟลช ใหปรบัตัง้เปน Flash Off
(น.63) ซึง่นอกเหนอืจากแฟลชแลว ระบบอืน่ๆ กจ็ะยงัคงทำงานไดตามปกตใินรปูแบบ
ของ

ในสภาพแสงนอยๆ แฟลชในตัวกลองยกตัวขึ้นและยิงแสงกระพริบถี่ๆ ออกไป
เมือ่แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ แฟลชจะยกตวัขึน้และยงิแสงกระพรบิถี่ๆ  ออกไป
เพื่อชวยระบบโฟกัสในการคนหาโฟกัส เรียกวา “ไฟชวยหาโฟกัส”(AF assist beam) ซึ่ง
ไฟแฟลชนีจ้ะทำงานไดดใีนระยะหางไมเกนิ 4 เมตร / 13.1 ฟตุ

แฟลชยิงแสงออกไป และภาพที่ไดแลดูสวางจามาก
ใหถอยออกหางจากวตัถแุลวลองถายภาพใหม ถาวตัถอุยใูกลกบักลองมากๆ และใช
แฟลชถายภาพ ภาพที่ไดอาจจะสวางจามาก(overexpose)

เมื่อใชแฟลช พื้นที่ของภาพทางดานลางดูมืดอยางผิดปกติ
วตัถทุีถ่ายภาพนัน้อยใูกลกบักลองมากจนเกนิไป จนกระบอกเลนสทีย่ืน่ออกไปจากตวั
กลองบดบังแสงของแฟลชที่ฉายออกไป วัตถุที่จะถายภาพโดยใชแฟลชนั้นไมควรอยูใกล
กวา 1 เมตร / 3.3 ฟตุ  และถาใชฮดูเลนส ใหถอดออกเสยีกอนทีจ่ะใชแฟลชถาย
ภาพใกลๆ

<      >



การจัดองคประกอบภาพใหม

ในฉากของสถานที่บางแหง การจัดใหจุดเดนอยูทางดานซายหรือขวาของภาพจะทำใหภาพเกิดความ
สมดลุ และมอีงคประกอบภาพทีส่วยงามมากขึน้
เมื่อใชระบบ              กลองจะปรบัตัง้คาใหทัง้หมดโดยอตัโนมตันิัน้ เมือ่แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่
ใหกลองจบัความชดัและยงัคงแตะคางไว โฟกสัจะลอ็ค ผใูชสามารถเบนกลองไปทางซายหรอืขวาเพือ่
จดัใหตวัแบบอยคูอนไปทางดานใดดานหนึง่ของเฟรม จากนัน้จงึกดชตัเตอรจนสดุเพือ่ถายภาพ เทคนคิ
นี้เรียกวา “การลอ็คโฟกสั”(Focus Lock) ซึง่ทำงานไดในระบบถายภาพขัน้พืน้ฐานทกุๆ ระบบ ยกเวน
ระบบถายภาพสิ่งที่เคลื่อนไหว               (Sports)

เมื่อใชระบบถายภาพอัตโนมัตแิบบอจัฉรยิะ               เมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่(ระยะระหวางกลองกับ
วัตถุเปลี่ยนแปลงไป) ในขณะที่โฟกัสหรือโฟกัสไดแลว ระบบ AI Servo AF ซึ่งเปนระบบที่สามารถจับ
ความชดัอยางตอเนือ่งไปยงัวตัถทุีเ่คลือ่นทีจ่ะเริม่ทำงานโดยอตัโนมตั(ิจะมเีสยีง “บีบ๊” เบาๆ ตลอดเวลา)
และชวยจบัภาพใหชดัตราบเทาทีผ่ใูชยงัคงเลง็ภาพวตัถใุหอยภูายในเฟรมและใชนิว้แตะชตัเตอรคางไว
ครึง่หนึง่ การโฟกสัจะยงัคงทำงานอยางตอเนือ่งตลอดเวลา และเมือ่ถงึจงัหวะทีต่องการถายภาพ กเ็พยีง
กดปมุชตัเตอรลงจนสดุ

การถายภาพสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่

ทคนิคการถายภาพดวยระบบอัตโนมัติแบบอัจฉริยะ

<      >

<      >



ทคนิคการถายภาพดวยระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ

ถายภาพดวย Live View
ผใูชสามารถเลง็ภาพทีจ่ะถายไดจากจอ LCD ของกลอง เรยีกวา “การถายภาพดวยระบบ
Live View” ดรูายละเอยีดไดจากหนา 143

แสดงภาพแบบ Live View ที่จอภาพ LCD

กดปมุ
ภาพแบบ Live View จะปรากฏขึน้ทีจ่อ LCD

<      >

โฟกัสไปที่วัตถุ

ถายภาพ

มมุมองปกติ มมุต่ำ มมุสงู

แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ครึง่หนึง่เพือ่โฟกสั

เมื่อโฟกัสภาพไดชัดแลว จุดโฟกัสจะเปลี่ยนเปน
สเีขยีว และเสยีง “บีบ๊” เตอืน จะดงัขึน้

กดชัตเตอรลงจนสุด
กลองจะถายภาพ และภาพที่ถายแลวจะแสดงอยู
บนจอภาพ LCD

หลังจากกลองแสดงภาพที่ถายแลวจนครบเวลา
กลองจะกลับไปทำงานในระบบ Live View ตอไป

กดปมุ            เพือ่ใหสิน้สดุการทำงานของระบบ
Live View

<      >

ผใูชสามารถปรบัหมนุจอภาพ LCD ในทศิทางตางๆ ได (น.33)



กลองจะวิเคราะหลักษณะของภาพ และปรับตั้งคาตางๆ ใหโดยอัตโนมัติ แตสถานที่บางแหง
จะหามใชแฟลชถายภาพ ใชระบบยกเลกิการทำงานของแฟลชอตัโนมตั(ิFlash off)  <    >
ระบบนี้ยังเหมาะกับการถายภาพภายใตแหลงกำเนิดแสงอื่นๆ ที่ตองการใหภาพแสดงผลพิเศษ
ของแหลงกำเนดิแสงแบบนัน้ เชน การถายภาพในบรรยากาศทีม่แีสงเทยีน

¶‹ายภาพโดยไมใชแฟลช

ปองกันกลองสั่น เมื่อตัวเลขที่ปรากฏในชองเล็งภาพกระพริบ
ในสภาพแสงนอยหรอืแสงสลวั โอกาสทีภ่าพจะเบลอเพราะความสัน่ของกลองจะมมีากขึน้
ตัวเลขที่บอกความไวชัตเตอรที่แสดงอยูในชองเล็งภาพจะกระพริบ ใหจับถือกลองใหมั่น
คงมากขึน้ หรอืตัง้กลองบนขาตัง้กลองชนดิสามขา และหากใชเลนสซมู ใหซมูไปที่ชวงมมุ
กวางที่สุดของเลนสที่ใชเพื่อลดความเบลอของภาพอันเกิดจากความสั่นของกลอง

ถายภาพบุคคลโดยไมใชแฟลช
ในสภาพแสงนอย ใหบอกบุคคลที่อยูในภาพใหยืนนิ่งที่สุดจนกวาจะถายภาพเสร็จ หาก
คนในในภาพขยับตัวในขณะที่กลองเปดรับแสง คนๆ นั้นอาจจะปรากฏเปนภาพ
เบลอในภาพ

กลเมด็เคลด็ลบั



ระบบถายภาพอตัโนมตัแิบบสรางสรรค            จะเปดโอกาสใหผใูชปรบัชวงความชดั ระบบขบั
เคลื่อน และการยิงแฟลช  นอกจากนี้ สามารถจะปรับสีสันของภาพไดตามที่ตองการ สวนคา
มาตรฐานของระบบนี้จะเหมือนกับระบบอัตโนมัติแบบอัจฉริยะ
*CA เปนตวัยอของ Creative Auto (ระบบอตัโนมตัแิบบสรางสรรค)

ถายภาพดวยระบบอัตโนมัติแบบสรางสรรค

หมุนวงแหวนเลือกระบบไปที่

กดปมุ
จอปรับควบคุมแบบเร็วจะปรากฏขึ้น

ปรบัคาตามทีต่องการ

คำอธบิายยอๆ เกีย่วกบัฟงกชัน่นัน้จะแสดง
อยูทางดานลางของจอภาพ (น.52)

ใชปมุ             เพือ่เลอืกฟงกชัน่ทีต่องการ
ปรบัตัง้

รายละเอียดของการปรับตั้งฟงกชั่นแตละ
ฟงกชั่น ดูหนา 65-66

ถายภาพ
กดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ



ายภาพดวยระบบอัตโนมัติแบบสรางสรรค

ตรวจสอบระดับพลังงาน จำนวนภาพที่ถายได

ความไวชตัเตอร
ชองรับแสง
ความไวแสง

ระดับคุณภาพของภาพ

เมื่อกดปุม            ผูใชสามารถปรับตั้งสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ :
(1) ถายภาพโดยเลือกลักษณะของภาพ

(2) ปรบัใหฉากหลงัของภาพใหชดัหรอืเบลอ

เมือ่เลือ่นขดีดชันไีปทางดานซาย ฉากหลงัของภาพจะเบลอมากขึน้ และถาเลือ่นขดี
ดชันไีปทางขวา ฉากหลงัของภาพจะดชูดัมากขึน้ ถาตองการใหฉากหลงัเบลอ ด ู“การ
ถายภาพบคุคล” หนา 67 กดปมุ              หรอืหมนุวงแหวน               เพือ่ปรบัให
ผลเปนไปตามทีต่องการ
ความชดัและเบลอของฉากหลงัขึน้อยกูบัเลนสทีใ่ชและวธิถีายภาพในขณะนัน้ ดงันัน้
ฉากหลงัของภาพอาจไมเบลอมากนกั และเมือ่ถายภาพโดยใชแฟลช            หรอื
         จะไมสามารถปรบัตัง้การทำงานนีไ้ด(ตวัเลอืกจะจางลง)  และเมือ่ใชแฟลชจะ
ไมสามารถใชการปรบันีไ้ด

ผใูชสามารถปรบัลกัษณะของภาพตามทีต่องการได โดยกดปมุ                หรอื
หมนุวงแหวน                 เพือ่เลอืกลกัษณะของแสงสตีามทีต่องการ โดยสามารถเลอืก
ไดจากรายการตวัเลอืกโดยกดปมุ              ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหนา 76



ายภาพดวยระบบอัตโนมัติแบบสรางสรรค

(3) ระบบขบัเคลือ่น : หมนุวงแหวน                 เพือ่เลอืกลกัษณะทีต่องการ
และยังสามารถเลือกจากรายการตัวเลือกไดโดยกดปุม

ถายภาพครัง้ละภาพ :

ถายภาพตอเนือ่ง :

หนวงเวลา 10 วนิาท ี/ รโีมท :

หนวงเวลา 10 วนิาท/ีถายภาพตอเนือ่ง :

เมือ่กดชตัเตอรคางไว กลองจะถายภาพตอเนือ่งไปตลอด
เวลา และสามารถถายตอเนื่องดวยความเร็ว 5 ภาพ
ตอวินาที

ใชปมุ                 เพือ่เลอืกจำนวนภาพทีต่องการ (ตัง้ได
ระหวาง 2 ถึง 10 ภาพ) หลังจากกดชัตเตอร 10 วินาที
กลองจะถายภาพชุดตามจำนวนที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง

(4) ระบบแฟลช : หมนุวงแหวน               เพือ่เลอืกตามทีต่องการ และผใูชยงั
สามารถเลอืกจากรายการตางๆ ไดดงัตอไปนี้

แฟลชจะยิงแสงออกไปโดยอัตโนมัติเมื่อจำเปน
แฟลชจะยิงแสงออกไปทุกๆ ครั้งที่ถายภาพ
แฟลชจะไมยิงแสงออกไป

เมือ่ใชระบบหนวงเวลาถายภาพ ดบูนัทกึ          ทีห่นา 103
เมื่อตั้งเปน              ดู “ยกเลิกการทำงานของแฟลชอัตโนมัติ” หนา 63

หนวงเวลา 2 วนิาท ี: กลองจะถายภาพหลงัจากกดชตัเตอร 2 วนิาที

กลองจะลั่นชัตเตอรหลังจากที่กดชัตเตอรไปแลว
10 วนิาท ีและสามารถใชรโีมทควบคมุได

ถายภาพครั้งละหนึ่งภาพ



Ãะบบถายภาพบุคคล

กลเมด็เคลด็ลบั

ยิ่งตัวแบบอยูไกลจากฉากหลัง ฉากหลังก็จะยิ่งมีความนุมเบลอมากขึ้น
ถาจดัใหตำแหนงของตวัแบบอยไูมไกลจากฉากหลงัมากนกั ฉากหลงัในภาพกจ็ะมคีวามชดัและเหน็
รายละเอยีดจนแยงความนาสนใจไปจากจดุเดน ควรจะจดัใหวตัถอุยหูางไกลจากฉากหลงัมากๆ ฉาก
หลงักจ็ะยิง่ดนูมุเบลอ และตวัแบบดโูดดเดน นอกจากนี ้ควรจะถายภาพบคุคลกบัฉากหลงัทีม่สีพีืน้
เรยีบๆ ทีเ่ปนสเีดยีวกนั หรอืบรเิวณทีม่สีเีขม
เมื่อใชเลนสซูม ใหซูมไปที่ชวงเทเลโฟโต
ถามเีลนสซมู ใหซมูไปทีช่วงความยาวโฟกสัปลายสดุของเลนสเพือ่ใหภาพบคุคลดแูนนพอดกีบัขนาด
เฟรม โดยมฉีากหลงัพอประมาณ(ดงัภาพตวัอยางดานบน) และถาเหน็วาตวัแบบยงัมขีนาดเลก็จนเกนิ
ไป กอ็าจจะตองเขาใกลมากขึน้เพือ่ใหไดขนาดทีพ่องาม
โฟกสัทีใ่บหนา
ตรวจสอบจดุโฟกสัทีท่าบกบับรเิวณใบหนาของแบบ วากระพรบิเปนสแีดงหรอืไม

หากมคีวามจำเปน แฟลชในตวักลองจะยกตวัขึน้และทำงานโดยอตัโนมตัิ

ระบบถายภาพบคุคล             (Portrait) เปนระบบทีอ่อกแบบมาเพือ่ใหฉากหลงัของภาพนมุ
เบลอมากทีส่ดุ นอกจากนีย้งัชวยปรบัโทนสผีวิและผมใหแลดนูมุนวลขึน้

คามาตรฐานทีต่องตัง้ไวกค็อื             (ถายภาพตอเนือ่ง) ถากดชตัเตอรจนสดุและคางไว กลอง
จะถายภาพดวยระบบถายภาพตอเนือ่ง เพือ่เลอืกภาพทีต่วัแบบมทีาทางและอารมณทีแ่สดงออก
ทางใบหนาทีส่มบรูณทีส่ดุ (ประมาณ 5 เฟรมตอวนิาท)ี



Ãะบบถายภาพทิวทัศน

กลเมด็เคลด็ลบั
เมื่อใชเลนสซูม ใหซูมไปที่ชวงมุมกวาง
เมือ่ใชเลนสซมู ควรจะซมูทีช่วงมมุกวาง เพราะชวงมมุกวางจะชวยใหความชดัลกึเพิม่มาก
ขึน้ ชวยใหวตัถทุีอ่ยใูนระยะใกลจนถงึระยะไกลมคีวามชดัมากกวาการใชเลนสในชวงอืน่ๆ
และเลนสชวงมุมกวางยังชวยทำใหภาพทิวทัศนดูมีความกวางมากขึ้นดวย
เมื่อถายภาพทิวทัศนรวมกับแสงไฟตอนกลางคืน
เมือ่เลอืกใชระบบถายภาพทวิทศัน                   แฟลชในตวักลองจะไมทำงาน ซึง่จะเหมาะ
สำหรับการถายภาพเพื่อเก็บแสงสีของทิวทัศนในเวลากลางคืน
ในสภาพแสงที่นอย ควรจะใชขาตั้งกลองเสมอเพื่อปองกันภาพสั่น

ควรใชระบบถายภาพทวิทศัน(Landscape)                เมือ่ตองการถายภาพในทีก่วางหรอืตอน
กลางคนื โดยตองการใหทกุสวนของภาพ ตัง้แตระยะใกลจนถงึไกลมคีวามคมชดัทัง้หมด สเีขยีว
และสนี้ำเงนิทีป่รากฏในภาพจะสดขึน้ และปรบัความคมชดัของภาพใหแลดคูมกรบิ

แฟลชจะไมยิงแสงออกไปแมจะถายภาพในสภาพยอนแสง หรือมีแสงนอย



Ãะบบถายภาพระยะใกล

กลเมด็เคลด็ลบั
เลือกฉากหลังที่เปนสีเรียบๆ
ฉากหลงัทีเ่ปนสเีรยีบๆ จะชวยใหสิง่ของเลก็ๆ อยางเชนดอกไม ดโูดดเดนขึน้

เมื่อใชเลนสซูม ใหซูมไปที่ชวงเทเลโฟโตมากที่สุด
การซูมไปที่ชวงเทเลโฟโตมากที่สุดจะชวยใหวัตถุขนาดเล็กๆ มีขนาดใหญที่สุดเทาที่
จะเปนไปได

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

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



Ãะบบถายภาพสิง่ทีเ่คลือ่นที่
เมื่อตองถายภาพสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่หรือกำลังเคลื่อนไหว เชน เด็กๆ ที่กำลังวิ่งเลน หรือยาน
พาหนะที่กำลังวิ่ง ใชระบบถายภาพสิ่งที่เคลื่อนที่(Sports)

กลเมด็เคลด็ลบั
ใชเลนสเทเลโฟโต
แนะนำใหใชเลนสเทเลโฟโต เพือ่ใหถายภาพไดขนาดทีด่ชูดัเจน พอดเีฟรม
เลือกใชจุดโฟกัสจุดกึ่งกลาง
เล็งจุดโฟกัสจุดกึ่งกลางของเฟรมไปยังวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ จากนั้นแตะชัตเตอรเบาๆ
ลงครึง่หนึง่ เพือ่ใหกลองโฟกสั ในขณะทีร่ะบบออโตโฟกสักำลงัทำงานอยนูัน้ เสยีง “บีบ๊”
จะดงัขึน้เปนจงัหวะสัน้ๆ และเบา และถากลองไมสามารถจบัความชดัได สญัญาณไฟ
ยนืยนัความชดั              จะกระพรบิเตอืน
คาเริม่ตนของระบบขบัเคลือ่นจะเปน              (ถายภาพตอเนือ่ง) เมือ่ตองการถายภาพ
ในจังหวะที่ตองการ ใหกดชัตเตอรลงจนสุด และถากดชัตเตอรคางไว กลองจะบันทึก
ภาพอยางตอเนือ่ง(ความเรว็สงูสดุประมาณ 5 ภาพตอวนิาท)ี ซึง่ระบบออโตโฟกสักจ็ะ
ยังทำงานอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา

ในสภาพแสงนอย ซึง่อาจทำใหภาพสัน่ได ตวัเลขแสดงความไวชตัเตอรทีป่รากฏตรงมมุลาง
ดานซายของชองเล็งภาพจะกระพริบเตือน ใหพยายามถือกลองใหนิ่งที่สุด



เมือ่ตองการถายภาพบคุคลในเวลากลางคนื โดยตองการเกบ็แสงของฉากหลงัใหแลดเูปน
ธรรมชาต ิเลอืกใช ระบบถายภาพบคุคลกบัแสงกลางคนื(Night Portrait)

กลเมด็เคลด็ลบั
ใชเลนสชวงมุมกวาง และขาตั้งกลอง
เมือ่ใชเลนสซมู ควรเลอืกใชชวงมมุกวางเพือ่ใหเกบ็บรรยากาศกวางๆ ของแสงสใีนฉาก
หลังได และควรใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันไมใหภาพสั่น
ตรวจสอบความสวางของตวัแบบ
ในสภาพแสงนอยๆ แฟลชในตวักลองจะยกตวัขึน้เองและใหแสงกบัตวัแบบโดยอตัโนมตัิ
เพื่อใหตัวแบบแลดูสดใส ผูใชควรตรวจสอบภาพที่ถายแลว เพื่อตรวจสอบความเขม
สวางของตวัแบบ ถาตวัแบบดเูขมหรอืคล้ำเกนิไป ใหเขาใกลมากขึน้และถายภาพใหม

ถายซ้ำอีกครั้งดวยระบบบันทึกภาพแบบอื่นๆ
ภาพสั่น... มักจะเกิดขึ้นเพราะการเปดรับแสงเปนเวลานานเมื่อถายภาพรวมกับแสงสี
กลางคนื แนะนำใหใชระบบ             หรอื            ถายซ้ำอกีครัง้

แนะนำใหตวัแบบยนืใหนิง่อยเูปนเวลานานกวาปกต ิแมแฟลชจะยงิแสงออกไปแลว
ถาใชระบบหนวงเวลาถายภาพ(Self Timer) ไฟสญัญาณเตอืนของระบบหนวงเวลาถายภาพ
จะสองสวางภายหลงัจากทีไ่ดถายภาพอยางสมบรูณแลว

Ãะบบถายภาพบคุคลในเวลากลางคนื(ใชขาตัง้กลอง)



¡ารใชมอืถอืกลองถายภาพทวิทศันในเวลากลางคนื

ตามปกต ิขาตัง้กลองเปนอปุกรณทีจ่ำเปนเพือ่ทำใหกลองอยนูิง่สำหรบัการถายภาพทวิทศันใน
เวลากลางคนื อยางไรกต็าม เมือ่ใชระบบ          (ใชมอืถอืกลองถายภาพทวิทศันในเวลากลาง
คนื) ระบบนีจ้ะถายภาพตอเนือ่งจำนวน 4 ภาพตอเนือ่งกนัสำหรบัการถายภาพ 1 ภาพ และภาพ
ที่แลดูสวางขึ้นจะชวยลดผลของความเบลออันเนื่องมาจากความสั่นของกลอง

กลเมด็เคลด็ลบั
ถือกลองใหนิ่งที่สุด
ขณะถายภาพ ถือกลองใหมั่นคงและนิ่งที่สุด ถาภาพทั้ง 4 ภาพที่ถายนั้นมีความเหลื่อมกัน
มากเกินไปอันเนื่องมาจากความสั่นของกลอง ฯลฯ ก็อาจปรากฏความเหลื่อมนั้นขึ้นหลัง
จากนำมาประมวลผลรวมกันในขั้นตอนสุดทาย
ถาถายภาพเฉพาะทิวทัศนกลางคืน ใหปดการทำงานของแฟลช
คามาตรฐานของระบบนี ้แฟลชจะถกูตัง้เปน             แฟลชปดการทำงาน ถาตองการถาย
ภาพเฉพาะทวิทศันกลางคนื ใหปดการทำงานของแฟลช
เมื่อตองการถายภาพคน ใหเปดแฟลช
ถาถายภาพบคุคลรวมกบัแสงสกีลางคนื กดปมุ            เพือ่เลอืก              จากนัน้เลอืก
           (เปดการทำงานของแฟลช)

โปรดอานคำเตอืนในหนา 74



¶‹ายภาพยอนแสง
เมื่อถายภาพในบริเวณที่มีทั้งความสวางและเงามืดอยูรวมกัน แนะนำใหใชระบบถายภาพ
ยอนแสง         (HDR Backlight Control) เมือ่ถายภาพ กลองจะถายภาพสามภาพอยางตอ
เนือ่งกนั โดยแตละภาพจะมคีาแสงทีแ่ตกตางกนั เพือ่ลดการสญูเสยีรายละเอยีดทัง้ในสวนของ
เงามืดและสวนสวางหลังจากที่นำภาพทั้งสามมาประมวลผลรวมกัน

กลเมด็เคลด็ลบั

ถือกลองใหนิ่งที่สุด
ขณะถายภาพ ถือกลองใหมั่นคงและนิ่งที่สุด ถาภาพทั้ง 3 ภาพที่ถายตอเนื่องกันนั้นมี
ความเหลือ่มกนัมากเกนิไปอนัเนือ่งมาจากความสัน่ของกลอง ฯลฯ กอ็าจปรากฏความ
เหลื่อมนั้นขึ้นหลังจากนำมาประมวลผลรวมกันในขั้นตอนสุดทาย

ไมสามารถใชแฟลชได และเมื่อถายภาพในสภาพแสงนอย ไฟชวยหาโฟกัส AF จะทำงาน
(น. 98)
โปรดอานคำเตือนในหนา 74



เมื่อถายภาพดวยแฟลช และวัตถุอยูใกลกับกลองมากเกินไป วัตถุที่ถายอาจจะแลดูสวางจา
มาก(overexpose)

คำเตือนสำหรับ

คำเตือนสำหรับ

ถาใชแฟลชถายภาพในบรเิวณทีม่แีสงนอยมากๆ ในเวลากลางคนื หรอืถายภาพคนโดยทีต่วัแบบ
และฉากหลงัอยใูกลกนัมากจนไดรบัผลจากแสงแฟลชไปพรอมกนั ภาพทีไ่ดอาจจะไดมกีารเหลือ่ม
กนัจนเหน็ไดชดั ทำใหภาพทีไ่ดแลดเูบลอ(ไมคมชดั)

เมือ่ถายภาพโดยใชแฟลชภายนอกตวักลอง
• เมือ่ใชแฟลชทีม่รีะบบกระจายแสงตามความยาวโฟกสัของเลนสโดยอตัโนมตั ิซมูของแฟลช
   จะถกูปรบัไวทีม่มุกวางทีส่ดุ โดยไมคำนงึวาเลนสจะซมูไวทีค่วามยาวโฟกสัชวงใด
• เมือ่ใชแฟลชทีอ่อกแบบใหผใูชสามารถปรบัการกระจายแสงของหวัแฟลชเอง ใหปรบัหวั
   แฟลชไปทีต่ำแหนงมมุกวาง (ตำแหนงปกตขิองแฟลชประเภทนี)้

โปรดทราบวา การไลระดบัแสงสขีองภาพอาจไมนมุนวลมากนกั ภาพอาจมคีวามผดิปกต ิหรอืมี
สญัญาณรบกวนปรากฏใหเหน็
ระบบถายภาพยอนแสง (HDR Backlight) อาจทำงานไมไดผลดนีกั เมือ่ถายภาพในสภาพทีย่อน
แสงมาก หรอืถายภาพบรเิวณทีม่คีวามเปรยีบตางสงูมาก

การจัดตำแหนงของภาพซอนอาจจะผิดปกติหรือผิดพลาด โดยเฉพาะเมื่อถายภาพลวดลายที่มี
ความซ้ำซอนกนั เชน ลายผา, ลายแถบ ฯลฯ) วตัถทุีแ่บนราบ หรอืมโีทนสเีดยีว หรอืการวางตำแหนง
ทีผ่ดิพลาดเนือ่งจากกลองสัน่มากๆ
เมือ่เทยีบกนักบัการถายภาพแบบปกตอิืน่ๆ กลองจะใชเวลานานขึน้ในการบนัทกึภาพลงในการด
และในขณะทีก่ระบวนการดำเนนิอย ูสญัลกัษณ “BUSY” จะปรากฏขึน้ และผใูชจะไมสามารถ
ถายภาพไดจนกวากระบวนการจะดำเนนิการจนเสรจ็สิน้

คำเตือนสำหรับ และ

ถาวงแหวนเลอืกระบบบนัทกึภาพถกูปรบัไปที ่           หรอื           จะไมสามารถสัง่พมิพภาพ
จากกลองโดยตรงได ใหเลอืกระบบบนัทกึภาพแบบอืน่ถาตองการสัง่พมิพภาพจากกลองโดยตรง

เมือ่ถายภาพวตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นที ่อาจมภีาพหลอน(ghost-like images) ปรากฏขึน้ในภาพ

ภาพทีไ่ดจะมพีืน้ทีเ่ลก็กวา เมือ่เทยีบกบัการถายภาพดวยระบบบนัทกึภาพแบบอืน่
จะไมสามารถเลือกคุณภาพแบบ                      หรือ           ได และเมื่อถายภาพดวยระบบบันทึก
ภาพแบบอื่นๆ ถาตั้งเปน                    หรือ           ภาพจะถูกบันทึกเปน



เมื่อใชระบบบันทึกภาพภายใน Basic Zone
หนาจอจะแสดงการตัง้คา ผใูชสามารถกดปมุ
เพื่อเขาสูการใชจอภาพสำหรับการปรับตั้งอยางรวดเร็ว
ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของรายการที่ปรับตั้งไดไวใน
ตารางขางลางนี ้เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพแบบตางๆ

ตวัอยาง: ระบบถายภาพบบคุคล

ฟงกชัน่ทีส่ามารถปรบัตัง้ไดจากการปรบัตัง้แบบเรว็เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพ Basic Zone

หมุนวงแหวนเลือกระบบไปที่ Basic Zone

จอภาพจะแสดงจอปรับตั้งแบบรวดเร็ว
กดปมุ

เลือกฟงกชั่น

จอภาพจะแสดงฟงกชั่นและแนะนำรายละเอียดของคุณสมบัติ (น.52)
กดปมุ                 หรอืหมนุวงแหวน               เพือ่ตัง้คาทีต่องการ

กดปมุ             เพือ่เลอืกฟงกชัน่ (ไมจำเปนตองทำตามขัน้ตอนนี ้เมือ่ใชระบบ
                          และ            )

¡ารปรับตั้งอยางรวดเร็ว

,

ปรับตั้งโดยอัตโนมัติ ปรับตั้งโดยผูใช ปรับตั้งไมได

ฟงกชั่น
ถายภาพแบบครัง้ละภาพ
ถายภาพตอเนือ่งระบบ

ขบั
เคลือ่น

การ
ยงิ

แฟลช
ถายดวยการปรบัแตงลกัษณะภาพ (น.76)
ถายดวยการปรบัแสง / รปูแบบ (น.79)
ปรบัฉากหลงัใหชดัหรอืเบลอ (น.65)

ยิงแสงแฟลชอัตโนมัติ
Flash On (ใชแฟลช)
Flash Off (ไมใชแฟลช)

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

หนวงเวลา
ถายภาพ
(น.103)

* หากผูใชเปลี่ยนระบบบันทึกภาพ หรือปรับสวิตซพลังงานไปที่              คาตางๆ ที่ปรับตั้งไวจะถูก
ยกเลกิและกลบัไปเปนคามาตรฐาน (ยกเวนระบบหนวงเวลาถายภาพ)

(น.72) (น.73)



เมือ่ถายภาพดวยระบบบนัทกึภาพใน Basic Zone (ยกเวน             ,             และ           )
ผูใชสามารถจะเลือกปรับเปลี่ยนลักษณะของภาพไดมากมายหลายแบบ

¡ารเลือกปรับเปลี่ยนลักษณะของภาพ

รูปแบบ ผลที่เกิดขึ้น
ไมมกีารปรบัตัง้Standard setting

Vivid (ฉดูฉาด)
Soft (นมุนวล)
Warm (อบอุน)
Intense (เนน)
Cool (เย็น)
Brighter (สวางขึ้น)
Darker (เขมขึน้)
Monochrome (ขาวดำ)

หมนุวงแหวนเลอืกระบบบนัทกึภาพไปยงั
ระบบใดระบบหนึ่ง :

กดปมุ <      >  เพือ่แสดงภาพในระบบ Live
View

แสดงภาพดวยระบบ Live View

จากหนาจอภาพของการปรับตั้งแบบเร็ว
เลือกลักษณะที่ตองการ

เมื่อสั่งใหแสดงภาพในแบบ Live View ผูใช
สามารถดผูลการปรบัตัง้ไดจากจอ LCD

,
, , , หรือ

กดปมุ
กดปมุ                 เพือ่เลอืก
จอภาพจะปรากฏ [Standard setting],
[Ambience-based shots] ทีจ่อภาพ

กดปมุ                 หรอืหมนุ
เพื่อเลือกรูปแบบที่ตองการ

จอ LCD จะแสดงภาพที่กำลังจะถาย โดยมี
ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะที่ปรับ
ตัง้ใหม



ารเลือกปรับเปลี่ยนลักษณะของภาพ

เลือกลักษณะของภาพ

ถายภาพ
ถายภาพในขณะทีร่ะบบ Live View กำลงัทำงาน
โดยกดชัตเตอรลงจนสุด
เมือ่ตองการเลง็ภาพผานชองเลง็ภาพตามปกต ิให
กดปมุ <      > เพือ่ออกจากระบบ Live View
แลวจึงกดชัตเตอรเพื่อถายภาพ

กดปมุ                เพือ่เลอืกรายการลกัษณะของ
ภาพจากแถบรายการ ซึง่ [Effect] จะปรากฏขึน้
ที่ดานลางของจอภาพ
กดปมุ                 หรอืหมนุ
เพื่อเลือกลักษณะของภาพตามที่ตองการ

เมื่อปรับสวิตซเปดปดการทำงานไปที่
หรอืเปลีย่นระบบบนัทกึภาพไปเปนแบบอืน่ การ
ปรับตั้งจะกลับสูคามาตรฐานโดยอัตโนมัติ
[        Standard setting]

ภาพทีแ่สดงดวยระบบ Live View ทีม่กีารปรบัแตงลกัษณะของภาพ อาจมคีวามแตกตางจาก
ภาพทีถ่ายไดจรงิบาง
ผลทีเ่กดิขึน้จากการปรบัลกัษณะของภาพจะลดนอยลงเมือ่ถายภาพดวยแฟลช
เมือ่ถายภาพกลางแจงในบรเิวณทีม่แีสงสวางจา ภาพทีเ่หน็จากจอภาพเมือ่ใชระบบ Live View
อาจมคีวามสวางแตกตางจากภาพทีถ่ายไดจรงิ ควรจะปรบั [    2: LCD brightness]
เปน 4 เพือ่ลดผลกระทบจากแสงภายนอก แลวจงึมองภาพจากจอ LCD

หากไมตองการใหกลองแสดงภาพแบบ Live View ในขณะทีก่ำลงัปรบัตัง้ฟงกชัน่อยู
ใหกดปุม             หลังขั้นตอนที่ 1 เมื่อกดปุม             แลวกลองจะแสดงหนาจอปรับตั้ง
แบบเรว็ และผใูชสามารถเลง็ภาพจากชองเลง็ภาพตามปกตไิดหลงัจากทีป่รบัตัง้
[Ambience-based shots] และ [Effect]



ารเลือกปรับเปลี่ยนลักษณะของภาพ

ลกัษณะของภาพ
ลกัษณะนีเ้หมาะสำหรบัใชรวมกนักบัระบบบนัทกึภาพแทบทกุแบบ และควรทราบวา ระบบ
           กจ็ะออกแบบใหมลีกัษณะภาพทีเ่หมาะกบัภาพถายบคุคล ระบบ
กจ็ะมลีกัษณะภาพทีเ่หมาะสำหรบัภาพทวิทศัน ลกัษณะภาพทีอ่อกแบบมาสำหรบัระบบบนัทกึ
ภาพแบบตางๆ กจ็ะมรีปูแบบแตกตางกนัตามความเหมาะสมของภาพแบบนัน้ๆ

ภาพจะดูคมกริบและมีสีสันฉูดฉาด และทำใหภาพดูนาสนใจมากกวาแบบมาตรฐาน

วตัถจุะแลดนูมุนวลและแลดสูวยงามมากขึน้ เหมาะสำหรบัถายภาพบคุคล สตัวเลีย้ง
ดอกไม ฯลฯ

ภาพจะดนูมุนวลและอบอนุมากขึน้ เหมาะสำหรบัถายภาพบคุคล สตัวเลีย้ง ฯลฯ
ที่ตองการใหแลดูอบอุน

ความสวางของภาพโดยรวมจะดูสลัวลง แตจุดเดนจะถูกเนนใหเห็นไดชัดขึ้น
ทำใหคนหรือสิ่งอื่นที่ตองการเนนหนักดูโดดเดนออกมา

ความสวางของภาพโดยรวมจะดสูลวัลง สขีองภาพจะอมดวยวรรณะสเียน็
วตัถทุีอ่ยภูายในรมเงาจะแลดสูงบ และนาสนใจ

ภาพจะแลดูสวางขึ้น

ภาพจะแลดูเขมขึ้น

ภาพจะเปนสเีอกรงค และสามารถเลอืกโทนสทีีต่องการได เชน ขาวดำ ซเีปย หรอืสนี้ำเงนิ เมือ่
เลอืกเปน [Monochrome] จอ LCD จะแสดง <B/W> ในชองเล็งภาพ

(มาตรฐาน)

(สดใส)

(นุมนวล)

(อบอนุ)

(หนักแนน)

(เยือกเย็น)

(ขาวดำ)

(มดืลง)

(สวางขึ้น)



¡ารเลือกปรับเปลี่ยนชนิดของแหลงกำเนิดแสง
เมือ่ถายภาพดวยระบบบนัทกึภาพ           (บคุคล),             (ทวิทศัน),
            (ภาพระยะใกล) และ             (ภาพวตัถทุีเ่คลือ่นที)่ ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นชนดิของ
แหลงกำเนดิแสง รวมกบัการถายภาพดวยระบบเหลานีไ้ด ซึง่ตามปกต ิคามาตรฐาน
[       Default setting] ไดถกูออกแบบใหใชไดเหมาะสมอยแูลว แตหากไดเลอืกชนดิของแหลง
กำเนดิแสงอยางเจาะจง สสีนัของภาพกจ็ะยิง่ดเูหมอืนกบัทีต่าเหน็มากขึน้
เมือ่ใชระบบ Live View และตองการปรบัตัง้ทัง้ [Light/scene-based shots] และ
[Ambience-based shots] (น.76) ใหตั้งเปน [Light/scene-based shots] เพือ่ใหดภูาพ
จากจอ LCD ไดสะดวก
สภาพ/แหลงกำเนิดแสง

หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่
ระดับใดระบบหนึ่ง :

กดปมุ <     > เพือ่เขาสกูารทำงานของระบบ
Live View

ปรับกลองใหทำงานแบบ Live View
ระบบ Live View จะชวยใหเหน็ผลของการปรบั
ตั้งไดอยางสะดวก

Standard setting
Daylight
Shade
Cloudy
Tungsten light
Flourescent light
Sunset

หรือ
, ,



ารเลือกปรับเปลี่ยนชนิดของแหลงกำเนิดแสง

ที่หนาจอของการปรับตั้งแบบรวดเร็ว
เลือกชนิดของแหลงกำเนิดแสง

ถายภาพ

กดปมุ                 หรอืหมนุ
เพื่อเลือกชนิดของแหลงกำเนิดแสง
หรือสภาพแสง
จอภาพ LCD จะแสดงลกัษณะของภาพหลงัจากที่
ไดเลือกแหลงกำเนิดแสงหรือสภาพแสงแลว

กดชัตเตอรจนสุด ขณะที่กลองแสดงภาพในแบบ
Live View
หากตองการเลง็ภาพโดยใชชองเลง็ภาพ ให กดปมุ
<       >   เพือ่ออกจากระบบ Live View จากนัน้
เลง็ภาพแบบปกต ิแลวกดชตัเตอรเพือ่ถายภาพ

กดปมุ
กดปมุ                  เพือ่เลอืก
[       Default setting] และ [Light/scene-
based shots] จะปรากฎ บนจอภาพ

เมื่อปรับสวิตซเปดปดการทำงานไปที่
หรือเปลี่ยนระบบบันทึกภาพไปเปนแบบอื่น การ
ปรับตั้งจะกลับสูคามาตรฐานโดยอัตโนมัติ
[       Default setting]

ถาใชแฟลชถายภาพ [       Default setting] จะถกูนำมาใชแทนตวัเลอืกทีเ่ลอืกไว (อยางไร
กต็าม สภาพแสงหรอืลกัษณะภาพทีป่รบัตัง้ไวแลว จะปรากฏอยใูนการแสดงขอมลูการถายภาพ)
หากตองการปรับตั้งทั้งระบบนี้รวมกันกับ [Ambience-based shots] ใหปรับตั้ง [Light/
scene-based shots] ทีใ่หภาพทีเ่หมาะสมทีส่ดุ และในกรณทีีต่ัง้เปน [Sunset] สขีองภาพ
จะดอูนุขึน้มากจนการปรบัตัง้แหลงกำเนดิแสงมผีลตอภาพนอยมากๆ

หากไมตองการใหกลองแสดงภาพของระบบ Live View ในขณะทีก่ำลงัปรบัตัง้ฟงกชัน่ ใหกดปมุ
             หลังจากขั้นตอนที่ 1 เมื่อกดปุม               กลองจะแสดงจอภาพสำหรับปรับตั้งแบบเร็ว ซึ่ง
ผใูชสามารถจะตัง้ [Light/scene-based shots] และถายภาพโดยมองผานชองเลง็ภาพตามแบบ
ปกติ



ารเลือกปรับเปลี่ยนชนิดของแหลงกำเนิดแสง

ลกัษณะของภาพ

คามาตรฐานของกลอง

เมื่อถายภาพวัตถุดวยแสงแดด ใหภาพที่มีทองฟาเปนสวนประกอบมีสีฟาสดใสอยางเปน
ธรรมชาต ิพรอมกบัสเีขยีวในภาพทีส่ดมากขึน้ และใหสขีองดอกไมทีม่สีอีอนๆ ไดดี

สำหรับถายภาพวัตถุที่อยูในรมเงาในที่กลางแจง เพื่อชวยแกสีผิวของคนซึ่งมักจะอม
สนี้ำเงนิในสภาพแสงแบบนี ้และเหมาะสำหรบัการถายภาพดอกไมทีม่สีอีอนดวย

สำหรบัถายภาพวตัถใุนขณะทีท่องฟาเตม็ไปดวยเมฆหมอก เพือ่ชวยปรบัแกไมใหสผีวิของคนและ
ทิวทัศนดูทึมเทาและชวยใหสีของภาพอุนขึ้นดวย และเหมาะสำหรับการถายภาพดอกไมที่มีสี
ออนเชนกัน

ใชสำหรบัถายภาพวตัถดุวยแสงจากหลอดไฟทงัสเตน เพือ่แกไมใหภาพอมสสีมแดง ซึง่เกดิจาก
สีของแสงไฟชนิดนี้

ใชสำหรับถายภาพวัตถุดวยแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต และสามารถใชไดกับหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนตทุกชนิด

เหมาะสำหรับใชถายภาพเพื่อแสดงบรรยากาศที่นาประทับใจขณะพระอาทิตยตก

(ตั้งคาเริ่มตน)

(แสงแดด)

(แสงในรม)

(อาทิตยตก)

(ไฟฟลูออเรสเซนต)

(ไฟทังสเตน)

(เมฆครืม้)



วธิเีลนดภูาพทีถ่ายแลวมขีัน้ตอนงายมากดงัทีไ่ดอธบิายไวตอไปนี ้สำหรบัรายละเอยีดมากขึน้อาน
ไดจากหนา 237

ภาพลาสดุทีถ่กูถายไวจะปรากฏบนจอ LCD

เลนดูภาพ

เมือ่ตองการดภูาพ เริม่จากภาพหลงัสดุทีถ่าย
ใชปมุ               ในการเปลีย่นภาพ
เมือ่ตองการดภูาพ เริม่จากภาพแรกสดุทีถ่าย
ใชปมุ               ในการเปลีย่นภาพ

เลอืกภาพ

ใชปมุ                       เพือ่เปลีย่นรปูแบบการแสดงภาพ

แสดงภาพเดีย่ว

แสดงภาพพรอม histogram แสดงภาพพรอมขอมลูการถายภาพ

กดปมุ             เพือ่ออกจากระบบเลนดภูาพ
และกลบัสกูารแสดงขอมลูการถายภาพ

ออกจากระบบเลนดภูาพ

¡ารเลนดภูาพทีถ่ายแลว

แสดงภาพพรอมขอมลู

กดปมุ
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เมือ่ใช            (Program AE) กลองจะตัง้คาความไวชตัเตอรและชองรบัแสง
ที่เหมาะสมใหโดยอัตโนมัติ
ความแตกตางระหวางระบบถายภาพเบือ้งตน กบั       ไดอธบิายไวใน
หนา 310

หมายถงึ โปรแกรม(Program)
หมายถงึ ระบบถายภาพอตัโนมตั ิ(Auto Exposure)

ฟงกชัน่ทีอ่ธบิายในบทนี ้สามารถใชกบัระบบบนัทกึภาพ               ,
              และ                ซึง่จะอธบิายในบทที ่4

สญัลกัษณ         ซึง่ปรากฏอยทูางดานขวาของหวัเรือ่ง จะเหน็เครือ่งหมายที่
ระบวุาฟงกชัน่นัน้สามารถใชไดกต็อเมือ่ถายภาพดวยระบบ Creative Zone
เทานั้น (น.24)

เพือ่ปองกนัภาพเสยีหรอืไมสมบรูณ ในระบบถายภาพเบือ้งตน ผใูชจงึไมสามารถปรบั
ควบคุมและปรับตั้งฟงกชั่นบางอยางได และเมื่อเลือกใชโปรแกรม
ผูใชสามารถปรับตั้งฟงกชั่นสำหรับสรางสรรคภาพในรูปแบบตางๆ ไดมากขึ้น



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

หมุนวงแหวนเลือกระบบไปที่

มองผานชองเล็งภาพ และเล็งจุดโฟกัสที่เลือกไว
ไปยังวัตถุ แลวแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง

โฟกัสไปยังวัตถุ

ถายภาพ

คาการเปดรับแสงที่กลองเลือกไวให(ความไว
ชัตเตอรและชองรับแสง) จะแสดงโดย
ไมกระพริบ

จัดองคประกอบภาพและกดชัตเตอรลงจนสุด

กลองจะตั้งความไวชัตเตอรและชองรับแสงที่
พอเหมาะพอดีกับคาแสงขณะนั้นใหโดยอัตโนมัติ
และแสดงคาไวในชองเล็งภาพและจอ LCD

จดุทีอ่ยภูายในกรอบสีเ่หลีย่มของจดุทีห่าโฟกสัไดจะตดิ
สวางเปนสีแดงในชวงสั้นๆ ไฟยืนยันความชัด
ที่มุมลางดานขวาของชองเล็งภาพจะสวางขึ้นดวย
เมื่อใชระบบ One Shot AF

ตรวจสอบการแสดงผล



กลเมด็เคลด็ลบั
การปรับเปลี่ยนความไวแสง และใชแฟลชในตัว
เพือ่ความเหมาะสมกบัวตัถแุละสภาพแสงบรเิวณทีถ่าย ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นความไวแสง
(น.90) หรอืใชแฟลชในตวักลอง(น.104) เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพ             แฟลชในตวักลอง
จะไมทำงานโดยอตัโนมตั ิเมือ่แสงนอย ใหกดปมุ             เพือ่ใหแฟลชยกตวัขึน้ทำงาน

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

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

ความแตกตางของ            กับ            (ระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ)
เมื่อใช            ฟงกชั่นตางๆ จะถูกปรับตั้งใหโดยอัตโนมัติ เชน ระบบออโตโฟกัส ระบบ
ขับเคลื่อน และแฟลชในตัว เพื่อปองกันภาพเสีย จำนวนฟงกชั่นที่ผูใชปรับตั้งไดเอง
จะถูกจำกัด แตเมื่อใชระบบ          เฉพาะชัตเตอรและชองรับแสงเทานั้นที่กลองจะตั้ง
ใหโดยอัตโนมัติ ผูใชสามารถปรับเลือกระบบออโตโฟกัส ระบบขับเคลื่อน และแฟลชใน
ตัว และฟงกชั่นอื่นๆ (น.310)



ผใูชสามารถปรบัตัง้ความละเอยีดของภาพ(จำนวนพกิเซล)ได โดยตัง้ความละเอยีดของภาพ
และตั้งระดับการบีบอัดไฟลได 10 แบบ ดังนี้:

เลือก [Image quality]

[Image quality] จะปรากฏขึน้บนจอ

เลือกคุณภาพในการบันทึกภาพ

เพือ่อางองิ ในรายการปรบัตัง้นีจ้ะมตีวัเลข
จำนวนพกิเซล และจำนวนภาพทีถ่ายได
เลอืกระดบัคณุภาพทีต่องการ แลวกด

ภายในแถบ [     1] เลือก [Image quality]
จากนั้นกดปุม

จำนวนพกิเซล
จำนวนภาพทีถ่ายได

(คุณภาพ)

»รับตั้งคุณภาพในการบันทึก



คณุภาพสงู

คณุภาพ
ปานกลาง

คุณภาพต่ำ

คณุภาพสงู

ประมาณ 17.9
(18M)

ตารางแสดงขนาดไฟล จำนวนภาพทีถ่ายได และปรมิาณภาพทีถ่ายไดมากทีส่ดุ ทดสอบดวยมาตรฐานการ
ทดสอบของแคนนอน โดยใชการดความจุ 8GB (อัตราสวนของดาน 3:2  ที่ ISO 100 และ Picture Style
แบบ Standard) ตวัเลขในตารางจะแตกตางกนัไปขึน้อยกูบัลกัษณะของวตัถ ุยีห่อการด ความไว
แสง Picture Stye, Custom Functions และการปรับตั้งอื่นๆ

คุณภาพ พกิเซลทีถ่กูบนัทกึ
(ลานพิกเซล) ขนาดไฟล จำนวนภาพ

ทีถ่ายได
ปริมาณภาพที่
ถายตอเนือ่งได

ประมาณ 2.5
(2.5M)

คำแนะนำในการปรบัตัง้คณุภาพของภาพ (โดยประมาณ)

»รับตั้งคุณภาพในการบันทึก

*

คาทีแ่สดงไวในวงเลบ็ เปนการดขนาด 8GB ทีส่นบัสนนุ UHS-I และทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบของ
แคนนอน

*

ประมาณ 8.0
(8M)

ประมาณ 4.5
(4.5M)

ประมาณ 0.35
(0.35M)

ประมาณ 17.9
(18M)



ปญหาทีผ่ใูชมกัจะเกดิขอสงสยักนับอยๆ
ตองการเลือกคุณภาพของไฟลใหเหมาะสมกับขนาดกระดาษที่ตองการพิมพ

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

เมื่อไร จึงควรตั้งคุณภาพเปน          ?

ขนาดกระดาษ

A4 (29.7x21 ซม./11.7x8.3 นิ้ว)

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

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

A2 (42x59.4 ซม./16.5x23.4 นิ้ว)

A3 (42x29.7 ซม./
16.5x11.7 นิ้ว)

12.7x8.9 ซม./5.0x3.5 นิ้ว

»รับตั้งคุณภาพในการบันทึก



»รับตั้งคุณภาพในการบันทึก

เกีย่วกบั

เกีย่วกบั

เลขลำดบัไฟล สกุล

ซอฟทแวรอืน่ๆ ของผผูลติซอฟทแวรในเชงิพาณชิยอาจไมสามารถเปดภาพแบบ RAW ได แนะนำให
ใชซอฟทแวรทีใ่หมาพรอมกบัตวักลอง

            เปนขอมลูดจิติอลของภาพถายทีย่งัไมถกูดดัแปลง เปลีย่นแปลง และปรงุแตง เปนขอมลู
กอนทีจ่ะถกูประมวลผลและแปลงไปเปนไฟลชนดิอืน่ๆ เชน              แมวาไฟลแบบ            จะตอง
อาศัยซอฟทแวรจัดการภาพ เชน Digital Photo Pro (น.350) เพื่อเปดดูภาพจากหนา
จอคอมพวิเตอร แตไฟลแบบนีก้ม็คีวามยดืหยนุมากในการจดัการปรบัแตง ตลอดจนแกไขความ
ผดิพลาดในขัน้ตอนการถายภาพไดดกีวา จงึเหมาะทีจ่ะตัง้คณุภาพของไฟลเปนแบบ               เมือ่
ตองถายภาพสำคญั หรอืเมือ่ตองการนำภาพไปสรางสรรคดวยการปรบัแตงทีล่ะเอยีดออน

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



กดปุมปรับความไวแสง

ารปรับความไวแสง
การปรบัความไวแสง หรอื ISO หมายถงึการปรบัการตอบสนองตอแสงของเซนเซอรเพือ่ใหเหมาะ
กบัสภาพแสงในขณะทีถ่ายภาพ ซึง่ในระบบถายภาพอตัโนมตัสิมบรูณแบบนัน้ กลองจะตัง้ความ
ไวแสงใหโดยอัตโนมัติ(ปรับตั้งเองไมได) (น.91)

ปรับคาความไวแสง

เมือ่เลอืก [AUTO] กลองจะตัง้ความไวแสงให
โดยอัตโนมัติ (น.91)

ใชปุม                  หรือหมุนวงแหวน
เพือ่เลอืกความไวแสงทีต่องการ
จากนั้นกดปุม

[ISO speed] จะปรากฏขึน้บนจอภาพ

ผูใชสามารถปรับตั้งความไวแสงไดโดยหมุน
และมองดูผลการปรับตั้งจากชองมองภาพ

คำแนะนำในการปรับความไวแสง
ความไวแสง ลักษณะการถายภาพ(ไมใชแฟลช) ระยะการทำงานของแฟลช

ยิ่งปรับความไวแสงสูงขึ้นเทาใด
ระยะการทำงานของแฟลชก็จะ
ไกลขึ้นเทานั้น (น.104)

ทองฟาหลัว หรือบรรยากาศในตอนเย็น
ภายในที่มืดในรม หรือตอนกลางคืน

ภายใตแสงแดดนอกรมเงา

* การตัง้ความไวแสงใหสงูขึน้ จะทำใหภาพปรากฏความหยาบมากขึน้

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

ใน [     4: Custom Functions(C.Fn)] ถา [2: ISO expansion] ไดถกูตัง้เปน
[1: On] จะสามารถปรบัความไวแสงเปน “H” (เทียบเทากับ ISO 25600) ได (น.294)

100 - 400
400 - 1600

1600 - 12800 H



เมื่อถายภาพดวยความไวแสงสูงๆ สัญญาณรบกวน (ปรากฎเปนเสนสัญญาณรบกวนทางแนว
นอน จดุส ีฯลฯ) อาจเกดิขึน้ในภาพได

¡ารปรับความไวแสง

เมือ่ใชความไวแสงสงูๆ และใชแฟลชถายภาพวตัถใุนระยะใกลๆ  อาจจะไดภาพทีแ่ลดสูวางจาเกนิ
ไป(overexpose)
เมื่อใชความไวแสง ISO 12800 หรือ “H” (เทยีบเทากบั ISO 25600) ปรมิาณภาพถายตอเนือ่ง
สูงสุดจะลดลงมาก
“H” (เทยีบเทากบั ISO 25600) กค็อืการขยายชวงความไวแสงใหสงูขึ้น สญัญาณรบกวน(เชน
จุดแสง หรือแถบแสง) และสีแปลกๆ อาจจะปรากฏใหเห็นไดชัด และรายละเอียดของภาพจะลด
ต่ำลงกวาปกติดวย
เนือ่งจากกลองออกแบบใหปรบัตัง้ความไวแสงสงูสดุทีต่างกนัไดสำหรบัการถายภาพนิง่และการ
ถายภาพยนตร(แบบปรบัตัง้การเปดรบัแสงเอง) ความไวแสงทีป่รบัตัง้ไวอาจจะถกูเปลีย่นไปเมือ่
เปลีย่นจากการถายภาพนิง่ไปเปนการถายภาพยนตร และถงึแมจะเปลีย่นกลบัมาสกูารถายภาพ
นิง่แลว ความไวแสงทีถ่กูปรบัเปลีย่นไปกจ็ะไมเปลีย่นกลบัมาเปนคาเดมิ
ความไวแสงสงูสดุทีส่ามารถปรบัตัง้ไดนัน้ จะขึน้อยกูบัการปรบัตัง้ใน [2: ISO expansion] ซึง่
อยภูายใน [     4: Custom Functions(C.Fn)]

เมือ่ตัง้เปน [0: Off] : ถาตั้งเปน ISO 12800 ในขณะถายภาพนิ่ง และจากนั้นเปลี่ยนไปถาย
ภาพยนตร ความไวแสงจะถกูเปลีย่นไปเปน ISO 6400

เมือ่ตัง้เปน [1: On] : ถาตั้งเปน ISO 12800/H (เทียบเทากับ ISO 25600) ในขณะถายภาพ
นิง่ และจากนัน้เปลีย่นไปถายภาพยนตร ความไวแสงจะถกูเปลีย่นไปเปน H (เทยีบเทากบั ISO
12800)

(ตั้งความไวแสงอัตโนมัติ)
เมื่อเลือกปรับตั้งความไวแสงที่ [AUTO]  กลองจะแสดง
ความไวแสงที่เลือกใหทราบเมื่อใชนิ้วแตะปุมชัตเตอร
เบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง ดังรายละเอียดในหนาถัดไป ซึ่งความ
ไวแสงที่กลองเลือกใหนั้น จะเปนระดับที่เหมาะสมกับ
ระบบบันทึกภาพที่ปรับตั้งไวในขณะนั้น



¡ารปรับความไวแสง

ความไวแสงที่ปรับตั้งได

อัตโนมัติ ภายในชวงระหวาง ISO 100 - 12800
อัตโนมัติ ภายในชวงระหวาง ISO 100 - 6400*2

ระบบบันทึกภาพ
อัตโนมัติ ภายในชวงระหวาง ISO 100 - 6400
ISO 100

เมื่อตั้งเปน [AUTO] กลองจะแสดงคาความไวแสงในระดับเต็มสต็อป อยางไรก็ตาม
ความไวแสงทีใ่ชจรงิจะละเอยีดกวาคาทีแ่สดงไว ซึง่ผใูชจะพบคาความไวแสงทีล่ะเอยีด
ไดในขอมลูการถายภาพของภาพทีถ่ายแลว(น.266) เชน ISO 125 หรอื 640 เปนตน
เมือ่ถายภาพดวยระบบ                ความไวแสงทีใ่ชจรงิ จะเปนความไวแสงตามทีร่ะบไุว
ในตารางนี ้แมจะไมไดแสดงวา ใช ISO 100 กต็าม

การปรับตั้งความไวแสงสูงสุดสำหรับ [ISO Auto]

เมื่อตั้งเปน ISO Auto ผูใชสามารถปรับตั้งความไวแสงสูงสุดไดภายในชวง
ISO 400 - 6400

ในแถบ [      3] เมื่อเลือก [ISO Auto]
แลวกดปุม        เพื่อเลือกความไวแสงที่ตองการ
แลวกดปุม

(ISO อตัโนมตั)ิ

ถายภาพดวยแฟลช ISO 400 *3*4*5

*1: ตัง้ไวตายตวัที ่ISO 400 เมือ่ถายภาพดวยชตัเตอร B
*2: ขึน้อยกูบัความไวแสงสงูสดุทีไ่ดปรบัตัง้ไว
*3: หากแสงแฟลชจะทำใหภาพสวางมากเกนิไป ความไวแสงจะถกูตัง้เปน ISO 100 หรอืสงูกวา
*4: ยกเวน        ,       และ )
*5: ปรับตัง้ใหอตัโนมตัภิายในชวง ISO 400 - 1600 (หรอืเทากบัความไวแสงสงูสดุ) เมือ่ใชระบบบนัทกึ
ภาพ        ,        ,        ,        ,            และ               เมื่อใชแฟลชภายนอก และเงยหัวแฟลชขึ้น
เพื่อยิงแสงสะทอน(Bounce Flash)



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

เลือก Picture Style ที่ตองการ
กดปมุ                 หรอืหมนุวงแหวน
เพื่อเลือก Picture Style ที่ตองการ
จากนัน้กด

กดปมุ
จอภาพจะแสดงรายการของ [Picture Style]

(รปูแบบภาพ)

ลกัษณะของ Picture Style

ปรบัสขีองภาพใหสด ใหภาพคมชดัสงู เปนรปูแบบทีเ่หมาะกบัการถายภาพทัว่ๆ ไป

ปรับสีผิวของบุคคลในภาพใหนุมนวลและมีโทนที่เปนธรรมชาติ มีความคมชัดเล็กนอย
เหมาะสำหรับใชถายภาพผูหญิงและเด็กในระยะใกลๆ
และโดยการปรบั [Color Tone] (น.131) ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นโทนของสผีวิได

(ปกติ)

(ภาพบุคคล)

(อัตโนมัติ)
ปรบัสขีองภาพโดยอตัโนมตัใิหเขากบัลกัษณะของภาพ ภาพจะมสีสีนัสดใส โดยเฉพาะสฟีา
ของทองฟา สีเขียว และสีสันยามพระอาทิตยตกดิน ภาพถายนอกสถานที่ และภาพ
บรรยากาศยามพระอาทติยตก ทีส่สีนัและบรรยากาศจะแลดเูปนธรรมชาติ
เมื่อเลือกเปน [Auto] หากสีสันของภาพไมตรงตามที่ตองการ ใหเลือกใช Picture Style
แบบอื่น

¡ารเลอืกลกัษณะภาพทีเ่หมาะสมกบัวตัถุ
(Picture Style)



¡ารเลือกลักษณะภาพที่เหมาะสมกับวัตถุ

เหมาะสำหรบัการถายภาพทวิทศันทีต่องการใหสนี้ำเงนิและสเีขยีวดเูขมและสดขึน้ มคีวาม
คมชดัสงูมาก เหมาะสำหรบัใชถายภาพทวิทศันทีม่บีรรยากาศนาประทบัใจ

(ภาพววิ)

เหมาะสำหรบัผทูีต่องการปรบัแตงและประมวลผลของภาพเองโดยใชคอมพวิเตอรเทานัน้
ลักษณะสีของภาพจะเปนสีสันที่ไมสดใสนัก และใหสีที่เที่ยงตรง

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

ใชสำหรับถายภาพขาวดำ

(ภาพเปนกลาง)

(ภาพตามจริง)

(ภาพขาวดำ)

ผใูชสามารถจะบนัทกึ Picture Style พืน้ฐาน เชน [Portrait], [Landscape] แลวปรบั
แตงใหตรงตามลักษณะที่ตองการ (น.133) และบันทึกไวในหนวยความจำของกลอง โดย
สามารถบนัทกึได 3 ชดุ(User Def. 1-3) สำหรบัคา User Def. ทีไ่มไดปรบัตัง้ไว จะมลีกัษณะ
เดยีวกบั Picture Style แบบอตัโนมตั ิ[Auto]

นอกเหนือจากไฟลสกุล             ไฟลที่ถายดวย Picture Style แบบ Monochrome จะไม
สามารถเปลี่ยนกลับเปนภาพสีได ถาหากไมแนใจวาจะตองการไดภาพสีหรือขาวดำ
ตรวจสอบเสียกอนวา Picture Style ไมไดถูกตั้งไวเปน [Monochrome] และเมือ่ตัง้
เปน [Monochrome] สัญลักษณ < B/W > จะปรากฏขึ้นในชองเล็งภาพ



กดปมุ
รายการ [AF operation] จะปรากฏบนจอ
LCD

เลือกรูปแบบของระบบออโตโฟกัส
ใชปมุ                 หรอืหมนุวงแหวน
เลื่อนแถบแสงไปยังระบบที่ตองการเลือก
แลวกดปุม

โฟกัสไปที่วัตถุ
เล็งจุดโฟกัสใหทาบไปที่วัตถุ แตะชัตเตอรเบาๆ
ลงครึ่งหนึ่ง เพื่อใหกลองหาความชัด ซึ่งกลอง
จะใชระบบโฟกัสที่เลือกไวในการคนหา

¡ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส

ปรบัสวสิตบนเลนสไปทีร่ะบบ

ผูใชสามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของระบบออโตโฟกัสเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณใน
การถายภาพแบบตางๆ ทีแ่ตกตางกนั และเมือ่ใชระบบโปรแกรม Basic Zone กลองจะเลอืกระบบ
ออโตโฟกัสที่เหมาะสมใหโดยอัตโนมัติ

ระบบนี้เหมาะที่จะใชกับวัตถุที่อยูนิ่งกับที่ เมื่อแตะปุมชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง กลอง
จะหาความชดัเพยีงครัง้เดยีวและหยดุเมือ่จบัภาพไดชดั

เมือ่ใชระบบวดัแสงแบบเฉลีย่หลายสวน (น.115) กลองจะปรบัตัง้คาการเปดรบัแสงใหในเวลา
เดียวกับที่หาความชัดได
เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่งคางไว กลองจะล็อคโฟกัสไวที่จุดเดิม ชวยใหผูใชจัดองค
ประกอบภาพใหมไดตามที่ตองการ

เมื่อโฟกัสไดแลว จุดซึ่งอยูภายในกรอบโฟกัสที่สามารถจับความชัดไดจะสวางเปนสีแดงใน
ชวงสัน้ๆ และไฟสญัญาณยนืยนัความชดั              จะตดิสวางขึน้ภายในชองเลง็ภาพ

เลอืก One-Shot AF เมือ่ถายภาพวตัถทุีอ่ยนูิง่



¡ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส

หากกลองไมสามารถหาโฟกสัโดยอตัโนมตัไิด ไฟสญัญาณยนืยนัความชดั  <     >  ในชองเลง็
ภาพจะกระพรบิ เมือ่เปนเชนนี ้จะไมสามารถถายภาพไดแมจะกดชตัเตอรลงจนสดุ ใหลองจดัองค
ประกอบภาพใหมแลวโฟกสัอกีครัง้ หรอือาน “เมือ่ระบบออโตโฟกสัทำงานไมไดผล” (น.100)

หากเมน ู [  1: Beep]  ไดถกูตัง้เปน [Disable]  สญัญาณเสยีงเตอืนจะไมดงัแมจะโฟกสั
ภาพไดแลว

ระบบนีเ้หมาะทีจ่ะใชกบักรณทีีว่ตัถมุกีารเคลือ่นทีต่ลอดเวลา เมือ่แตะปมุชตัเตอร
และเลง็ไปยงัวตัถ ุระบบโฟกสัอตัโนมตัจิะจบัภาพวตัถทุีเ่คลือ่นทีน่ัน้อยตูลอดเวลา

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

เมือ่ใชระบบ AI Servo AF สญัญาณเสยีงเตอืนจะไมดงั และไฟสญัญาณยนืยนัความชดั
<      >  กจ็ะไมตดิสวางขึน้ แมวากลองจะจบัภาพไดชดัแลว

คาการเปดรับแสงจะถูกปรับตั้งในจังหวะเวลาที่ถายภาพ
เมื่อใชระบบเลือกจุดโฟกัสแบบอัตโนมัติ (น.97) กลองจะเลือกใชจุดโฟกัสกึ่งกลางของเฟรม
ในการจับภาพกอน และในขณะที่กำลังจับภาพ หากวัตถุเคลื่อนที่ออกไปจากจุดโฟกัสกึ่ง
กลาง กลองจะใชจดุโฟกสัอืน่ๆ ในการจบัภาพตามการเคลือ่นทีข่องวตัถ ุตราบเทาทีจ่ดุโฟกสั
ทั้งหมดยังคงครอบคลุมวัตถุชิ้นนั้นอยู

หลงัจากทีก่ลองโฟกสัไดแลวดวยระบบ One-shot  AF เมือ่วตัถเุริม่เคลือ่นที ่กลองจะตรวจ
จบัการเคลือ่นทีน่ัน้ และเปลีย่นระบบโฟกสัอตัโนมตัไิปเปน AI Servo AF ใหโดยอตัโนมตัิ
และติดตามจับการเคลื่อนที่ของวัตถุไปอยางตอเนื่อง

เลอืก AI Focus AF เมือ่ตองการปรบัเปลีย่นระบบ AF โดยอตัโนมตัิ

เลอืก AI Servo AF เมือ่ถายภาพวตัถทุีเ่คลือ่นที่

ระบบนี้จะสลับการทำงานของ One-shot AF และ AI Servo AF ใหโดยอัตโนมัติ
เมื่อวัตถุที่หยุดนิ่งเริ่มเคลื่อนที่



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

กดปมุ

ถาจดุโฟกสัทัง้หมด ตดิสวางขึน้พรอมๆ กนั หมาย
ถึงการปรับตั้งเปนระบบเลือกอัตโนมัติ กลอง
จะเลือกจุดโฟกัสที่ทำหนาที่จับภาพใหโดยอัตโนมัติ

เลือกจุดโฟกัส
ใชปมุควบคมุแบบทศิทาง             ในการเลอืกจดุ
ที่ตองการ
ขณะทีม่องในชองเลง็ภาพ ผใูชสามารถจะเลอืกจดุ
โฟกัสที่ตองการโดยใชวงแหวนควบคุมหลัก
จุดที่เลือกจะเปนจุดเดียวที่ติดสวางเปนสีแดง

โฟกัสไปยังวัตถุ
เล็งจุดโฟกัสไปยังวัตถุที่เปนเปาหมาย แตะปุม
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อใหกลองหาความชัด

จดุโฟกสัจะปรากฏขึน้บนจอ LCD ของกลองและ
ภายในชองเล็งภาพ

ปมุ               จะทำหนาทีส่ลบัการทำงานระหวาง
จุดโฟกัสที่เลือกเฉพาะจุดกึ่งกลาง กับระบบเลือก
จุดโฟกัสอัตโนมัติ(9 จุด)

ผูใชสามารถใชนิ้วแตะสัมผัสจอภาพเพื่อเลือกจุดโฟกัส AF ได และในขณะเลือกจุดโฟกัส
แบบปรบัเลอืกเอง การแตะ              ซึง่อยตูรงมมุลางดานซายของจอภาพจะนำกลบัไปสู
ระบบเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติทันที



¡ารเลือกจุดโฟกัส

กลเมด็เคลด็ลบั

หากพบวัตถุที่ระบบออโตโฟกัสจับความชัดไดยาก ใหเลือกใชจุดโฟกัสกึ่งกลาง
จุดโฟกัสกึ่งกลางมีประสิทธิภาพในการจับความชัดเหนือกวาจุดใดๆ
เพือ่ใหงายขึน้ในการจบัภาพวตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นที ่ใหปรบัระบบเลอืกจดุโฟกสัไปเปน
แบบเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ และตั้งระบบโฟกัสเปนแบบ AI Servo AF (น.96)
ในชวงเริม่ตน ใหทาบจดุโฟกสักึง่กลางไปยงัวตัถเุสยีกอน เมือ่วตัถมุกีารเคลือ่นทีอ่อกไปจดุกึง่
กลาง โฟกสัจดุอืน่ๆ กจ็ะทำหนาทีจ่บัความชดัตอไปโดยอตัโนมตัิ

ใชแฟลชในตวักลองชวยหาโฟกสัแบบออโตโฟกสั

ในสภาพแสงนอย เมือ่แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ จะมแีสงแฟลชถกูยงิออกไปถี่ๆ  ครหูนึง่
เพือ่ใหความสวางแกวตัถ ุและทำใหระบบออโตโัฟกสัจบัความชดัของวตัถไุดงายขึน้

ไฟแฟลชชวยหาโฟกสัจะไมทำงาน เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพตอไปนี ้:
           ,              และ
ไฟแฟลชชวยหาโฟกัสจะไมทำงานเมื่อใชระบบโฟกัสแบบ AI Servo AF
ระยะทำงานทีไ่ดผลของไฟชวยหาโฟกสัจากแฟลชในตวักลอง จะอยใูนระยะไมเกนิประมาณ 4
เมตร / 13.1 ฟุต
เมือ่ถายภาพดวย Creative Zone และยกแฟลชในตวักลองขึน้ทำงานดวยการกดปมุ
(น.104) ไฟชวยหาโฟกสัจะยงิแสงออกไปเมือ่จำเปน โปรดทราบวา โดยขึน้อยกูบัการปรบัตัง้
[4: AF-assist beam firing] ซึง่อยภูายในเมน ู[      4: Custom Functions(C.Fn.)]
ไฟชวยหาโฟกสัอตัโนมตัจิะไมทำงาน

เมื่อถายภาพบุคคลในระยะใกลๆ ควรใชระบบ One-shot AF และโฟกัสไปที่ดวงตา
เมือ่โฟกสัทีด่วงตาของตวัแบบแลว สามารถใชนิว้แตะชตัเตอรคางไวเพือ่ลอ็คโฟกสั แลวจดัองค
ประกอบภาพใหม ใบหนาของตวัแบบกจ็ะยงัคงมคีวามคมชดั
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เมื่อใชเลนสที่มีชองรับแสงกวางสุด f/5.6:
เซนเซอรแบบกากบาท(cross-type) ซึง่เซนเซอรทางแนวตัง้และแนวนอนจะทำงานอยางตอเนือ่ง
กันโดยกลองสามารถจับภาพดวยเซนเซอรแบบกากบาทไดทุกๆ จุด แตเมื่อใชกับเลนสบาง
รนุ(ดดูานลาง) จดุโฟกสัทีอ่ยรูอบนอกของจดุกึง่กลางจะใชเซนเซอรเฉพาะแนวตัง้และแนวนอนใน
การจับภาพ(ไมทำงานในรูปแบบกากบาท, cross-type)
เมื่อใชเลนสที่มีชองรับแสงกวางสุด f/2.8 : *
จดุโฟกสัจดุกึง่กลางจะทำงานโดยใชเซนเซอรแบบกากบาททีม่คีวามละเอยีดสงู(High-
precision cross-type) โดยจดุโฟกสักึง่กลางจะมคีวามไวตอการตอบสนองมากกวาจดุอืน่ๆ 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

การทำงานของระบบ AF(ออโตโฟกสั) และชองรบัแสงกวางสดุของเลนส

เมือ่ใชทอตอเลนส (อปุกรณเสรมิพเิศษ) ซึง่มผีลทำใหชองรบัแสงกวางสดุของเลนสแคบลงกวา
f/5.6  ทำใหระบบ AF ไมสามารถทำงานได (ยกเวนใน [    +Tracking],
[FlexiZone-Multi] และ [FlexiZone-Single] ในขณะถายภาพดวยระบบ Live View ดรูาย
ละเอยีดเพิม่เตมิไดจากคมูอืของทอตอเลนส

จดุ AF ทกุๆ จดุ จะไมทำงานโดยใชเซนเซอรกากบาท เมือ่ใชเลนสเหลานี้
เมื่อใชเลนสตามรายการที่ปรากฏทางดานลาง จุดโฟกัสสามจุดทางซายและขวาของจุดกึ่งกลาง
จะใชเฉพาะเซนเซอรทางแนวนอนในการจบัภาพ สวนจดุทีอ่ยดูานบนและลางของจดุกึง่กลางจะใช
เซนเซอรทางแนวตั้งในการจับภาพ จุดโฟกัสที่ใชเซนเซอรแบบกากบาทไดจะมีเฉพาะจุดกึ่งกลาง
เพยีงจดุเดยีว
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



วัตถุที่มีความเปรียบตางต่ำมาก
(ตัวอยางเชน : ทองฟาสีฟาเรียบ, ผนังหรือกำแพงที่ทาสีเรียบสีเดียว ฯลฯ)
วตัถซุึง่อยใูนทีแ่สงนอย
เล็งวัตถุในสภาพยอนแสงมาก หรือวัตถุที่มีพื้นผิวสะทอนแสง
(ตัวอยางเชน : รถยนตที่มีพื้นผิวสะทอนแสงมาก ฯลฯ)
เมือ่จดุโฟกสัจดุเดยีวกนัทาบครอมวตัถทุีอ่ยใูกลและไกล
(ตัวอยางเชน : เมื่อเล็งภาพสัตวที่อยูในกรง ฯลฯ)
พื้นผิวที่มีลวดลายซ้ำซอน
(ตัวอยางเชน : พื้นผิวของมูลี่ คียบอรดคอมพิวเตอร ฯลฯ)

ระบบออโตโฟกสัอาจไมสามารถจบัภาพไดในบางสถานการณ  เชน สถานการณบางอยางดงัตอ
ไปนี้ (ไฟสัญญาณยืนยันความชัด          กระพริบ)

เมื่อระบบออโตโฟกัสทำงานไมไดผล ใหทำอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ใชระบบ One-Shot AF โฟกัสไปที่วัตถุที่อยูในระยะหางออกไปใกลเคียงกัน ล็อคโฟกัส แลว
จัดองคประกอบภาพใหม (น.61)
(2) ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่            แลวใชมือหมุนปรับภาพใหชัด

สำหรับสภาพที่อาจโฟกัสโดยอัตโนมัติ(AF) ทำไดยากเมื่อใชระบบ [      + Tracking] และ
[FlexiZone - Multi] หรือ [FlexiZone - Single] ดูหนา 159

เมือ่วตัถนุัน้โฟกสัไดยาก

แมนนวลโฟกสั
ปรับสวิตซเลือกระบบโฟกัสที่เลนสไปที่

โฟกัสไปยังวัตถุ

หากใชนิว้แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ ระหวางทีใ่ชมอืหมนุปรบัภาพใหชดั จดุโฟกสั
ทีค่นพบความชดัจะตดิสวางขึน้ จะมเีสยีง “บีบ๊ “ เตอืน และไฟสญัญาณยนืยนัความชดั
<      >    กจ็ะตดิขึน้ในชองเลง็ภาพดวย

ใชมอืหมนุวงแหวนโฟกสั และดภูาพทีช่องเลง็
ภาพ จนกระทัง่เหน็ภาพวตัถนุัน้ชดัเจน

วงแหวนโฟกัส



ผใูชสามารถถายภาพตอเนือ่งไดดวยความเรว็ 5  เฟรมตอวนิาท ีเหมาะสำหรบัการถายภาพสิง่ทีเ่คลือ่น
ที่ เชน เด็กๆ ที่กำลังวิ่งมาหาคุณ เพื่อเลือกเก็บภาพที่ไดจังหวะและอารมณสนุกสนานมากที่สุด

เลือก
ใชปมุ                 หรอืหมนุ
เพื่อเลือก           จากนัน้กดปมุ

กดปมุ

ถายภาพ
ชัตเตอรจะลั่นเพื่อถายภาพตอเนื่องเมื่อกดปุม
ชัตเตอรคางอยู

กลเมด็เคลด็ลบั

• สำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่
เมือ่เลอืกแบบ AI Servo AF กลองจะโฟกสัอยางตอเนือ่งขณะทีร่ะบบบนัทกึภาพตอเนือ่งทำงานอยู

• สำหรับวัตถุที่อยูนิ่ง
เมื่อเลือกระบบโฟกัสเปนแบบ One-Shot AF กลองจะโฟกัสครั้งเดียว เมื่อภาพชัดแลว
ระบบถายภาพตอเนื่องก็จะถายภาพโดยกลองจะไมหาความชัดอีก

เลือกระบบโฟกัสอัตโนมัติ (น.95) ใหเหมาะกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

สามารถใชแฟลชได
แฟลชจะใชเวลาประจไุฟชัว่ขณะหนึง่ ซึง่มผีลใหความเรว็ในการถายภาพตอเนือ่งลดลง

¡ารถายภาพแบบตอเนื่อง
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กลองสามารถถายภาพดวยความเรว็ในการถายภาพตอเนือ่งสงูสดุ 5 เฟรมตอวนิาท ีกต็อเมือ่ถาย
ดวยความไวชตัเตอรทีส่งู 1/500 วนิาทหีรอืสงูกวาและเมือ่เปดชองรบัแสงกวางสดุของเลนส(ขึน้
อยกูบัเลนสทีใ่ช) ความเรว็ในการถายภาพตอเนือ่งสงูสดุนีจ้ะลดลงโดยขึน้อยกูบัความไวชตัเตอร
ชองรบัแสง สภาพของวตัถ ุความเขมสวาง เลนส แฟลช ทีน่ำมาใช ฯลฯ
• เมือ่ใชเลนสตอไปนี ้จะสามารถถายภาพตอเนือ่งไดเรว็ 5 เฟรมตอวนิาท ี เมือ่ใชระบบ One-
shot 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
เมือ่ใชระบบ AI Servo AF ความเรว็ในการถายภาพตอเนือ่งสงูสดุจะลดลงเลก็นอย โดยขึน้อยู
กบัสภาพของวตัถแุละเลนสทีใ่ช
เมือ่แบตเตอรมีพีลงังานต่ำ ความเรว็ในการถายภาพตอเนือ่งสงูสดุจะลดลงเลก็นอย



เลือกระบบหนวงเวลา

กดปมุ

หนวงเวลา 10 วินาที

หนวงเวลา 2 วินาที   (น.140)
หนวงเวลา 10 วนิาท ีและถายภาพชดุ
ตอเนื่องภายหลังจากนั้น
ใชปุม                เพื่อเลือกจำนวนภาพ
ที่ตองการถายตอเนื่องหลังจากหนวง
เวลาแลว(เลือกไดตั้งแต 2-10 ภาพ)

มองในชองเลง็ภาพ โฟกสั และกดชตัเตอรลงจนสดุ
ถายภาพ

ผูใชสามารถตรวจสอบการทำงานของระบบหนวง
เวลาไดจากไฟเตือนดานหนาของกลอง และการ
นับถอยหลัง(เปนวินาที) ที่จอ LCD
กอนชัตเตอรจะลั่น 2 วินาที ไฟสัญญาณเตือน
จะตดิสวางคางอย ูและเสยีง “บีบ๊” จะดงัถี่ๆ

หลงัจากทีถ่ายภาพดวยระบบหนวงเวลาแลว ตรวจสอบดภูาพจากจอภาพ LCD วามคีวามคมชดั
และมคีาแสงทีเ่หมาะสมหรอืไม (น.82)
เมือ่ใชระบบหนวงเวลาสำหรบัถายภาพตนเองเพยีงผเูดยีว ใหใชระบบลอ็คโฟกสั (น.61) โดยเลง็
ไปยังวัตถุที่อยูในระยะใกลเคียงกับที่จะยืนอยู
เมือ่ตองการยกเลกิระบบหนวงเวลาขณะทีร่ะบบกำลงัทำงานอย ูใหกดปมุ

สามารถใชรโีมทคอนโทรลในการควบคมุได (น.303)

เมือ่ใชระบบหนวงเวลา และไมไดมองภาพในชองเลง็ภาพในขณะทีก่ดชตัเตอร ควรตดิตัง้ฝาครอบ
ชองเลง็ภาพ (น.304) เพือ่ชวยปองกนัแสงลอดจากชองเลง็ภาพของกลองเขาสเูซนเซอรรบัแสงและ
ทำใหภาพเสยี

เมือ่เลอืกใช              ชวงเวลาระหวางภาพตอภาพของภาพตอเนือ่งนัน้อาจจะใชเวลานานกวา
ปกตเิลก็นอย โดยขึน้อยกูบัคณุภาพของไฟลทีป่รบัตัง้ไว และการใชแฟลช

ใชปมุ                หรอืหมนุ
เพือ่เลอืกแบบทีต่องการ  แลวกดปมุ
เพือ่ยนืยนัการปรบัตัง้

¡ารใชระบบหนวงเวลาถายภาพ



¡ารใชแฟลชในตวักลอง

กดปมุ
เมือ่ใชระบบถายภาพสรางสรรค ผใูชสามารถกดปมุ
          เพือ่ใหแฟลชยกขึน้ทำงานไดตลอดเวลา

ในขณะที่แฟลชในตัวกลองกำลังประจุไฟใหพรอม
ทำงาน สญัลกัษณ “             ” จะปรากฏขึน้ในชอง
เลง็ภาพ และสญัลกัษณ                      จะปรากฏขึน้
บนจอ LCD

แตะปมุชตัเตอรเบาๆ
ที่มุมลางดานซายภายในชองเล็งภาพ ตรวจสอบ
วามสีญัลกัษณ            ตดิสวางอยู

เมือ่โฟกสัไดแลว กดชตัเตอรลงจนสดุ แฟลชจะยงิ
ออกไป และชตัเตอรทำงานเพือ่ถายภาพนัน้

ถายภาพ

เมือ่ถายภาพภายในหอง ในอาคาร ในสภาพแสงนอย หรอืยอนแสง ใหกดปมุแฟลช  เพือ่ยก
แฟลชในตัวกลองขึ้นทำงาน และเมื่อถายภาพดวยระบบ           กลองจะปรับคาความไว
ชัตเตอรใหอยูในระหวาง 1/60 - 1/200 วินาทีใหโดยอัตโนมัติ เพื่อปองกันภาพสั่น

ระยะการทำงานของแฟลชที่มีประสิทธิภาพ [ระยะโดยประมาณ เมตร/ฟตุ]

มุมกวาง เทเลโฟโต
ความไวแสง

(น.90)



ไฟที่ออกแบบมาเพื่อลดจุดแดงที่เกิดขึ้นในดวงตาของคนที่ถูกถายภาพดวยแฟลชชวยใหภาพ
บคุคลทีถ่ายดสูวยงามขึน้ได ระบบนีจ้ะทำงานกบัระบบบนัทกึภาพไดทกุแบบ
ยกเวน            ,            ,              และ

กลเมด็เคลด็ลบั
เมื่อวัตถุอยูไกลมาก ปรับความไวแสง(ISO) ใหสูงขึ้น (น.90)
เมือ่ปรบัความไวแสงใหสงูขึน้ ผใูชสามารถใชแฟลชถายภาพในระยะไกลขึน้ได
เมื่อถายภาพดวยแฟลชและมีแสงแดดจามาก ปรับความไวแสง(ISO) ใหต่ำลง
หากคาความไวแสงในชองเลง็ภาพกระพรบิเตอืน ใหปรบัความไวแสงใหต่ำลง
ถอดฮดูออก แลวถอยหางจากวตัถทุีจ่ะถายภาพดวยแฟลชในระยะ 1 เมตร/3.3 ฟตุ
ขึน้ไป
ถาเลนสมฮีดูตดิตัง้อย ูและเมือ่ถายภาพดวยแฟลชในระยะใกลกบัวตัถมุากจนเกนิไป สวน
ลางของภาพอาจจะดูมืดหรือสลัวกวาบริเวณอื่นๆ ดังนั้น สำหรับภาพที่มีความสำคัญ ให
ตรวจสอบภาพทีถ่ายแลวดวยจอ LCD เพือ่ดวูาภาพทีถ่ายดวยแฟลชนัน้มคีวามเขมสวางที่
สวยงามในทุกๆ บริเวณ(ไมมืดหรือสลัวลงที่สวนลางของภาพ)

การใชระบบลดตาแดง

เมื่อใชแฟลชถายภาพ หลังจากที่แตะปุมชัตเตอร
เบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง ไฟของระบบลดตาแดงจะทำงาน
เมือ่กดชตัเตอรลงจนสดุ แฟลชจะยงิแสงออกไปเพือ่
ถายภาพนั้น

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

ในรายการของเมน ู[       1] เลอืก [Red-eye reduc.]
จากนัน้กดปมุ               และเลอืก [Enable]
จากนัน้กดปมุ               เพือ่ยนืยนัอกีครัง้

(เปด)

(เปด/ปด ลดตาแดง)

¡ารใชแฟลชในตัวกลอง





ในบทนี ้จะอธบิายการปรบัตัง้อยางละเอยีด เพิม่เตมิจากเนือ้หาของบทที ่3 เพือ่
แนะนำวิธีการสรางสรรคภาพใหกวางขวางขึ้น

สวนแรกของบทนีจ้ะอธบิายวธิใีชระบบ         ,          ,            และ
          บนวงแหวนเลอืกระบบ
ผใูชสามารถใชฟงกชัน่ทีอ่ธบิายในบทที ่3 กบัระบบบนัทกึภาพ                ,
              และ

สญัลกัษณ              ซึง่แสดงอยรูวมกบัคาความไว
ชตัเตอร ชองรบัแสง และระดบัการชดเชยแสง เปน
เครือ่งบอกใหทราบวา ผใูชสามารถปรบัคาดงักลาว
ไดโดยใชวงแหวนควบคมุหลกั             เพือ่ปรบั
เปลีย่นคาตามทีต่องการ

เกีย่วกบัการทำงานของวงแหวนควบคมุหลกั

สามารถตรวจสอบรายการของฟงกชัน่ทีใ่ชไดกบัระบบบนัทกึภาพแบบตางๆ ได
จากรายการในหนา 310
เครือ่งหมาย       ซึง่ปรากฏอยทูีม่มุดานขวาของหวัเรือ่ง หมายถงึ ฟงกชัน่นัน้
จะทำงานเมือ่ถายภาพดวยระบบบนัทกึภาพ Creative Zone เทานัน้ (น.24)

¡ÒÃ¶‹ÒÂÀÒ¾ Œ́ÇÂÃÐºº
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ผใูชสามารถถายภาพทีห่ยดุการเคลือ่นทีข่องวตัถ ุหรอืสรางภาพทีม่องเหน็การเคลือ่นทีข่องวตัถุ
ดวยระบบบนัทกึภาพ              (Shutter-priority AE) ซึง่เลอืกโดยปรบัทีว่งแหวนเลอืกระบบ
*              หมายถงึ Time value

หยุดการเคลื่อนที่
(ดวยความไวชตัเตอรสงู : 1/2000 วนิาท)ี

แสดงการเคลื่อนที่
(ดวยความไวชตัเตอรต่ำ : 1/30 วนิาท)ี

Ê×èอถงึการเคลือ่นทีข่องวตัถุ

อาน “กลเม็ดเคล็ดลับ” สำหรับคำแนะนำในการ
ปรับความไวชัตเตอร

ปรับความไวชัตเตอรที่ตองการ

ปรบัระบบบนัทกึภาพไปที่

เมื่อแตะชัตเตอรเบาๆ และกดลงจนสุดเพื่อถาย
ภาพ ภาพนั้นจะถูกถายไวดวยความไวชัตเตอรที่
ปรับตั้งไว

ถายภาพ

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

หมนุวงแหวนควบคมุหลกั           ไปทางขวา
เมื่อตองการปรับความไวชัตเตอรใหสูงขึ้น
และหมุนไปทางซายเมื่อตองการปรับใหต่ำลง



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

ใช Tv รวมกบัแฟลชในตวั

ขณะที่ปรับความไวชัตเตอร ปรากฏวาตัวเลขแสดงชองรับแสงกระพริบ
เมือ่แตะปมุชตัเตอรลงครึง่หนึง่ กลองจะแสดงคาแสง(ชตัเตอร/ชองรบั
แสง) ในชองเลง็ภาพ ซึง่เมือ่ผใูชปรบัเปลีย่นคาความไวชตัเตอร คาของ
ชองรับแสงก็จะเปลี่ยนไปดวยเพือ่รักษาคาแสง(ปริมาณแสงที่จะผาน
เขาสูเซนเซอร) ใหอยูในระดับพอดีเชนเดิม และเมื่อปรับความไว
ชตัเตอรจนกระทัง่เกนิกวาทีข่นาดชองรบัแสงของเลนสทีใ่ชจะรกัษาคา
แสงเดมิไวได ตวัเลขแสดงชองรบัแสงจะกระพรบิเตอืนเพือ่บอกวา คา
ความไวชตัเตอรทีป่รบันี ้ไมสามารถจะทำใหคาแสงของภาพพอดไีด
ถาการปรบัตัง้จะทำใหภาพมดืเกนิไป คาของชองรบัแสงขนาดกวางสดุจะกระพรบิ ใหหมนุ
วงแหวนควบคมุ              ไปทางซายเพือ่ปรบัใหชตัเตอรต่ำลง หรอืปรบัความไวแสง(ISO)
ใหสูงขึ้นจนตัวเลขนั้นหยุดกระพริบ
และถาผลของการปรับตั้งจะทำใหภาพสวางเกินไป คาของชองรับแสงขนาดแคบสุดจะ
กระพรบิ ใหหมนุวงแหวนควบคมุ         ไปทางขวาเพือ่ปรบัตัง้ชตัเตอรใหสงูขึน้ หรอืลด
ความไวแสง (ISO) ใหต่ำลงจนตวัเลขนัน้หยดุกระพรบิ

ควรตั้งความไวชัตเตอรเทาใด เพื่อถายภาพสายน้ำและสายน้ำตกใหดูนุมนวล
ใชความไวชัตเตอรต่ำๆ เชน 1/30 วินาทีหรือต่ำกวานั้น และควรใชขาตั้งกลองเสมอเพื่อ
ปองกันภาพสั่น

เมื่อใชแฟลชในตัวรวมกับระบบนี้ กำลังไฟของแฟลชจะถูกตั้งใหเหมาะกับชองรับแสงที่
กลองเลอืกใหโดยอตัโนมตั ิและผใูชสามารถปรบัตัง้ความไวชตัเตอรไดในชวงระหวาง 1/200
วนิาทจีนถงึ 30 วนิาที

 : Ê×èอถงึการเคลือ่นทีข่องวตัถุ



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

ฉากหลงัเบลอ
(ดวยการเปดชองรบัแสงกวาง f/5.6)

คมชดัตัง้แตฉากหนาจนถงึฉากหลงั
(ดวยการเปดชองรบัแสงแคบ f/32)

ยิ่งปรับชองรับแสงแคบ(ตัวเลขมาก)
ความชัดลึกในภาพก็จะยิ่งมากขึ้น
ทั้งฉากหนาและฉากหลัง

ปรับชองรับแสงขนาดที่ตองการ

ถายภาพ

ปรบัระบบบนัทกึภาพไปที่

หมนุวงแหวนควบคมุหลกั              ไปทางขวา
จะเปนการปรบัคา f/number จะสงูขึน้(ชองรบั
แสงแคบ)  และหมุนไปทางซายจะเปนการ
ปรบัคา f/number จะต่ำลง(ชองรบัแสงกวาง)

เมื่อโฟกัสและกดชัตเตอรลงจนสุด
ภาพนั้นจะถูกถายไวดวยชองรับแสง
ขนาดที่ปรับตั้งไว

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



 : »รับเปลี่ยนชวงความชัด

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

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

ขณะที่ปรับชองรับแสง ปรากฏวาตัวเลขแสดงความไวชัตเตอรกระพริบ
เมื่อแตะปุมชัตเตอร กลองจะแสดงคาแสง(ชัตเตอร/ชองรับแสง) ในชองเล็งภาพ ซึ่งเมื่อผู
ใชปรบัเปลีย่นขนาดชองรบัแสง คาของความไวชตัเตอรกจ็ะเปลีย่นไป
ดวยเพื่อรักษาคาแสง(ปริมาณแสงที่จะผานเขาสูเซนเซอร)ใหอยูใน
ระดับพอดีเชนเดิม และเมื่อปรับชองรับแสงจนแคบกวาที่ความไว
ชัตเตอรที่มีจะรักษาคาแสงเดิมไวได ตัวเลขแสดงความไวชัตเตอร
จะกระพรบิเตอืนเพือ่บอกวา ขนาดชองรบัแสงทีป่รบันี ้ไมสามารถจะทำ
ใหคาแสงของภาพใหพอดีได
ถาการปรบัตัง้จะทำใหภาพมดืเกนิไป คาของความไวชตัเตอรต่ำทีส่ดุ “ 30” ” (30 วินาที)
จะกระพรบิ ใหหมนุวงแหวนควบคมุ                ไปทางซาย เพือ่ปรบัใหชองรบัแสงกวางขึน้
หรอืปรบัความไวแสง(ISO) ใหสงูขึน้จนตวัเลขนัน้หยดุกระพรบิ
และถาผลของการปรบัตัง้จะทำใหภาพสวางเกนิไป คาของความไวชตัเตอรสงูทีส่ดุ
“ 4000 ” (1/4000 วนิาท)ี จะกระพรบิ ใหหมนุวงแหวนควบคมุ                ไปทางขวา เพือ่ปรบั
ใหชองรบัแสงแคบลง หรอืปรบัความไวแสง(ISO) ใหต่ำลงจนตวัเลขนัน้หยดุกระพรบิ



»รับเปลี่ยนชวงความชัด

ใช Av รวมกับแฟลชในตัว
เมือ่ใชแฟลชในตวัรวมกบัระบบนี ้กำลงัไฟของแฟลชจะถกูตัง้ใหเหมาะกบัชองรบัแสงทีผ่ใูชปรบั
ตัง้ไวโดยอตัโนมตั(ิระบบเปดรบัแสงอตัโนมตั)ิ สวนชตัเตอรทีก่ลองเลอืกใหจะถกูตัง้อยใูนชวง
ระหวาง 1/200 วนิาทถีงึ 30 วนิาท ีตามความเหมาะสมกบัสภาพแสงในขณะนัน้
ในสภาพแสงนอย ตวัแบบจะถกูบนัทกึภาพดวยแสงแฟลช สวนฉากหลงันัน้จะถกูบนัทกึดวย
คาแสงตามทีเ่ปนอยจูรงิ ซึง่ตวัแบบและฉากหลงัจะมคีวามเขมสวางทีแ่ลดเูปนธรรมชาต ิโดย
ระบบสมัพนัธแฟลชกบัความไวชตัเตอรต่ำแบบอตัโนมตั(ิautomatic slow-speed flash sync)
ซึ่งกรณีที่ใชมือถือกลอง ใหพยายามถือกลองใหนิ่งเพื่อปองกันภาพสั่น หรือใชขาตั้งกลอง
หากไมตองการใหระบบสมัพนัธแฟลชกบัความไวชตัเตอรต่ำแบบอตัโนมตัทิำงาน ในแถบ
[     1: Flash control] ใหตั้ง [Flash sync. speed in Av mode] เปน [1/200-1/60
sec. auto] หรอืเลอืก [1/200 sec. (fixed)] เพือ่ตัง้ชตัเตอรไวที ่1/200 วนิาทเีมือ่ใชแฟลช
(น.215)

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

เมือ่กดปมุตรวจสอบความชดัลกึ กลองจะหรีช่องรบัแสง
ใหแคบลงตามทีป่รบัตัง้ไวจรงิ ผใูชสามารถเหน็ผลความ
ชัดลึกที่เกิดขึ้นในภาพกอนจะถายภาพจริงได

ในขณะดภูาพทีจ่ะถายดวยระบบ Live View (น.144) และกดปมุตรวจสอบความชดัลกึ
คางไว ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นขนาดชองรบัแสง และดคูวามชดัลกึทีเ่ปลีย่นแปลงไปได



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

ปรบัระบบบนัทกึภาพไปที่

เมือ่ตองการปรบัความไวชตัเตอร ใชวงแหวน
               เพือ่หมนุปรบั

ปรับชองรับแสงและความไวชัตเตอร

เมือ่ตองการปรบัชองรบัแสง กดปมุ
แลวใชวงแหวน               เพือ่หมนุปรบั

ปรบัตัง้คาแสง และถายภาพ

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

ปรับความไวชัตเตอรและชองรับแสง
ตามที่ตองการ

คาแสงพอดี

ขดีแสดงระดบัแสง

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

¶‹ายภาพดวยการปรบัตัง้เอง(แมนนวล)

ขดีแสดงระดบัแสง



¶‹ายภาพดวยระบบปรับตั้งเอง(แมนนวล)

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

เพื่อใหถายภาพดวยแฟลชไดแสงพอดีๆ กลองจะปรับการยิงแสงแฟลชใหพอเหมาะพอดีโดย
อัตโนมัติ(autoflash exposure) เพื่อใหเหมาะสมกับขนาดชองรับแสงที่ปรับตั้งไว และผูใช
สามารถปรบัความไวชตัเตอรใหอยใูนชวงระหวาง 1/200 วนิาท ี- 30 วนิาที

การเปดรบัแสงนานๆ ดวยชตัเตอร B ทำใหภาพมสีญัญาณรบกวนมากกวาภาพปกต ิภาพจะดู
หยาบ หรอืมจีดุหยาบๆ กระจายอยทูัว่ภาพ
เมื่อ [     3: Long exp. noise reduction]  ไดตัง้เปน [Auto] หรอื [Enable]
จะชวยลดสญัญาณรบกวนเมือ่เปดรบัแสงนานได (น.125)

ในขณะเปดรบัแสงดวยชตัเตอร B ไมควรเลง็กลองไปทีด่วงอาทติย เพราะพลงังานความรอน
ของดวงอาทติยจะทำใหชิน้สวนภายในของกลองเกดิความเสยีหายได

ใชแฟลชในตวักลอง

ชตัเตอร B(Bulb)

เมือ่ถายภาพโดยใชชตัเตอร B ขอแนะนำใหใชขาตัง้กลองและรโีมทควบคมุ(เปนอปุกรณเสรมิ
พิเศษ น.304)
ผูใชสามารถใชรีโมทคอนโทรล (เปนอุปกรณเสริมพิเศษ น.303) สำหรับการถายภาพดวย
ชตัเตอร B โดยเมือ่กดปมุสวติซสงสญัญาณทีร่โีมท กลองจะถายภาพทนัทหีรอืภายหลงัจากนัน้
2 วนิาท ีและกดปมุซ้ำอกีครัง้เมือ่ตองการหยดุถายภาพดวยชตัเตอร B

ภายใน [     2: Auto Lighting Optimizer]  ถานำเครือ่งหมาย            ออกจาก
[Disable during man expo] จะสามารถปรบัฟงกชัน่นีใ้น < M > ได (น.123)
เมื่อตั้งเปน ISO Auto ผูใชสามารถกดปุม              เพื่อล็อคความไวแสงได
หลังจากจัดองคประกอบภาพใหม ผูใชสามารถดูความแตกตางของระดับแสงจากตัวแสดง
ระดบัแสง (น.22, 23) เปรยีบเทยีบกบัคาแสงเมือ่กดปมุ



»รบัเปลีย่นระบบวดัแสง
ระบบวดัแสงตางๆ นัน้ เปนลกัษณะของการวดัคาความสวางของวตัถใุนภาพ โดยทัว่ไป
แลว แนะนำใหใชระบบวดัแสงแบบเฉลีย่(Evaluative)
เมื่อใชระบบบันทึกภาพภายใน Basic Zone ระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยจะทำงานโดยอัตโนมัติ

ในแถบ  [      2] เลือก [Metering mode] จาก
นั้นกดปุม

เลอืก [Metering mode]

เลือกระบบวัดแสงที่ตองการ
จากนัน้กดปมุ                  เพือ่ยนืยนั

เลือกระบบวัดแสง

เปนระบบวัดแสงที่เหมาะสำหรับการถายภาพแทบทุกแบบ
ตั้งแตการถายภาพบุคคล และการถายภาพยอนแสง กลอง
จะตั้งคาการเปดรับแสงที่เหมาะสมใหโดยอัตโนมัติ

ระบบที่เหมาะสำหรับการถายภาพซึ่งฉากหลังสวางกวาวัตถุ
มากๆ และมีลักษณะเหมือนการถายภาพยอนแสง ฯลฯ โดย
พื้นที่ ซึ่ ง เปนสี เทาจะเปนพื้นที่ ซึ่ ง เครื่ องวัดแสงใช ในการ
อานคาแสง

ระบบนี้เหมาะสำหรับวัดแสงพื้นที่เล็กๆ หรือจุดใดจุดหนึ่ง โดย
วัดแสงเฉพาะในพื้นที่เล็กๆ ซึ่งเปนสีเทาในภาพเพื่อเปนคาแสง
มาตรฐานของการถายภาพนั้นๆ ระบบวัดแสงแบบนี้ เหมาะ
สำหรับผูที่มีประสบการณในการถายภาพพอสมควรแลว

(ระบบวัดแสงเฉลี่ย)

(ระบบวัดแสงเฉพาะสวน)

(ระบบวัดแสงเฉพาะจุด)



(ระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยเนนกลางภาพ)
เครื่องวัดแสงจะวัดแสงโดยเนนหนักพื้นที่กลางภาพ และ
เฉลี่ยรวมกับพื้นที่อื่นๆ เหมาะสำหรับผูที่มีประสบการณใน
การถายภาพพอสมควรแลว

»รับเปลี่ยนระบบวัดแสง

พืน้ทีข่องการวดัแสงเมือ่ใชระบบ Live View
เมือ่ใชระบบวดัแสง         (วดัแสงแบบเฉลีย่) และ          (วดัแสงแบบเฉลีย่เนนกลางภาพ)
ชวงของการวดัแสงจะใกลเคยีงกนักบักรณทีีถ่ายภาพโดยการมองผานชองเลง็ภาพตามปกติ

เมือ่ใชระบบวดัแสง         (วดัแสงเฉพาะสวน) และ          (วดัแสงเฉพาะจดุ) ชวงของการวดั
แสงจะแตกตางกันกับกรณีที่ถายภาพโดยการมองผานชองเล็งภาพตามปกติเล็กนอย พื้นที่
วัดแสงจะเปนดังรูปดานลาง

(เฉพาะสวน) (เฉพาะจุด)

* เสนตารางจะปรากฏขึน้เมือ่ตัง้เปน                      และพื้นที่การวัดแสงที่แสดงในภาพ
  จะไมปรากฏใหเหน็บนจอภาพ

เมือ่ใช        (ระบบวดัแสงแบบเฉลีย่) ในขณะถายภาพโดยมองผานชองเลง็ภาพ คาแสงจะถกูลอ็ค
เมือ่ผใูชแตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่และโฟกสัไดชดัแลว เมือ่ใช        (ระบบวดัแสงเฉพาะสวน),
         (ระบบวัดแสงเฉพาะจุด) และ          (ระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยเนนกลางภาพ) คาแสงจะถูกปรับ
ตัง้ในขณะทีจ่ะถายภาพจรงิ(คาแสงจะไมถกูลอ็คแมจะใชนิว้แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่คางอย)ู ใน
ขณะทีถ่ายภาพดวยระบบ Live View คาแสงจะถกูปรบัตัง้ในขณะทีจ่ะถายภาพจรงิ โดยไมคำนงึวา
จะเลอืกใชระบบวดัแสงแบบใด



ปรบัตัง้คาการชดเชยแสง

ารปรับชดเชยแสง

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

ปรับภาพใหสวางขึ้น

ปรับภาพใหมืดลง

ดงัภาพตวัอยาง คาแสง และระดบัการชดเชยแสง
จะถูกแสดงที่จอ LCD และภายในชองเล็งภาพ

หลังจากถายภาพแลว ตองการยกเลิกการ
ชดเชยแสง ใหปรับกลับมาที่จุดกึ่งกลาง(0)

กดปมุ                    คางไว และหมนุวงแหวน
             ไปทางซาย เมือ่ตองการเปดรบัแสงให
นอยลง(ลดคาแสง)

กดปมุ                     คางไว และหมนุวงแหวน
            ไปทางขวา เมือ่ตองการเปดรบัแสงให
มากขึ้น(เพิ่มคาแสง)

เปดรบัแสงมากขึน้เมือ่ตองการใหภาพสวางขึน้

เปดรับแสงนอยลงเมื่อตองการใหภาพมืดเขมขึ้น

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

สามารถปรับตั้งระดับการชดเชยแสงไดมากกวา +/- 2 stop จากการปรับตั้ง
ดวย [     2: Expo. comp./AEB] (น.119) หรือแนะนำใหใชจอปรับควบ
คุมแบบรวดเร็ว (น.44)



¡ารปรับชดเชยแสง

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

กดปมุ
จอภาพจะแสดงจอสำหรับการปรับตั้งแบบเร็ว
จะปรากฏขึน้ (น.41)

เลือก
กดปมุ               เพือ่เลอืก   [      *]
[Flash exposure comp.] จะปรากฏขึ้นทาง
ดานลางของจอภาพ

ปรบัตัง้คาระดบัการชดเชยแสงแฟลช

เมือ่แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ สญัลกัษณ
              จะปรากฏขึน้ในชองเลง็ภาพ

หลังจากถายภาพเสร็จสิ้นแลว ยกเลิกระบบ
ชดเชยแสงแฟลช โดยปรับระดับการชดเชย
แสงแฟลชใหกลับเปน 0

ถา [      2: Auto Lighting Optimizer] (น.123) ไดถกูตัง้เปนแบบอืน่ๆ ทีไ่มใช
[Disable] ภาพอาจจะยงัคงสวางแมจะมกีารชดเชยแสงใหรบัแสงนอยลง หรอืชดเชยแสง
แฟลชใหมีคาต่ำลงแลวก็ตาม

หากตองการใหวตัถไุดรบัแสงแฟลชมากขึน้ ให
หมนุวงแหวน            ไปทางขวา และหากตองการ
ใหวัตถุไดรับแสงแฟลชนอยลง ใหหมุนวงแหวน
            ไปทางซาย(ลดระดบัคาแสงแฟลช)

ผใูชสามารถปรบัตัง้และยกเลกิการชดเชยแสงแฟลชไดดวยเมน ู[      1: Flash control]
โดยเลอืก [Built-in flash setting] (น.216)

[      ]



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

ถายดวยคาแสงพอดี ถายดวยคาแสงนอยกวาพอดี ถายดวยคาแสงมากกวาพอดี

ระดับการถายภาพครอม

ในแถบ [     2] เลอืกรายการ   [Expo.comp./
AEB] จากนัน้กดปมุ

เลือก [Expo. comp./AEB]

ตั้งระดับการถายภาพครอม

ถายภาพ

กดปมุ                 เพือ่ออกจาการปรบัตัง้ในเมนู
กลองจะแสดงระดับการถายภาพครอมไวที่จอ
LCD

ใชปมุ                     ในการปรบัระดบัคาแสงของการ
ถายภาพครอมที่ตองการ และหากมีการปรับตั้ง
ชดเชยแสงไว ระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ
จะเลือกใชระดับแสงที่มีการชดเชยแสงไวเปนคา
กลาง

กดปมุ        เพือ่ปรบัตัง้

หมุนวงแหวน เพื่อเลือกระดับการ
ถายภาพครอมอัตโนมัติ

โฟกัส และกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะบันทึก
ภาพถาย 3 ภาพอยางตอเนื่องกันตามลำดับนี้
: มาตรฐาน, คาแสงลดลง และคาแสงเพิ่มขึ้น

(ชดเชยแสง/AEB)



 Ãะบบถายภาพครอมอัตโนมัติ

ระบบถายภาพครอมอัตโนมัติจะไมทำงานรวมกับแฟลช,
[Multi Shot Noise Reduction] และชัตเตอร B
ถา [      2: Auto Lighting Optimizer] (น.123) ไมไดถกูปรบัไวที ่[Disable]
การถายภาพครอมจะไมไดผล

กลเมด็เคลด็ลบั

เมื่อใชระบบถายภาพครอมอัตโนมัติรวมกับระบบหนวงเวลาหรือรีโมทคอนโทรล
(อุปกรณเสริมพิเศษ)
เมือ่ใชระบบหนวงเวลาถายภาพหรอืรโีมทคอนโทรล (               หรอื               ) ผใูชจะไดภาพ
ครบทัง้ 3 เฟรมจากการกดชตัเตอรครัง้เดยีวเมือ่เวลาผานไป 10 วนิาท ีหรอื  2 วนิาทตีามลำดบั
และถาเลอืก               (น.103) กจ็ะไดภาพเปนจำนวน 3 เทาของจำนวนภาพทีป่รบัตัง้ไว

ระบบถายภาพครอมอัตโนมัติจะถูกยกเลิกเมื่อปรับสวิตซเปดปดกลองไปที่ <OFF>
หรือเมื่อแฟลชพรอมจะถายภาพ

เมือ่ใชระบบถายภาพครอมอตัโนมตั(ิAEB) กบัระบบถายภาพตอเนือ่ง
เมือ่ตัง้ระบบขบัเคลือ่นเปนแบบถายภาพตอเนือ่ง                   (น.101) และกดชตัเตอรลงจนสดุ
ภาพ ทัง้ 3 ภาพจะถกูถายอยางตอเนือ่งตามลำดบัคาแสงทีต่ัง้ไวในการถายภาพครอม เริม่จาก
ภาพทีม่คีาแสงพอด ีนอยกวาพอด ีและมากกวาพอดี

ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อปดการแสดงผลของระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ
ยกเลิกระบบถายภาพครอมอัตโนมัติ

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



โฟกัสไปที่วัตถุ

คาแสงจะถูกแสดงในชองเล็งภาพและที่จอ LCD
แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่เพือ่โฟกสั

กดปมุ
สญัลกัษณ             จะตดิขึน้ในชองเลง็ภาพ
เพื่อแสดงใหทราบวาคาแสงไดถูกล็อคไวแลว
(AE Lock)
แตละครัง้ทีม่กีารกดปมุ                  กลองจะลอ็คคา
แสงในขณะที่กดปุมเอาไว

จัดองคประกอบภาพใหม และถายภาพ
หากตองการล็อคคาแสงไวตลอดเวลาเพื่อถาย
ภาพจำนวนหลายๆ ภาพ ใหกดปมุ             คาง
เอาไวตลอดเวลา และกดชัตเตอรเพื่อถายภาพที่
ตองการตอไป

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

Ãะบบลอ็คคาแสง

ระบบวดัแสง
(น.115)

รูปแบบของการเลือกจุดโฟกัส
เลอืกแบบอตัโนมตัิ เลอืกแบบปรบัตัง้เอง

ใชคาแสงที่จุดโฟกัสที่ทำงานอยู
เปนคาในการล็อค

ใชคาแสงที่จุดโฟกัสที่ถูกเลือกไว
เปนคาในการล็อค

ใชคาแสงที่จุดโฟกัสกึ่งกลางเฟรม เปนคาในการล็อค
* ถาสวิตซเลือกระบบโฟกัสที่เลนสถูกปรับไวเปน                 คาแสงที่จุดโฟกัสจุดกึ่งกลางจะถูกใชเปน
คาในการล็อค

ผลของการลอ็คคาแสง

(น.97)



เมื่อถายภาพวัตถุที่อยูทางดานขางของเฟรมและใชแฟลชถายภาพ วัตถุหรือตัวแบบนั้นอาจ
จะสวางหรอืเขมเกนิไป โดยขึน้อยกูบัฉากหลงั ในกรณนีี ้ควรใชระบบลอ็คคาแสงแฟลช ซึง่หลงั
จากทีป่รบัตัง้คาแสงแฟลชใหเหมาะสมแลว ผใูชสามารถจดัองคประกอบภาพใหมตามทีต่องการ
(เชน วางวตัถไุวทางดานขางของเฟรม) แลวจงึถายภาพ และฟงกชัน่นีส้ามารถใชไดกบัแฟลชภาย
นอกของ Canon ในอนุกรม EX ที่นำมาติดตั้ง
* FE หมายถึง Flash Exposure(คาแสงของแฟลช)

กดปมุ

แตะปุมชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง และมองผาน
ชองเลง็ภาพ สงัเกตวามสีญัลกัษณ               ตดิขึน้

โฟกัสไปที่วัตถุ

กดปมุ

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

ถายภาพ
จัดองคประกอบภาพตามที่ตองการ จากนั้นกด
ชัตเตอรเพื่อถายภาพ

Ãะบบลอ็คคาแสงแฟลช

แฟลชจะยิงแสงออกไปเพื่อถายภาพ

แฟลชในตัวกลองจะยกขึ้นทำงาน

แฟลชจะยิงแสงกระพริบถี่ๆ ภายในชวงเวลาสั้นๆ
(Preflash) เพื่อคำนวณคาแสงแฟลชที่พอเหมาะ
กบัตำแหนงนัน้ และจดจำไวในหนวยความจำ

หากวตัถทุีจ่ะถายภาพดวยแฟลชอยไูกล และเกนิกวาระยะการทำงานของแฟลช สญัลกัษณ
          จะกระพริบเตือน ใหเขาใกลวัตถุใหมากขึ้น และทำตามขั้นตอนที่ 2 - 4 อีกครั้ง
ไมสามารถใชระบบลอ็คคาแสงแฟลช(FE Lock) เมือ่ถายภาพดวยระบบ Live View

พืน้ทีว่ดัแสงเฉพาะจดุ เล็งจุดโฟกัสไปที่วัตถุที่ตองการล็อคคาแสงแฟลช
ดวยจดุโฟกสักึง่กลาง จากนัน้ กดปมุ



หากภาพทีถ่ายมดืเขมเกนิไป หรอืมคีวามเปรยีบตางต่ำเกนิไป กลองสามารถปรบัความเขมสวาง
และความเปรียบตางใหดีขึ้นไดโดยอัตโนมัติ ระบบนี้เรียกวา Auto Lighting Optimizer คา
มาตรฐานทีต่ัง้ไวกค็อื [Standard] เมือ่เลอืกบนัทกึเปนไฟลแบบ JPEG กลองจะปรบัแกใหทนัที
หลังจากกดชัตเตอร ถาเลือกบันทึกภาพเปนไฟลแบบ RAW ก็อาจจะเลือกปรับแสงที่ขอบภาพ
ดวยซอฟทแวร Digital Photo Professional ทีไ่ดมาพรอมกบักลองกไ็ด (น.350)
เมื่อใชระบบบันทึกภาพใน Basix Zone กลองจะตั้งเปน [Standard] โดยอัตโนมัติ

รับแกความเขมสวางและความเปรียบตางโดยอัตโนมัติ

ภาพจะถูกบันทึกไวดวยความเขมสวางและความ
เปรียบตางที่ถูกปรับแกถาหากจำเปน

เลือก [Auto Lighting Optimizer]
ในแถบ [     2] เลอืก [Auto
Lighting Optimizer] จากนัน้กดปมุ

ปรบัตัง้ระบบ
เลอืกระบบทีต่องการ จากนัน้กดปมุ

ถายภาพ

(ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั)ิ

อาจมสีญัญาณรบกวนปรากฎในภาพมากขึน้ โดยขึน้อยกูบัสภาพแสงในขณะถายภาพ
หากมกีารปรบัตัง้อืน่ๆ ทีไ่มใช [Disable] และมกีารตัง้ชดเชยแสง ชดเชยแสงแฟลช หรอืถายภาพ
ดวยระบบแมนนวลโดยตองการใหภาพมคีวามเขมมากขึน้ ภาพกจ็ะยงัแลดสูวาง หากตองการให
ภาพดเูขม ใหปรบัฟงกชัน่นีเ้ปน [Disable] เสยีกอน
โดยขึน้อยกูบัสภาพในการถายภาพ สญัญาณรบกวนอาจปรากฏมากขึน้

ใน [     4: Custom Functions. (C.Fn)] ถาหาก [3: Highlight tone priority] ไดถูกตั้ง
เปน [1: Enable] กลองจะยกเลิกการทำงานของระบบ Auto Lighting Optimizer [Disable]
โดยผใูชจะไมสามารถปรบัเปลีย่นเปนอยางอืน่ได

ในขั้นตอนที่ 2 ถาผูใชกดปุม                   และนำเอาสัญลักษณ             ออกจาก [Disable
during man expo] สามารถปรับตั้ง Auto Lighting Optimizer ในระบบ < M >



ฟงกชัน่นีจ้ะลดสญัญาณรบกวนทีป่รากฏขึน้ในภาพ ถงึแมวากลองจะลดสญัญาณรบกวนไดทกุๆ
ระดบัความไวแสง แตจะมปีระสทิธภิาพทีเ่หน็ไดชดัเมือ่ถายภาพดวยความไวแสงสงู เมือ่ถายภาพ
ดวยความไวแสงต่ำ สญัญาณรบกวนทีป่รากฏขึน้ในสวนมดืของภาพ(สวนของเงา) จะถกูลดลง
ไป ผใูชสามารถปรบัตัง้การทำงานของฟงกชัน่นีใ้หเหมาะสมกบัระดบัสญัญาณรบกวนได

¡ารปรบัตัง้ระบบลดสญัญาณรบกวน

การลดสัญญาณรบกวนเมื่อใชความไวแสงสูง

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

ปรบัตัง้ระบบ
เลอืกการปรบัตัง้ทีต่องการ จากนัน้กดปมุ

หนาจอการปรบัตัง้จะดบัไป และเมนจูะกลบัมา
ปรากฏขึ้น

(ลดสัญญาณรบกวนดวยภาพซอน)
เมือ่ตัง้ระบบลดสญัญาณรบกวนเปน [High] ระบบลดสญัญาณรบกวนจะชวยใหภาพมคีณุภาพ
สงูขึน้ สำหรบัการถายภาพๆ เดยีว กลองจะถายภาพ 4 ครัง้อยางตอเนือ่งเปนชดุเดยีวกนั และ
นำมารวมกนัโดยอตัโนมตัเิพือ่ใหเปนภาพๆ เดยีวในสกลุ JPEG

ถายภาพ
ภาพจะถูกบันทึกโดยระบบลดสัญญาณ
รบกวนทำงานเปนผลแลว

โดยตัง้เปน [High] หรือ [Multi Shot Noise Reduction] ปรมิาณภาพถายตอเนือ่งสงูสดุ
จะลดลงมากอยางเห็นไดชัด



 ¡ารปรับตั้งระบบลดสัญญาณรบกวน

ฟงกชัน่ตางๆ ดงัตอไปนีจ้ะไมสามารถปรบัตัง้ได AEB, ถายภาพครอมสมดลุสขีาว,
[      3: Long exp. noise reduction] ,                            และถาฟงกชั่นเหลานี้ไดถูก
ตัง้ไวกอนแลว จะไมสามารถปรบัตัง้ [Multi Shot Noise Reduction] ได

เกีย่วกบั [Multi Shot Noise Reduction]

ไมสามารถใชแฟลชถายภาพได และไฟชวยหาโฟกสัจะกระพรบิโดยเกีย่วเนือ่งกบัการตัง้
[4: AF-assist beam firing] ใน [     4: Custom Functions. (C.Fn)]
ไมสามารถปรบัตัง้ [Multi Shot Noise Reduction] เมือ่ถายภาพดวยชตัเตอร B
หากผูใชปดสวิตซกลอง หรือเปลี่ยนระบบบันทึกภาพเปนระบบพื้นฐาน(Basic Zone), ถาย
ภาพยนตร, หรอืใชชตัเตอร B การปรบัตัง้นีจ้ะเปลีย่นไปเปน [Standard]
หากกลองมีการสั่น หรือวัตถุมีการเคลื่อนตำแหนง จนทำใหวัตถุในภาพซอนมีการเหลื่อมล้ำกัน
ประสทิธภิาพในการลดสญัญาณรบกวนจะลดต่ำลง
ในกรณทีีใ่ชมอืถอืกลอง ควรถอืกลองใหนิง่ทีส่ดุเพือ่ปองกนักลองสัน่ แนะนำใหใชขาตัง้กลองถา
จำเปน
การซอนภาพอาจจะไมไดผลที่ดีนัก หากภาพที่ถายนั้นประกอบดวยลวดลายที่มีความซ้ำ
ซอน(ลายผา ลายแถบ ฯลฯ) หรอืเปนวตัถทุีเ่รยีบแบน หรอืมโีทนสเีดยีว
การบันทึกภาพลงในการดจะใชเวลานานกวาการถายภาพตามปกติ และในขณะที่กลองทำการ
ประมวลผล สัญลักษณ “BUSY” จะปรากฏขึ้น และผูใชจะไมสามารถถายภาพใดๆ ตอไปได
จนกวาการประมวลผลจะเสรจ็สิน้ลง
จะไมสามารถปรบัตัง้ [      3: Dust Delete Data] ได
ถาตัง้เปน [Multi Shot Noise Reduction] จะไมสามารถสัง่พมิพภาพแบบ Direct Print
ได ใหเลอืกเปนแบบอืน่ทีไ่มใช [Multi Shot Noise Reduction] หากตองการสัง่พมิพ

หากผูใชเลนดูภาพที่เปนไฟล                        หรือ            ดวยกลองหรือสั่งพิมพภาพโดยตรง ผลของ
การลดสัญญาณรบกวนอาจจะปรากฏนอยมาก ใหตรวจสอบผลของการลดสัญญาณรบกวน หรือ
พมิพภาพทีม่กีารลดสญัญาณรบกวนดวย Digital Photo Professional (ซอฟทแวรทีใ่หมาพรอมกบั
กลอง, น. 350)

การลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปดรับแสงนาน

เลือก [Long exp. noise reduction]

ในแถบ [      3] เลอืก Long exp. noise
reduction] จากนัน้กดปมุ

ผูใชสามารถลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปดรับแสงนาน



 ¡ารปรับตั้งระบบลดสัญญาณรบกวน

ปรบัตัง้ระบบ
เลอืกการปรบัตัง้ทีต่องการ จากนัน้กดปมุ

หนาจอการปรบัตัง้จะดบัไป และเมนจูะกลบัมา
ปรากฏขึ้น

ถายภาพ
ภาพจะถูกบันทึกโดยระบบลดสัญญาณ
รบกวนทำงานเปนผลแลว

เมื่อเปดรับแสงนานถึง 1 วินาที หรือนานกวานั้น ระบบลดสัญญาณรบกวนจะทำงานโดย
อัตโนมัติเมื่อกลองตรวจพบสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการเปดรับแสงนาน ในกรณีทั่วไป การ
ตัง้เปน [Auto] จะไดผลที่นาพอใจ

ระบบลดสัญญาณรบกวนจะลดสัญญาณรบกวนสำหรับทุกภาพที่เปดรับแสงนานถึง 1 วินาที
หรอืนานกวานัน้ การตัง้เปน [Enable] จะสามารถลดสญัญาณรบกวนซึง่ไมอาจตรวจพบเมือ่
ตัง้เปน [Auto]

เมือ่ตัง้เปน [Auto] หรอื [Enable] ระบบลดสญัญาณรบกวนจะประมวลผลหลงัจากทีถ่ายภาพ
แลว โดยระยะเวลาในการประมวลผลอาจจะกินเวลานานเทากับเวลาที่เปดรับแสง และผูใชไม
สามารถถายภาพใดๆ ตอไปไดจนกวาการประมวลผลจะเสรจ็สิน้
ภาพทีถ่ายที ่ISO 1600 หรอืสงูกวา เมือ่ตัง้เปน [Enable] อาจจะดหูยาบกวาเมือ่ตัง้เปน [Auto]
หรอื [Disable]
เมือ่ตัง้เปน [Auto] หรือ [Enable] และถายภาพดวยการเปดรบัแสงนานโดยใชระบบ Live
View “BUSY” จะปรากฏขึน้ในขณะทีก่ลองประมวลผลลดสญัญาณรบกวน ภาพของระบบ Live
View จะไมปรากฏขึ้นจนกวาระบบลดสัญญาณรบกวนจะประมวลผลเสร็จ (ผูใชจะไมสามารถ
ถายภาพใดๆ ตอไปได)



การที่แสงบริเวณขอบภาพมีการสลัวลง เปนปรากฏการณที่เกิดจากขอดอยของเลนสซึ่งทำให
ขอบภาพทั้ง 4 ดานสลัวกวาบริเวณอื่น  เรียกวา การสลัวลงที่ขอบภาพ สวนการเกิดสีเหลื่อม
บรเิวณขอบของวตัถ ุเรยีกวา ความคลาดส ีซึง่ความคลาดทัง้สองแบบนัน้ถกูออกแบบใหปรบัแก
ไดดวยฟงกชัน่ในตวักลอง และภาพทีเ่ปนไฟล RAW กส็ามารถปรบัแกไดดวยซอฟทแวร Digi-
tal Photo Professional (ซอฟทแวรที่ใหมาพรอมกับกลอง น.350)

เลือก [Lens aberration correction]

ในแถบ [      1] เลือก [Lens aberration
correction]  จากนัน้กดปมุ

ปรับต้ังการปรับแก
ตรวจสอบดูวา มีตัวอักษร [Correction data
available] ปรากฎขึน้ทีจ่อภาพ

ถายภาพ
ภาพจะถูกบันทึกโดยมีการปรับความสวางที่
ขอบภาพแลว

ระบบปรบัแสงทีข่อบภาพ

เลือก [Peripheral illumin.]
จากนั้นกดปุม
เลือก [Enable] จากนัน้กดปมุ
หากตวัอกัษร [Correction data not
available] ปรากฎขึน้แทน ใหด ู“เกีย่วกบัขอมลู
การปรบัแกของเลนส” ในหนา 129

โดยขึน้อยกูบัสภาพในการถายภาพ สญัญาณรบกวนอาจจะปรากฏขึน้บรเิวณขอบภาพ

ระดับการปรับแกที่ประมวลผลในกลองจะมีระดับต่ำกวาระดับการปรับแกที่ปรับไดสูงสุดใน
ซอฟทแวร Digital Photo Professional (ซอฟทแวรที่ใหมาพรอมกับกลอง)

ยิง่เมือ่ใชความไวแสงสงูมากขึน้ ระดบัการปรบัแกกจ็ะยิง่นอยลง

ะบบแกไขระดับแสงบริเวณขอบภาพ/ปรับแกความคลาดสี



 Ãะบบแกไขระดับแสงบริเวณขอบภาพ/ปรับแกความคลาดสี

ระบบปรบัแกความคลาดสี
ปรับต้ังการปรับแก

ตรวจสอบดูวา มีตัวอักษร [Correction data
available] ปรากฎขึน้ ระบเุลนสทีน่ำมาใช

ถายภาพ
ภาพจะถูกบันทึกโดยมีการปรับแกความคลาด
สีแลว

เลือก [Chromatic aberration]
จากนั้นกดปุม
เลือก [Enable] จากนัน้กดปมุ
หากตวัอกัษร [Correction data not
available] ปรากฎขึน้แทน ใหด ู“เกีย่วกบัขอมลู
การปรบัแกของเลนส” ในหนาถดัไป

เมือ่ตัง้เปน [Enable] ปรมิาณภาพถายตอเนือ่งสงูสดุจะลดลงอยางมาก

ถาเลนดไูฟลภาพแบบ RAW ทีถ่ายพรอมกบัการปรบัตัง้ระบบลดสญัญาณรบกวน ภาพทีแ่สดง
อยบูนจอภาพของกลองจะเปนภาพทีไ่มมกีารลดสญัญาณรบกวน ใหตรวจสอบการลดสญัญาณ
รบกวนจากซอฟทแวร Digital Photo Professional (ซอฟทแวรที่ใหมาพรอมกับกลอง น.350)



 Ãะบบแกไขระดับแสงบริเวณขอบภาพ/ปรับแกความคลาดสี

เกี่ยวกับขอมูลการปรับแกของเลนส
กลองจะมขีอมลูเกีย่วกบัการสลวัลงทีข่อบภาพและความคลาดสขีองเลนสแตละรนุ โดยมขีอมลู
ถงึ 25 รนุ ถาผใูชเลอืก [Enable] กลองจะปรบัแสงทีข่อบภาพและปรบัแกความคลาดสใีหโดย
อัตโนมัติ ถาหากกลองมีขอมูลของเลนสที่ใชอยูในตัวกลองแลว
ผใูชจะสามารถตรวจสอบไดวามเีลนสรนุใดบางทีม่ขีอมลูอยภูายในตวักลอง ดวยซอฟทแวร EOS
Utility (ทีไ่ดมาพรอมตวักลอง) นอกจากนี ้ผใูชกส็ามารถใหขอมลูของเลนสทีก่ลองไมมขีอมลู เพือ่
ใหกลองรบัทราบเพิม่เตมิไดดวย สำหรบัรายละเอยีด ใหอานไดจากคมูอืการใชซอฟทแวร EOS
Utility (CD-ROM) (น.352)

หากไมสามารถเหน็ผลของการปรบัแกความคลาดตางๆ ไดชดัเจน ใหใชระบบขยายดภูาพและ
ตรวจสอบอีกครั้ง
กลองจะทำการปรบัแกความคลาดตางๆ แมจะใช Extender รวมกบัเลนส
หากขอมลูการปรบัแกของเลนสทีน่ำมาใชไมไดถกูบนัทกึคาไวในตวักลอง ผลทีไ่ดจะเหมอืนกนั
กบัการปรบัตัง้เปน [Disable]

หากเลนสทีใ่ชไมมขีอมลูเกีย่วกบัระยะโฟกสั ประสทิธภิาพของการปรบัแกจะลดลง

สำหรบัภาพทีเ่ปนไฟล JPEG ทีถ่ายไวแลว จะไมสามารถปรบัแกความคลาดตางๆ ไดในภายหลงั
หากตัง้เปน [Disable]
เมือ่ใชเลนสของผผูลติรายอืน่(เลนสอสิระ) ควรปรบัตัง้เปน [Disable] แมวา กลองจะแสดงวา
มขีอมลูสำหรบัปรบัแก [Correction data available]
หากถายภาพดวยระบบ Live View และใชฟงกชัน่ดภูาพแบบขยาย การปรบัแกความสลวัทีข่อบ
ภาพและการปรบัแกความคลาดสจีะไมสะทอนใหเหน็ความเปนจรงิทีจ่อภาพ LCD

หมายเหตุเกี่ยวกับการปรับแกความสลัวของขอบภาพและการปรับแกความคลาดสี



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

เลอืก [Picture Style] (รปูแบบภาพ)

รายละเอียดของ Picture Style นั้นก็จะปรากฏ
บนหนาจอ

เลอืกตวัแปรทีต่องการเปลีย่นแปลงคา เชน
[Sharpness] แลวกดปมุ

เลือกตัวแปรที่ตองการปรับตั้ง

ตั้งคาตัวแปร

กดปมุ         เพือ่บนัทกึคาตวัแปรทีป่รบั
ตั้งไว  และยอนกลับไปสูหนาจอสำหรับเลือก
Picture Style
ตัวแปรที่มีการปรับเปลี่ยนคาไปจากคามาตรฐาน
จะถูกแสดงเปนสีน้ำเงิน

เลอืกรายการ [Picture Style]
จากนั้นกดปุม

ใชปมุ                      ในการปรบัเปลีย่นคาตามทีต่อง
การ จากนัน้กดปมุ

กดปมุ

เมือ่เลอืก [Default set.] ในขัน้ตอนที ่3 ผใูชสามารถปรบัตวัแปรทัง้หมดของ Picture Style
ใหกลบัสมูาตรฐานทีต่ัง้มาจากผผูลติ
เมือ่ตองการถายภาพโดยใช Picture Style ทีท่านปรบัเปลีย่นแลว ใหทำตามขัน้ตอนที ่  2 ของ
หนา 93 เพื่อเลือก Picture Style ที่ตองการ แลวจึงถายภาพตอไป



ปรบัความคมชดัของภาพ
เมือ่ตองการปรบัภาพใหมคีวามคมชดัลดลง ใหปรบัคาของตวัแปรนีไ้ปทาง
ยิง่ใกล      ภาพกจ็ะนมุนวลมากขึน้ และเมือ่ตองการปรบัภาพใหมคีวามคมชดัมากขึน้ ให
ปรบัคาของตวัแปรนีไ้ปทาง      ยิง่ใกล     ภาพกจ็ะคมชดัมากขึน้

ปรบัแตงสผีวิ
เมื่อตองการใหสีผิวอมชมพูมากขึ้น ใหปรับไปทางดานลบ เมื่อยิ่งใกลดาน
สีผิวก็จะยิ่งอมชมพู-แดง มากขึ้น เมื่อตองการใหสีผิวอมชมพู-แดงในระดับที่จางลง ใหปรับ
ไปทางดานบวก เมือ่ยิง่ใกลดาน        สผีวิกจ็ะอมเหลอืงมากขึน้

-
+

ปรบัความอิม่ตวัของสี
เมือ่ตองการลดความอิม่ตวัของส ีใหปรบัไปทางดานลบ เมือ่ยิง่ใกลดาน
สขีองภาพจะออนลง เมือ่ตองการเพิม่ความอิม่ตวัของส ีใหปรบัไปทางดานบวก
และเมือ่ยิง่ใกลดาน      มากขึน้เทาใด สจีะเขมและสดมากขึน้

-
+

ปรบัเพิม่หรอืลดความเปรยีบตาง และเพิม่หรอืลดความฉดูฉาดของสี
เมือ่ตองการลดความเปรยีบตาง ใหปรบัไปทางดานลบ  เมือ่ยิง่ใกลดาน
มากขึน้เทาใด สแีละความเปรยีบตางของภาพกจ็ะดอูอนนมุลง
เมือ่ตองการเพิม่ความเปรยีบตาง ใหปรบัไปทางดานบวก เมือ่ยิง่ใกลดาน
มากขึน้เทาใด สจีะแลดสูดเขมมาก และความเปรยีบตางกจ็ะจดัขึน้

-
+

0
0

 ¡ารปรบัตัง้คาของ Picture Style

ตัวแปร - การปรับตั้งคาและผลที่เกิดขึ้น

(ความเปรียบตาง)

(ความอิ่มตัว)

(โทนสี)

(ความคมชัด)

7 7



 ¡ารปรบัตัง้คาของ Picture Style

การปรบัตัง้ใน Monochrome

ใน Monochrome  ผใูชสามารถจะปรบั [Filter effect] และ [Toning effect] เพิม่เตมิ
จาก [Sharpness] และ [Contrast] ที่ไดอธิบายในหนากอน

เมือ่ใช Filter Effect กบัภาพถายขาวดำ
(monochrome) ผใูชสามารถปรบัใหกอนเมฆเปนสขีาว
ชดั หรอืปรบัใหใบไมสเีขยีวดโูดดเดนขึน้จากผลพเิศษที่
ฟลเตอรสรางขึ้นกับภาพ

(ผลพเิศษจากการใชฟลเตอร)

ฟลเตอร ผลพเิศษ
ภาพถายขาวดำปกตซิึง่ไมมผีลพเิศษใดๆ จากการใชฟลเตอร
ทองฟาสทีีเ่ปนสนี้ำเงนิจะแลดเูปนธรรมชาต ิกอนเมฆสขีาวดเูดนชดัมากขึน้

ทองฟาสนี้ำเงนิจะมโีทนเขมขึน้กวาจรงิเลก็นอย พระอาทติยทีก่ำลงัตกจะดสูวางขึน้

ทองฟาสนี้ำเงนิจะมโีทนเขมจนเกอืบดำ ใบไมรวงจะดเูดนและมโีทนสสีวางขึน้มาก

สผีวิและรมิฝปากจะดเูนยีนขึน้ ใบไมสเีขยีวจะดสูวางและคมชดัขึน้

การปรบั [Contrast] ไปทางดานบวก จะยิง่ทำใหเหน็ผลของการใชฟลเตอรไดชดัขึน้

การปรับ Toning Effect ทำใหผูใชสามารถปรับเปลี่ยน
ภาพเอกรงคทีเ่ปนโทนสขีาวดำเปนโทนสอีืน่ๆ ได และชวย
ทำใหภาพดูนาสนใจมากขึ้น
ผใูชสามารถเลอืกรายการปรบัตัง้ไดดงัตอไปนี ้ :
[N:None], [S:Sepia],  [B:Blue],
[P:Purple],  [G:Green]

(ผลพเิศษจากการปรบัโทนส)ี

(ภาพขาวดำ)

(N:ไมใช, S:ซเีปย, B:น้ำเงิน, P:มวง, G:เขยีว)

None (ไมใช)

Yellow
(เหลอืง)
Orange
(สม)
Red
(แดง)
Green
(เขยีว)



¡ารบนัทกึลกัษณะของภาพ
ผูใชสามารถจะเลือกปรับเปลี่ยนคาตัวแปรตางๆ ภายใน Picture Style ที่มีใหเลือก เชน
[Portrait] หรอื [Landscape] ฯลฯ และบนัทกึแยกเปน Picture Style ของตนเองไดอกี 3 แบบ
ในชือ่ [User Def. 1], [User Def. 2] หรอื [User Def. 3]
ผใูชยงัสามารถสราง Picture Style ทีม่กีารกำหนดคาตวัแปรชนดิตางๆ เชน Sharpness และ
Contrast ทีม่คีวามแตกตางกนั ตลอดจนปรบัเปลีย่น Picture Style ดวยซอฟทแวรทีไ่ดมาพรอม
กับกลอง (น.350) แลวนำมาบันทึกลงในกลองในภายหลัง

กดปมุ

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

กดปมุ
เมือ่เลอืก [Picture Style] แลว กดปมุ

เลือก Picture Style ตนแบบ
กดปมุ                เพือ่เลอืก Picture Style ทีต่อง
การแลวกด

เพื่อบันทึกการปรับเปลี่ยนคาตัวแปรที่ไดทำการ
ปรับเปลี่ยนโดยซอฟทแวรที่ไดมากับตัวกลองเขา
ไปบนัทกึในตวักลอง ใหกดเลอืก Picture Style จาก
หนาจอนี้

(ผูใชกำหนด)

จอภาพจะแสดงรายละเอียด



ใชปมุ                  ในการปรบัตัง้คาตวัแปรตาม
ทีต่องการ แลวกดปมุ
สำหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ อานในเรือ่ง “ปรบัตัง้คา
ของ Picture Style” หนา 130-132

 ¡ารบันทึกลักษณะของภาพ

เลือกตัวแปร(Parameters)
เลอืกตวัแปรทีต่องการปรบัคา เชน [Sharpness]
แลวกดปุม

ตั้งคาตัวแปร

กดปมุ                  เพือ่บนัทกึคาทีต่ัง้ไวใหม และ
จากนั้น หนาจอจะกลับไปยังหนาของการเลือก
Picture Style อกีครัง้

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

เมื่อ Picture Style ซึ่งถูกใชอางอิงและไดถูกบันทึกคาไวใน [User Def.*] แลว หากมกีาร
เปลีย่น Picture Style ทีใ่ชอางองิใหม(ดวยขัน้ตอนที่ 4) คาตัวแปรของ Picture Style ที่ถูกปรับ
เปลีย่นไวและบนัทกึเปน  [User Def.*] ก็จะถูกยกเลิก
หากผใูชไดใชคำสัง่ [Clear all camera settings] (น.210) คาทีไ่ดปรบัตัง้ไวใน [User
Def.*] จะเปลีย่นกลบัไปสคูามาตรฐาน โดย PictureStyle ทกุๆ ตวัทีบ่นัทกึผานซอฟทแวร EOS
Utility (ซอฟทแวรทีไ่ดมากบักลอง) จะเปลีย่นคาตวัแปรตางๆ ทีม่กีารปรบัเปลีย่นไป ใหกลบัมา
เปนคามาตรฐาน

เมือ่ตองการถายภาพดวย Picture Style ทีบ่นัทกึคาไว ใหทำตามขัน้ตอนที ่2 ในหนา 93 เพือ่
เลือก [User Def.*] จากนัน้จงึถายภาพ
เกีย่วกบัการบนัทกึไฟล Picture Style ลงในตวักลอง อางองิจากคำแนะนำในการใชซอฟทแวร
EOS Utility (น.352)



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

»รบัสขีองภาพตามแหลงกำเนดิแสง(สมดลุสขีาว)

กดปมุ
รายการ [White balance] จะปรากฏขึน้

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

สมดลุสขีาวแบบกำหนดเอง
สมดลุสขีาวแบบกำหนดเอง(Custom White Balance) ชวยใหผใูชสามารถสมดลุสีขาวกบัแหลง
กำเนดิแสงไดอยางละเอยีด ควรใชสมดลุสขีาวแบบนีเ้มือ่ถายภาพดวยแหลงกำเนดิแสงแบบใด
แบบหนึ่งเสมอ เชน ใชในหองสตูดิโอซึ่งมีแหลงกำเนิดแสงที่ใชอยูทุกๆ ครั้ง

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

วงกลมแสดงพืน้ทีว่ดัแสงเฉพาะจดุ

(สมดลุแสงขาว)



เลือก [Custom White Balance]
ในแถบ [     2] เลอืก [Custom White
Balance] จากนัน้กดปมุ
หนาจอจะแสดงตัวเลือกสำหรับการปรับตั้ง

นำขอมูลสมดุลสีขาวจากภาพถายมาใช
เลอืกภาพทีถ่ายไวในขัน้ตอนที ่1 แลวกด

บนจอภาพ ใหเลอืก [OK] จากนัน้ขอมลูสมดลุสี
ขาวจากภาพนี้จะถูกนำไปใช

จอภาพจะยอนกลบัมาแสดงหนาจอเดมิ ใหกดปมุ
                 เพือ่กลบัออกจากรายการในหนานี้

กดปมุ
เลอืก               จากนัน้กดปมุ

เลือกใชสมดุลสีขาวที่ปรับตั้งเอง

(สมดลุแสงขาวกำหนดเอง)

หากคาแสงของภาพทีถ่ายในขัน้ตอนที ่1 มคีวามผดิพลาดมากเกนิไป จะไมสามารถหาคาสมดลุ
สีขาวไดอยางถูกตอง
ถาภาพในขั้นตอนที่ 1 ถูกถายโดยตั้ง Picture Style เปน [Monochrome] (น.94) ภาพนัน้
จะไมถูกนำมาใหเลือกในขั้นตอนที่ 3

สามารถใชกระดาษสเีทากลาง 18%(gray card, มจีำหนายเชงิพาณชิย) แทนกระดาษสขีาว ซึง่
จะชวยใหปรบัตัง้สมดลุสขีาวไดแมนยำขึน้
การบนัทกึคาสมดลุสขีาวทีป่รบัตัง้ไวดวยซอฟทแวรทีใ่หมากบักลอง(น.350) จะตองบนัทกึใน
            ถาทำตามขัน้ตอนที ่3 คาสมดลุสขีาวทีถ่กูบนัทกึไวเดมิจะหายไปและถกูแทนทีด่วย
คาใหม

 »รับสีของภาพตามแหลงกำเนิดแสง(สมดุลสีขาว)



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

»รบัแกโทนสสีำหรบัแหลงกำเนดิแสง

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

ตั้งคาสำหรับปรับแกสมดุลสีขาว
ใชปมุควบคมุแบบทศิทาง                เพือ่เลือ่น “     ”
ไปยังจุดที่ตองการ
B หมายถึง Blue(น้ำเงิน), A หมายถึง Amber
(อำพัน), M หมายถึง Magenta(มวงแดง) และ G
หมายถงึ Green(เขยีว) ซึง่สมดลุสขีาวจะถกูปรบัไป
ทางแนวแกนของสีที่ถูกปรับตั้งใหม
ทางดานขวา แถบของ “SHIFT” จะแสดงสแีละ
ระดับการปรับแกของจุดที่ถูกเลื่อนไป
ถากดปมุ        คาสมดลุสขีาวทีม่กีารปรบัแกทัง้
หมด [WB Shift/Bkt.] จะถกูยกเลกิ
กดปมุ                เพือ่ออกจากการปรบัตัง้ และกลบั
สูหนาจอที่แสดงเมนูหลัก

(ปรบั/ครอมแสงขาว)

ตวัอยางการปรบัตัง้ : A2, G1

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

การปรบัแกสมดลุสขีาว



 »รบัแกโทนสขีองแหลงกำเนดิแสง

ระบบถายภาพครอมสมดลุสขีาวอตัโนมตัิ

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

ปรับตั้งระดับการถายภาพครอมสมดุลสีขาว

ถากดปมุ            คาสมดลุสขีาวทีม่กีารปรบัแกทัง้
หมด [WB Shift/Bkt.] จะถกูยกเลกิ

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

ขณะทีถ่ายภาพครอมสมดลุสขีาว ความเรว็ในการถายภาพตอเนือ่งจะลดลง และปรมิาณภาพที่
ถายไดก็จะลดลงเหลือราว 1/3 จากระดับปกติ

เมือ่ไฟลภาพทัง้ 3 ไฟลถกูบนัทกึในการถายครัง้เดยีว ระยะเวลาในการบนัทกึจงึนานกวาปกติ

“BKT” หมายถงึ ถายภาพครอม(Bracketing)

“Bracket”  ทางดานขวา จะระบทุศิทางและระดบั
ของการปรับแกสมดุลสีขาว

กดปมุ                  เพือ่ออกจากการปรบัตัง้ และกลบั
ไปสูการแสดงรายการของเมนู

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

ผใูชสามารถปรบัตัง้การปรบัแกสมดลุสขีาวและระบบถายภาพครอม(AEB) รวมกนั โดยใชระบบ
ถายภาพครอมสมดลุสขีาว โดยเมือ่ตัง้ระบบถายภาพครอมพรอมกบัระบบถายภาพครอมสมดลุ
สขีาว กลองจะถายภาพทัง้หมด 9 ภาพในการกดชตัเตอรครัง้เดยีว



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

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

เลือก [Color space] (พกิดัส)ี
ในแถบ [      2] เลอืกรายการ [Color space]
จากนั้นกดปุม

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

หากภาพทีถ่ายมานัน้ถกูตัง้ color space เปน Adobe RGB ไฟลจะมตีวัอกัษรนำหนาเปน “_”
กอนแสดงชื่อและเลขลำดับไฟลตามปกติ
ขอมูล ICC profile(ขอมูลของระบบสีของภาพ) ซึ่งอธิบายอยูในแผน CD-ROM คูมือการใช
ซอฟทแวร (น.352) จะไมถกูแนบกำกบัไปกบัไฟลภาพดวย



ถึงแมการใชสายลั่นชัตเตอรและการใชระบบหนวงเวลาถายภาพจะชวยลดความสั่น
สะเทือนของกลองจากการใชนิ้วกดชัตเตอรโดยตรงได ระบบล็อคกระจกสะทอนภาพก็จะ
ชวยลดความสั่นอันเกิดจากการเคลื่อนตัวของกระจกสะทอนภาพ เหมาะที่จะใชเมื่อถาย
ภาพดวยเลนสซูเปอรเทเลโฟโต และเลนสมาโคร
เมื่อ [5: Mirror lockup]  ใน [     4: Custom Functions(C.Fn)] ไดตั้งไวเปน
[1: Enable] (น.296) สามารถถายภาพโดยใชระบบล็อคกระจกสะทอนภาพได

กลองจะถายภาพ และกระจกสะทอนภาพจะกลับลงสูตำแหนงเดิม

โฟกัส กดชัตเตอรลงจนสุด แลวยกนิ้วออก

กระจกสะทอนภาพจะยกขึ้น
กดชัตเตอรลงจนสุดอีกครั้ง

อคกระจกสะทอนภาพ

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

กลเมด็เคลด็ลบั

การถายภาพดวยรีโมทคอนโทรล
การใชรโีมทจะชวยใหผใูชไมตองสมัผสัปมุชตัเตอรโดยตรง และเมือ่รวมกบัระบบลอ็คกระจก
สะทอนภาพแลว จะชวยลดความสั่นที่เกิดขึ้นกับกลองได (น.303) โดยใช Remotre
Controller RC-6 (อุปกรณเสริมพิเศษ) และตั้งเปนระบบหนวงเวลา 2 วินาที แลวกดปุม
สญัญาณ กระจกสะทอนภาพกจ็ะยกตวัขึน้ และชตัเตอรกจ็ะลัน่หลงัจากนัน้ 2 วนิาที

การใชระบบหนวงเวลาถายภาพ            และ            รวมกับระบบล็อคกระจก
เมื่อกดชัตเตอรจนสุด กระจกสะทอนภาพจะยกตัวขึ้น หลังจากนั้นชัตเตอรจะลั่นในอีก 10
วนิาท ีหรอื 2 วนิาที



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

แมจะตั้งเปนระบบบันทึกภาพตอเนื่อง             หรือ                กลองจะบันทึกภาพแบบ
ครั้งละภาพ
เมื่อ [     3: High ISO speed NR] ไดถูกตั้งเปน [Multi Shot Noise
Reduction] กลองจะถายภาพตอเนื่อง 4 ภาพในการถายภาพๆ เดียว โดยไมเกี่ยว
ของกับการตั้ง [5: Mirror lockup]
ถาเวลาผานไปนานจนถึง 30 วินาทีหลังจากล็อคกระจกสะทอนภาพแลว กระจกสะทอน
ภาพจะกลับคืนตำแหนงเดิมโดยอัตโนมัติ หากตองการล็อคกระจกสะทอนภาพอีก ให
กดชัตเตอรจนสุดอีกครั้ง

 Åçอคกระจกสะทอนภาพ
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ผใูชสามารถถายภาพไดในขณะเลง็ภาพจากจอ LCD ของกลอง ระบบนี้
มีชื่อเรียกวา “Live View shooting”

ถาผูใชถือกลองและเล็งภาพจากจอ LCD ในลักษณะเดียวกับการ
ถายภาพดวยกลองคอมแพค็ กลองอาจจะสัน่ และทำใหภาพไมชดั
หรอืพรามวั แนะนำใหใชขาตัง้กลอง

เกีย่วกบัระบบ Remote Live View Shooting
ดวยซอฟทแวร EOS Utility ทีไ่ดมากบัตวักลอง(น.350) ผใูชสามารถเชือ่มตอกลองกบั
คอมพวิเตอรเพือ่ถายภาพโดยการควบคมุจากระยะไกล(Remote Live View Shooting)
และเลง็ดภูาพจากจอคอมพวิเตอร สำหรบัรายละเอยีดเรือ่งนี ้อานจาก “Software
Instruction Manual”(น.352) ในแผน CD-ROM



ารถายภาพดวยระบบ Live View
ปรับตั้งใหระบบ Live View เริ่มทำงาน

กดปมุ <     >
จอภาพ LCD ของกลองจะปรากฏภาพแบบ
Live View เมือ่ถายภาพดวยระบบ <     >
สัญลักษณของโปรแกรมรูปภาพที่กลองจับได
จะปรากฏขึ้นที่มุมซายบนของจอภาพ (น.147)

โฟกัสไปยังวัตถุ

ถายภาพ

เมือ่กดปมุชตัเตอรลงครึง่หนึง่  กลองจะโฟกสัภาพ
ใหชัดดวยระบบออโตโฟกัส (น.153)

กดชัตเตอรลงจนสุด
กลองจะถายภาพ และภาพที่ไดถายไวแลวจะ
ปรากฏบนจอ LCD
หลงัจากทีก่ลองจบสิน้การแสดงภาพทีถ่ายไวแลว
กลองจะกลับสูระบบถายภาพแบบ Live View
โดยอัตโนมัติ
กดปมุ <    > เมือ่ตองการยกเลกิระบบถายภาพ
แบบ Live View

ระบบ Live View จะแสดงภาพในขนาด 99% ของพื้นทีภ่าพจรงิ (เมือ่ตัง้ระดบัคณุภาพเปน
JPEG        )
ในระบบ Creative Zone สามารถตรวจสอบความชดัลกึได โดยการกดปมุเชค็ชดัลกึ

เมือ่ตัง้ระบบขบัเคลือ่นเปนแบบบนัทกึภาพตอเนือ่ง คาแสงของภาพแรกสดุ จะใชเปนคาแสงใน
การบนัทกึภาพลำดบัถดัๆ ไป
ผูใชสามารถใชนิ้วแตะวัตถุบนจอภาพเพื่อโฟกัส (น.153-161) และถายภาพ (น.162)

สามารถใช Remote Controller RC-6 (อปุกรณเสรมิฯ น.303) ถายภาพดวยระบบ Live View

ภาพในแบบ Live View จะแสดงความเขมสวางที่
ใกลเคียงกับภาพที่จะถายได

ตามการปรับตั้งเริ่มตน ระบบโฟกัสแบบตอเนื่อง
(Continuous AF) (น.150) จะทำงาน
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ปรับตั้งใหระบบ Live View ทำงาน
ปรบัตัง้  [Live View shoot] เปน [Enable]

อายุการใชงานของแบตเตอรี่เมื่อถายภาพดวยระบบ Live View
(จำนวนภาพทีถ่ายไดโดยประมาณ)

อุณหภูมิ ไมใชแฟลช ใชแฟลช 50%
ลักษณะการใชกลอง

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

(ถายภาพแบบ Live View ใหเปนพรอมใชงาน)

ขณะใชระบบ Live View หามเลง็กลองไปยงัดวงอาทติย เพราะความรอนจากแสงอาทติยจะทำ
ใหชิน้สวนภายในตวักลองเกดิชำรดุเสยีหาย
ขอควรระมดัระวงัในการถายภาพดวยระบบ Live View อานไดจากหนา 165-166

เมือ่ถายภาพดวยแฟลช จะไดยนิเสยีงชตัเตอรลัน่ 2 ครัง้ แตกลองจะถายภาพเพยีงภาพเดยีว
และเมื่อกดชัตเตอรจนสุดเพื่อถายภาพ จะใชเวลานานกวาการถายภาพดวยการมองผาน
ชองเล็งภาพตามปกติเล็กนอย

หากไมมีการใชกลองเปนเวลานาน กลองจะดับลงเองโดยอัตโนมัติ หากมีการปรับตั้งใน
[     2: Auto power off] (น.201) โดยเมื่อ [      2: Auto power off]  เปน [Disable]
และระบบ Live View จะหยดุทำงานเองโดยอตัโนมตัเิมือ่ใชตอเนือ่งกนัเปนเวลานานถงึ 30 นาที
(กลองยังคงเปดอยู)
เมื่อใชสาย AV AVC-DC400ST (อุปกรณเสริมพิเศษ) หรือสาย HDMI HTC-100 สามารถ
ดูภาพจากระบบ Live View ที่จอโทรทัศนได (น.258, 261)

ที ่23 ํ C / 73 ํ F
ที ่0 ํ C / 32  ํF

200
170

180
150

เมื่อใชระบบบันทึกภาพ             และ            ขนาดพื้นที่ของภาพจะเล็กกวาเมื่อถายภาพดวย
ระบบบนัทกึภาพแบบอืน่ๆ
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เกีย่วกบัการแสดงขอมลู

เขม็ทศิแบบดจิติอล
ดัชนีบอกสถานะการเชื่อมตอ GPS

ล็อคคาแสง

ความไวชัตเตอร
ชองรบัแสง

ความไวแสง(ISO)

จุดโฟกัส (Quick AF)
Histogram

แตละครัง้ทีก่ดปมุ                   การแสดงขอมลูบนจอภาพจะเปลีย่นไป

คณุภาพในการบนัทกึ
ระบบขบัเคลือ่น

ระบบ AF

Highlight tone priority

จำลองคาแสง

สมดลุสขีาว

สถานะการถายโอน
ขอมูลของ Eye-Fi card

กรอบขยายภาพ

ระบบวดัแสง

ระบบบนัทกึภาพ

แฟลชพรอมทำงาน
แฟลชหยดุทำงาน

ปรบัตัง้คาแฟลชในตวั

เมื่อสัญลักษณ                   แสดงเปนสีขาว หมายถึงการแสดงภาพในระบบ Live View มีความ
เขมสวางใกลเคยีงกบัภาพทีจ่ะถายได
เมื่อสัญลักษณ                   กระพริบ แสดงใหทราบวา การแสดงภาพในระบบ Live View นั้นไม
ตรงกบัสภาพแสงของภาพ ซึง่อาจเกดิจากแสงทีใ่ชถายภาพมคีวามสวางมากเกนิไปหรอืสลวัเกนิ
ไป อยางไรกต็าม ภาพทีถ่ายไดจะตรงกบัคาการเปดรบัแสงทีป่รบัตัง้ไว

+ Tracking
FlexiZone - Multi

Quick mode
FlexiZone - Single

กลบัสรูะบบเลอืกจดุ
โฟกัสอัตโนมัติ

ชตัเตอรแบบสมัผสั

ระดบัแสง/ระดบัการถายภาพครอม

จำนวนภาพทีถ่ายได ตรวจสอบระดบัพลงังาน

ปรบัความสวางและความ
เปรียบตางโดยอัตโนมัติ

AEB/FEB/การลดสญัญาณ
รบกวนแบบ Multi-shot

ความไวแสง(ISO)

Picture Style

จอควบคมุแบบรวดเรว็

ถาใชระบบ              หรือ              หรือใชแฟลช หรือตั้งชัตเตอร B(bulb) สัญลักษณ
และ histogram จะกลายเปนสเีทาจาง(เพือ่ใหผใูชทราบ) และ histogram จะไมสามารถแสดง
ผลไดอยางปกตเิมือ่ถายภาพในสภาพแสงนอยมาก และในสภาพแสงทีจ่ดัจามากเกนิไป
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สญัลกัษณตวัแทนของรปูแบบภาพ
เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพ <        > และถายภาพดวยระบบ Live View สญัลกัษณซึง่เปนตวัแทน
ของรปูแบบภาพทีก่ำลงัถายจะปรากฏขึน้ สำหรบัการถายภาพบางประเภท สญัลกัษณทีป่รากฏ
ขึ้นอาจจะไมตรงกันกับรูปแบบของภาพที่กำลังถายจริง

ตวัแบบ
ฉากหลงั
สวาง

ยอนแสง
มีทองฟาสีน้ำเงิน
ประกอบอยู

ยอนแสง

พระอาทติยตก

แสงเปนจดุ

เขมมดื

ใชขาตั้งกลอง

ภาพคน*1 ไมใชภาพคน สีสันของ
ฉากหลงั

สเีทา

สนี้ำเงนิออน

สีสม

สนี้ำเงนิเขม

*1 :

*2 :

*3 :
*4 :

ปรากฏกต็อเมือ่รปูแบบของการโฟกสัถกูตัง้เปน [       + Tracking] ถาตัง้เปนรปูแบบอืน่
สัญลักษณ “Non-Portrait” (ไมใชภาพคน) จะปรากฏขึ้นแมวาจะพบวามีคนอยู
ในภาพก็ตาม
ปรากฏกต็อเมือ่เลนสทีใ่ชมขีอมลูระยะทาง ถาใชทอตอเลนส(Extension Tube) หรอืเลนส
โคลสอพั สญัลกัษณทีป่รากฏอาจจะไมตรงกบัภาพทีก่ำลงัจะถายจรงิ
สัญลักษณที่เหมาะสมกับรูปแบบที่กลองวิเคราะหไดจะปรากฏขึ้น
สญัลกัษณปรากฏขึน้ในสภาพตางๆ ตอไปนี ้: บรรยากาศในทีม่ดื บรรยากาศกลางคนื และ
กลองถูกตั้งไวบนขาตั้งกลอง

<        ดหูนาถดัไป>

ภาพ
เคลือ่นไหว

ภาพธรรมชาติ
และภาพกลางแจง

ภาพ
เคลือ่นไหว

ภาพ
ระยะใกล*2



การจำลองภาพในขั้นสุดทาย
ภาพทีป่รากฏใหเหน็จากระบบ Live View จะสะทอนใหเหน็ผลของ Picture Style สมดลุสขีาว
ฯลฯ ทีผ่ใูชปรบัตัง้ไว ภาพจากระบบ Live View จงึแสดงใหผใูชทราบวาภาพทีก่ำลงัถายจะมี
ลักษณะเชนใด
ในระหวางทีใ่ชระบบ Live View ถายภาพนิง่ ภาพจะสะทอนใหเหน็ผลตางๆ ตามรายการตอ
ไปนี้

การจำลองภาพในขั้นสุดทายของระบบ Live View
Picture Style
* สะทอนใหเหน็การปรบัตัง้ทัง้หมด เชน ความคมชดั ความเปรยีบตาง ความอิม่ตวัของส ีและโทนสี
จะปรากฏในภาพทัง้หมด
สมดลุสขีาว
ปรบัแกสมดลุสขีาว
ถายภาพโดยเลอืกปรบัสภาพแสง
ถายภาพโดยเลอืกปรบัแหลงกำเนดิแสง

คาแสง
ชวงความชดั (เมือ่ฟงกชัน่ของปมุตรวจสอบชวงความชดัเปน ON)

ระบบปรบัความเขมสวางอตัโนมตั ิ(Auto Lighting Optimizer)
ระบบปรบัแกความสลวัของขอบภาพโดยอตัโนมตัิ

ระบบเนนรายละเอยีดในสวนสวาง
อตัราสวนของดาน (ยนืยนัขนาดพืน้ทีข่องภาพ)

ระบบวดัแสง

*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 ทีผ่ลิตตัง้แตป 2012 และหลงัจากนัน้

¡ารถายภาพดวยระบบ Live View



ในขณะถายภาพโดยใชระบบบันทึกภาพ Creative Zone และใชระบบ Live View ผูใชสามารถ
กดปมุ          เพือ่ปรบัตัง้ระบบตางๆ ได ผใูชสามารถปรบัเลอืก ระบบออโตโฟกสั ระบบขบั
เคลือ่น คณุภาพของไฟลทีจ่ะบนัทกึ ปรบัตัง้และตัง้คาแฟลชในตวั สมดลุสขีาว  Picture Style
ปรบัความเขมสวางอตัโนมตั(ิAuto Lighting Optimizer) และระบบวดัแสง
ใน Basic Zone สามารถปรบัตัง้ระบบ AF และฟงกชัน่ตางๆ ดงัรายละเอยีดในตารางหนา 75

รบัตัง้ฟงกชัน่เพือ่ถายภาพ

กดปมุ
ฟงกชั่นที่สามารถปรับตั้งไดจะแสดงรายการ
บนจอภาพ

เลือกและปรับตั้งฟงกชั่นที่ตองการ
กดปมุ                เพือ่เลอืกฟงกชัน่

การปรับตั้งฟงกชั่นที่เลือกและคุณสมบัติ (น.52)
จะปรากฏขึ้น
กดปมุ                หรอืหมนุ            เพือ่เปลีย่น
การปรบัตัง้

หวัขอนีจ้ะกลาวถงึฟงกชัน่ทีใ่ชไดเฉพาะขณะทีใ่ชระบบ Live View

การปรับตั้งอยางรวดเร็ว

เมื่อถายภาพดวยระบบบันทึกภาพใน Creative Zone สามารถปรับตั้งความไวแสงได
เมือ่กดปมุ

ถากดปมุ                จอภาพจะแสดงรายการปรบั
ตั้งของเมนูที่เลือก และกลับไปแสดง Live View

ออกจากการปรับตั้ง

ผใูชสามารถจะเลอืก <      > เพือ่กลบัสรูะบบ
Live View

หากตองการตัง้ระบบขบัเคลือ่น              , ปรบัตัง้
คาตวัแปร Picture Style ใหกดปมุ

รายละเอียดเกี่ยวกับระบบวัดแสง ดูจากหนา 115



รบัตัง้ฟงกชัน่ของเมนู
เมนูตางๆ ในแถบ จะแสดงรายละเอียดไวในรายการ
ดานลาง

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

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

แสดงเสนกริด

ระบบออโตโฟกัส

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

ฟงกชั่นที่ถูกปรับตั้งไวจากจอภาพนี้จะมีผลก็ตอเมื่อ
ถายภาพดวย Live View เทานั้น ฟงกชั่นเหลานี้จะไม
มีผลเมื่อถายภาพดวยการมองภาพจากชองเล็งภาพ

ชัตเตอรระบบสัมผัส
ดวยการใชปลายนิ้วแตะที่จอภาพ ผูใชสามารถโฟกัสและถายภาพไดทันที สำหรับราย
ละเอยีด ดหูนา 162

ระบบออโตโฟกสัแบบตอเนือ่ง
คาเริม่ตนทีต่ัง้มาจะเปน  [Enable]
เมือ่โฟกสัไดในระยะใกลเคยีงกบัวตัถแุละมคีวามคงทีแ่ลว เมือ่กดชตัเตอร กลองจะจบัภาพ
ใหชดัอยางรวดเรว็ ในกรณทีีต่ัง้เปน [Enable] เลนสจะโฟกัสอยูบอยๆ และจะใชพลังงาน
จากแบตเตอรีมากขึ้น ซึ่งจะลดจำนวนภาพที่สามารถถายภาพได(อายุการใชงานของ
แบตเตอร)ี  และเชนเดยีวกนั ถาตัง้เปนระบบ AF เปน [Quick mode] ระบบ Continuous
AF จะถูกเปลี่ยนเปน [Disable] โดยอัตโนมัติ และเมื่อเปลี่ยนไปใชระบบ AF แบบอื่น
Continuous AF จะถกูเปลีย่นกลบัไปเปนแบบทีป่รบัตัง้ไว
ในขณะทีร่ะบบ Continuous AF ทำงานอยนูัน้ ถาตองการปรบัสวติซทีเ่ลนสเปน < MF >
ใหปดสวิตซของกลองเสียกอน



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 จะถกูบนัทกึดวยอตัราสวนของดาน [3:2] และเมือ่บนัทกึไฟล RAW ขอมลูการ
ปรับตั้งอัตราสวนของดานจะถูกบันทึกไวดวย เมื่อมีการประมวลผลไฟลแบบ RAW
โดยใชซอฟทแวรที่ไดมากับกลอง ก็จะสรางไฟลที่มีอัตราสวนของดานตามที่ถูกปรับ
ตัง้ไวแลว ในกรณทีีต่ัง้อตัราสวนของดานเปน [4:3], [16:9] และ [1:1] เสนแสดงอตัรา
สวนของดานจะปรากฏขึน้ในระหวางการเลนดภูาพ แตเสนนีจ้ะไมปรากฏบนภาพจรงิ

»รับตั้งฟงกชั่นของเมนู

อัตราสวนของดานและจำนวนพิกเซลระดับ
คุณภาพ

สำหรบัจำนวนพกิเซลทีม่เีครือ่งหมายดอกจนั จำนวนพกิเซลอาจไมสอดคลองกบัอตัราสวนของ
ดาน
พืน้ทีข่องอตัราสวนของดานทีม่เีครือ่งหมายดอกจนั จะใหญกวาจำนวนพืน้ทีท่ีถ่กูบนัทกึไวจรงิเลก็
นอย ใหตรวจสอบดขูนาดพืน้ทีข่องภาพทีถ่ายจากจอ LCD ทกุครัง้

หากสัง่พมิพภาพทีถ่ายจากกลองรนุอืน่ดวยกลอง EOS 650D และตัง้อตัราสวนของดาน 1:1 โดย
ใชระบบ Direct Print การพมิพภาพอาจเกดิความผดิพลาด

[3:2] [4:3] [16:9] [1:1]

5184x3456
17.9 ลานพกิเซล

3456x2304
8.0 ลานพกิเซล

2592x1728
4.5 ลานพกิเซล

1920x1280
2.5 ลานพกิเซล

720x480
350,000 พกิเซล

4608x3456
16.0 ลานพกิเซล

3072x2304
7.0 ลานพกิเซล

2304x1728
4.0 ลานพกิเซล
1696x1280*

2.2 ลานพกิเซล
640x480

310,000 พกิเซล

5184x2912*
15.1 ลานพกิเซล

3456x1944
6.7 ลานพกิเซล

2592x1456
3.8 ลานพกิเซล

1920x1080
2.1 ลานพกิเซล

720x400*
290,000 พกิเซล

3456x3456
11.9 ลานพกิเซล

2304x2304
5.3 ลานพกิเซล

1728x1728
3.0 ลานพกิเซล

1280x1280
1.6 ลานพกิเซล

480x480
230,000 พกิเซล



ระยะเวลาการแสดงผลคาแสง
ผูใชสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการแสดงผลของคาการเปดรับแสง(และล็อคคาแสง
อตัโนมตั)ิ โดยฟงกชัน่นีจ้ะปรบัเปลีย่นไมไดเมือ่ถายภาพดวยระบบ Basic Zone (ระยะเวลา
การแสดงผลคาแสงและลอ็คคาแสงจะตายตวัที ่16 วนิาท)ี

»รับตั้งฟงกชั่นของเมนู

ระบบ Live View จะหยดุการทำงานหากมกีารปรบัตัง้สิง่ตางๆ ตามรายการดานลาง  และถาตอง
การกลบัสกูารแสดงภาพแบบ Live View ใหกดปมุ            อีกครั้ง
• เมื่อเลือก  [     3: Dust Delete Data], [     3: Sensor cleaning],
[     4: Clear settings] หรอื  [     4: firmware ver.]
• เมื่อเปลี่ยนระบบบันทึกภาพ (Basic Zone modes       Creative Zone modes หรือเมื่อเลือก
ระบบบันทึกภาพ            หรือ             )
แมจะตัง้ความไวแสงในระดบัต่ำ สญัญาณรบกวนอาจจะปรากฏขึน้ในจอภาพทีก่ำลงัแสดงภาพ
ในระบบ Live View เมือ่ถายภาพในสภาพแสงนอย อยางไรกต็าม เมือ่ถายภาพจรงิ สญัญาณ
รบกวนในภาพทีถ่กูบนัทกึจะลดนอยลง(คณุภาพของภาพทีแ่สดงในระบบ Live View จะตางจาก
ภาพทีถ่กูบนัทกึไวจรงิ)



เลือกระบบออโตโฟกัส
ผใูชสามารถเลอืกรปูแบบของการหาโฟกสัอตัโนมตัเิพือ่ใหเหมาะกบัสภาพการถายภาพหรอืวตัถุ
ไดตามที่ตองการ ระบบออโตโฟกัสที่กลองมีใหเลือกไดแก [    (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

ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส

(โหมดโฟกสัอตัโนมตั)ิในแถบ [      ]  เลอืก [AF method]
เลอืกระบบ AF ทีต่องการ
จากนั้นกดปุม
เมื่อกลองทำงานในระบบ Live View แลว ผูใช
สามารถเลือกระบบออโตโฟกัสไดดวยการกดปุม
          เพือ่เลอืกระบบออโตโฟกสัโดยเลอืกจาก
หนาจอควบคมุแบบเรว็ (น.149)

(face)+Tracking

ระบบนีจ้ะตรวจจบัใบหนาคนและทำการโฟกสั ถาใบหนานัน้เคลือ่นไหว จดุโฟกสั
กจ็ะเคลือ่นตาม เพือ่จบัภาพใบหนาใหชดัตอไป

ดูภาพจากระบบ Live View
กดปมุ <     >
กลองจะแสดงภาพดวยระบบ Live View ทีจ่อ
LCD

เลือกจุดโฟกัส
เมื่อจับภาพใบหนาคนได    จุดโฟกัส
จะปรากฏที่ใบหนาคนเมื่อโฟกัสไดแลว
ถามีการตรวจพบใบหนาคนหลายคน
จะปรากฏขึน้ ใหกดปมุ                 เพือ่เลือ่นกรอบ
              ไปยงัใบหนาของคนทีต่องการใหโฟกสั

ผูใชสามารถใชปลายนิ้วแตะสัมผัสจอภาพเพื่อ
เลอืกใบหนาหรอืวตัถทุีต่องการใหโฟกสัได ถาวตัถุ
ไมใชใบหนาคน กรอบ             จะปรากฏขึน้

จุดโฟกัส



โฟกัสไปยังวัตถุ
เลง็จดุโฟกสัไปยงัวตัถ ุจากนัน้แตะชตัเตอรเบาๆ ลง
ครึง่หนึง่
เมือ่โฟกสัไดแลว จดุโฟกสัจะเปลีย่นเปนสเีขยีว และ
มีสัญญาณเสียงดังขึ้น

หากไมสามารถหาโฟกสัได จดุโฟกสัจะเปลีย่นเปน
สีสม

ถายภาพ
ตรวจสอบจดุโฟกสัและคาแสง จากนัน้กดชตัเตอร
ลงจนสุดเพื่อถายภาพ (น.144)

ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส

ถากลองไมสามารถจับภาพใบหนาบุคคลได หรือ
ถาใชนิว้แตะสมัผสัจอ LCD แลวไมไดเลอืกใบหนา
หรอืวตัถใุดๆ กลองจะเปลีย่นระบบโฟกสัไปเปน
[FlexiZone - Multi] ซึ่งจะเลือกจุดโฟกัสโดย
อัตโนมัติ (น.155)

หากคนอยูในระยะไกลมาก ระบบจับภาพใบหนาบุคคล(face detection) จะไมสามารถ
ทำงานได ถาผูใชตั้ง [Continuous AF] เปน [Enable] จะชวยปองกันการหลุดโฟกัสที่
มากเกินไปได
กลองอาจตรวจจับใบหนาของสิ่งอื่นๆ เปนใบหนาคนได
ระบบ Face detection อาจทำงานไมไดผลหากใบหนามขีนาดเลก็หรอืใหญเกนิไปในเฟรม,
สวางหรือมืดเขมเกินไป หรือเห็นใบหนาเฉพาะบางสวน(ไมชัดเจน)
กรอบ             อาจจะครอบคลุมเฉพาะบางสวนของใบหนา

เมือ่กดปมุ            หรือ             จุดโฟกัส             จะปรากฏขึ้นบริเวณกึ่งกลางของจอภาพ
ผใูชสามารถกดปมุ            เพื่อเลื่อนจุดโฟกัส และถากดปุม           หรือ             อีกครั้ง
จดุโฟกสัจะเลือ่นไปจบัทีว่ตัถทุีต่รวจจบัไดอกีครัง้

ถาระบบออโตโฟกัสจะทำงานไมไดผลหากหนาของคนอยูใกลกับขอบภาพมากเกินไป
สญัลกัษณ          จะจางลง เมือ่แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่อกีครัง้ กลองจะใชระบบโฟกสั
แบบ FlexiZone - Multi ซึ่งจะเปนการเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติ



ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส

เมือ่เลอืก [      (Face) +Tracking] หรือ [FlexiZone - Multi] ซึ่งมีระบบเลือกจุด
โฟกัสแบบอัตโนมัติ และถาไมสามารถจับความชัดที่ใบหนาหรือวัตถุใดๆ ได จุดโฟกัส
จะกลับมายังบริเวณกึ่งกลางภาพอยูชั่วขณะหนึ่ง ถาแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง กลอง
จะใชระบบโฟกัสแบบ Flexizone - Multi และเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติ และถาผูใชแตะ
ชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่งในขณะถายภาพยนตร กลองจะใชจุดโฟกัสกึ่งกลางในการโฟกัส

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

แสดงภาพดวยระบบ Live View
กดปมุ <     >
กลองจะแสดงภาพแบบ Live View ทีจ่อ LCD

ออกแบบใหมจีดุโฟกสั 31 จดุ(ซึง่จะทำงานโดยอตัโนมตั)ิ และครอบคลมุพืน้ทีก่วาง ซึง่พืน้ทีเ่หลา
นีแ้บงออกไดเปน 9 โซนเพือ่ใชในการโฟกสั (Zone selection, การเลอืกเปนโซน)

เฟรมของพืน้ที่
เลือกโซนของ AF

เมือ่กดปมุ              หรอื              จะเปนการสลบัการ
เลือกระหวางการเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติกับการ
เลอืกแบบโซน ในระบบ Basic Zone กลองจะเลอืก
ใชระบบเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติใหโดยอัตโนมัติ

ผใูชสามารถใชนิว้แตะสมัผสัจอภาพเพือ่เลอืกโซน
ได เมือ่เลอืกโซนไดแลว ใชนิว้แตะ <     >
บนจอภาพเพื่อกลับสูการเลือกแบบอัตโนมัติ

ใช           เพือ่เลอืกโซน และเมือ่ตองการกลบัไป
เลอืกโซนกึง่กลาง ใหกดปมุ            หรอื
อีกครั้ง



ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส

โฟกัสไปยังวัตถุ
เลง็จดุโฟกสัไปยงัวตัถ ุและแตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่
หนึง่
เมือ่โฟกสัไดแลว จดุโฟกสัจะเปลีย่นเปนสเีขยีว และ
มีสัญญาณเสียงดังขึ้น

หากไมสามารถหาโฟกัสได จุดโฟกัสจะเปลี่ยน
เปนสีสม

ถายภาพ
ตรวจสอบจดุโฟกสัและคาแสง จากนัน้กดชตัเตอร
ลงจนสุดเพื่อถายภาพ (น.144)

ระบบนีจ้ะใชจดุโฟกสัเพยีงจดุเดยีวในการโฟกสัภาพ ซึง่ผใูชสามารถโฟกสัไปยงัวตัถเุปาหมายได

แสดงภาพดวยระบบ Live View
กดปมุ <     >
กลองจะแสดงภาพแบบ Live View ทีจ่อ LCD

จดุโฟกสั          จะปรากฏขึน้ และในขณะถาย
ภาพยนตร ถา [Movie servo AF] ไดตั้งเปน
[Enable] จดุโฟกสัจะปรากฏในขนาดทีใ่หญขึน้

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
สำหรับการถายภาพยนตร จะมีจุดโฟกัสอัตโนมัติ 21 จุด (หรือ 25 จุดเมื่อตั้งเปน
[640x480])  และมีโซนสำหรับโฟกัส 3 โซน(หรือ 9 โซนเมื่อตั้งเปน [640x480])

จุดโฟกัส



ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส

เมื่อโฟกัสไดแลว จุดโฟกัสจะเปลี่ยนสีเปนสีเขียว
และมีสัญญาณเสียงดังขึ้น

หากไมสามารถโฟกัสได จุดโฟกัสจะเปลี่ยนเปน
สีสม

โฟกัสไปที่วัตถุ
กดปมุ             เพือ่เลือ่นจดุโฟกสัไปในจดุทีต่อง
การ (ไมสามารถเลื่อนไปยังบริเวณขอบของภาพ
ได) หากตองการเลื่อนจุดโฟกัสมาบริเวณกลาง
ภาพอกีครัง้ ใหกดปมุ              หรอื

ตรวจสอบจดุโฟกสัและคาแสง จากนัน้กดชตัเตอร
ลงจนสุดเพื่อถายภาพ (น.144)

ถายภาพ

ผใูชสามารถใชนิว้แตะสมัผสัจอ LCD เพือ่เลือ่นจดุ
โฟกัสไปในบริเวณที่ตองการได

โฟกัสไปยังวัตถุ
เลง็ใหจดุโฟกสัทาบสวนของวตัถ ุและแตะชตัเตอร
เบาๆ ลงครึง่หนึง่



ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส

บันทึกเกี่ยวกับ [      +Tracking], [FlexiZone - Multi], และ
[FlexiZone - Single]

การโฟกัสจะใชเวลานานกวา [Quick mode]
แมจะโฟกสัไดแลว หากยกนิว้ออกจากปมุชตัเตอรและแตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่อกีครัง้ กลอง
จะโฟกัสใหม

การทำงานของระบบ AF

ความเขมสวางของภาพที่เห็นอาจมีความเปลี่ยนแปลง ทั้งระหวางและหลังจากโฟกัส
หากแหลงกำเนิดแสงเปลี่ยนแปลงไปในขณะที่กลองกำลังแสดงภาพแบบ Live View ภาพที่
จอภาพอาจกระพรบิ และอาจทำใหโฟกสัไดยาก เมือ่เกดิกรณเีชนนี ้ใหออกจากระบบ Live View
และใชระบบออโตโฟกัสใหทำงานภายใตแหลงกำเนิดแสงขณะนั้น
เมื่อตั้งเปน [FlexiZone - Multi] และผูใชกดปุม             หรือใชนิ้วแตะสัญลักษณ
บนจอภาพ   จดุกึง่กลางของโซนทีเ่ลอืก (หรอืกึง่กลางภาพในระบบเลอืกจดุโฟกสัอัตโนมตั)ิ จะถกู
ขยายใหใหญขึ้น ถาผูใชแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง การแสดงภาพจะกลับสูรูปแบบปกติ และ
กลองจะโฟกัสอีกครั้ง

เมื่อตั้งเปน [FlexiZone - Single] และผูใชกดปุม             หรือใชนิ้วแตะสัญลักษณ
บนจอภาพ   พื้นที่ซึ่งครอบคลุมโดยจุดโฟกัสจะถูกขยายขึ้น ใหแตะชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่งเพื่อ
โฟกัสในขณะที่กำลังขยายภาพอยู การปรับตั้งรูปแบบนี้เปนขอไดเปรียบโดยเฉพาะกรณีที่ถาย
ภาพโดยใชขาตั้งกลอง และผูใชตองการปรับภาพใหคมชัดอยางละเอียดมาก ถารูสึกวาเปนการ
ยากมากที่จะโฟกัสในขณะที่ภาพถูกขยายอยู ใหกลับสูการแสดงภาพตามปกติและใชระบบ
ออโตโฟกัสแทน โปรดทราบวา ความเร็วในการโฟกัสอัตโนมัติ

ถาขยายดูภาพหลังจากที่โฟกัสดวย [FlexiZone - Multi] หรือ [FlexiZone - Single]
ในภาพขนาดปกติ ภาพที่ขยายขึ้นมานั้นอาจจะดูเหมือนโฟกัสไมชัดก็ได
ถาตั้งเปน [       +Tracking] จะไมสามารถใชฟงกชั่นขยายดูภาพได

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

วตัถทุีม่คีวามเปรยีบตางต่ำ เชน ทองฟาสฟีา และวตัถทุีม่ผีวิเรยีบสเีดยีว ฯลฯ
หรือเมื่อรายละเอียดในสวนเขมมืดและสวนสวางนั้นหายไป
วัตถุที่อยูในสภาพแสงนอย
วตัถทุีเ่ปนริว้ แถบ หรอืมลีวดลายทีม่คีวามเปรยีบตางเฉพาะในแนวนอน

วตัถทุีม่ลีวดลายซ้ำซอนเหมอืนๆ กนั (กระจกหนาตางของอาคารระฟา คยีบอรด
ของคอมพิวเตอร ฯลฯ)
เสนทีม่คีวามละเอยีด เสนรอบรปู
ในแหลงกำเนดิแสงทีม่คีวามสวาง สสีนั หรอืลวดลาย ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา

ภาพกลางคนื หรอืจดุแสง
เมือ่ถายภาพดวยแสงฟลอูอเรสเซนต หรอืเมือ่วตัถนุัน้เองมกีารกระพรบิ
วัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆ
วัตถุอยูที่บริเวณขอบของภาพ
วัตถุที่มีแสงสะทอนมาก
เมือ่จดุโฟกสัจดุเดยีว ครอบคลมุวตัถทุีอ่ยใูกลและไกล เชน เมือ่ถายภาพสตัวทีอ่ยใูนกรง

วตัถทุีม่กีารเคลือ่นทีต่ลอดเวลาในจดุโฟกสัจดุเดยีวกนั เชน กลองสัน่ หรอืวตัถมุคีวามเบลอ

วัตถุที่เคลื่อนที่เขาหาหรือเคลื่อนออกจากกลอง
ใชระบบออโตโฟกัส ในขณะที่วัตถุอยูนอกพื้นที่หาโฟกัส
เมือ่เกดิผลแบบ soft focus จากการใชเลนส soft focus
เมื่อใชฟลเตอรที่ใหผลพิเศษ

สภาพการถายภาพที่อาจทำใหโฟกัสไดยาก:

เมื่อพบกับสถานการณขางตน และไมสามารถโฟกัสได ใหปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่
<MF> และใชมือหมุนปรับภาพใหชัด
ถาใชระบบออโตโฟกัสกับเลนสตามรายการดานลางนี้ แนะนำใหใช [Quick mode] การ
ใชระบบออโตโฟกัส โดยเลือก  [       +Tracking], [FlexiZone - Multi], และ [FlexiZone
- Single] จะทำใหใชเวลาในการโฟกัสนานขึ้น



ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส

กลองจะใชเซนเซอรออโตโฟกัสที่แยกตางหากในการโฟกัสดวยระบบ One-Shot AF (น.95)
กลองจะหาโฟกสัในลกัษณะเดยีวกนักบัการโฟกสัดวยการมองผานชองเลง็ภาพ ผใูชสามารถใช
จดุโฟกสัได 9 จดุในการจบัภาพ(เลอืกโดยระบบเลอืกอตัโนมตั)ิ และสามารถเลอืกเจาะจงใชจดุ
โฟกสัจดุใดจดุหนึง่ (ปรบัเลอืกเอง) ในการใชจบัความชดัของพืน้ทีท่ีต่องการได
แมวธินีีจ้ะทำใหโฟกสัไดรวดเรว็ขึน้ แตการแสดงภาพแบบ Live View อาจมีการหยุดชะงัก
ชั่วคราวหรือกระตุก ในขณะที่ระบบออโตโฟกัสกำลังทำการจับภาพใหชัดอยู

แสดงภาพแบบ Live View
กดปุม <    >
กลองจะแสดงภาพแบบ Live View ที่จอ LCD

กรอบเล็กๆ ซึ่งปรากฏที่หนาจอก็คือจุดโฟกัส

เลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ

จุดโฟกัส

กรอบขยายภาพ

(โหมดโฟกสัแบบเรว็)

กดปมุ               หรอื              จะเปนการสลบัการ
เลือกระหวางการเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติกับการ
เลือกแบบปรับเลือกเอง ในระบบ Basic Zone
กลองจะเลือกใชระบบเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติให
โดยอัตโนมัติ
ใช           เพือ่เลอืกจดุโฟกสัทีต่องการเลอืก และ
เมื่อตองการกลับไปเลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง ใหกดปมุ
            หรอื             อกีครัง้

ผูใชสามารถใชนิ้วแตะสัมผัสจอภาพเพื่อเลือกจุด
โฟกสัได เมือ่เลอืกไดแลว ใชนิว้แตะ <     >
บนจอภาพเพื่อกลับสูการเลือกแบบอัตโนมัติ



ารปรับเปลี่ยนระบบออโตโฟกัส

เล็งจุดโฟกัสไปยังวัตถุ และแตะชัตเตอรเบาๆ
 ลงครึ่งหนึ่ง
ภาพจากระบบ Live View จะดับไป กระจก
สะทอนภาพจะกลับสูตำแหนงปกติ และกลอง
จะหาโฟกัสดวยระบบออโตโฟกัส

เมื่อโฟกัสไดแลว จุดโฟกัสจะเปนสีเขียว และ
จอภาพจะกลับมาแสดงภาพแบบ Live View
อีกครั้ง

หากไมสามารถโฟกัสได จุดโฟกัสจะเปลี่ยน
เปนสีสม และกระพริบ

โฟกัสไปยังวัตถุ

ตรวจสอบความชัดและคาแสง จากนั้นกดปุม
ชัตเตอรจนสุดเพื่อถายภาพ (น.144)

ถายภาพ

ผูใชไมสามารถถายภาพไดในขณะที่ระบบออโตโฟกัสกำลังทำงานอยู จะถายภาพไดเมื่อ
ภาพจากระบบ Live View ไดปรากฏบนจอภาพแลว

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



ายภาพดวยชตัเตอรแบบสมัผสั
ดวยการใชนิ้วแตะสัมผัสจอภาพ ผูใชสามารถโฟกัสและถายภาพไดโดยอัตโนมัติ และฟงกชั่น
นี้สามารถทำงานรวมกับระบบบันทึกภาพไดทุกระบบ

แสดงภาพดวยระบบ Live View
กดปมุ <     >
กลองจะแสดงภาพแบบ Live View ทีจ่อ LCD

เมือ่ตัง้เปน          (Touch Shutter : Disable) ผใูช
สามารถโฟกสัโดยใชนิว้แตะสมัผสัจอภาพได และ
ลั่นชัตเตอรโดยกดปุมชัตเตอร

ปรับตั้งใหชัตเตอรแบบสัมผัสทำงาน
ใชนิว้แตะ              ทีม่มุลางดานซายของจอภาพ
แตละครัง้ทีใ่ชนิว้แตะสญัลกัษณนี ้จะสลบัระหวาง
           และ
เมือ่ตัง้เปน          (Touch Shutter : Enable) ผใูช
สามารถโฟกัสและใชนิ้วแตะสัมผัสจอภาพได

แตะที่จอภาพเพื่อถายภาพ
ใชนิ้วแตะที่ใบหนาหรือวัตถุในจอภาพ
ที่จุดที่ใชนิ้วแตะ กลองจะออโตโฟกัสในรูปแบบที่
ปรบัตัง้ไว (น.153-161) และถาตัง้เปน
[FlexiZone - Multi] กลองจะปรบัไปเปน
[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



ขณะดูภาพที่ถูกขยาย หมุนปรับเลนสเพื่อปรับ
ภาพใหคมชัด
หลงัจากปรบัภาพใหชดัแลว กดปมุ
เพื่อกลับสูการดูภาพขนาดปกติ

ตรวจสอบจดุโฟกสัและคาแสง จากนัน้กดชตัเตอร
ลงจนสุดเพื่อถายภาพ (น.144)

ผใูชสามารถขยายภาพและโฟกสัไดอยางละเอยีดดวยการปรบัตัง้เอง

ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่

ปรับภาพดวยการใชมือหมุนปรับที่เลนสแบบ
คราวๆ

เคลื่อนเฟรมขยายภาพ
ใช             เพือ่เลอืกกรอบสำหรบัขยายดภูาพ
ไปในตำแหนงที่ตองการโฟกัส

ขยายภาพ

ปรบัภาพใหชดัเอง (แมนนวล)

ถายภาพ
ลอ็คคาแสง
พื้นที่ขยายภาพ
อตัราสวนขยาย

ภาพขนาดปกติ

กรอบขยายภาพ

รบัภาพใหชดัดวยการหมนุปรบัเอง

แตละครัง้ทีก่ดปมุ               การแสดงการขยายจะ
เปลีย่นไปตามลำดบั ดงันี้

กดปุม            หรือ          กลองจะกลับไปใช
จุดโฟกัสที่กึ่งกลางเฟรม

ใชฟงกชั่นขยายดูภาพ
กดปมุ
กรอบขยายภาพจะปรากฏขึ้น
ผใูชสามารถแตะ  [      ] บนจอภาพ
เพื่อขยายภาพได



คุณภาพของภาพ
เมือ่ถายภาพโดยใชความไวแสงสงู สญัญาณรบกวน(จดุแสงหรอืแถบแสง) จะปรากฏ
ขึ้นจนสังเกตเห็นได

คำเตือนเกี่ยวกับการถายภาพดวยระบบ Live View

การถายภาพในที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงอาจทำใหเกิดสัญญาณรบกวนและสีสันที่ผิด
ปกติในภาพได
หากถายภาพโดยใชระบบ Live View อยางตอเนือ่งเปนเวลานานๆ อณุหภมูภิายในตวั
กลองจะสงูขึน้ และคณุภาพของภาพจะลดทอนลง ควรหยดุใชระบบ Live View เมือ่
ไมไดถายภาพใดๆ
เมื่อถายภาพดวยการเปดรับแสงเปนเวลานาน ในขณะที่อุณหภูมิภายในตัวกลองสูง
คุณภาพของภาพจะลดทอนลง ใหหยุดถายภาพดวยระบบ Live View และหยุด
พักกลอง 2-3 นาที กอนที่จะใชถายภาพตอไป

สญัลกัษณเตอืนอณุหภมูภิายในตวักลอง          สขีาว และ         สแีดง
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



เกีย่วกบัการใชกลอง
คำเตือนเกี่ยวกับการถายภาพดวยระบบ Live View

ถาเมน ู[      2: Auto Lighting Optimizer] (น.123) ไดถกูตัง้เปนอยางอืน่ทีไ่มใช
[Disable] ภาพอาจจะยงัคงดสูวาง แมวาจะชดเชยแสงใหนอยกวาพอด ีหรอืปรบัชดเชยแสง
แฟลชใหนอยลงกวาพอดี

เกีย่วกบั Custom Function

เกี่ยวกับเลนสและแฟลช

ในขณะใชระบบ Live View ฟงกชัน่หลายอยางจะไมทำงานหรอืไมสามารถปรบัตัง้ได (น.293)

ไมสามารถใชฟงกชั่น focus preset ซึ่งมีอยูในเลนสซูเปอรเทเลได
ไมสามารถลอ็คคาแสงแฟลช(FE Lock) ได ไมวาจะใชแฟลชในตวัหรอืแฟลชภายนอก แฟลชจะไม
ยงิแสงออกไป เมือ่นำแฟลชภายนอกมาใช

ถาใชเลนสชนดิ TS-E เมือ่ขยบัเคลือ่นชิน้เลนสไปทางแนวตัง้ หรอืเมือ่ใชทอตอเลนส
(Extension Tube) คาแสงอตัโนมตัอิาจเกดิความคลาดเคลือ่นไปจากระดบัมาตรฐาน หรอืเกดิ
ความผิดปกติ

เกีย่วกบัภาพ Live View

ถาถายภาพในขณะทีใ่ชกรอบขยายดภูาพ คาแสงของภาพทีถ่ายอาจจะไมไดผลตามทีพ่อใจ ให
ปรับระบบแสดงภาพใหแสดงในขนาดปกติกอนที่จะถายภาพจริงๆ  และในขณะขยายดูภาพ
ความไวชัตเตอรและชองรับแสงจะแสดงดวยสีสม แมวาผูใชจะถายภาพในขณะที่ขยายดูภาพ
ภาพกจ็ะถกูถายไวในขนาดปกติ

ในสภาพแสงนอยมากหรือแสงเจิดจามาก ภาพจากระบบ Live View อาจไมสะทอนความเขม
สวางของภาพทีก่ำลงัจะถายไดเหมอืนจรงิ
ถาแหลงกำเนิดแสงซึ่งใชถายภาพนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไป ภาพที่จอภาพอาจมีการกระพริบ
หากเปนเชนนี้ ใหหยุดใชระบบ Live View และลองถายภาพใหมอีกครั้งในแหลงกำเนิดแสง
ในเวลานัน้
หากเลง็กลองไปยงัทศิทางอนื อาจทำใหแสงของภาพทีแ่สดงแบบ Live View แสดงความเขมสวาง
ทีไ่มถกูตองอยชูัว่ขณะ ใหรอจนความเขมสวางของภาพมคีวามเสถยีร แลวจงึใชระบบ Live View
ถายภาพตอไป
หากมีแหลงกำเนิดแสงที่สวางจามากในภาพ สวนที่สวางมากอาจกลายเปนสีดำเขมในภาพที่
ปรากฏบนจอภาพ อยางไรกต็าม ความสวางในพืน้ทีน่ัน้จะปรากฏอยางถกูตองในภาพทีถ่ายจรงิ

ในสภาพแสงนอย ถาปรบัตัง้ [      2: LCD brightness] ไปในทางทีส่วาง สญัญาณรบกวน
ทีแ่สดงความเพีย้นสอีาจปรากฏขึน้ในภาพ อยางไรกต็าม สญัญาณรบกวนทีแ่สดงความเพีย้นสี
จะไมปรากฏขึน้ในภาพทีถ่ายจรงิ
เมือ่ผใูชขยายดภูาพ ความคมชดัของภาพอาจจะดชูดัเจนกวาภาพทีถ่ายไวจัรงิ







ผูใชสามารถถายภาพยนตรไดเมื่อปรับสวิตซ
เปดปดพลงังานของกลองไปที่
โดยไฟลภาพยนตรที่ถายจะเปนไฟลที่มีสกุล
.MOV

การดทีส่ามารถถายภาพยนตรได
เมื่อถายภาพยนตร ควรใชการด SD ที่มีความจุสูง ในระดับ SD
Speed Class 6                 หรอืสงูกวา
หากใชการดที่มีความเร็วในการอาน/เขียน ต่ำ การบันทึกภาพยนตรอาจ
เกิดความผิดปกติ เชนเดียวกันกับการเลนดูภาพยนตรจากการดที่มีความ
เรว็ต่ำ การเลนภาพกอ็าจเกดิความผดิปกตไิดเชนกนั  สำหรบัการตรวจสอบ
ความเร็วในการอาน/เขียนของการด ตรวจสอบไดจากเวบไซตของผู
ผลิตการด

เกีย่วกบั Full HD 1080
Full HD 1080 เปนการระบถุงึการเขากนักบัคณุสมบตัิ
High Definition ซึง่มคีวามละเอยีด 1080 พกิเซลทาง
แนวตั้ง(เสนของการสแกน)
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แนะนำใหตอกลองกับเครื่องรับโทรทัศน เมื่อตองการเลนดูภาพยนตรที่ถายไวแลว
(น.258,  261)

ปรบัสวติซเปดปดพลงังานไปที่
จะมเีสยีงเกดิขึน้จากกระจกสะทอนภาพทีย่กตวัขึน้
ไป จากนัน้จะมภีาพปรากฏบนจอภาพ LCD

โฟกัสไปยังวัตถุ
กอนถายภาพยนตร เลอืกใชระบบออโตโฟกสั หรอื
แมนนวลโฟกัส (น.153-161, 164)
โดยคาเริ่มตน กลองจะตั้งเปน [Movie Servo
AF: Enable] และกลองจะโฟกัสเสมอ หากตอง
การยกเลกิ Movie Servo AF ดหูนา 191

ถายภาพยนตร

เมื่อถายภาพยนตรไปแลว สัญลักษณ “     ”
จะปรากฏขึน้ทีม่มุขวาดานบนของจอ LCDบนัทกึภาพยนตร

ไมโครโฟน

ถายภาพยนตรดวยระบบอัตโนมัติ

ปรบัตัง้ระบบบนัทกึภาพ
หมนุวงแหวนเลอืกระบบบนัทกึภาพไปทีร่ะบบใดๆ
กไ็ด ยกเวน < M >

ารถายภาพยนตร

เมือ่ไมไดปรบัตัง้ระบบบนัทกึภาพไวที ่< M > ระบบควบคมุการเปดรบัแสงแบบอตัโนมตัจิะเริม่
ตนทำงานเพื่อใหการเปดรับแสงพอเหมาะกับความเขมสวางในเวลานั้น

กดปมุ           เพือ่เริม่ถายภาพยนตร และกดปมุ
             ซ้ำอกีครัง้เมือ่ตองการหยดุ



¡ารถายภาพยนตร

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

อานคำเตอืนเกีย่วกบัการถายภาพยนตร หนา 195 และ 196
หากจำเปน ใหอานคำเตอืนเกีย่วกบัการถายภาพ Live View ทีห่นา 165 และ 166

ในระบบบนัทกึภาพ Basic Zone ผลของการถายภาพยนตรจะไมแตกตางจากเมือ่ถายภาพดวย
ระบบ              และเชนเดียวกัน สัญลักษณรูปแบบของภาพที่กลองตรวจจับไดจะปรากฏขึ้นที่
มมุบนดานซาย (น.172)
เมนูฟงกชั่นที่ปรับตั้งไดของระบบ Basic Zone กับ Creative Zone อาจมีความแตกตางกัน
(น.318)
ในระบบบนัทกึภาพ < Av > และ < Tv > การปรบัตัง้จะเหมอืนกบัเมือ่ใชระบบบนัทกึภาพ
< P >
กลองจะตั้งความไวแสง (ISO 100-6400)  ความไวชัตเตอร และชองรับแสง ใหโดยอัตโนมัติ

ในระบบบนัทกึภาพสรางสรรค(Creative Zone)  สามารถลอ็คคาแสงได โดยกดปมุ
(AE Lock น.121) หากตองการยกเลกิการลอ็คคาแสงในระหวางการถายภาพยนตร
ใหกดปุม              (คาแสงจะถูกล็อคไวจนกระทั่งผูใชกดปุม             )

เมื่อใชระบบบันทึกภาพสรางสรรค(Creative Zone)  ผูใชสามารถกดปุม                   คางไว
และหมุนวงแหวน                เพื่อชดเชยแสง
เมือ่แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ กลองจะแสดงความไวชตัเตอร ชองรบัแสง และความไวแสง
ทีด่านลางของจอภาพ เปนคาแสงสำหรบัถายภาพนิง่(น.175) สวนคาแสงสำหรบัการถาย
ภาพยนตรนัน้จะไมแสดงไว และโปรดทราบวา คาแสงของการถายภาพยนตรนัน้จะแตกตาง
จากคาแสงของการถายภาพนิง่

เมือ่ถายภาพยนตรดวยระบบเปดรบัแสงอตัโนมตั ิความไวชตัเตอรและชองรบัแสงจะไมถกู
บนัทกึไวในขอมลูของภาพ (Exif)

<        >
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สญัลกัษณตวัแทนของรปูแบบภาพ
เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพพืน้ฐาน(Basic Zone) ในการถายภาพยนตร  สญัลกัษณซึง่เปนตวัแทน
ของรปูแบบภาพทีก่ำลงัถายจะปรากฏขึน้ สำหรบัการถายภาพบางประเภท สญัลกัษณทีป่รากฏ
ขึ้นอาจจะไมตรงกันกับรูปแบบของภาพที่กำลังถายจริง

ตวัแบบ
ฉากหลงั
สวาง

ยอนแสง
มทีองฟาสนี้ำเงนิประกอบอยู

ยอนแสง
พระอาทติยตก

แสงเปนจดุ

เขมมดื

ภาพคน*1 ไมใชภาพคน สีสันของ
ฉากหลงั

สเีทา

สนี้ำเงนิออน

สีสม

สนี้ำเงนิเขม

*1 :

*2 :

*3 :

ปรากฏกต็อเมือ่รปูแบบของการโฟกสัถกูตัง้เปน [       + Tracking] ถาตัง้เปนรปูแบบอืน่
สัญลักษณ “Non-Portrait” (ไมใชภาพคน) จะปรากฏขึ้นแมวาจะพบวามีคนอยู
ในภาพก็ตาม
ปรากฏกต็อเมือ่เลนสทีใ่ชมขีอมลูระยะทาง ถาใชทอตอเลนส(Extension Tube) หรอืเลนส
โคลสอพั สญัลกัษณทีป่รากฏอาจจะไมตรงกบัภาพทีก่ำลงัจะถายจรงิ
สัญลักษณที่เหมาะสมกับรูปแบบที่กลองวิเคราะหไดจะปรากฏขึ้น

ภาพธรรมชาติ
และภาพกลางแจง

ภาพ
ระยะใกล*2
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เมื่อใชระบบ < M >  ผูใชสามารถปรับชัตเตอร ชองรับแสง และความไวแสง สำหรับถาย
ภาพยนตรได การถายภาพยนตรดวยการปรบัตัง้เองนัน้ เหมาะสำหรบัผใูชทีม่ปีระสบการณแลว
เทานั้น

การถายภาพยนตรดวยระบบแมนนวล

ปรบัสวติซเปดปดพลงังานไปที่

หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพ
ไปที่ < M >

ปรับความไวชัตเตอรและชองรับแสง

หมนุวงแหวน           เพือ่ปรบัตัง้ความไว
ชัตเตอร คาที่ปรับตั้งไดขึ้นอยูกับความเร็วใน
การถาย                (frame rate)

จะมีเสียงกระจกสะทอนภาพที่ยกตัวขึ้นไป
จากนัน้จะมภีาพปรากฏบนจอภาพ LCD

: 1/4000 วินาที - 1/60 วินาที
: 1/4000 วินาที - 1/30 วินาที

ปรับความไวแสง
กดปมุ               และกด                 หรอืหมนุ
            เพือ่เลอืกความไวแสง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความไวแสง ให
ดูหนาถัดไป

เมือ่ตองการปรบัชองรบัแสง กดปมุ
และหมุนวงแหวน
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โฟกัสและถายภาพยนตร
วธิกีารจะเหมอืนกนักบัขัน้ตอนที ่3 และ 4 ของ
“ถายภาพดวยระบบเปดรับแสงอัตโนมัติ”
(น.170)

ไมแนะนำใหเปลีย่นขนาดชองรบัแสงในระหวางทีก่ำลงัถายภาพยนตรอย ู เพราะการเปลีย่นชอง
รบัแสงจะสงัเกตเหน็ในภาพยนตรทีถ่ายดวย

ไมสามารถชดเชยแสงได

ถาผใูชเปลีย่นความไวชตัเตอรในขณะถายภาพยนตรดวยแสงฟลอูอเรสเซนตหรอืแสง LED แสง
ในภาพยนตรทีถ่ายอาจมกีารกระพรบิ

เมื่อตั้งเปน ISO Auto ผูใชสามารถกดปุม            เพื่อล็อคคาความไวแสงได

ความไวแสงในขณะถายภาพยนตร
เมือ่ใช [Auto] ความไวแสงจะถกูปรบัตัง้โดยอตัโนมตัภิายในชวง ISO 100 - 6400

ผใูชสามารถปรบัตัง้ความไวแสงเองภายในชวง ISO 100 - 6400 ในระดบัขัน้ละ 1 สตอ็ป
ภายใน [     4: Custom Functions)C.Fn)] ถา [2: ISO expansion] ไดตัง้เปน
[1:On] ชวงความไวแสงทีป่รบัตัง้ไดกจ็ะขยายออกไป ผใูชจงึสามารถปรบัตัง้ไดถงึ H
(เทยีบเทากบั ISO 12800)
ภายใน [     4: Custom Functions)C.Fn)] ถา [3: Highlight tone priority] ได
ตัง้เปน [1: Enable] ความไวแสงจะถกูตัง้เปน ISO 200 - 6400

ใน [     4: Custom Functions)C.Fn)] ถา [2: ISO expansion] ไดตัง้เปน
[1: On] และผใูชตองการเปลีย่นจากการถายภาพนิง่ไปเปนการถายภาพยนตร เมือ่ปรบัความ
ไวแสงเอง จะสามารถปรบัไดสงูสดุที ่H (เทยีบเทากบั ISO 12800) และแมวาผใูชจะปรบัเปลีย่น
ไปสกูารถายภาพนิง่ ระดบัความไวแสงกจ็ะไมยอนกลบัไปเปนคาเดมิ

หากถายภาพยนตรทีค่วามไวแสง ISO 12800 อาจมสีญัญาณรบกวนปรากฏมากขึน้ เปนความ
ไวแสงทีถ่กูกำหนดไวสำหรบัการขยายชวงความไวแสง(Expand ISO) (แสดงเปน “H”)

หลงัจากจดัองคประกอบภาพใหม ผใูชสามารถดคูวามแตกตางของระดบัแสงจากตวัแสดงระดบั
แสง (น.175) เปรยีบเทยีบกบัระดบัแสงในขณะทีก่ดปมุ

สามารถด ูhistogram ไดเมือ่กดปมุ
เมือ่ถายภาพยนตรสิง่ทีก่ำลงัเคลือ่นที ่แนะนำใหใชความไวชตัเตอรระหวาง 1/30 วนิาท ีถงึ 1/125
วนิาท ียิง่ใชความไวชตัเตอรสงู ความราบลืน่ของภาพยนตรกจ็ะยิง่ลดลง
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เมื่อเริ่มถายภาพยนตรแลว ตัวเลขแสดงเวลาที่ถายภาพยนตรได จะเปลี่ยนไปเปนเวลาของ
ภาพยนตรที่กำลังถาย

เกี่ยวกับการแสดงขอมูล

ระบบขับเคลื่อน

เข็มทิศดิจิตอล

ลอ็คคาแสง

ความละเอยีดของภาพยนตร

ความไวชตัเตอร
ชองรบัแสง

จุดโฟกัส [FlexiZone - Single]

จอปรบัควบคมุแบบรวดเรว็

ระยะเวลาทีถ่ายภาพยนตรตอไปได /
เวลาที่ถายไปแลว

แตละครัง้ทีก่ดปมุ               การแสดงขอมลูจะเปลีย่นแปลงไป

เปดรบัแสงอตัโนมตัิ

ระบบถายภาพยนตร

ระบบ AF

ไฟ LED

ความเรว็ในการบนัทกึ
(frame rate)
ระบบวิดีโอ snapshot

คณุภาพของภาพยนตร

ตวัลดเสยีง

ระดบัเสยีง : แมนนวล

เปดรบัแสงแบบปรบัตัง้เอง

ระดบัแสง

ระบบบนัทกึภาพ

อตัโนมตัิ
(Basic Zone)
อตัโนมตัิ
(Creative Zone)
แมนนวล

Movie Servo AF

ตวับอกการเชือ่มตอของ GPS

ฟลเตอรตดัเสยีงลม
เนนรายละเอยีดในสวนสวาง

ความไวแสง

ตัวสงสัญญาณ Eye-Fi

ระดบัพลงังานของแบตเตอรี่

จำนวนภาพนิ่งที่ถายได

สมดลุสขีาว
Picture Style
ปรบัความเขมสวาง
และความเปรยีบตาง
อตัโนมตัิ

+ Tracking
FlexiZone - Multi
FlexiZone - Single

ขยายดูภาพ
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ในขณะถายภาพยนตร หามหนัเลนสไปในทศิทางของดวงอาทติยโดยตรง เพราะความรอนจาก
แสงอาทติยอาจทำใหชิน้สวนภายในตวักลองเสยีหายได
ถาตัง้เปน                  และความไวแสงหรอืชองรบัแสงมกีารเปลีย่นแปลงไปในขณะถายภาพยนตร
สมดลุสขีาวอาจเปลีย่นแปลงไปได
เมื่อถายภาพยนตรภายใตแสงฟลูออเรสเซนตหรือแสงจากหลอด LED ภาพยนตรอาจมี
การกระพรบิ
ไมแนะนำใหซูมเลนสในระหวางที่กำลังถายภาพยนตรอยู เพราะการซูมอาจทำใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงของคาแสงโดยไมเกี่ยวของกับวาชองรับแสงขนาดกวางที่สุดจะเปลี่ยนแปลงไป
หรอืไม และการเปลีย่นแปลงของคาแสงจะปรากฏอยใูนภาพยนตรทีถ่ายดวย (ยกเวน EF-S18-
135mm f/3.5-5.6 IS STM)
ไมสามารถขยายดภูาพในขณะทีก่ำลงัถายภาพยนตรอยู
คำเตอืนสำหรบัการถายภาพยนตรไดแสดงไวในหนา 195 และ 196
หากจำเปน ใหอานคำเตอืนสำหรบัการถายภาพดวย Live View ทีแ่สดงไวในหนา 165
และ 166

เรื่องที่ควรทราบเกี่ยวกับการถายภาพยนตร

แตละครัง้ทีถ่ายภาพยนตรกลองจะบนัทกึเปนไฟล 1 ไฟล ถาไฟลมขีนาดใหญเกนิกวา 4 GB
กลองจะสรางไฟลใหมโดยอตัโนมตั ิและบนัทกึตอในไฟลใหม
ผใูชจะมองเหน็ภาพในขนาด 100% ของพืน้ทีภ่าพจรงิ เมือ่ตัง้ความละเอยีดของภาพยนตรเปน
ขนาด
สามารถบนัทกึเสยีงในแบบสเตรโิอได ดวยไมโครโฟนในตวักลอง (น.170)

สามารถบนัทกึเสยีงในแบบสเตรโิอ ไดดวยการใชไมโครโฟนภายนอก เสยีบเขากบัชองเสยีบ
ไมโครโฟนภายนอก(เสนผาศนูยกลาง 3.5 มม.) เขากบัชองเสยีบไมโครโฟนภายนอก (น.20) ซึง่
เมือ่เสยีบไมโครโฟนภายนอกแลว ไมโครโฟนในตวัจะไมทำงาน

ผูใชสามารถจะใชรีโมทคอนโทรล RC-6 (อุปกรณเสริมพิเศษ, น.303) เพื่อเริ่มตนและสั่งหยุด
ถายภาพยนตรไดเมือ่ตัง้ระบบขบัเคลือ่นเปน               ใหปรบัสวติซของรโีมทไปที ่  < 2 >
(หนวงเวลา 2 วนิาท)ี จากนัน้จงึกดปมุสงสญัญาณ ถาปรบัสวติซเปน  <      > (ถายภาพทนัท)ี
เมือ่สงสญัญาณจากรโีมท กลองจะถายภาพนิง่แทน

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

การปรับตั้งเกี่ยวกับระบบถายภาพยนตรจะอยูภายใน              และ             (น.191)
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ภาพทีป่รากฏใหเหน็ทีจ่อภาพ จะสะทอนใหเหน็ผลของ Picture Style สมดลุสขีาว
ฯลฯ ทีผ่ใูชปรบัตัง้ไว  ผใูชจงึสามารถตรวจสอบผลการปรบัตัง้ได
ภาพยนตรทีป่รากฏใหเหน็ในระหวางทีถ่ายภาพยนตร จะสะทอนใหเหน็ผลการปรบั
ตัง้ตางๆ ตามรายการตอไปนี้
การจำลองภาพในขั้นสุดทายของระบบ Live View

Picture Style
* สะทอนใหเห็นการปรับตั้งตัวแปรทั้งหมด เชน ความคมชัด ความเปรียบตาง ความอิ่มตัวของสี
และโทนสี
สมดลุสขีาว

คาแสง
ชวงความชดั
ระบบปรบัความเขมสวางอตัโนมตั ิ(Auto Lighting Optimizer)
ระบบปรบัแกความสลวัของขอบภาพโดยอตัโนมตัิ
ระบบเนนรายละเอยีดในสวนสวาง

การจำลองภาพในขั้นสุดทาย

ปรบัแกสมดลุสขีาว
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ถายภาพนิ่ง
ผูใชสามารถถายภาพนิ่งไดตลอดเวลาโดยกดปุม
ชตัเตอรลงไปจนสดุ แมในขณะถายภาพยนตร

การถายภาพนิ่งในขณะถายภาพยนตร
ถาผูใชถายภาพนิ่ง ในระหวางที่กำลังถายภาพยนตร ภาพยนตรจะหยุดคางในขณะนั้น
ประมาณ 1 วนิาที
ภาพนิง่ทีถ่ายจะถกูบนัทกึลงในการด และการถายภาพยนตรจะกลบัมาทำงานตอไปเองโดย
อัตโนมัติเมื่อจอภาพกลับมาแสดงภาพแบบ Live View อีกครั้งหนึ่ง
ภาพนิง่และภาพยนตร จะถกูบนัทกึแยกเปนไฟลตางหากจากกนั
ภาพนิง่และภาพยนตรทีถ่าย จะถกูบนัทกึเปนไฟลแยกตางหากจากกนัในการด
ฟงกชัน่ตางๆ ทีป่รบัตัง้และทำงานไดในระบบถายภาพนิง่นัน้ไดแสดงไวดานลาง
สวนฟงกชัน่อืน่ๆ จะเหมอืนกบัฟงกชัน่สำหรบัการถายภาพยนตร

ฟงกชั่น การปรับตั้ง

คณุภาพ
ในการบันทึก

การปรับตั้งคา
การเปดรับแสง

AEB
ระบบแฟลช

ปรบัตัง้ไดจากเมนู [     1: Image Quality]
เมือ่ขนาดการถายภาพยนตรเปน [1920x1080] หรอื [1280x720]
อตัราสวนของดานจะเทากบั  16:9 และเมือ่ขนาดเปน [640x480]
อตัราสวนของดานจะเทากบั 4:3

ไมทำงาน
แฟลชไมทำงาน

ถายดวยระบบอตัโนมตั ิ: กลองจะตัง้ความไวชตัเตอรและชองรบัแสงใหโดย
อตัโนมตั(ิแสดงใหเหน็เมือ่ใชนิว้แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่)
ถายดวยระบบแมนนวล : ผใูชตองตัง้ความไวชตัเตอรและชอง
รบัแสงเอง

ความไวแสง
ถายดวยระบบอตัโนมตั ิ: กลองจะเลอืกความไวแสงใหโดยอตัโนมตัใินชวง
ISO 100-6400
ถายดวยระบบแมนนวล : ด ู“ความไวแสง ในขณะถายภาพดวยการ
ปรบัตัง้คาการเปดรบัแสงเอง” หนา 174

* หากมกีารปรบัตัง้ Highlight tone priority ความไวแสงจะเริม่ตนจาก ISO 200

แมวาจะตัง้ระบบขบัเคลือ่นไวเปนแบบใด เมือ่ถายภาพนิง่ในระหวางการถายภาพยนตร กลอง
จะใชระบบขับเคลื่อนแบบครั้งละภาพเสมอ
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ในระหวางการถายภาพยนตร หากผูใชแตะปุมชัตเตอรเบาๆ ลงครึ่งหนึ่ง ปรากฏการณตางๆ ดัง
ตอไปนี้อาจจะเกิดขึ้น :
โฟกัสอาจจะหลุดหางจากความชัดไปชั่วขณะหนึ่ง
ความเขมสวางของภาพยนตรที่ถูกบันทึกอาจจะแตกตางจากความเปนจริง

ภาพยนตรที่บันทึกอาจจะหยุดนิ่งไปชั่วขณะหนึ่ง
ระบบถายภาพยนตรอาจบนัทกึเสยีงจากการปรบัควบคมุเลนสกไ็ด เสยีงจากการปรบัควบคมุ
เลนสจึงอาจจะสอดแทรกเขามาในเสียงของภาพยนตรที่บันทึก
ผูใชอาจจะไมสามารถถายภาพนิ่งในระหวางการถายภาพยนตรไดหากกลองยังโฟกัสไมได
เชน ในขณะถายภาพสิง่ทีเ่คลือ่นที่



กดปมุ                หรือหมุนวงแหวน
เพื่อปรับเปลี่ยน

ารปรบัตัง้ฟงกชัน่ของการถายภาพยนตร

กดปมุ
ฟงกชัน่ทีส่ามารถปรบัตัง้ได จะปรากฏขึน้ทาง
ดานซายของจอภาพ

เลือกและปรับตั้งฟงกชั่นที่ตองการ
กดปมุ                เพือ่เลอืกฟงกชัน่

การปรบัตัง้ฟงกชัน่ทีเ่ลอืกได และคำแนะนำ ดาน
คณุสมบตั ิ(น.52)  จะปรากฏขึน้

(การปรับตั้งอยางรวดเร็ว)
การปรบัตัง้ฟงกชัน่สำหรบัการถายภาพยนตร รายละเอยีดจะอธบิายไวดงันี้

หากตองการปรบัตัง้ระบบขบัเคลือ่น                 หรอื
คาตวัแปรของ Picture Style ใหกดปมุ

ออกจากการปรับตั้ง

ผใูชสามารถจะเลอืก <       > เพือ่กลบัสกูารถาย
ภาพยนตรได

กดปมุ                เพือ่ออกจากการปรบัตัง้ และกลบั
สูการถายภาพยนตร

ขณะที่จอภาพ LCD กำลังแสดงภาพของภาพยนตรที่กำลังถาย ผูใชสามารถกดปุม
              เพือ่เขาสกูารปรบัตัง้ฟงกชัน่ของ ระบบออโตโฟกัส, ระบบขับเคลื่อน, คุณภาพใน
การบนัทกึภาพ (ภาพนิง่), ความละเอยีดในการบนัทกึภาพยนตร, วดิโีอ snapshot, สมดลุ
สขีาว, Picture Style และ ปรบัความเขมสวางอตัโนมตั(ิAuto Lighting Optimizer)
ในระบบบนัทกึภาพพืน้ฐาน(Basic Zone) จะสามารถปรบัตัง้ฟงกชัน่ทีเ่ปนตวัเขมเทานัน้



ารปรบัตัง้ขนาดของภาพยนตร
ในแถบเมน ู[        2: Movie rec. size] นี้ออกแบบ
ใหปรับตั้งความละเอียดในการถายภาพยนตร
[****x****] และปรบั frame rate ได  [     ] (ความเรว็
ในการบนัทกึเปนเฟรมตอวนิาท)ี และ       จะปรบั
เปลี่ยนใหเองโดยอัตโนมัติเมื่อผูใชไดทำการเปลี่ยน
ระบบของวิดีโอ [    2: Video system]

ในพื้นที่ซึ่งใชระบบโทรทัศนแบบ NTSC เชน North America,
Japan, Korea, Mexico ฯลฯ
สำหรบัพืน้ทีซ่ึง่ใชระบบโทรทศันแบบ PAL เชน Europe, Russia, China,
Australia ฯลฯ
ระดับมาตรฐานของการถายภาพยนตร

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

ความละเอียดของภาพยนตร

Frame Rate (fps: เฟรมตอวนิาท)ี



ระยะเวลารวมที่สามารถถายภาพยนตรได และขนาดไฟลตอนาที
ความละเอียด
ของภาพยนตร

ขนาดไฟล
(โดยประมาณ)

22 นาที 44 นาที 330 MB / นาที

330 MB / นาที

46  นาที 82.5 MB / นาที

เกีย่วกบัขอจำกดัของระบบไฟล หากขนาดไฟลภาพยนตรมขีนาดถงึ 4GB
แมจะถายภาพยนตรจนไฟลภาพยนตรมขีนาดถงึ 4GB ผใูชสามารถถายภาพยนตรตอเนือ่งไป
ไดโดยไมตองหยุดชะงัก
ในขณะทีถ่ายภาพยนตรอยนูัน้ ประมาณ 30 วนิาทกีอนทีไ่ฟลภาพยนตรจะมขีนาดถงึ 4GB ระยะ
เวลาในการถายภาพยนตรที่ปรากฏบนจอภาพจะเริ่มกระพริบ หากผูใชถายภาพยนตรตอไป
จนไฟลภาพยนตรมขีนาดเกนิ 4GB กลองจะสรางไฟลภาพยนตรใหมโดยอตัโนมตั ิและระยะเวลา
ในการถายภาพยนตรหรอืรหสัของเวลา(Time code) จะหยดุกระพรบิ
เมือ่เลนดภูาพยนตร ผใูชตองเลนไฟลแตละไฟลตางหากจากกนั ไฟลภาพยนตรจะไมสามารถเลน
ตอกนัเองไดโดยอตัโนมตั ิเมือ่สิน้สดุการเลนไฟลแรกแลว ตองสัง่เลนไฟลลำดบัถดัไป

ารปรับตั้งขนาดของภาพยนตร

11 นาที

1 ชม. 32  นาที 3 ชม. 4  นาที

22 นาที 44 นาที11 นาที

ระยะเวลารวมทีส่ามารถถายภาพยนตรได(โดยประมาณ)
การด 4 GB การด 8 GB การด 16 GB

เกีย่วกบัขอจำกดัของเวลาในการถายภาพยนตร
ระยะเวลาในการถายภาพยนตรไดนานทีส่ดุตอ 1 คลปิคอื 29 นาท ี59 วนิาท ีถาถายภาพยนตร
จนครบ 29 นาท ี59 วนิาทแีลว การถายภาพยนตรจะหยดุลงเองโดยอตัโนมตั ิผใูชสามารถถาย
ภาพยนตรไดอกี โดยกดปมุ   <     >    (กลองจะบันทึกภาพยนตรในไฟลใหม)

การเพิม่ขึน้ของอณุหภมูภิายในตวักลองอาจทำใหการถายภาพยนตรหยดุลงกอนถงึเวลาสงูสดุ
ดังที่แสดงในตารางดานบน (น.196)



ผใูชสามารถสรางสรรคภาพยนตรสัน้ๆ ไดดวยวธิงีายๆ โดยใชฟงกชัน่ วดิโีอ snapshot
วดิโีอ snapshot หมายถงึคลปิภาพยนตรสัน้ๆ ทีม่คีวามยาว 2 วนิาท,ี 4 วนิาท ีและ 8
วนิาท ีและออกแบบใหสามารถจดัเกบ็รวบรวมคลปิภาพยนตรสัน้ๆ ในแบบอลับ้ัม และ
สามารถบนัทกึลงในการดเปนไฟลเดยีว โดยการเปลีย่นฉากหรอืเปลีย่นมมุกลองของแต
ละคลปิ จงึสามารถสรางสรรคภาพยนตรสัน้ทีด่งึดดูความสนใจ นอกจากนี ้สามารถสราง
อลับัม้ทีเ่ลนไดพรอมเสยีงเพลงประกอบดวย (น.188, 251)

ายภาพยนตรแบบ Snapshots

แนวคดิในการสรางอลับัม้วดิโีอ snapshot

อัลบั้มวิดีโอ snapshot

ปรบัตัง้ระยะเวลาสำหรบัการถายวดิโีอ snapshot
เลือก [Video snapshot]
ในแถบ  [       2]
เลอืก [Video snapshot]
จากนัน้กด

เลือก [Enable]
เลอืก [Enable] จากนัน้กด

Video
Snapshot 1

Video
Snapshot 2

Video
Snapshot X



ายภาพยนตรแบบ Snapshots

เลือก [Album settings]
เลอืก [Album settings]
จากนั้นกด
หากผูใชตองการถายภาพตอจากเดิมในอัลบั้มที่
มอียแูลว ไปที ่“เพิม่เขาไปในอลับัม้ทีม่อียแูลว”
(น.187)

เลอืก [Create a new album]
เลอืก [Create a new album]
จากนั้นกด

เลอืกความยาวของ Snapshot
กดปมุ              และใช                เพือ่เลอืก
ความยาวของ Snapshot จากนัน้กด

ระยะเวลาทีถ่ายภาพ

เลือก [OK]
เลอืก [OK] จากนัน้กดปมุ
กดปมุ                      เพือ่ออกจากเมน ูและกลบัสู
การถายภาพยนตร และจะมีแถบสีน้ำเงินปรากฏ
ขึน้เพือ่บอกความยาวของภาพยนตรทีถ่ายในแบบ
Snapshot

ไปที ่“การสรางอลับัม้วดิโีอ Snapshot”
หนา 185



ายภาพยนตรแบบ Snapshots

การสรางอัลบั้มวิดีโอ snapshot
ถายวดิโีอ snapshot อนัแรก

กดปมุ  <      >  เพือ่ถายวดิโีอ
แถบสีน้ำเงินจะแสดงระยะเวลาที่ถายซึ่งจะคอยๆ
ลดลงเปนลำดับ หลังจากครบเวลาแลว การถาย
ภาพยนตรจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่จอ LCD ดับลงและไฟแสดงสถานะของ
การดหยุดกระพริบ จอภาพสำหรับยืนยันการ
บนัทกึจะปรากฏขึน้ (น.186)

บันทึกวิดีโอ snapshot
กดปมุ                 เพือ่เลอืก
[     Save as album] จากนัน้กด

คลิปภาพยนตรสั้นจะถูกบันทึกเปนวิดีโอ
snapshot และเปนวิดีโอแรกสุดของอัลบั้ม

ถายวิดีโอ snapshot อื่นๆ ตอไป

ทำซ้ำขัน้ตอนที ่7 เพือ่ถายวดิโีอลำดบัตอๆ ไป

ออกจากการถายวดิโีอ snapshot
ปรับตั้ง [Video snapshot] เปน [Disable]
เพื่อกลับสูการถายภาพยนตรแบบปกติ
ใหตรวจสอบใหแนใจวาเลอืก [Disable] แลว
กดปมุ                         เพือ่ออกจากเมนปูรบัตัง้ และ
กลับสูการถายภาพยนตรแบบปกติ

กดปมุ                เพือ่เลอืก
[      Add to album]  จากนัน้กด
หากตองการสรางอัลบั้มวิดีโอ snapshot อื่นๆ
เลอืก [      Save as a new album]
จากนัน้เลอืก [OK]



ายภาพยนตรแบบ Snapshots

ตัวเลือกในขั้นตอนที่ 8 และ 9

การทำงานของ [Playback video snapshot]

ฟงกชัน่ตวัเลอืก คำอธบิาย

คำอธิบายในการเลนดูภาพ

เมื่อกดปุม                    การแสดงผลจะกลับสูหนาจอกอนหนา

แสดงภาพแรกสดุของวดิโีอ snapshot คลปิแรก

ดวยการกดปมุ              สามารถเลนภาพ หรอืหยดุภาพ
วิดีโอ snapshot ที่เพิ่งถายไปแลวได

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

แตละครั้งที่กดปุม             วิดีโอ snapshot ที่แสดงอยูจะเลื่อนเดินหนา
ประมาณ 2-3 วนิาที

แตละครั้งที่กดปุม               วิดีโอ snapshot ที่แสดงอยูจะเลื่อนเดินหนาทีละ
เฟรม ถากดปมุ             คางไว จะเลนภาพตอไปอยางรวดเรว็

แสดงภาพทายสดุของวดิโีอ snapshot คลปิสดุทาย
ตำแหนงของภาพยนตรที่กำลังเลน
ชวงเวลา (นาท:ีวนิาท)ี
ปรบัระดบัความดงัของลำโพง (น.250)
โดยหมนุวงแหวน

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

คลิปภาพยนตรที่ถายจะถูกบันทึกเปนวิดีโอ snapshot
อันแรกในอัลบั้มของวิดีโอ snapshot
วดิโีอ snapshot ทีเ่พิง่บนัทกึจะถกูเพิม่ลงไปในอลับัม้ที่
สรางไวกอนหนานีท้นัที
สรางอัลบั้มวิดีโอ snapshot ใหม และบันทึกภาพยนตร
สั้นเปนวิดีโอ snapshot อันแรก อัลบั้มใหมที่ถูกสรางขึ้น
จะเปนอลับัม้ใหมทีแ่ยกตางหากจากอลับัม้ทีม่อียกูอน
กลองจะเลนภาพคลิปภาพยนตรที่เพิ่งถายเปนวิดีโอ
snapshot ดจูากตารางดานลาง

หากตองการลบวิดีโอ snapshot ที่เพิ่งถายและไมตอง
การเกบ็ไวในอลับัม้ เลอืก [OK]

(ขัน้ตอนที ่8)

(ขัน้ตอนที ่8)

(ขัน้ตอนที ่9)

(ขัน้ตอนที ่9)

(ขัน้ตอนที ่9)

(ขั้นตอนที่ 8 และ 9)

ฟงกชัน่ตวัเลอืก
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เพิม่เขาไปในอลับัม้ทีม่อียแูลว
เลือก [Add to existing album]

ทำตามขัน้ตอนที ่4 ในหนา 184 แลวเลอืก
[Add to existing album] จากนัน้กด

เลือกอัลบั้มที่มีอยูแลว
กดปมุ                 เพือ่เลอืกอลับัม้
จากนั้นกด

ถายวดิโีอ Snapshot

การปรับตั้งคาของวิดีโอ Snapshot จะถูกเปลี่ยน
เพื่อใหเขากันกับการปรับตั้งคาของอัลบั้มเดิม

ด ู“การสรางอลับัม้วดิโีอ Snapshot” (น.185)

ผูใชไมสามารถเลือกอัลบั้มที่ถายดวยกลองตัวอื่นได

เลือก [OK] ทีข่อความบนจอภาพ
จากนัน้กด

กดปมุ                      เพือ่ออกจากเมน ูและกลบัสู
การถายภาพยนตรตอไป



ายภาพยนตรแบบ Snapshots

คำเตอืนสำหรบัการถายวดิโีอ Snapshots
วดิโีอ snapshot ทีจ่ะเพิม่ลงในอลับัม้เดยีวกนั ตองเปนวดิโีอทีถ่ายดวยระยะเวลาเทากนั (เชน
2 วนิาท,ี 4 วนิาท ีหรอื 8 วนิาท ีในแตละคลปิ)
โปรดทราบวา หากมกีารทำสิง่ตางๆ ดงัตอไปนีใ้นระหวางการถายวดิโีอ snapshot กลองจะสราง
อลับัม้ใหมเพือ่เกบ็วดิโีอชิน้นัน้
• มกีารเปลีย่น [Movie rec. size] (น.181)
• มกีารเปลีย่นการปรบัตัง้ใน [Sound rec.] จาก [Auto/Manual] เปน [Disable] หรอื
   เปลีย่นจาก [Disable] เปน [Auto/Manual] (น.193)
• มกีารปรบัปรงุ firmware
ไมสามารถถายภาพนิง่ไดในขณะถายวดิโีอ snapshot
ระยะเวลาของวดิโีอ snapshot ทีป่รบัตัง้ไวนัน้เปนเวลาโดยประมาณ โดยขึน้อยกูบัอตัราเรว็ของ
เฟรม ดงันัน้ระยะเวลาของวดิโีอทีป่รากฏใหเหน็ขณะเลนดภูาพจงึอาจไมตรงกบัความเปนจรงิ

การเลนภาพยนตรในอัลบั้ม
ผใูชสามารถจะเลนดภูาพยนตรจากอลับัม้วดิโีอ  snapshot ทีเ่สรจ็สมบรูณแลว ไดเชนเดยีวกบัการเลน
ดภูาพยนตรทีถ่ายตามปกต ิอานรายละเอยีดในหนา 250

กดปมุ             เพือ่เลนดภูาพ
เลนดูภาพยนตร

กดปมุ                เพือ่เลอืกอลับัม้
เลอืกอลับัม้

ในระบบเลนภาพเดีย่ว สญัลกัษณ
จะปรากฏขึ้นที่มุมบนดานซายของจอภาพ ซึ่ง
บงบอกวา ไฟลนั้นเปนวิดีโอ Snapshot

เลนอลับัม้
กดปมุ
ทีจ่อเลนดภูาพยนตร เลอืก           (Play)
จากนั้นกดปุม
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เสยีงเพลงทีถ่กูบนัทกึลงในการด จะตองใชเพือ่ความบนัเทงิเปนการสวนตวัเทานัน้ การนำเพลง
ไปใชงานในเชงิอืน่ๆ เชนในเชงิพาณชิยถอืเปนการละเมดิลขิสทิธิ์
ผใูชสามารถเลนเพลงประกอบ เมือ่เลนอลับัม้, ภาพยนตรปกต ิและสไลดโชวจากตวักลอง
(น. 251, 254) เมือ่ตองการเลนเพลงประกอบภาพยนตร จะตองทำการสำเนาเพลงจากแผน
CD-ROM EOS Digital Solution Disk (ใหพรอมกบักลอง) ลงในการด สำหรบัวธิกีารสำเนา ให
อานจากคมูอืการใชซอฟทแวรทีอ่ยใูนแผน CD-ROM

เพลงประกอบภาพยนตร

การตดัตออลับัม้

หนาจอของการตัดตอจะปรากฏขึ้น

ที่จอของการเลนดูภาพ เลือก
(ตัดตอ)

ใช                 เพือ่เลอืกฟงกชัน่ของการตดัตอ
จากนั้นกดปุม

เลือกฟงกชั่นของการตัดตอ

ฟงกชั่น คำนิยามของฟงกชั่น
กดปุม                   เพื่อเลือกวิดีโอ Snapshot ที่ตองการเคลื่อนยาย จาก
นั้นกดปุม               กดปุม                เพื่อเลื่อน Snapshot นั้น
แลวกด
กดปุม                   เพื่อเลือกวิดีโอ Snapshot ที่ตองการจะลบ จากนั้น
กดปุม               สัญลักษณ  [    ]  จะปรากฏขึ้นที่ Snapshot ที่เลือก ถา
ไมตองการลบ ใหกดปุม            อีกครั้ง สัญลักษณ [    ] จะหายไป
กดปุม                   เพื่อเลือกวิดีโอ Snapshot ที่ตองการเลน
จากนัน้กดปมุ

หลงัจากถายภาพแลว ผใูชสามารถจดัเรยีงไดใหม, ลบ หรอืเลนวดิโีอ Snapshot ภายในอลับัม้
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ซอฟทแวรที่ใหมาพรอมกับกลอง
EOS Video Snapshots Task : สามารถตัดตออัลบ้ัมได สามารถเพิ่มเติมฟงกชั่นจาก
ImageBrowser EX ซึ่งจะดาวนโหลดจากอินเตอรเนตโดยอัตโนมัติโดยใชฟงกชั่นอัพเดต
อัตโนมัติ

เมื่อระดับพลังงานของแบตเตอรีอยูในระดับต่ำ จะไมสามารถตัดตออัลบั้มได ใหใชแบตเตอรี
ที่ประจุไฟเต็ม

กดปมุ                   เพือ่กลบัสหูนาจอตดัตอ
ที่ดานลางของจอภาพ

บันทึกอัลบั้มที่ตัดตอแลว

กดปมุ                 เพือ่เลอืก          (Save)
จากนั้นกดปุม
หนาจอสำหรับการบันทึกจะปรากฏขึ้น
หากตองการบันทึกเปนภาพยนตรใหม
เลอืก [New file] เพือ่บนัทกึ และและถาตองการ
บนัทกึทบัไฟลภาพยนตรเดมิ เลอืก [Overwrite]
และกด



ระบบออโตโฟกัส
ระบบออโตโฟกัสจะมีรูปแบบการทำงานเหมือนกับที่ไดอธิบายไวในหนา 153-159
ผใูชสามารถเลอืกใชระบบ [     +Tracking],  [FlexiZone - Multi] หรือ [FlexiZone -
Single]

เมือ่ปรบัสวติซเปดปดพลงังานไปที ่             แถบเมน ู                         จะปรากฏขึน้
และแสดงฟงกชัน่ตางๆ ทเีกีย่วกบัการถายภาพยนตร และตวัเลอืกตางๆ จะมดีงัตอไปนี้

(แถบรายการ)

ารปรับตั้งฟงกชั่นสำหรับถายภาพยนตร

Movie Servo AF
คาเริม่ตนกค็อื [Enable] ซึง่ผใูชสามารถโฟกสัในระบบนีไ้ดโดยแตะปมุชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่
หนึ่ง โดยไมตองคำนึงวาจะปรับตั้งไวกอนหรือไม
• เมื่อตั้งเปน [Enable]
   • ผูใชสามารถถายภาพยนตรในขณะโฟกัสภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยูอยางตอเนื่องได
      โปรดทราบวา กลองอาจจะบนัทกึเสยีงทีเ่กดิจากการทำงานของเลนส และเพือ่ลดเสยีง
      อนัเกดิจากการทำงานของเลนส ควรใชไมโครโฟนภายนอก และการใชเลนส EF-S
      18-135mm f/3.5-5.6 IS STM จะชวยลดเสยีงอนัเกดิจากการโฟกสัของเลนส
      ในขณะกำลงัถายภาพยนตรได
     • ในขณะใชระบบ Movie Servo AF ใหปดสวติซเปดปดกลองกอน หากตองการปรบัสวติซ
       ทีก่ระบอกเลนสไปที ่< MF >



ารปรับตั้งฟงกชั่นสำหรับการถายภาพยนตร

• ถาตองการใหกลองจับโฟกัสอยูที่จุดใดจุดหนึ่ง หรือตองการหลีกเลี่ยงเสียงอันเกิด
จากการทำงานของเลนส ทัง้กอนและในระหวางการถายภาพยนตร ผใูชสามารถหยดุ
การทำงานของ Movie Servo AF ไดชัว่ขณะ โดยทำการปรบัตัง้อยางใดอยางหนึง่ตาม
ทีแ่นะนำไวดานลาง จดุโฟกสัจะเปลีย่นเปนสเีทา และเมือ่ทำการปรบัตัง้อกีครัง้ ระบบ
Movie Servo AF จะกลบัมาทำงานอกีครัง้
• กดปมุ
• แตะสญัลกัษณ           ทีอ่ยบูรเิวณมมุลางดานซายของจอภาพ
• ถา [6: Shutter/AE lock button] ไดตัง้เปน [2: AF/AF lock, no AE lock]
ใน [     4: Custom Functions(C.Fn)] Movie Servo AF จะหยดุทำงานในขณะกด
ปมุ           คางไว เมือ่ยกนิว้ออกจากปมุ           ระบบ Movie Servo AF จะกลบัมา
ทำงานเชนเดิม
• เมือ่กดปมุ                      หรอื            , เปลีย่นระบบ AF หรอืปรบัสวติซเพือ่เปลีย่น
ระบบโฟกัสที่กระบอกเลนส Movie Servo AF จะหยุดการทำงาน และจะกลับมา
ทำงานอีกครั้งเมื่อกลับสูการถายภาพยนตร
• สำหรบัคำเตอืนเมือ่ [Movie servo AF] ถูกตั้งเปน [Enable] ดูหนา 197

• เมื่อตั้งเปน [Disable] :
   ผใูชสามารถโฟกสัไดเมือ่ใชนิว้แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่
ออโตโฟกัสดวยการแตะชัตเตอรในระหวาง         (ถายภาพยนตร)
เมือ่ใชนิว้แตะปมุชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ในระหวางกำลงัถายภาพยนตร ผใูชสามารถถาย
ภาพนิง่ได และคาเริม่ตนทีต่ัง้ไวจะเปน [ONE SHOT]
• เมื่อตั้งเปน [ONE SHOT] :
   • ผใูชสามารถโฟกสัซ้ำอกีได และถายภาพนิง่ดวยการแตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ใน
      ขณะถายภาพยนตร
   • เมือ่ถายภาพวตัถทุีอ่ยนูิง่(ไมเคลือ่นที)่ ผใูชสามารถถายภาพดวยการโฟกสัอยาง
       แมนยำได
• เมื่อตั้งเปน [Disable] :
   • ผใูชสามารถถายภาพนิง่ไดทนัทโีดยการกดปมุชตัเตอร แมวาจะโฟกสัไมได รปูแบบนี้
       เหมาะสำหรบักรณทีีผ่ใูชเนนโอกาสในการลัน่ชตัเตอรมากกวาการโฟกสั



ารปรับตั้งฟงกชั่นสำหรับการถายภาพยนตร

(แสดงเสนตาราง)
เมือ่เลอืก                        หรอื                        ผใูชสามารถสัง่ใหแสดงเสนตาราง
(เสนกรดิ) ทางแนวตัง้และแนวนอนได

(ระยะเวลาในการลอ็คคาแสง) (ระยะเวลาวดัแสง)
ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นระยะเวลาในการแสดงผลคาแสง (ระยะเวลาในการลอ็คคาแสง)

(อตัโนมตั)ิ

(ตัง้เอง)

(ไมใชงาน)
จะไมมีการบันทึกเสียงใดๆ

ระดับเสียง

สำหรบัผใูชทีม่ปีระสบการณ สามารถปรบัระดบัเสยีงเองได โดยออกแบบ
ใหปรบัได 64 ระดบั โดยเลอืก [Rec. level] และดจูากสเกลแสดงระดบั
เสยีง แลวกดปมุ                   เพือ่ปรบัระดบัเสยีง และใหสงัเกตระดบัเสยีง
ทีด่งัทีส่ดุ(peak) (ประมาณสกั 3 วนิาท)ี โดยการปรบัตัง้ควรใหระดบัเสยีง
ทีด่งัทีส่ดุอยทูีป่ระมาณ “12” (-12dB) ซึง่อยทูางดานขวา ถาระดบัความ
ดงัของเสยีงสงูกวา “0” เสยีงทีบ่นัทกึอาจมคีวามผดิเพีย้นเกดิขึน้

ระดบัเสยีงจะถกูปรบัตัง้ใหพอเหมาะโดยอตัโนมตั ิการปรบัระดบัเสยีงโดย
อัตโนมัตินี้จะตอบสนองตอระดับความดังของเสียงที่กำลังบันทึกอยู

ตามปกติ กลองจะบันทึกเสียงในแบบสเตริโอโดยใช
ไมโครโฟนในตวั หากตองการบนัทกึเสยีงในระบบสเตอรโิอ
ก็สามารถทำไดเมื่อนำเอาไมโครโฟนภายนอกมาเสียบตอ
เขาดวยมินิแจ็คขนาด 3.5 มม. โดยเสียบเขาที่ชองเสียบ
(น.20) และเมื่อใชไมโครโฟนภายนอก กลองจะเปลี่ยนไป
บันทึกเสียงดวยไมโครโฟนภายนอกโดยอัตโนมัติ

ผใูชสามารถปรบัตัง้ขนาด(ความละเอยีด)ของภาพยนตรได (ขนาดภาพและความเรว็ของเฟรม)
สำหรับรายละเอียด ดูจากหนา 181-182



ารปรับตั้งฟงกชั่นสำหรับการถายภาพยนตร

เมื่อตั้งเปน [Enable] เสียงของลมที่เขามาในการบันทึกจะลดทอนลง เชนเมื่อถาย
ภาพยนตรนอกสถานที่ซึ่งมีลมพัดแรง ฟงกชั่นนี้จะทำงานเมื่อใชไมโครโฟนในตัวเทานั้น
โปรดทราบวา โทนเสยีงต่ำๆ อาจจะถกูลดทอนลงไปในการบนัทกึเสยีงดวย ดงันัน้เมือ่ถาย
ภาพในบริเวณที่ไมมีลม ใหปรับตั้งเปน [Disable] เพื่อใหเสียงที่บันทึกฟงดูเปนธรรมชาติ
มากกวาเมือ่ตัง้เปน [Enable]

(ฟลเตอรตัดเสียงลม)

(ตัวกรองเสียง)
แมจะปรบัตัง้ [Sound recording] เปน [Auto] หรอื [Manual] และถายภาพยนตร
ความเพีย้นของเสยีงอาจจะยงัเกดิขึน้เมือ่มเีสยีงดงัมาก ในกรณนีี ้ใหตัง้เปน  [Enable]

เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพขัน้พืน้ฐาน(Basic Zone) ตวัเลอืกทีม่ใีน [Sound recording] จะเปน
[On/Off] ถาตัง้เปน [On] กลองจะปรบัระดบัเสยีงในการบนัทกึโดยอตัโนมตั ิ (เชนเดยีวกบั
การตัง้เปน [Auto] อยางไรกต็าม Wind Filter(ฟลเตอรตดัเสยีงลม) จะไมทำงาน

ไมสามารถปรบัความสมดลุของเสยีง L(ซาย) และ R(ขวา) ได

ทั้ง L(ซาย) และ R(ขวา) จะเปนแบบ 16-bit ที่ความถี่ 48 kHz

ผใูชสามารถถายวดิโีอ Snapshot ได สำหรบัรายละเอยีด อานจากหนา 183



ารปรับตั้งฟงกชั่นสำหรับการถายภาพยนตร

สญัลกัษณเตอืนอณุหภมูภิายในตวักลอง          สขีาว และ         สแีดง
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

คำเตือนเกี่ยวกับการถายภาพยนตร

การบนัทกึ
หากเลนสทีใ่ชมรีะบบชวยลดภาพสัน่(IS) และปรบัสวติซไปที ่               ระบบชวยลดภาพสัน่
ของเลนสจะทำงานอยูตลอดเวลาแมผูใชจะไมไดใชนิ้วแตะชัตเตอรก็ตาม การใชพลังงานของ
ระบบชวยลดภาพสัน่จะทำใหระยะเวลาทีจ่ะถายภาพยนตรไดลดลง หรอืทำใหจำนวนภาพนิง่
ทีถ่ายไดตอแบตเตอรีก่อนหนึง่ลดลงดวย ถาถายภาพดวยขาตัง้กลอง หรอืคดิวาไมจำเปนตอง
ใชระบบชวยลดภาพสัน่ ควรจะปรบัสวติซของระบบนีไ้ปที่

ไมโครโฟนในตวักลองจะบนัทกึเสยีงในการปรบัควบคมุกลองไปดวยในขณะบนัทกึเสยีง การใช
ไมโครโฟนภายนอกซึง่เปนอปุกรณทีม่จีำหนายทัว่ไป สามารถชวยปองกนัหรอืลดเสยีงจากการ
ปรับตั้งควบคุมกลองได
หามใชอุปกรณอยางอื่นๆ นอกจากไมโครโฟนภายนอก มาเสียบเขากับชองเสียบไมโครโฟน
ภายนอก(Microphone IN)
หากความเขมสวางของภาพเกดิความเปลีย่นแปลงในระหวางการถายภาพยนตร บางชวงบาง
ตอนของภาพยนตรอาจจะหยดุนิง่ในขณะนำมาเลน เพือ่หลกีเลีย่งกรณนีี ้ใหถายภาพยนตรดวย
ระบบปรับตั้งเอง(manual)
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การบันทึก

ถาใชการดทีม่คีวามเรว็ในการบนัทกึต่ำๆ จะมสีญัลกัษณแสดงระดบั
หาระดบัปรากฏขึน้ทางดานขวาของจอภาพ ในขณะถายภาพยนตร
ซึง่จะแสดงใหทราบวา มขีอมลูในปรมิาณเทาใดทีย่งัไมไดบนัทกึลงในการด
(ตกคางอยใูนหนวยความจำสำรองในตวักลอง) ยิง่ใชการดทีบ่นัทกึไดชา
ขดีแสดงระดบักจ็ะยิง่สงูขึน้เรว็มาก และถาขดีแสดงระดบัขึน้จนเตม็
การถายภาพยนตรจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ
ถาการดมคีวามเรว็ในการบนัทกึสงู ในชวงแรกๆ ขดีแสดงระดบัจะยงัไม
ปรากฏบนจอ LCD หรอืถาขดีแสดงระดบัปรากฏขึน้ กจ็ะไมสงูขึน้อยาง
รวดเร็วนัก เมื่อนำการดมาใชคราวแรก ใหทดลองถายภาพยนตรดูเสียกอนวาการดแผนนั้นมี
ความเรว็ในการบนัทกึทีเ่พยีงพอ
ในบรเิวณทีม่แีสงสวางจามากในภาพ พืน้ทีส่วนสวางของภาพอาจจะเปนสดีำเมือ่ดจูากจอภาพ
สำหรบัการถายภาพยนตร พืน้ทีส่วนสวางทีถ่กูบนัทกึในภาพยนตรจะปรากฏเปนแบบเดยีวกบั
ทีเ่หน็จากจอภาพ LCD

สเกลแสดงระดับ

การตอเชื่อมกับโทรทัศน

การถายภาพนิ่งระหวางการถายภาพยนตร
เกีย่วกบัคณุภาพของภาพนิง่ ด ู“คณุภาพของภาพ” หนา 165

หากผูใชตอกลองเขากับโทรทัศน (น.258, 261) และถายภาพยนตร โทรทัศนจะไมเลนเสียงใน
ระหวางกำลงัถาย อยางไรกต็าม กลองจะบนัทกึเสยีงไดตามปกติ



คำเตอืน เมือ่ตัง้ [Movie servo AF] เปน [Enable]

วตัถทุีเ่คลือ่นทีด่วยความเรว็สงู ซึง่กำลงัเคลือ่นทีเ่ขาหาหรอืออกจากมมุกลอง
สภาพที่ทำใหการโฟกัสทำไดยาก

วตัถทุีเ่คลือ่นทีผ่านกลองในระยะใกลมาก
อางองิจาก “สภาพทีท่ำใหการโฟกสัทำไดยาก” ทีห่นา 159

• การใช Movie Servo AF จะใชพลงังานจากแบตเตอรมีาก ปรมิาณภาพทีถ่ายได และระยะเวลาใน
   การถายภาพยนตรจะลดลง
• ในระหวางซมูหรอืขยายดภูาพ ระบบ Movie Servo AF จะหยดุการทำงานลงชัว่ขณะ
• ในขณะถายภาพยนตร หากมวีตัถเุคลือ่นเขาหาหรอืออกจากกลอง หรอืเมือ่กลองเคลือ่น
   ตวัไปทางแนวดิง่หรอืแนวนอน(แพน) ภาพยนตรทีถ่กูบนัทกึจะขยายหรอืหดขนาด(เปลีย่น
  แปลงอตัราขยาย)





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)
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เปลี่ยนสีพื้นของจอภาพในขณะแสดงขอมูลเกี่ยวกับการถายภาพ (น.213)
ควบคุมการทำงานของแฟลช (น.214)
ทำความสะอาดเซนเซอรโดยอัตโนมัติ (น.219)
การแนบ Dust Delete Data (น.220)
ทำความสะอาดเซนเซอรโดยผูใช (น.222)



ในแถบ [     1] เลอืก [Beep] จากนัน้กดปมุ
และเลอืก [Disable] และกดปมุ              อกีครัง้
หากตองการปดเสียงเตือนในขณะใชระบบสัมผัส
จอภาพ ใหเลอืก [Touch to      ]

ในแถบ [     1] เลอืก [Release shutter without
card] จากนัน้กดปมุ             และเลอืก [Disable]
และกดปมุ            อกีครัง้
เมือ่ตัง้ฟงกชัน่นีแ้ลว ถาไมไดใสการด และกดชตัเตอรจนสดุ
เพือ่ถายภาพ ตวัอกัษรเตอืน “Card” จะปรากฏขึ้นในชอง
เลง็ภาพ และชตัเตอรจะไมลัน่

ชกลองอยางคลองตัว
ปดสญัญาณเสยีงเตอืน

ผใูชสามารถปดสญัญาณเสยีงเตอืน “บีบ๊” ของกลองซึง่จะดงัขึน้เมือ่กลองหาความชดัได
และดงัขึน้เพือ่เตอืนเมือ่ใชระบบหนวงเวลา และเมือ่ใชระบบสมัผสัจอภาพ

ฟงกชั่นนี้จะชวยปองกันการถายภาพโดยลืมใสการดในตัวกลอง

ตัง้เวลาในการแสดงภาพ
หลงัจากถายภาพแลว กลองจะแสดงภาพทีถ่ายทนัท ีซึง่ผใูชสามารถปรบัตัง้เวลาในการแสดง
ภาพทีถ่ายแลวทีจ่อ LCD ของกลอง ซึง่ถาตัง้เปน [Off] กจ็ะไมมภีาพปรากฏขึน้ และถาตัง้เปน
[Hold] ภาพจะแสดงคางอยูตลอดเวลาจนกวาจะครบเวลาตัดพลังงานอัตโนมัติ [Auto
power off] ทีถ่กูตัง้ไว
ในระหวางทีม่กีารแสดงภาพอย ูถาผใูชแตะปมุชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ หนาจอกจ็ะกลบัไปสู
การแสดงผลตามปกติ

ในแถบ [     1] เลอืก [Image review]
จากนัน้กดปมุ            เลอืกเวลาแสดงภาพทีต่องการและ
กดปมุ            อกีครัง้

เตอืนความจำเรือ่งการด

(ระยะเวลาแสดงภาพ)



ในแถบ [     2] เลอืก [LCD brightness] จากนัน้
กดปมุ           ซึง่หนาจอจะแสดงสเกลการปรบัความสวาง
จากนัน้ใชปมุ             ในการเลือ่นปรบัความสวาง เมือ่
พอใจแลว กดปมุ

สามารถปรบัความสวางของจอภาพได เพือ่ใหเหมาะกบัการดภูาพและขอมลูในสภาพแสงตางๆ

ãชกลองอยางคลองตัว

ตัง้เวลาปดกลองเมือ่ไมไดใช
เมือ่ตองการประหยดัพลงังานแบตเตอรี ่กลองจะปดการทำงานและการแสดงผลหลงัจากไมมี
การควบคมุกลองจนครบเวลาทีป่รบัตัง้ไว ซึง่ผใูชสามารถจะเลอืกเวลาไดจากรายการ และเมือ่
กลองปดการทำงาน ผใูชสามารถกระตนุใหกลบัมาทำงานไดอกีดวยการแตะปมุชตัเตอรเบาๆ
ลงครึ่งหนึ่ง หรือเมื่อกดปุมใดปุมหนึ่ง ไดแก                             ฯลฯ

ถาตัง้เปน [Disable] และไมไดปรบัควบคมุกลองเปนเวลา 30 นาทตีดิตอกนั การแสดง
ผลของจอ LCD จะดบัลงโดยอตัโนมตั ิถาตองการใหกลองแสดงขอมลูบนจอ LCD อกี
ใหกดปุม

ในแถบ [     2] เลือก [Auto power off]
จากนัน้กดปมุ            และเลอืกเวลาทีต่องการ
และกดปุม         อีกครั้ง

ปรบัความสวางของจอ LCD

เมื่อตองการตรวจสอบความเขมสวาง(คาแสง)ของภาพที่
ถายแลว ใหปรบัความสวางของหนาจอใหเปนระดบั 4 และ
พยายามบังไมใหแสงจากภายนอกสองเขากระทบผิวหนา
ของจอภาพ LCD

ถาตั้งเปน [Disable]  ผูใชสามารถปดกลองดวยตนเองเพื่อประหยัดการใชพลังงาน
หรือกดปุม                 เพ่ือปดการแสดงผลของจอ LCD เพื่อประหยัดการใชพลังงาน

(ปดสวิตชอัตโนมัติ)

, , ,
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โฟลเดอรใหม  ทีม่ตีวัเลขกำกบัสงูกวา
โฟลเดอรกอนหนาหนึ่งอันดับ จะถูกสรางขึ้น

เลอืก [Select folder]
ในแถบ [   1]  เลือก [Select folder]
จากนั้นกด

เลอืก [Create folder]
เลือก [Create folder] จากนัน้กด

สรางโฟลเดอรใหม
เลือก [OK] แลวกด

สรางโฟลเดอรใหม

สรางโฟลเดอรใหม และการเลือกโฟลเดอร
นอกเหนือจากการสรางโฟลเดอรใหโดยอัตโนมัติสำหรับเก็บไฟลภาพที่ถายแลว
ผใูชสามารถจะสรางโฟลเดอรใหม และเลอืกเกบ็ภาพไดอยางอสิระตามทีต่องการ
ระบบนี้เปนระบบทางเลือก เพราะตามปกติ กลองจะสรางโฟลเดอรใหโดยอัตโนมัติ

(เลือกโฟลเดอร)

(สรางโฟลเดอร)
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การเลือกโฟลเดอร
เมื่อหนาจอแสดงการเลือกโฟลเดอร
เลอืกโฟลเดอรทีต่องการ จากนัน้กด

เลือกโฟลเดอรที่ตองการใหเปนที่เก็บภาพที่
กำลังจะถายตอไป
ภาพที่ถายภายหลังจากนั้น จะถูกเก็บไวใน
โฟลเดอรที่เลือก

ชื่อโฟลเดอร
ไฟลภาพลำดับสูงสุด

จำนวนภาพในโฟลเดอร

ไฟลภาพลำดับต่ำสุด

เกี่ยวกับโฟลเดอร
เชนเดยีวกบัชือ่ตวัอยาง “100CANON” ชือ่ของโฟลเดอรจะนำหนาดวยตวัเลข 3 หลกั และ
ตามดวยตวัอกัษร 5 ตวั ในแตละโฟลเดอรนัน้สามารถเกบ็ภาพได 9999 ภาพ (เลขลำดบัไฟล
0001-9999) เมือ่โฟลเดอรเกบ็ภาพจนเตม็ โฟลเดอรใหมทีม่ลีำดบัมากกวา 1 ลำดบัจะถกู
สรางขึน้เองโดยอตัโนมตั ิหรอืเมือ่สัง่สรางโฟลเดอรใหม (น.205) กลองกจ็ะสรางโฟลเดอรใหม
ใหเชนกนั กลองสามารถสรางโฟลเดอรไดจากลำดบัที ่100 ไปจนถงึ 999

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



ในแถบ [   1] เลอืก [File numbering]
จากนัน้กดปมุ             แลวปรบัตัง้ตามรายละเอยีด
 ทีจ่ะกลาวถงึตอไปนี ้ และกดปมุ            อกีครัง้

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

[Continuous]: เลขลำดบัไฟลจะเปนตวัเลขตอเนือ่งแบบสะสมทีม่คีวาม
ตอเนื่องกันไป แมจะเปลี่ยนไปใชการดแผนใหมหรือสรางโฟลเดอรใหม
แมจะเปลีย่นไปใชการดแผนใหม หรอืสรางโฟลเดอรใหม หมายเลขลำดบัไฟลจะนบัตอเนือ่ง
จากลำดบัเดมิ ไปจนถงึ 9999 ซึง่สะดวกในกรณทีีผ่ใูชตองการเกบ็ภาพจากหมายเลข 0001
ถงึ 9999 ไวในคอมพวิเตอรโดยรวมอยใูนโฟลเดอรเดยีวกนั
อยางไรกด็ ีถาการดแผนใหม หรอืโฟลเดอรทีม่อียเูดมิ มไีฟลภาพอยแูลว การนบัลำดบัจะเริม่
จากลำดับกอนหนาของภาพที่อยูในการดแผนใหมหรือในโฟลเดอรใหม  ซึ่งอาจทำใหสับสน
ได ดังนั้น เมื่อนำการดแผนใหมมาใช ควรฟอรแมทหรือลบลางไฟลภาพในการดแผนนั้น
ออกกอนเสมอ

การนับเลขลำดับไฟลหลัง
จากทีเ่ปลีย่นการด

เลขลำดบัของไฟลภาพใหม

ãชกลองอยางคลองตัว

การนับเลขลำดับไฟลหลัง
จากสรางโฟลเดอรใหม



AUTO RESET: ตัง้หมายเลขลำดบัไฟลโดยเริม่จาก 0001 ทกุครัง้ทีเ่ปลีย่นการด
แผนใหมหรอืสรางโฟลเดอรใหม
ทกุๆ ครัง้ทีเ่ปลีย่นการดหรอืสรางโฟลเดอรใหม  ตวัเลขบอกลำดบัไฟลจะเริม่ตนจาก 0001
เสมอ การตั้งแบบนี้จะสะดวกสำหรับการจัดการภาพโดยจำแนกจากการดแตละชิ้น แตถึง
จะตั้งเปน Auto reset ถาการดแผนใหม หรือโฟลเดอรในการดแผนใหมที่นำมาใชนั้นมีไฟล
ภาพอยแูลว การนบัลำดบัจะเริม่จากลำดบักอนหนาของภาพทีอ่ยใูนการดทีเ่พิง่นำมาใส ซึง่
อาจทำใหสบัสนได ดงันัน้ ถาตองการใหเริม่ที ่0001 เมือ่นำการดแผนใหมมาใช ควรฟอรแมท
หรือลบลางไฟลภาพในการดแผนนั้นออกกอนเสมอ

การนับเลขลำดับไฟล
หลงัจากทีเ่ปลีย่นการด

เลขลำดบัของไฟลภาพใหม

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

เมือ่มกีารสรางโฟลเดอรใหมจนถงึโฟลเดอรลำดบัที ่999 และถงึลำดบัของไฟลภาพจนถงึ
9999 ผใูชจะถายภาพไมไดแมวาการดจะมคีวามจเุหลอือย ูจอภาพ LCD จะแสดงขอความ
เตอืนใหผใูชเปลีย่นการด ใหเปลีย่นการดแผนใหมและจะถายภาพตอไปไดตามปกติ
สำหรบัไฟลภาพทีเ่ปนแบบ JPEG และ RAW ชือ่ของไฟลจะเริม่ตนดวย “IMG_”  สวนชือ่
ของไฟลภาพยนตรจะเริม่ตนดวย “MVI_” สกลุของไฟลจะเปน “.JPG” สำหรบั JPEG และ
“.CR2” สำหรบั RAW และ “.MOV” สำหรบัไฟลภาพยนตร

ãชกลองอยางคลองตัว

การนับเลขลำดับไฟล
หลังจากสรางโฟลเดอรใหม



เมื่อผูใชตั้งขอมูลลิขสิทธิ์ภาพ กลองจะบันทึกขอมูลไปกับภาพในรูปแบบของขอมูล Exif

เลือก [Copyright information]
ในแถบ [    4] เลือก [Copyright information]
 จากนัน้กดปมุ

เลือกรูปแบบที่ตองการ

เลอืก [Display copyright info.]
เพื่อตรวจสอบขอมูลลิขสิทธิ์ภาพที่ตัง้ไวในปจจุบัน

เลอืก [Delete copyright information]
เพื่อลบขอมูลลิขสิทธิ์ภาพที่ตั้งไวในปจจุบัน

หลังจากปอนตัวอักษรจบครบตามตองการแลว
กดปมุ                       เพือ่ออกจากการปรบัตัง้

ปอนตัวอักษร

มตีวัอกัษรและตวัเลข รวมทัง้สญัลกัษณ 63 ตวั

อางอิงจาก “วิธีปอนตัวอักษร” ในหนาถัดไป เพื่อ
ปอนขอมูลลิขสิทธิ์ภาพ

ออกจากการปรับตั้ง

หนาจอสำหรับปอนตัวอักษรจะปรากฏขึ้น

ãชกลองอยางคลองตัว

เลือก [Enter author’s name]
หรือ [Enter copyright details]
จากนั้นกด

(ขอมูลลิขสิทธิ์)

(ปอนชื่อผูสรางสรรค)

(ปอนรายละเอียดลิขสิทธิ์)

(แสดงขอมูลลิขสิทธิ์)

(ลบขอมูลลิขสิทธิ์)

ปรบัตัง้ขอมลูลขิสทิธิภ์าพ

ทีข่อความยนืยนั เลอืก [OK] จากนัน้กด



วิธีปอนตัวอักษร
เลอืกพืน้ทีซ่ึง่ตองการวางตวัอกัษร
กดปมุ    เพือ่เลือ่นบรเิวณทีต่องการ
ปอนตัวอักษรระหวางดานบนและลาง

เลือ่นแถบกระพรบิ
กด  เพื่อเลื่อนแถบกระพริบ

ปอนตัวอักษร
ในพืน้ทีส่วนลาง กดปมุ                และหมนุ             เพือ่เลอืกตวัอกัษร
จากนั้นกด

ลบตวัอกัษรทลีะตวั
กดปมุ          เพือ่ลบตวัอกัษรทลีะตวั

ออกจากการบนัทกึ
กดปมุ                  ตรวจสอบตวัอกัษรวาครบถวนถกูตองแลว เลอืก [OK] จากนัน้กด
เพื่อกลับไปที่หนาจอที่ปรากฏในขั้นตอนที่ 2

ãชกลองอยางคลองตัว

ผใูชยงัสามารถปอนหรอืตรวจสอบขอมลูลขิสทิธิภ์าพไดโดยใช EOS Utility
(ซอฟทแวรทีไ่ดมากบักลอง น.350)

เมือ่ตองการยกเลกิการปอนตวัอกัษร กดปมุ                   , เลอืกตวัอกัษร, เลอืก [OK]
จากนัน้กด            เพือ่กลบัไปทีห่นาจอทีป่รากฏในขัน้ตอนที ่2

ยกเลกิการบนัทกึตวัอกัษร

เลอืก            ซึง่ปรากฏอยทูีม่มุลางดานขวาของกรอบแสดงตวัอกัษร และแตละครัง้ที่
กดปมุ           รปูแบบการปอนตวัอกัษรจะเปลีย่นแปลงไปดงันี ้:
ตวัพมิพตวัเลก็         ตวัเลข/สญัลกัษณ 1        ตวัเลข/สญัลกัษณ 2         ตวัพมิพตวัใหญ
* เมื่อตั้งเปน [Touch control : Disable] ผูใชสามารถดูตัวอักษรที่เลือกไดทั้งหมด
บนหนาจอ

เปลีย่นรปูแบบการปอนตวัอกัษร



ในแถบ [    1] เลอืก [Auto rotate]
จากนัน้กดปมุ           แลวปรบัตัง้ตามรายละเอยีด
ทีจ่ะกลาวถงึตอไปนี ้ และกดปมุ            อกีครัง้

ãชกลองอยางคลองตัว

หมนุภาพอตัโนมตัิ

ภาพทีถ่ายแนวตัง้ จะแสดงผลเปนแนวตัง้ตามปกตทิัง้ทีจ่อ LCD ของกลอง
และที่จอภาพของคอมพิวเตอร
ภาพทีถ่ายแนวตัง้ จะแสดงผลเปนแนวตัง้ทีจ่อภาพของคอมพวิเตอร

ภาพที่ถายแนวตั้งจะไมถูกพลิกหมุนโดยอัตโนมัติ

ปญหาทีผ่ใูชมกัจะเกดิขอสงสยักนับอยๆ
ภาพที่ถายเปนแนวตั้งยังไมหมุนในขณะที่กลองกำลังแสดงภาพโดยอัตโนมัติหลัง
จากที่ถายภาพเสร็จ
เมือ่กดปมุเลนดภูาพ                 (Playback) กลองจะแสดงภาพทีถ่กูหมนุแลว

ระบบหมุนภาพอัตโนมัติจะไมหมุนภาพแนวตั้งเมื่อระบบ [Auto rotate] ถกูตัง้เปน [Off]
และในกรณทีีภ่าพแนวตัง้นัน้ถกูถายในมมุกดหรอืเงยมากๆ ภาพแนวตัง้กอ็าจจะไมถกูหมนุ
โดยอตัโนมตัเิชนกนั  ในกรณทีีเ่กดิเหตกุารณแบบนี ้ใหด ู“หมนุภาพเอง” หนา 243

ตองการหมุนภาพที่ปรากฏบนจอ LCD ของกลอง ในกรณีที่ตั้งเปน
เมือ่เปลีย่นใหเปน                               แลวสัง่เลนดภูาพ ภาพทีแ่สดงบนจอ LCD ของกลอง
ก็จะถูกหมุน

ซอฟทแวรทีใ่ชดภูาพอาจไมสนบัสนนุระบบหมนุภาพอตัโนมตั ิใหดภูาพโดยใชซอฟทแวรที่
ไดมาพรอมกับกลองแทน

ภาพที่ถายแนวตั้งไมถูกหมุนโดยอัตโนมัติเมื่อดูจากจอภาพคอมพิวเตอร

เมื่อปรับใหเปนแบบ                      แตภาพแนวตั้งก็ยังไมถูกหมุนในขณะเลนดู

(หมุนภาพอัตโนมัติ)

ภาพที่ถายในแนวตั้งจะถูกพลิกหมุนใหแสดงบนจอ LCD และใน
จอภาพของคอมพิวเตอรใหเปนแนวตั้งตามปกติโดยอัตโนมัติ เพื่อ
ความสะดวกในการดแูละตรวจสอบภาพถาย แตผใูชกส็ามารถปรบั
เปลี่ยนคุณสมบัตินี้ได

FAQ
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         ตรวจสอบฟงกชัน่ทีไ่ดปรบัต้ังไว
ขณะทีก่ลองกำลงัแสดงรายการในเมน(ูน.50) การกดปมุ                   จะเปนการสัง่ใหกลอง
แสดงขอมูลและการปรับตั้งของฟงกชั่นตางๆ ใหทราบ

ความจขุองการดทีเ่หลอือยู

ปรับแกสมดุลสีขาว (น.137)/
ถายภาพครอมสมดลุสีขาว (น.138)

ระบบแฟลชลดตาแดง (น.105)
หมนุภาพแนวตัง้อตัโนมตั ิ(น.208)

วนัทีแ่ละเวลา (น.36)

สญัญาณเสยีงเตอืน (น.200)
ปดการทำงานอตัโนมตั ิ(น.201)

ระบบสี (น.139)

การแสดงขอมูลการปรับตั้ง

ทำความสะอาดเซนเซอร (น.219)

การควบคมุแบบสมัผสั (น.55)

การปรับเวลาออมแสง(Daylight Saving Time) (น.36)

ถายภาพดวยระบบ Live View (น.143)

ปดจอ LCD อัตโนมัติ (น.213)



ãชกลองอยางคลองตัว

ปรบัระบบและฟงกชัน่ใหกลบัสรูะบบมาตรฐาน
ฟงกชัน่นีไ้ดถกูออกแบบมาเพือ่ใหผใูชสามารถปรบัคาตางๆ ทัง้หมดทีไ่ดถกูเปลีย่นไปใหกลบัมาเปนคาเดมิ
ทีถ่กูตัง้ไวโดยผผูลติ ฟงกชัน่นีจ้ะทำงานเมือ่ใชโปรแกรมในระบบบนัทกึภาพ Creative Zone

ในแถบรายการของ [    4] เลอืก
[Clear settings] จากนัน้กดปมุ

หากตองการปรับใหคาทั้งหมดกลับไปเปน
แบบมาตรฐานเดมิ เลอืก [Clear all camera
settings]  แลวกดปมุ

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

เลือก [Clear settings]

เลือก [Clear all camera settings]

เลือก [OK]

Clear all camera settings:
หลงัจากปรบัตัง้ตามขัน้ตอนทีแ่นะนำดานบนแลว ไปที ่ [    4: Clear settings] และเลอืก
[Clear all Custom Func.(C.Fn)] เพือ่ยกเลกิการปรบัตัง้ตางๆ ภายใน Custom
Function ทั้งหมด (น.292)

(ลบการตั้งคากลองทั้งหมด)

(ลบการตั้งคา)

ปญหาทีผ่ใูชมกัจะเกดิขอสงสยักนับอยๆFAQ
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การปรบัตัง้ในระบบถายภาพ

การปรบัตัง้สำหรบัการบนัทกึภาพ

การปรบัตัง้กลอง
ระบบ AF
เลือกจุดโฟกัส

ระบบวัดแสง
ความไวแสง

ระบบขับเคลื่อน

ชดเชยแสง /
ถายภาพครอม

ชดเชยแสงแฟลช
Custom Functions

One-Shot AF
อัตโนมัติ

ระบบวดัแสงเฉลีย่
AUTO (อัตโนมัติ)

ยกเลกิ

0 (ศนูย)
ไมเปลีย่นแปลง

ปดพลังงานอัตโนมัติ 30 วนิาที
สัญญาณเสียงเตือน ทำงาน
ลั่นชัตเตอรได
โดยไมมีการด
ระยะเวลาเลนภาพ
การแสดง Histogram
ขามลำดบัภาพดวย
หมุนภาพอัตโนมัติ
ปรับความสวางของจอ

วนัที ่/ เวลา

การปรบัตัง้ My Menu

ขอมูลลิขสิทธิ์
คุณภาพในการบันทึก
Picture Style
ปรับความเขมสวางอัตโนมัติ

ถายภาพครอมสมดลุสขีาว

ปรับแกความสลัว
ที่ขอบภาพ

ระบบสี
สมดุลสีขาว

ปรับแกสมดุลสีขาว

เลขลำดับของไฟลภาพ

ขอมูลเม็ดฝุน

อัตโนมัติ

ทำงานได/เกบ็ขอมลูการ
ปรบัแกของเลนส

ตอเนือ่ง

ยกเลกิ
ยกเลกิ

ลบฝนุ

ทำงาน
2 วนิาที
Brightness

10 ภาพ

ทำงาน

ไมเปลีย่นแปลง
ไมเปลีย่นแปลง

ไมเปลีย่นแปลง

ไมเปลีย่นแปลง
ไมทำงาน

ถายครัง้ละภาพ

สูงสุด 6400

ปดจอ LCD อตัโนมตัิ

แนะนำคณุสมบตัิ

การควบคมุ HDMI
สถานะของ Eye-Fi card ไมทำงาน

ทำงาน

ยกเลกิ

ปรับตั้งสมดุลสีขาวเอง

ปรับตั้งแฟลชในตัว ปกติ

ภาษา
ระบบวิดีโอ

การแสดงผลจาก
My Menu

ไมทำงาน

ไมเปลีย่นแปลง

ทำความสะอาดอตัโนมตัิ ทำงาน

ความไวแสงอัตโนมัติ

ปรับตั้งแฟลชภายนอก ไมเปลีย่นแปลง

รหัสของเวลา ไมเปลีย่นแปลง

สพีืน้หลงัของจอภาพ

จอควบคุมแบบสัมผัส

1

ทำงาน

ปรับแกความคลาดสี ไมทำงาน/เกบ็ขอมลูการ
ปรบัแกของเลนส
sRGB

(อัตโนมัติ)

ลดสัญญาณรบกวนเมื่อ
ความไวแสงสงู

ลดสัญญาณรบกวนเมื่อ
เปดรบัแสงนาน ไมทำงาน

มาตรฐาน

เกีย่วกบัการปรบัตัง้ของอปุกรณ GPS, อางองิจากคมูอืการใชอปุกรณ GPS ชิน้นัน้ๆ

มาตรฐาน



การปรบัตัง้ระบบถายภาพยนตร
ระบบ AF

การบนัทกึเสยีง

AF ดวยการแตะปมุ
ชัตเตอรในขณะ

แสดงเสนตาราง

ONE SHOT

อัตโนมัติ

การถายภาพดวยระบบ Live View
ถายภาพดวย Live View
ระบบออโตโฟกัส

แสดงเสนตาราง
อัตราสวนของดาน

ทำงาน

3:2
ปด

+ Tracking

ระยะเวลาแสดงคาแสง 16 วนิาที
ปด

ทำงาน

ãชกลองอยางคลองตัว

ระยะเวลาแสดงคาแสง 16 วนิาที
ความละเอยีดทีบ่นัทกึ 1920x1080

วิดีโอ snapshot ไมทำงาน

โฟกัสแบบตอเนื่อง
ชัตเตอรแบบสัมผัส

ทำงาน
ไมทำงาน

+ Tracking
Movie Servo AF



ãชกลองอยางคลองตัว

ปองกนัจอ LCD ดบัเองโดยอตัโนมตัิ
ผใูชสามารถปองกนัไมใหเซนเซอรของระบบปดการแสดงผล ทำการปดการแสดงผลการปรบั
ตัง้ทีแ่สดงอยบูนจอภาพ LCD เมือ่แนบตากบัชองเลง็ภาพ

ในแถบ [    2] เลอืก [LCD auto off] จากนัน้กด
และเลอืก [Disable] แลวกด           อกีครัง้

เปลีย่นสพีืน้ของจอภาพขณะแสดงขอมลูการถายภาพ
ผูใชสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังของจอภาพไดตามที่ตองการ

เมือ่ออกจากเมนแูลว จอ LCD จะแสดงดวยสพีืน้หลงัใน
แบบที่เลือกไว

ในแถบรายการของ [    3] เลอืก [Screen color]
จากนัน้กดปมุ              เลอืกสทีีต่องการ
จากนั้นกดปุม



ผใูชสามารถควบคมุการทำงานของแฟลชในตวัและแฟลชภายนอกทีน่ำมาตดิตัง้ไดดวยการปรบั
ตัง้จากรายการของเมน ูโดยใชฟงกชัน่ในการควบคมุแฟลชอนกุรม EX ของ Canon ทีส่ามารถ
ทำงานรวมกันในฟงกชั่นนั้นได
วิธีการปรับตั้งจะเปนเชนเดียวกันกับการปรับตั้งฟงกชั่นของกลอง

เลือก [Flash control]

จอ LCD ของกลองจะแสดงตัวเลือกของรายการ
Flash control

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

ในแถบรายการของ [     1]
เลอืก [Flash control] จากนัน้กดปมุ

¤วบคมุการทำงานของแฟลช

(การยงิแสงของแฟลช)

สำหรบัการถายภาพดวยแฟลชปกต ิใหตัง้เปน
[Evaluative]
สำหรบัผใูชทีม่ปีระสบการณแลว ใหตัง้เปน
[Average] เชนเดยีวกบักรณทีีใ่ชแฟลชภายนอก
ซึ่งพื้นที่วัดแสงจะเปนแบบเฉลี่ย และอาจจำเปน
ตองชดเชยแสงแฟลชในบางกรณี

แมวาจะตัง้ [Flash firing] เปน [Disable] หากกลองไมสามารถโฟกสัภาพไดชดัเพราะแสง
นอยเกินไป แฟลชในตัวกลองจะยิงแสงถี่ๆ ออกไปเพื่อใหกลองหาโฟกัสไดงายขึ้น (น.98)

(ควบคุมแฟลช)

(ระบบแฟลช E-TTL II)



¤วบคุมการทำงานของแฟลช

(ความไวชตัเตอรสมัพนัธแฟลชเมือ่ใชระบบบนัทกึภาพ Av)

ผูใชสามารถปรับตั้งความไวชัตเตอรสำหรับการถายภาพ
ดวยแฟลช เมือ่ใชระบบ Aperture-priority AE (Av)

ความไวชตัเตอรสมัพนัธแฟลชจะถกูปรบัตัง้โดยอตัโนมตัภิายในชวง 1/200 วนิาท ีจนถงึ 30
วินาที เพื่อใหเหมาะสมกับความเขมสวางของภาพ และสามารถปรับตั้งเปนระบบแฟลช
สัมพันธความไวชัตเตอรสูง(High-speed sync) ได

ปองกันไมใหความไวชัตเตอรต่ำมากเกินไปเมื่อถายภาพในสภาพแสงนอย เหมาะสำหรับ
กรณทีีไ่มตองการใหภาพวตัถเุบลอและกลองสัน่ อยางไรกต็าม ในขณะทีต่วัแบบไดรบัแสง
จากแฟลชในระดบัพอด ีแตฉากหลงัอาจจะมดืเขมจนเกนิไป

ความไวชตัเตอรสมัพนัธแฟลชจะตายตวัที ่ 1/200 วนิาท ีการตัง้เปนแบบนีจ้ะไดผลดทีีเ่หน็
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)] จะไมสามารถตัง้แฟลชระบบ
High-speed sync ไดเมือ่ใชระบบ < Av >



[Built-in flash func. setting] และ [External flash func. setting]
ผใูชสามารถปรบัตัง้ฟงกชัน่ดงัตารางดานลาง  ภายในแถบรายการ [External flash func.
setting] โดยรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยกูบัรนุของแฟลชภายนอกทีน่ำมาใช

¤วบคุมการทำงานของแฟลช

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

ฟงกชัน่
[การตั้งคาแฟลชในตัว] [การตั้งคา

แฟลชเสรมิ
ภายนอก]

หนา

ระบบแฟลช
ชตัเตอรสมัพนัธแฟลช
FEB*(ถายภาพครอมดวยแฟลช)

ชดเชยแสงแฟลช
ซูม*

ปรบัตัง้การทำงานแบบไรสาย

* สำหรบั [FEB] (ถายภาพครอมดวยแฟลช) และ [Zoom] อานรายละเอยีดการปรบัตัง้ไดจาก
คูมือของแฟลช

กลุมแฟลช
ชองสัญญาณ

ใชงาน
แบบปกติ

แฟลชไรสาย
แบบงาย
(น.227)

แฟลชไรสาย
แบบตัง้เอง

(น.230)

เลอืก [Built-in flash setting] หรือ
[External flash func. setting]
ฟงกชั่นตางๆ ที่ปรับตั้งไดจะปรากฏขึ้น และเมื่อ
เลอืก [Built-in flash setting] ฟงกชั่นที่สวาง
จะเปนฟงกชั่นที่สามารถปรับตั้งได

217
217

225
227
231
118

ตวัอยางการแสดงผลทีจ่อภาพ ระบบแฟลช ฟงกชั่นแฟลชไรสาย
ซูมแฟลช(การครอบคลุม)

ถายภาพครอมแฟลช(FEB)
ชดเชยแสงแฟลช

ความไวชัตเตอร
สัมพันธแฟลช



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

เมือ่ใชการสงสญัญาณแบบออพตคิลัของระบบแฟลชไรสายในการถายภาพ โดยใชแฟลชใน
ตวักลองเปน Master (ตวัควบคมุ)  ด ู“การถายภาพดวยแฟลชไรสาย” หนา 225 เมือ่ใชการ
สงสญัญาณวทิยแุละแบบออพตคิลัของระบบแฟลชไรสายในการถายภาพ โดยใชแฟลชภาย
นอกเปน Master (ตวัควบคมุ) ใหอางองิจากคมูอืการใชงานของแฟลชรนุนัน้

ด ู“การชดเชยแสงแฟลช” หนา 118

ผใูชสามารถเลอืกใชระบบแฟลช เพือ่ความเหมาะสมกบัลกัษณะของภาพทีต่องการ
E-TTL II
ผูใชสามารถเลือกใชระบบแฟลช เพื่อความ
เหมาะสมกับลักษณะของภาพที่ตองการ
[Manual flash] เหมาะสำหรับผู ใชที่มี
ประสบการณแลว ซึ่งตองการปรับตั้ง [Flash
output] (1/1 ถงึ 1/128) ดวยตนเอง
สำหรบัระบบแฟลชแบบอืน่ๆ อานจากคมูอืการใช
งานของแฟลช

¤วบคุมการทำงานของแฟลช

(ชัตเตอรสัมพันธแฟลช)

(แฟลชระบบไรสาย)

(ระบบแฟลช)

(ชดเชยแสงแฟลช)



การปรบัตัง้ Custom Functions ของแฟลชภายนอก

เมื่อใสแฟลชภายนอกกับกลองเรียบรอยแลว
เลอืก [External flash C.Fn setting]

จากนั้นกดปุม

แสดงรายการของ Custom Function

ปรบัตัง้ Custom Function
กดปมุ                     จากนัน้กด               ขัน้ตอนการ
ปรับตั้งจะเหมือนกับขั้นตอนการปรับ Custom
Function ของกลอง (น.292)

เลอืก [Clear built-in flash set.],
[Clear external flash set.] หรอื
[Clear ext. flash C.Fn set.]
จากนั้นกด

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

(ตั้งคา C.Fn ของแฟลชภายนอก)

¤วบคุมการทำงานของแฟลช

ลบลางการปรบัตัง้
เลอืก [Clear settings]

ภายในแถบเมน ู[     1: Flash control]
เลอืก [Clear settings] จากนัน้กด

เลือกการปรับตั้งที่ตองการลบลาง

เมื่อเลือก [OK] การปรับตั้งในตัวเลือกที่เลือก
จะถูกลบลางไป



ระบบทำความสะอาดเซนเซอรอัตโนมัติ
ทุกๆ ครั้งที่เปด/ปดกลอง           หรือ             ระบบทำความสะอาดเซนเซอรภายใน
ตัวกลองจะทำงานโดยอัตโนมัติ สำหรับการใชงานปกติ ผูใชไมจำเปนตองสนใจการ
ทำงานของระบบนี้เลย อยางไรก็ตาม ตัวกลองก็ออกแบบใหผูใชสั่งทำความสะอาด
เซนเซอรไดทนัททีีต่องการ หรอืจะยกเลกิการทำงานของระบบทำความสะอาดเซนเซอร
อตัโนมตัเิมือ่เปด/ปดกลองกไ็ด

การยกเลิกระบบทำความสะอาดฝุนอัตโนมัติ

ในแถบรายการของ [   3] เลือก
[Sensor cleaning] จากนัน้กดปมุ

เลือก [Sensor cleaning]

เลอืก  [Clean now      ]
จากนั้นกดปุม

เลอืก [Clean now        ]

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

สัง่ทำความสะอาดเซนเซอรทนัที

หนาจอจะมีสัญลักษณที่แสดงวาเซนเซอรกำลัง
ถูกทำความสะอาด และถึงแมจะมีเสียงชัตเตอร
ดงั แตจะไมมกีารถายภาพเกดิขึน้

(ทำความสะอาดเซนเซอร)

(ทำความสะอาดเดี๋ยวนี้)

เลอืก  [OK]  ทีร่ายการของตวัเลอืก
จากนั้นกดปุม

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



¡ารแนบ Dust Delete Data

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

ตามปกติ ระบบทำความสะอาดฝุนอัตโนมัติจะสามารถขจัดฝุนที่ซึ่งติดอยูบริเวณดานหนาของ
เซนเซอรและทีป่รากฏในภาพใหหมดไป แตบางครัง้ เมด็ฝนุกย็งัตดิอย ูผใูชสามารถจะแนบขอมลู
ตำแหนงของเม็ดฝุนที่ติดอยูนี้เพื่อใหซอฟทแวรของกลอง(Digital Photo Professional) (น.350)
ลบออกไปในภายหลังโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยขอมูลตำแหนงของเม็ดฝุน(Dust Delete Data) ที่
แนบไปกับไฟลภาพ

การเกบ็ขอมลูของเมด็ฝนุ

เลอืก [OK] และกดปมุ             และกลองจะเริม่
ทำความสะอาดฝุนที่เกาะอยูบริเวณหนาเซนเซอร
จากนัน้หนาจอจะมขีอความปรากฏขึน้ ในขณะนัน้
จะมเีสยีงชตัเตอรดงัขึน้ แตกลองไมไดถายภาพใดๆ

เลือก [OK]

ในแถบรายการของ [     3]  เลอืก
[Dust Delete Data] จากนัน้กดปมุ

(เกบ็ขอมลูลบภาพฝนุ)เลือก [Dust Delete Data]



¡ารแนบ Dust Delete Data

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

ถายภาพวัตถุสีขาวที่มีผิวเรียบ

ควรตัง้ระบบบนัทกึภาพเปน Av และตัง้ขนาดชอง
รบัแสงเปน f/22
ภาพทีถ่ายนีจ้ะไมถกูบนัทกึลงในการด แตเปนการ
บนัทกึขอมลูตำแหนงของเมด็ฝนุ จงึสามารถทำได
แมจะไมมีการดอยูในตัวกลอง
เมื่อถายภาพแลว กลองจะเริ่มเก็บขอมูลตำแหนง
เม็ดฝุน และเมื่อไดขอมูลครบถวนแลว ก็จะมีขอ
ความปรากฏขึ้นบนจอภาพ
เลือก [OK] หนาจอจะกลับไปแสดงรายการของ
เมนูตามปกติ
ถากลองลมเหลวในการอานตำแหนงเม็ดฝุน จะมี
ขอความเตอืนความผดิพลาด ใหกลบัไปเริม่ทำตาม
ขั้นตอนแรกอีกครั้ง จากนั้นเลือก [OK] แลวถาย
ภาพอีกครั้ง

เกีย่วกบั Dust Delete Data
หลงัจากกลองเกบ็ขอมลูตำแหนงของเมด็ฝนุ(Dust Delete Data) ไดแลว ขอมลูนีจ้ะถกูแนบ
ไปกบัไฟลภาพแบบ JPEG และ RAW ทีถ่ายภายหลงัจากนัน้ ดงันัน้ กอนถายภาพสำคญัทกุๆ
ภาพ ผใูชควรจะปรบัปรงุขอมลู(update) เพือ่ใหกลองอานตำแหนงของเมด็ฝนุลาสดุเสยีกอน
สำหรับการลบเม็ดฝุนออกจากภาพโดยอัตโนมัติดวยซอฟทแวร Digital Photo Professional
ทีใ่หมาพรอมกบักลอง(น.350) และหากตองการลบจดุเมด็ฝนุ อานจาก Software Instruction
Manual (น.352) ที่อยูในแผน CD-ROM
ขนาดของขอมูลตำแหนงของเม็ดฝุนที่แนบไปพรอมกับภาพนั้นมีขนาดเล็กมากจนไมมีผลตอ
ขนาดของไฟล

ตรวจสอบใหมัน่ใจวา ไดใชวตัถสุขีาวทีม่ผีวิเรยีบและแขง็ เชน แผนกระดาษแขง็สขีาว เปนเปาใน
การถายภาพ ถาหากกระดาษแผนนัน้มลีวดลายใดๆ มนัจะถกูพบวาเปนเมด็ฝนุ และมผีลตอความ
แมนยำในการขจดัฝนุออกจากภาพของซอฟทแวร



·íาความสะอาดเซนเซอรโดยผใูช
ผูใชสามารถขจัดเม็ดฝุนที่ไมสามารถขจัดออกไดดวยระบบทำความสะอาดเซนเซอรอัตโนมัติ
โดยการทำความสะอาดดวยตนเอง เชน โดยใชลกูยางเปาลมเปาออก ฯลฯ
พื้นผิวของเซนเซอรมีความละเอียดออนและซับซอนมาก หากตองทำความสะอาด
โดยการสัมผัสกับพื้นผิวโดยตรง แนะนำใหสงทำความสะอาดโดยชางของศูนยบริการ
แคนนอน

เลือก [Clean manually]

ในแถบรายการของ [    3] เลอืก
[Sensor cleaning]  จากนัน้กดปมุ

เลือก [OK]
เลอืก [OK] จากนัน้กดปมุ

ถาใชพลงังานจากแบตเตอรี ่ตรวจสอบใหแนใจกอนวาแบตเตอรีม่พีลงังานเตม็ และถาใช
แบตเตอรีก่รปิ ทีใ่สแบตเตอรีแ่บบ AA/LR6 จะไมสามารถใชระบบทำความสะอาดเซนเซอรโดยผใูช

เมื่อทำความสะอาดเสร็จแลว
ปรับสวิตซของกลองไปที่

ทำความสะอาดเซนเซอร

(ทำความสะอาดดวยตนเอง)

เลือก [Sensor cleaning] (ทำความสะอาดเซนเซอร)

เลอืก  [Clean manually]
จากนั้นกดปุม

กระจกสะทอนภาพจะยกตัวขึ้นและล็อคทันที
และมานชัตเตอรจะเปดคาง

สำหรบัแหลงพลงังานทีใ่ชขณะทำความสะอาด แนะนำใหใช AC Adapter Kit ACK-E8
ซึง่เปนอปุกรณเสรมิพเิศษ



·íาความสะอาดเซนเซอรโดยผูใช

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

หามใชสเปรยทีบ่รรจลุมหรอืกาซใดๆ มาทำความสะอาดเซนเซอร เพราะสเปรยจะมแีรงดนัสงู
มาก และอาจทำความเสยีหายตอเซนเซอร และกาซทีบ่รรจกุอ็าจทำใหเซนเซอรเสยีหายได

หากมคีราบสกปรกทีไ่มสามารถขจดัไดดวยลกูยางเปาลม แนะนำใหสงกลองไปทำความสะอาด
ทีศ่นูยบรกิารของแคนนอน

ในขณะทำความสะอาดเซนเซอร ถาแบตเตอรีม่พีลงังานเหลอืนอยลงมาก จะมสีญัญาณเสยีง
เตอืน ใหหยดุทำความสะอาดทนัที





สามารถใชแฟลชในตัวกลองรวมกับการ
ใชงานของระบบแฟลชไรสายได

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

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

การยกเลิกระบบตัดพลังงานอัตโนมัติของ Slave

กอนใชงาน ควรอานและทำความเขาใจวธิใีชระบบแฟลชไรสาย จากคมูอืการ
ใชงานของแฟลช

¡ÒÃ¶‹ÒÂÀÒ¾ Œ́ÇÂá¿Åª
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ารใชแฟลชดวยระบบไรสาย

อานคูมือการใชของแฟลชที่นำมาใช และปรับตั้งตามคำแนะนำ แฟลชที่นำมาใชและถูก
แยกออกไปจะถูกควบคุมโดยกลองผานสัญญาณโดยไมตองใชสายตอพวง เรียกวา
Slave unit โดยการปรับตั้ง Slave นอกเหนือจากที่ใหรายละเอียดดานลางนี้ จะปรับควบ
คุมที่ตัวกลอง นอกจากนี้ สามารถใชแฟลชตางรุนกันมาทำหนาที่เปน slave และถูกควบ
คุมจากตัวกลองไดในเวลาเดียวกัน
(1) ตั้งแฟลชภายนอกใหทำงานเปน Slave
(2) ตั้งชองสัญญาณของแฟลชภายนอก ใหตรงกับชองสัญญาณของกลอง *1

(3) ถาตองการปรับตั้งระบบแฟลช (น.232), ใหตั้ง ID ของ Slave
(4) จัดตั้งกลองและแฟลชใหมีระยะหางและทิศทางตามภาพประกอบดานลาง
(5) หันเซนเซอรรับสัญญาณของตัวแฟลช เขาหากลอง *2

การปรับตั้ง Slave และการวางตำแหนง

ตวัอยางการตดิตัง้ระบบแฟลชไรสาย

ภายนอกอาคาร

ภายในอาคาร

ประมาณ
10 ม.

(32.8 ฟุต)

ประมาณ 5 ม.
(16.4 ฟุต)

ประมาณ 7 ม.
(23 ฟุต)

ประมาณ
 7 ม.

(23.0 ฟุต)
ประมาณ

80  ํ

หากแฟลชที่ ใช  ไมมีฟงกชั่นการปรับชองสัญญาณ  กลองจะสามารถทำงานไดทุกๆ  ชอง
สัญญาณ
ในพื้นที่แคบๆ ตัวรับสัญญาณของแฟลช slave อาจรับสัญญาณจากกลองไดแมวาเซนเซอรรับ
สัญญาณจะไมไดหันไปทางกลองโดยตรง เพราะสัญญาณที่สงจากกลองจะสะทอนกับผนังและ
ทำใหเซนเซอรรับสัญญาณได และเมื่อใชแฟลช EX-series ที่ไมสามารถปรับหมุนหัวแฟลชและ
เซนเซอรรับสัญญาณได ใหตรวจสอบหลังจากถายภาพดวยวาแฟลชไดยิงแสงไปแลว

*2

*1

ฟงกชั่นการเปนตัวควบคุม(Master) ของกลองจะไมสามารถควบคุมระบบแฟลช
ไรสายที่ใชระบบสงสัญญาณแบบคลื่นวิทยุ



ารใชแฟลชดวยระบบไรสายอยางงายๆ
ตอไปนี ้เปนการอธบิายวธิใีชแฟลชไรสายแบบงายๆ ดวยการปรบัตัง้ทีไ่มยงุยาก

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

ถายภาพดวยระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ โดยใชแฟลชภายนอกตัวเดียว

ในแถบ [     1] เลือก [Flash control]
จากนั้นกดปุม

เลือก [Flash control]

เลือก [Evaluative]

เมือ่ใชระบบแฟลชไรสาย ตรวจสอบใหมัน่ใจวาได
ยกแฟลชในตัวกลองขึ้นกอนแลว

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

กดปุม     เพื่อใหแฟลชในตัวกลองยก
ขึน้ทำงาน

(ระบบเฉลี่ย)

(ควบคุมแฟลช)



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

(ตั้งคาระบบแฟลชในตัวกลอง)

¡ารใชแฟลชระบบไรสายอยางงายๆ

ถายภาพ
ปรบัตัง้กลองในลกัษณะเดยีวกบัการถายภาพดวย
แฟลชตามปกต ิและถายภาพตามทีต่องการ

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

ปรับตั้ง [Channel]
ปรับตั้งชองสัญญาณ (1-4) ใหตรงกันกับชอง
สัญญาณของ slave

(ชองสัญญาณ)

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

แนะนำใหตัง้  [E-TTL II meter.] เปน [Evaluative]
เมือ่ตัง้เปน [EasyWireless] แมจะปรบัใหแฟลชในตวักลองไมยงิแสงออกไป แฟลชในตวักจ็ะ
ยังคงยิงแสงออกไปเพื่อควบคุมแฟลช slave และขึ้นอยูกับสภาพแสงในการถายภาพ แสงของ
แฟลชในตวัทีย่งิแสงออกไปอาจปรากฏในภาพ

ตัว Slave จะไมสามารถยิงแสงแฟลชทดสอบ(Test flash) ได



¡ารใชแฟลชระบบไรสายอยางงายๆ

การปรบัตัง้แบบพืน้ฐาน:

แฟลช slave หลายตวันัน้สามารถปรบัตัง้ควบคมุไดเหมอืนกบัแฟลชตวัเดยีว เหมาะสำหรบัการ
ถายภาพที่ตองการใชแฟลชที่มีกำลังไฟสูงๆ

ถายภาพดวยระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ โดยใชแฟลชภายนอกหลายตวั

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

การชดเชยแสงแฟลช
หากภาพทีถ่ายมคีวามสวางเกนิไปหรอืมดืเกนิไป ผใูชสามารถชดเชยแสงแฟลชเพือ่ปรบัการยงิ
แสงของแฟลช slave ใหเหมาะสม

เลอืก [Flash exposure compensation]
จากนั้นกดปุม
หากภาพดมูดืเกนิไป ใหกดปมุ             เพือ่
เพิ่มแสงแฟลชใหมากขึ้นและทำใหภาพสวางขึ้น
หากภาพสวางเกนิไป ใหกดปมุ
เพือ่ลดแสงแฟลชใหออนลง และทำใหภาพเขมขึน้

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



ถายภาพดวยระบบอัตโนมัติสมบูรณแบบ
โดยใชแฟลชภายนอกหนึ่งตัว รวมกับแฟลชในตัวกลอง

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

ารปรับตั้งแฟลชดวยระบบไรสายตามที่ตองการ

ทีห่นาจอแสดงเมน ูสญัลกัษณ  <      >  และ
<     >    จะหมายถงึแฟลชภายนอก
และ  <       > และ <      > จะหมายถงึแฟลช
ในตัวกลอง

เลือก [CustWireless]

สำหรบั [Wireless func.] เลือก [      :     ]
จากนั้นกดปุม

เลือก [Wireless func.]

ในตอนนี้จะอธิบายการถายภาพดวยแฟลช
ระบบไรสายโดยใชแฟลชภายนอกหนึง่ตวั รวม
กันกับแฟลชในตัวกลอง
ผูใชสามารถปรับตั้งอัตราสวนแสงระหวาง
แฟลชภายนอกกับแฟลชในตัว เพื่อผลของแสง
เงาที่จะเกิดขึ้นในภาพ

ทำตามขัน้ตอนที ่5 ในหนา 228 เพือ่เลอืก
[CustWireless] จากนัน้กดปมุ

ปรับตั้งอัตราสวนแสงของแฟลช(ratio)
และถายภาพ

เลอืก [      :      ] และปรบัอตัราสวนแสงของ
แฟลช(flash ratio) ในชวง 8:1 ถงึ 1:1 การปรบัไป
ทางขวาของ 1:1 (จนถงึ 1:8) จะทำไมได
หากแฟลชใหแสงไดไมสวางมากพอ ใหปรบัความ
ไวแสงใหสูงขึ้น (น.90)

 (ระบบไรสาย)



การปรบัตัง้แบบพืน้ฐาน:

แฟลช slave หลายตวันัน้สามารถปรบัตัง้ควบคมุไดเหมอืนกบัแฟลชตวัเดยีว หรอืแบงเปนกลมุ
แยกจากกนักไ็ด ซึง่จะสามารถปรบัตัง้อตัราสวนแสงได ซึง่ไดแสดงวธิปีรบัตัง้แบบพืน้ฐานไวดาน
ลาง โดยการปรบัเปลีย่น [Firing group] ผใูชสามารถจดัแสงไดมากมายหลายรปูแบบ ดวย
แฟลชระบบไรสายที่แยกจากกลองไปหลายตัว

ปรบัตัง้ [Firing group] เปน [     All]
จากนั้นจึงถายภาพ

ใชแฟลช slave หลายตัวทำงานเหมือนแฟลชตัวเดียว

การติดตั้งแฟลชแบบนี้เหมาะสำหรับกรณีที่ตอง
การแฟลชที่มีกำลังไฟสูง ซึ่งแฟลช slave แตละ
ตัวจะยิงแสงออกไปในปริมาณเทาๆ กัน พรอมๆ
กับการควบคุมความเขมสวางใหอยูในระดับ
พอด ีโดยไมตองคำนงึถงึ slave ID ของแฟลชแต
ละตัว(A, B หรือ C) โดยแฟลชทุกๆ ตัวจะยิง
แสงออกไปเสมือนเปนกลุมเดียวกัน

¡ารปรับตั้งแฟลชระบบไรสายตามที่ตองการ

ถายภาพดวยระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ โดยใชแฟลชภายนอกหลายตวั

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



เลือก [Wireless func.]

¡ารปรับตั้งแฟลชระบบไรสายตามที่ตองการ

ใชแฟลช slave หลายตัวทำงานแยกเปนหลายกลุม

ดวยการแบงแฟลช slave เปนกลมุ A และ
B และปรบัอตัราสวนแสงเพือ่ใหไดผลของ
การจัดแสงตามที่ตองการ
ดวูธิกีารปรบัตัง้ ID ของ slave เปนกลมุ A
และกลมุ B จากคมูอืของแฟลช และตดิตัง้
ในตำแหนงตามภาพตัวอยาง

เลอืก [A:B fire ratio] และปรบัตัง้อตัราสวน
แสง

ปรับต้ังอัตราสวนแสงตามที่ตองการ
แลวถายภาพ

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

ทำตามขัน้ตอนที ่2 จากหนา 230 เพือ่เลอืก
[     ] จากนัน้กดปมุ

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

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



¡ารปรับตั้งแฟลชระบบไรสายตามที่ตองการ

ถายภาพดวยระบบอตัโนมตัสิมบรูณแบบ
ดวยแฟลชในตัว และแฟลชภายนอกหลายตัว

การปรับต้ังแบบพื้นฐาน

เลือก [Firing group]

แฟลชในตัวกลองสามารถทำงานรวมกันกับแฟลชภายนอกที่แยกออกไปแบบไรสายได ตามที่
อธิบายไวในหนา 231-232
ดานลางนี ้เปนวธิปีรบัตัง้แบบพืน้ฐาน ดวยการเปลีย่น [Firing group]
ผใูชสามารถถายภาพโดยการจดัแสงแฟลชไดมากมายหลายวธิ ี โดยใชแฟลชภายนอกหลายๆ
ตวั ทำงานรวมกบัแฟลชในตวักลอง

ปรับเลือกกลุมการทำงานของแฟลช จากนั้นปรับ
ตัง้อตัราสวนแสง ชดเชยแสงแฟลช และอืน่ๆ กอน
ถายภาพ

(เหมือนกับ slave)

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



ารปรับตั้งอื่นๆ

การชดเชยแสงแฟลช
เมือ่ [Flash mode] ถกูตัง้เปน [E-TTL II]  ผใูชสามารถปรบัตัง้ชดเชยแสงแฟลชได การปรบั
ตัง้เพือ่ชดเชยแสงแฟลชนัน้ (ดรูายละเอยีดดานลาง)   ซึง่สามารถปรบัตัง้ไดในแบบตางๆ โดย
ขึน้อยกูบัการปรบัตัง้ใน  [Wireless func.] และ [Firing group]

การชดเชยแสงแฟลชจะมีผลตอแฟลชในตัวกลอง
รวมทัง้แฟลชตวัอืน่ๆ ทัง้หมด

การชดเชยแสงแฟลชจะมีผลตอแฟลชภายในตัว
กลองเทานั้น

การชดเชยแสงแฟลชจะมีผลตอแฟลชภายนอก
ทัง้หมด

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

ล็อคคาแสงแฟลช



¡ารปรับตั้งอื่นๆ

ปรับกำลังไฟของแฟลชไรสายแบบแมนนวล(ปรับต้ังเอง)
เมือ่ตัง้ [Flash mode] เปน [Manual flash] ผใูชสามารถปรบัตัง้กำลงัไฟแฟลชไดโดยการ
ปรบัตัง้เอง โดยการปรบัตัง้กำลงัไฟแฟลชใน ([     Flash output], [Group A output] ,
ฯลฯ) โดยสามารถปรบัตัง้ไดมากมายหลายแบบ โดยขึน้อยกูบัการปรบัตัง้ใน  [Wireless func.]
ตามรายละเอียดดานลาง

แฟลชภายนอกทุกตัวจะยิงแสงตามกำลังไฟที่ปรับตั้ง
โดยผใูช

ผูใชสามารถปรับตั้งกำลังไฟแฟลชของแฟลชแตละ
กลมุ(A และ B) โดยแยกเฉพาะกลมุ

ผใูชสามารถปรบัตัง้กำลงัไฟแฟลชของแฟลช
ภายนอกแตละตวั และแฟลชในตวัได

ผูใชสามารถปรับตั้งกำลังไฟแฟลชของแฟลชแตละ
กลมุ(A และ B) โดยแยกเฉพาะกลมุ พรอมทัง้ปรบัตัง้
กำลงัไฟของแฟลชในตวั
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เนื้อหาในบทนี้ จะอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เกี่ยวของกับการดูภาพ
และภาพยนตร โดยแนะนำใหรูจักรายละเอียดตางๆ ในการเลนดูภาพ
เพิ่มเติมจากบทที่ 2 “การถายภาพเบื้องตน และการดูภาพที่ถายแลว”
ซึ่งไดอธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการปรับตั้งเพื่อดูภาพที่ถายไว
แลว ในบทนี้ จะอธิบายรายละเอียดสำหรับวิธีดูภาพนิ่งและภาพยนตร
จากกลอง การลบภาพที่ถายไวแลว และดูภาพจากจอโทรทัศน

เกีย่วกบัภาพทีถ่ายดวยกลองอืน่ๆ:
กลองรุนนี้อาจไมสามารถแสดงไฟลภาพที่ถายดวยกลองอื่นๆ บนจอ LCD ได
อยางเหมาะสม ตลอดจนภาพทีผ่านการปรบัแตงดวยคอมพวิเตอรมาแลว หรอื
ภาพที่ถูกเปลี่ยนชื่อไปแลว



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

เมือ่กดปมุ                    กลองจะแสดงภาพสดุทาย
ทีถ่ายทีจ่อ LCD

เลนดูภาพที่ถายไวแลว

หนาจอจะแสดงภาพพรอมๆ กัน 4 ภาพ ภาพที่
ดูลำดับลาสุดจะมีกรอบสวางสีน้ำเงินลอมรอบ

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

หมนุวงแหวน            เพือ่เลอืกดภูาพในหนา
จอถัดไป หรือภาพที่แสดงกอนหนานี้

เลอืกภาพ
ใชปมุ                 เลือ่นกรอบสฟีา สำหรบัเลอืกภาพ
ที่ตองการเลือก

¤Œนหาภาพทีต่องการดวยความรวดเรว็

เปดการแสดงภาพแบบดัชนี
กดปมุ

กดปมุ              เพือ่เลอืกภาพทีต่องการ
และภาพที่ถูกเลือกนั้นจะปรากฏเปนภาพใหญ
(ภาพเดียว)



การเลอืกดภูาพแบบกาวกระโดด(Jump Display)

ในเมน ู [     2]  เลอืกรปูแบบทีต่องการ
[Image jump w/      ] จากนัน้กด

เลือก [Image jump w/      ]

เมือ่เลนดภูาพแบบครัง้ละภาพ ผใูชสามารถหมนุวงแหวน           เพือ่กาวกระโดดขามลำดบั
ภาพได โดยเลือ่นไปทางดานหนาและดานหลงั โดยขึน้อยกูบัการปรบัตัง้ทีไ่ดปรบัเอาไว

เลือกวิธีการกาวกระโดด

หากตองการคนหาภาพจากวนัทีถ่าย ใหเลอืก [Date]
หากตองการคนหาภาพจากโฟลเดอร ใหเลอืก [Folder]

กดปมุ                  เพือ่เลอืกรปูแบบการกาวกระโดด
จากนั้นกดปุม

กดปมุ               เพือ่เลนดภูาพ

รปูแบบของ
การกาวกระโดด ตำแหนงของภาพ

ทีแ่สดงอยู

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

¤Œนหาภาพที่ตองการดวยความรวดเร็ว

คนหาภาพแบบกาวกระโดด

เลื่อนภาพไปครั้งละภาพตอภาพ
เลื่อนภาพไปครั้งละ 10 ภาพ
เลื่อนภาพไปครั้งละ 100 ภาพ
เลื่อนภาพเรียงไปตามลำดับเวลา
เลื่อนภาพเรียงไปตามลำดับโฟลเดอร
แสดงเฉพาะภาพยนตร
แสดงเฉพาะภาพนิ่ง
แสดงเฉพาะภาพที่ถูกตั้งอันดับ
(น.244) หมุน             เพื่อเลือกอันดับ

เมื่อกลองกำลังแสดงภาพแบบเดี่ยว
ใหหมุนวงแหวน

(แสดงทีละภาพ)

(ภาพเคลือ่นไหว)

(ตามคะแนนภาพ)



¢ยายดภูาพ

ในขณะเลนดภูาพ กดปมุ               เพือ่ขยายภาพ
ขยายดภูาพ

เมือ่ตองการลดการขยายลง กดปมุ
และเมือ่กดปมุ                        คางไว กลองจะลดการ
ขยายภาพลงจนกลับไปสูการแสดงภาพเดี่ยวปกติ

ใช          เพื่อเลื่อนดูสวนตางๆ ของภาพที่
 ถูกขยาย

เลื่อนดูสวนตางๆ ของภาพ

ขณะขยายดูภาพผูใชสามารถหมุนวงแหวน             เพื่อดูภาพอื่นๆ โดยคง
อัตราขยายอยู

หากตองการออกจากการขยายดูภาพ ใหกดปุม
       กลองจะแสดงภาพแบบภาพเดี่ ยว
ในขนาดปกติ

ไมสามารถขยายดูภาพยนตรได

ผูใชสามารถขยายดูภาพจากจอ LCD ไดตั้งแตขนาด 1.5 เทาจนถึง 10 เทา

ภาพจะถูกขยายใหใหญขึ้น

ตำแหนงของพื้นที่ที่ขยาย

ถากดปมุ                  ตอไปอกี จะสามารถขยายภาพ
ขึน้เรือ่ยๆ จนถงึขนาดใหญทีส่ดุ

ไมสามารถขยายดูภาพได เมื่อกลองกำลังแสดงภาพที่เพิ่งถายเสร็จ



àลนดภูาพ ดวยจอภาพแบบสมัผสั
จอภาพ LCD มพีืน้ผวิทีต่อบสนองตอการสมัผสั ผใูชสามารถใชปลายนิว้สมัผสัเพือ่ควบคมุการ
เลนดภูาพได กดปุม           เพื่อเลนดูภาพ

คนหาภาพทีต่องการ

เมือ่จอภาพแสดงภาพแบบภาพเดยีว ใช ปลายนิ้ว
เดยีว กวาดไปทางซายและขวาเพือ่ดภูาพตอไป เมือ่
กวาดนิ้วไปทางซาย จะเลื่อนไปดูภาพถัดไป(ใหม
กวา) เมือ่กวาดนิว้ไปทางขวา จะเลือ่นไปดภูาพกอน
หนา(เกากวา)

เลื่อนภาพดวยนิ้วเดียว

เมือ่จอภาพแสดงภาพดชัน ีใช ปลายนิว้เดยีว กวาด
ไปดานบนและลางเพื่อเลื่อนไปสูจอภาพแบบดัชนี
จอใหม  เมือ่กวาดนิว้ขึน้ไปทางดานบน จะเลือ่นไป
ดภูาพดชันหีนาถดัไป(ใหมกวา) เมือ่กวาดนิว้ไปทาง
ดานลาง จะเลื่อนไปดูภาพดัชนีหนากอนหนา
(เกากวา) และเมื่อเลือกภาพและใชปลายนิ้ว
แตะสมัผสั จอภาพจะแสดงภาพนัน้แบบภาพเดีย่ว

กระโดดขาม (แสดงผลแบบกาวกระโดด)

เลื่อนภาพโดยใชสองนิ้ว
เมือ่ใช ปลายนิว้สองนิว้ กวาดไปดานซายและขวาของ
จอภาพ ผูใชสามารถกระโดดขามภาพ โดยมีรูปแบบ
ตามทีป่รบัตัง้ไวใน [Image jump w/      ]
ซึง่อยภูายใน [    2]



àลนดูภาพ ดวยจอภาพแบบสัมผัส

ลดขนาดภาพ (ภาพดชัน)ี

แตละครั้งที่จีบปลายนิ้วเขาหากัน ภาพที่ปรากฏ
จะเปลีย่นไปจากภาพเดีย่วไปเปนภาพดชัน ี 4 ภาพ
และภาพดชัน ี9 ภาพ

จีบปลายนิ้วสองนิ้วเขาหากัน

ขยายภาพ

เมือ่แยกปลายนิว้ออกจากกนั ภาพบนจอภาพจะถกู
ขยายขึ้น

แยกปลายนิ้วสองนิ้วออกจากกัน

สามารถขยายภาพไดถงึขนาด 10x

ผใูชสามารถเลือ่นไปตามบรเิวณตางๆ ของภาพทีถ่กู
ขยายไดโดยการใชปลายนิ้วมือลากไป
เมื่อแตะสัญลักษณ [      ] ซึง่อยทูีม่มุบนดานขวา
ของจอภาพ จอภาพจะกลับไปแสดงภาพแบบ
ภาพเดี่ยว

ภาพที่ถูกเลือกจะถูกลอมรอบดวยกรอบสวางสี
น้ำเงิน และเมื่อใชปลายนิ้วแตะที่ภาพ จอภาพ
จะแสดงภาพนั้นในแบบภาพเดียว

ใชปลายนิ้วมือสองนิ้วแตะจอภาพ และจีบปลายนิ้วทั้ง
สองเขาหากัน

ใชปลายนิว้มอืสองนิว้แตะจอภาพ และแยกปลายนิว้ทัง้
สองออกจากกัน

วิธีใชจอภาพแบบสัมผัสซึ่งมีรายละเอียดในหนา 241 - 242 นั้นสามารถควบคุมใน
ขณะดูภาพจากจอโทรทัศนที่เชื่อมตออยูกับกลองไดดวย (น.258, 261)



มนุภาพ
ผูใชสามารถหมุนภาพที่แสดงอยู ใหมีทิศทางตามที่ตองการ

เลือก [Rotate]
ในแถบ [    1]  เลือก [Rotate]
จากนั้นกด

เลือกภาพที่ตองการ
กดปุม                  เพื่อเลือกภาพที่ตองการหมุน

ผูใชสามารถเลือกภาพไดจากภาพดัชนี (น.238)

หมุนภาพ
แตละครั้งที่กดปุม         ภาพจะถูกหมุนตาม
เข็มนาฬิกา ดังนี้:

เมื่ อตองการหมุนภาพอื่นๆ  ใหยอนกลับไป
ทำตามขั้นตอนที่ 2 และ 3
เมื่อตองการออกจากการปรับหมุนภาพ  และ
กลับสูเมนู กดปุม

ถาไดปรับตั้ง [   1: Auto rotate] ไปที่                 (น.208) กอนที่จะถายภาพ
แนวตั้ง ก็ไมจำเปนตองหมุนภาพเอง ตามที่อธิบายไวขางตน
เมื่อภาพถูกหมุนแลว แตยังมีทิศทางไมถูกตองเมื่อนำไปเลนดู ใหปรับตั้งเมนู
[   1: Auto rotate]  เปน
ไมสามารถหมุนภาพยนตรได

(หมนุภาพ)



ผูใชสามารถตั้งอันดับใหกับภาพนิ่งและภาพยนตรได โดยมีอันดับตั้งแต 1-5 :

เลือก [Rating]
ในแถบ [     2] เลือก [Rating]
จากนั้นกด

เลือกภาพหรือภาพยนตร

ใหลำดับภาพนิ่งหรือภาพยนตร
กดปุม               เพื่อเลื่อนตัวแสดงอันดับ
(Rating)

สามารถปรับใหการแสดงภาพเปนแบบครั้งละ
สามภาพ โดยกดปุม                  และหาก
ตองการใหกลับไปแสดงภาพแบบภาพเดียว
กดปุม

ทั้งภาพนิ่งและภาพยนตรที่ถูกใหอันดับไวแลว
จะถูกนับจำนวนสำหรับแตละอันดับ

หากตองการใหอันดับภาพหรือภาพยนตรอื่นๆ
อีก ใหทำซ้ำในขั้นตอนที่ 2 และ 3
เมื่อตองการออกจากการปรับตั้งและกลับไปสู
หนาแสดงเมนู ใหกดปุม

ารตัง้อนัดบั

(คะแนน)

กดปุม               เพื่อเลือกภาพนิ่ง
หรือภาพยนตรที่ตองการใหอันดับ

ฟงกชั่นนี้เรียกวา การตั้งอันดับ(Rating)



ารตั้งอันดับ

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

ดวยเมนู [     2: Slide Show] ผูใชสามารถปรับใหกลองเลนดู(Playback) เฉพาะ
ภาพและภาพยนตรที่ถูกใหอันดับได
ดวยซอฟทแวรที่ ไดมาพรอมกับกลอง  (น .350) ผู ใชสามารถเลือกเฉพาะภาพและ
ภาพยนตรที่ถูกใหอันดับได
เมื่อใชระบบปฏิบัติการ Window Vista และ Window 7 ผูใชสามารถตรวจสอบการให
อันดับจากขอมูลของไฟล หรือจากซอฟทแวรที่ไดมาพรอมกับตัวกลอง

การใชประโยชนจากการตั้งอันดับ
ดวยเมนู [      2 : Image jump w/            ] ผูใชสามารถปรับใหกลองแสดงเฉพาะ
ภาพและภาพยนตรที่ถูกใหอันดับได



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

ชจอปรับตั้งแบบเร็วขณะเลนดูภาพ

กดปมุ
ในขณะเลนดูภาพ กดปุม

หนาจอจะแสดงการปรับตั้งฟงกชั่นแบบรวด
เร็วทางดานซาย

เลือกฟงกชั่น และปรับตั้ง
กดปุม                 เพื่อเลือกฟงกชั่น

ชื่อของฟงกชั่นที่เลือกและกำลังปรับตั้งอยูใน
ขณะนั้นจะปรากฏอยูทางดานลางของจอภาพ

กดปุม               เพื่อเลือกฟงกชั่น

กดปุม             เพื่อปดจอของการปรับตั้ง
แบบรวดเร็ว

หากตองการหมุนภาพ ใหปรับตั้ง  [    1 : Auto rotate] เปน
ถา [    1 : Auto rotate] ถูกตั้งเปน            หรือ [Off] เมื่อสั่ง [     Rotate
image] ใหหมนุภาพ กลองจะบนัทกึการหมนุไวในขอมลูของภาพแตจะไมแสดงใหเหน็การหมนุ

สำหรับ Creative filters และ Resize กดปุม
           เพื่อปรับตั้งฟงกชั่น สำหรับ Creative
f i l te rs  ดูรายละเอียดหนา  270 และราย
ละเอียดของ Resize ดูหนา 273 เมื่อตองการ
ยกเลิก กดปุม

ออกจากการปรับตั้ง



ชจอปรับตั้งแบบเร็วขณะเลนดูภาพ

กดปุม            ระหวางเลนดูภาพแบบดัชนี กลองจะเปลี่ยนไปแสดงภาพแบบภาพ
เดียว และจอสำหรับการปรับตั้งอยางรวดเร็วจะปรากฏขึ้น และถากดปุม
อีกครั้ง กลองจะกลับไปแสดงภาพแบบดัชนี
หากไฟลภาพนั้นถูกถายดวยกลองอื่น จะมีขอจำกัดในการปรับตั้งฟงกชั่นตางๆ



นกุกบัภาพยนตร
มวีธิกีารงายๆ สามวธิใีนการเลนดภูาพยนตรทีถ่าย

ใชสาย AV AVC-DC400ST(อุปกรณเสริมพิเศษ) หรือ
สาย  HDMI(อุปกรณเสริมพิ เศษ)  ในการเชื่อมตอ
ระหว า งกล องกับ โทรทัศน  ผู ใ ช จึ งสามารถ เลน
ดูภาพยนตรและภาพนิ่งที่ถายไวจากจอโทรทัศนได
หากผูใชมีโทรทัศนที่มีคุณภาพระดับ High-Definition
และเชื่อมตอกลองกับโทรทัศนจากชองตอพวง HDMI
ก็สามารถจะชมภาพยนตรระดับ Full High-Definition
(Full HD:1920x1080) และ High-Definition(HD:
1280x720) เพื่ออรรถรสในการชมภาพยนตรที่มี
คุณภาพสูง

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

ดูภาพจากเครื่องรับโทรทัศน         (น.258,261)

หลังจากนำไฟลภาพยนตรไปตัดตอและแกไขดวยคอมพิวเตอรแลว จะไมสามารถนำกลับมาเลน
ดูจากตัวกลองไดอีก อยางไรก็ตาม วิดีโอ snapshot ที่ถูกนำไปตัดตอดวยซอฟทแวร EOS Video
Snapshot Task(น.190) สามารถนำกลับมาเลนดูจากตัวกลองไดอีก

ผูใชสามารถเลนดูภาพยนตรไดจากจอ LCD
ของกลอง และสามารถตัดตอสวนตนและทาย
ของภาพยนตรได  นอกจากนี้  สามารถเลน
ดูภาพนิ่งและภาพยนตรที่อยูในการดไดโดย
อัตโนมัติแบบสไลดโชว

เลนดูภาพจากจอ LCD ของกลอง         (น.250-257)



เลนดูและตัดตอภาพยนตรดวยคอมพิวเตอร      (น.350)

Êนุกกับภาพยนตร

ไฟลภาพยนตรที่ถูกบันทึกไวในการดสามารถถายโอน
เข าสู คอมพิว เตอรส วนตัว  และสามารถเลนดูด วย
ซอฟทแวร ImageBrowser EX (ใหมาพรอมกับกลอง)

เมื่อตองการเลนดูภาพอยางราบลื่นในคอมพิวเตอรสวนตัว คอมพิวเตอรที่ใชตองเปน
รุนที่มีสมรรถนะสูง และมีซอฟทแวร ImageBrowser EX อานคำแนะนำการใช
ซอฟทแวรซึ่งเปนเอกสาร PDF จากคูมือการใชซอฟทแวรในแผนซีดี
หากตองการใชซอฟทแวรอื่นๆ ในการดูภาพยนตร หรือตัดตอภาพยนตร ตรวจสอบ
กอนวาซอฟทแวรนั้นสนับสนุนไฟลสกุล .MOV ซึ่งสามารถดูรายละเอียดไดจากผูผลิต
ซอฟทแวรนั้นๆ

กลองจะไมสามารถเลนภาพยนตรที่ถายดวยกลองตัวอื่นได



ลนดภูาพยนตร

เลือก  [    ] (Play) จากนั้นกด
เลนดูภาพยนตร

ในขณะทีก่ลองแสดงภาพแบบภาพเดีย่ว
กดปมุ

สั่งเลนดูภาพ
กดปุม            เพื่อเลนดูภาพที่ถายไว

เลือกภาพยนตร

สามารถหยุดการเลนชั่วคราวไดดวยการกดปุม

ขณะเลนดูภาพยนตร สามารถปรับเสียงไดดวย
การหมุนวงแหวน

สำหรับรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับการเลน
ดูภาพ ดูหนาถัดไป

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

แผงควบคุมการเลนดูภาพยนตรจะปรากฏ
ทางดานลาง

กลองจะเริ่มเลนภาพยนตร

ผูใชสามารถกดปุม                     เพื่อใหแสดง
ขอมูลของการถายภาพยนตรได (น.267)

ลำโพง

กดปุม                เพื่อเลือกภาพยนตร

สัญลักษณ                     จะปรากฏขึ้นที่มุมบน
ดานซายของจอภาพ เพื่อแสดงวาเปนภาพยนตร
ถาเปนวิดีโอ snapshot จะเปน



àลนดูภาพยนตร

นิยามของฟงกชั่นตางๆ ในระบบเลนดูภาพฟงกชั่น
กลับไปสูระบบเลนดูภาพแบบภาพเดี่ยว

เลนดูภาพยนตรจากเฟรมแรก

เลนเฟรมสุดทายของภาพยนตร

เลนและปรับแตงภาพ (น.252)
ตำแหนงของภาพยนตรในปจจุบัน
ระยะเวลาที่เลนภาพยนตร (นาที:วินาที)
ผใูชสามารถปรบัระดบัเสยีงของไมโครโฟนในตวั (น.250)
โดยหมุนวงแหวน

ปรับความเร็วในการเลนภาพใหชาลง โดยกดปุม
ความเร็วในการเลนภาพยนตรจะปรากฏที่มุมขวาบนของจอภาพ

เลนภาพยนตรพรอมกบัเสยีงเพลงประกอบ (น.257)

แตละครั้งที่กดปุม             กลองจะเลนยอนหลังกลับไปทีละหนึ่งเฟรม
ถากดปุม                คางไว ภาพยนตรจะเลนยอนกลับ
แตละครัง้ทีก่ดปมุ กลองจะเลนภาพยนตรแบบเฟรมตอเฟรม
ถากดปุม                 คางไว กลองจะเลนเฟรมลำดับถัดๆ ไปอยางรวดเร็ว

กดปุม                     เพื่อกลับสูการแสดงภาพแบบภาพเดี่ยว

ควบคุมการเลนภาพดวยจอแบบสัมผัส

จอภาพจะเริ่มเลนภาพยนตร
ใชนิ้วแตะ [      ] ที่กลางจอภาพ

เมื่ อตองการควบคุมจากแผงควบคุมการ
เลนภาพ ใหใชนิ้วแตะสัญลักษณ
ที่มุมบนดานซายของจอภาพ
หากตองการหยุดการเลนภาพยนตรขณะที่
เลนไปแลว ใหใชนิ้วแตะจอภาพ แผงควบคุม
การเลนภาพจะปรากฏขึ้น

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



ารตดัตอสวนหวัและทายของภาพยนตร
ผูใชสามารถตัดตอและปรับแตงสวนหัวและทายสุดของภาพยนตร โดยสามารถปรับเพิ่มใน 1 วินาที

เมือ่เขาสหูนาจอของการดภูาพยนตร
เลอืก [      ]

หนาจอจะแสดงรายการของการตัดตอ

กำหนดสวนที่ตองการตัดตอ
เลือกตัดตอสวนหัว       หรือสวนทาย
จากนั้นกด

หลังจากเลือกสวนที่ตองการตัดตอไดแลว และ
กดปุม         จะมีแถบสีน้ำเงินปรากฏที่สวน
บนของภาพจะแสดงสวนที่เหลือของภาพยนตร

ตรวจสอบการตัดตอ

หากตองการเปลี่ยนแปลงใหยอนกลับสูขั้นตอนที่ 2

หากตองการยกเลิกการตัดตอ ใหกดปุม
เลือก  [OK] ที่หนาจอยืนยัน และกดปุม

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

เลือก           และกดปุม           เพื่อเลนดู
ภาพสวนที่เปนแถบสีน้ำเงิน



เลือก [     ] จากนั้นกดปุม
หนาจอจะแสดงตัวเลือกในการบันทึก
ถาตองการบันทึกเปนภาพยนตรใหม
(ไฟลใหม) เลือก [New file] หรือถาตองการ
บันทึกทับตนฉบับ เลือก [Overwrite]
จากนั้นกด

บันทึกภาพยนตร

หากการดไมมีพื้นที่วางพอสำหรับบันทึกไฟลใหม จะไมมีตัวเลือก [New file] ใหเลือก

ถาแบตเตอรีมีพลังงานต่ำมาก จะไมสามารถตัดตอภาพยนตรได ใหใชแบตเตอรีที่มี
พลังงานเต็มเมื่อตองการตัดตอภาพยนตร

สามารถเลือกชวงเวลาไนการตัดตอไดละเอียดในระดับขั้นละ 1 วินาที(ระบุตำแหนงได
โดย       )  ซึ่งตำแหนงที่ถูกตัดตอจริงอาจจะคลาดเคลื่อนจากตำแหนงที่กำหนดไวเล็ก
นอย

¡ารตัดตอสวนหัวและทายของภาพยนตร

ที่หนาจอแสดงการยืนยัน เลือก  [OK] จากนั้น
กดปุม            เพื่อบันทึกภาพยนตรที่ตัดตอ
แลว และกลับไปสูหนาจอของการเลน
ภาพยนตร



ไลดโชว (เลนดภูาพอตัโนมตั)ิ
ผูใชสามารถสั่งเลนดูภาพในการดโดยอัตโนมัติแบบสไลดโชวได

เลือก [Slide show]
ในแถบ [    2] เลือก [Slide show]
จากนั้นกดปุม

เลือกภาพที่ตองการเลน
กดปุม                เพื่อเลือกรายการ
จากนั้นกด

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

กดปุม                  เพื่อเลือกรายการใดรายการ
หนึ่ง: [     Date/      Folder/     Rating]

กดปุม                  เพื่อเลือกรายการที่ตองการ
จากนั้นกด

เมื่อ <              > สวางขึ้น
กดปุม

จำนวนภาพที่จะเลน

(ทุกภาพ/ภาพเคลื่อนไหว/ภาพนิ่ง)

(วันที่/โฟลเดอร/คะแนน)

[วันที่] [โฟลเดอร] [อันดับภาพ]



นยิามของรายการตางๆ ในระบบเลนดภูาพรายการ
ภาพนิ่งและภาพยนตรทั้งหมดในการดจะถูกนำมาเลน

ภาพนิ่งและภาพยนตรทั้งหมดที่ถายในวันที่เลือกจะถูกเลน

เลนเฉพาะภาพยนตรในการด
เลนเฉพาะภาพนิ่งในการด
เลนภาพนิ่งและภาพยนตรที่ถูกจัดอันดับไวแลวจะถูกเลน

เลนภาพนิ่งและภาพยนตรในโฟลเดอรที่เลือกจะถูกเลน

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

การเลือกเพลงประกอบ(Backgoound music)
ไดอธิบายไวในหนา 257
หลังจากเลือกปรับตั้งแลว กดปุม

[ระยะเวลาที่เลน] [เลนซ้ำ]

[ลูกเลนเปลี่ยนภาพ] [เสียงเพลงประกอบ]

Êไลดโชว (เลนดูภาพอัตโนมัติ)



กดปุม               เพื่อเลือก [Start] (เริม่)
จากนั้นกดปุม

เมื่อตองการเลิกเลนภาพแบบสไลดโชว และกลับ
สูหนาจอของการเลือกปรับตั้ง กดปุม

เริ่มสไลดโชว

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

ออกจากสไลดโชว

ในขณะเลนดูภาพยนตร สามารถปรับเสียงดังหรือคอยไดโดยหมุนวงแหวน

หากตองการหยุดเลนสไลดโชวชั่วคราว กดปุม            เพื่อหยุดชั่วคราว จะมี
ปรากฏขึ้นที่สวนบนทางดานซายของจอภาพ กด           อีกครั้งถาตองการเลนตอไป
ผูใชสามารถหยุดเลนสไลดโชวไดดวยการใชนิ้วแตะจอภาพ
ขณะที่กำลังเลนดูภาพในแบบอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนรูปแบบการเลนดูภาพนิ่งดวย
การกดปุม                (น.82)

Êไลดโชว (เลนดูภาพอัตโนมัติ)

[ผลพิเศษของรอยตอ]

ในขณะเลนภาพแบบสไลดโชว ระบบตัดพลังงานอัตโนมัติจะไมทำงาน

ขณะที่เลนสไลดโชว หรือกำลังหยุดการเลนชั่วคราว สามารถเลื่อนไปดูภาพตอๆ ไปได
เองโดยกดปุม

[เพลงประกอบ]

ระยะเวลาในการแสดงภาพแตละภาพอาจจะไมเทากัน ขึ้นอยูกับภาพ
สามารถเลนภาพแบบสไลดโชวโดยดูภาพจากจอโทรทัศนได ดูหนา 258



Êไลดโชว (เลนดูภาพอัตโนมัติ)

เลือกเพลงประกอบ

ปรับตั้ง [Background music] เปน [On]
จากนั้นกดปุม

กดปุม             เพื่อเลือกเพลงประกอบที่ตอง
การ จากนั้นกดปุม             และสามารถจะ
เลือกเพลงประกอบไดคราวละหลายเพลง

เลือก [Background music]

เลือกเพลงประกอบ

เลนเพลงประกอบ
หากตองการฟงเพลงตัวอยางของเพลง
ประกอบ ใหกดปุม

กด              เมื่อตองการเลือกเปลี่ยนเพลงไป
ฟงเพลงอื่นๆ  และเมื่อตองการสั่ งหยุดเลน
กดปุม              อีกครั้ง

สามารถจะใช              เพื่อปรับเพิ่มลดความ
ดังของเสียง
หากตองการลบเพลงประกอบ กดปุม
เพื่อเลือกเพลงดังกลาว จากนั้นกดปุม

เมื่อซื้อกลองมาใหม  ผู ใชจะไมสามารถเลือกเพลงในตัวกลองได  จนกวาจะใช
ซอฟทแวร EOS Utility(ไดมาพรอมกับกลอง) เพื่อสำเนาภาพมายังการด สำหรับ
รายละเอียด อางอิงไดจากคูมือการใช EOS Utility ใน CD-ROM



ดภูาพจากจอโทรทศัน

ตอสาย HDMI เขากับตัวกลอง

หันปลั๊กดานที่มีสัญลักษณ
ไปทางดานหนาของกลอง แลวเสียบเขากับชอง
เสียบ

ตอสาย HDMI ไปยังเครื่องรับโทรทัศน

ตอสาย HDMI ไปที่ชองเสียบ  HDMI IN
ของเครื่องรับโทรทัศน

เปดเครื่องรับโทรทัศน และปรับใหรับ
สัญญาณวิดีโอ เพื่อเลือกจุดตอเชื่อม

ปรบัสวติซของกลองไปที่

เมื่อเลนภาพยนตรจากโทรทัศน ใหปรับระดับเสียงของภาพยนตรไดที่เครื่องรับโทรทัศน จะไม
สามารถปรบัระดบัเสยีงไดจากตวักลอง
กอนทีจ่ะตอเชือ่มกลองกบัโทรทศันดวยสาย HDMI ใหปดสวติซของกลองและเครือ่งรบัโทรทศัน
เสยีกอน
บางสวนของภาพยนตรอาจจะถกูตดัออกไปจากจอภาพ ขึน้อยกูบัโทรทศันทีน่ำมาใช

ดูภาพจากเครื่องรับโทรทัศน HD(High-Definition)

สามารถตอกลองกบัจอโทรทศัน เพือ่ดภูาพนิง่และภาพยนตรทีถ่าย

ตองใชสายตอเชือ่ม HDMI HTC-100(อปุกรณเสรมิ)



´Ùภาพจากจอโทรทัศน

กดปุม           ที่ตัวกลอง
ภาพจากกลองจะไปปรากฏที่โทรทัศน (จะไมมี
ภาพและขอมูลใดๆ  ปรากฏที่จอ  LCD ของ
กลอง)
โทรทัศนจะแสดงภาพดวยความละเอียดที่ดีที่
สุดโดยอัตโนมัติ

สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลนไดดวย
การกดปุม
หากตองการดูภาพยนตร ดูหนา 250

หามตอพวงอุปกรณชนิดอื่นๆ เขากับชองเสียบตอพวงของกลอง <HDMI OUT>
อาจทำใหกลองเสียหายได
โทรทัศนบางรุนอาจไมสามารถแสดงภาพจากกลองได ในกรณีนี้ ใหใชสายเชื่อมตอแบบ
stereo AV AVC-DC400ST(อุปกรณเสริมพิเศษ) ในการตอเชื่อมกับโทรทัศน

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

ชองเสียบ <A/V OUT> ของกลอง และชองเสียบ <HDMI OUT> จะไมสามารถใชงาน
พรอมๆ กันได

ตั้ง  [Ctrl over HDMI] เปน [Enable]
ในแถบ [      2] เลือก [Ctrl over HDMI] จาก
นั้นกด
เลือก [Enable] และกด            อีกครั้ง

(ควบคมุผาน HDMI) (ใชงาน)



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

ตอเชื่อมกลองกับโทรทัศน

เลอืกภาพ
เล็งรีโมทไปที่เครื่องรับโทรทัศน
และกดปุม             เพื่อเลือกภาพ

จะมีรายการเมนูปรากฏบนจอภาพ ดังภาพ
ตัวอยางซายมือ

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

ถ า เลื อก  [Return]  แลวกดปุม  “En te r ”
รายการของเมนูตางๆ จะหายไป จากนั้นใช
         เพื่อเลือกภาพที่ตองการ

กดปุม           ที่ตัวกลอง
ภาพจากกลองจะไปปรากฏที่โทรทัศน และ
สามารถใชรีโมทคอนโทรลของโทรทัศนในการ
ควบคุมการเลนภาพได

กดปมุ “Enter” ของรโีมท

´Ùภาพจากจอโทรทัศน

เมนูของการเลนภาพยนตร

เมนูของการเลนภาพนิ่ง

ยอนกลับ
ภาพดัชนี 9 ภาพ
เลนภาพยนตร
สไลดโชว
แสดงขอมูลการถายภาพ
หมุนภาพ

เครือ่งรบัโทรทศันบางรนุ ตองปรบัตัง้ใหการตอเชือ่มแบบ HDMI CEC ทำงานเสยีกอน ดรูาย
ละเอยีดไดจากคมูอืการใชงานของโทรทศัน
เครื่องรับโทรทัศนที่มีระบบ HDMI CEC เฉพาะบางรุนอาจจะแสดงภาพผิดปกติ ในกรณี
นี้ ใหปรับตั้งเมนูของ [     2: Ctrl over HDMI] ใหเปน [Disable] และใชกลองในการ
ควบคุมการเลนดูภาพ



´Ùภาพจากจอโทรทัศน

ภาพจากกลองจะไปปรากฏที่โทรทัศน
(จะไมมีภาพใดๆ ปรากฏที่จอ LCD ของกลอง)

ดูภาพจากโทรทัศนที่ไมใชระบบ HD (High-Definition)
ตอสาย AV AVC-DC400ST (อุปกรณ
เสริมพิเศษ) เขากับตัวกลอง

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

ตอสาย AV ไปยังเครื่องรับโทรทัศน

ตอสาย AV ไปที่ชองเสียบ VIDEO IN และกับ
ชองเสียบ AUDIO  IN  ของเครื่องรับโทรทัศน

เปดเครื่องรับโทรทัศน และปรับใหรับ
สัญญาณวิดีโอ เพื่อเลือกจุดตอเชื่อม

ปรบัสวติซของกลองไปที่

กดปมุ

ดูวิธีสั่งเลนภาพยนตร หนา 250

หามใชสายตอเชื่อม AV แบบอื่นๆ นอกจากlสาย Stereo AV AVC-DC400ST(อุปกรณ
เสริมพิเศษ) ที่ไดมาพรอมตัวกลอง อาจจะดูภาพไมไดถาใชสายชนิดอื่น

หากระบบวิดีโอที่ตั้งไวในตัวกลองไมเขากับระบบของโทรทัศน  การแสดงภาพจะผิดปกติ
ปรับตั้งระบบวิดีโอใหตรงกัน ดวยเมนู  [   2: Video system]

สีแดง
สีขาว
สีเหลือง



องกันภาพถูกลบ
การปองกันไมใหภาพที่ถายแลวถูกลบไปโดยไมเจตนา

เลือก [Protect images]
ในแถบ  [     1]  เลือก [Protect images]
จากนั้นกด

กดปุม                 เพื่อเลือกภาพที่ตองการ
ปองกันถูกลบ แลวกด

เลือกภาพที่ตองการปองกันถูกลบ

เมื่อตองการออกจากการปรับตั้งนี้ ใหกดปุม
                 กลองจะกลับมาแสดงเมนูอีกครั้ง

เมื่อภาพถูกปองกันการลบแลว จะมีสัญลักษณ
           ปรากฏขึ้นบนจอภาพ

หากตองการยกเลิกการปองกันลบภาพสำหรับ
ภาพนั้นๆ ใหกดปุม              สัญลักษณ
               จะหายไป
หากตองการปองกันภาพอื่นๆ ถูกลบ
ใหเริ่มปรับตั้งจากขั้นตอนที่ 3

สัญลักษณของการ
ปองกันภาพถูกลบ

หนาจอจะแสดงรายการตัวเลือกของการ
ปองกันภาพถูกลบ

(ปองกนัภาพ)

(เลือกภาพ)

ปองกนัภาพถกูลบสัญลักษณปองกันภาพถูกลบ

เลือกภาพที่ตองการปองกันถูกลบทีละภาพ

เลือก [Select images]
จากนั้นกดปุม
ภาพนั้นจะปรากฏขึ้นที่จอภาพ



»‡องกันภาพถูกลบ

สามารถปองกันไฟลภาพยนตรถูกลบได
เมื่อภาพไดถูกตั้งการปองกันลบไวแลว จะไมสามารถลบไดดวยคำสั่งใดๆ ในตัวกลอง
หากตองการลบภาพนั้น จะตองยกเลิกการปองกันเสียกอน

หากผูใชสั่งลบภาพทั้งหมด (น.265) จะเหลือเพียงภาพที่ถูกปองกันลบเทานั้นที่ยังคงอยู
เปนรูปแบบที่สะดวกเมื่อตองการลบภาพอื่นๆ ที่ไมตองการทิ้งไปในคราวเดียว

หากผูใชฟอรแมทการด (น.48) ภาพที่ถูกปองกันลบ จะถูกลบไปดวย

ปองกันภาพทั้งหมดในการดหรือในโฟลเดอรถูกลบ
สามารถปองกันไมใหภาพทั้งหมดในการดหรือในโฟลเดอรถูกลบ ดวยการสั่งครั้งเดียว

ในแถบ [     1: Protect images] เมื่อเลือก
[All  images in folder] หรือ
[All images on card] ภาพทุกๆ ภาพภายในการด
หรือในโฟลเดอรจะถูกปองกันการลบ
หากตองการยกเลิกการปองกันภาพถูกลบ เลือก
[Unprotect all images in folder] หรือ
[Unprotect all images on card]



ารลบภาพ
ผูใชสามารถจะเลือกภาพและลบภาพทีละภาพ หรือลบภาพทั้งหมด โดยภาพที่มีการ
ปองกันการลบภาพไวจะไมถูกลบ (น.262)

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

เลือก [Erase] (ลบ)  จากนั้นกดปุม
ภาพที่เลนดูอยูจะถูกลบไป

ในแถบ [     1]  เลือก [Erase images]
จากนั้นกดปุม

เลือก [Erase images] (ลบภาพ)

ลบภาพครั้งละภาพ
เลนดูภาพที่ตองการลบ

กดปมุ
เมนูของการลบภาพจะปรากฏขึ้นที่ดานลาง
ของจอภาพ

ลบภาพ

ดวยการทำเครื่องหมาย           ใหกับภาพตางๆ ที่ตองการลบ เพื่อสั่งลบภาพหลายๆ
ภาพภายในเวลาเดียวกัน

ทำเครื่องหมาย         กับภาพที่ตองการลบเพื่อลบภาพเปนกลุม



¡ารลบภาพ

ภาพที่เลือกทำเครื่องหมายไวจะถูกลบ

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

เลือกภาพที่ตองการลบ
เลือกภาพที่ตองการลบดวยปุม
จากนั้นกดปุม

สัญลักษณ        จะปรากฏขึ้นบริ เวณดาน
บนซายของภาพ
หากตองการลบภาพอื่นๆ ใหทำตามขั้นตอนที่ 3

ลบภาพ
กดปมุ

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

เลอืก [OK] จากนัน้กดปมุ

ลบภาพทุกๆ ภาพในโฟลเดอรหรือในการด

หากตองการลบภาพทีป่องกนัการลบไว ใหฟอรแมทการด (น.48)

ภาพจะปรากฏที่จอ LCD
หากตองการเลนดภูาพครัง้ละ 3 ภาพ กดปมุ

และถาตองการกลับไปดูภาพแบบ
ภาพเดีย่ว กดปมุ

(เลือกและลบภาพ)



ระดับการชดเชยแสง
ระดับการชดเชยแสงแฟลช

ความไวชตัเตอร

ระบบบนัทกึภาพ
ระบบวดัแสง

คณุภาพในการบนัทกึ

สถานะการสงสญัญาณ
ของ Eye-Fi card

สมดลุสขีาว

ขนาดไฟล

ปรบัแกสมดลุสขีาว

วนัทีแ่ละเวลาทีบ่นัทกึ
ระบบสี

เพิม่รายละเอยีด
ในสวนสวาง

ความไวแสง

การปรบัตัง้ Picture Style

Histogram
(Brightness/RGB)

เลขลำดับโฟลเดอร - ลำดับไฟล

ปองกันภาพถูกลบ

สดงขอมลูการถายภาพ

* เมื่อถายภาพเปน                      จะแสดงขอมูลเฉพาะของไฟล

ลำดับการเลนดูภาพ /
จำนวนภาพที่บันทึกทั้งหมด

ตัวอยางการแสดงขอมูลภาพที่ถายดวยระบบ Creative Zone

ชองรบัแสง

การจัดอันดับ (Rating)

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



ตัวอยางการแสดงขอมูลของการถายภาพยนตร

ตัวอยางการแสดงขอมูลภาพที่ถายดวยระบบ Basic Zone

ลักษณะภาพและผลของ
ลักษณะภาพ

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

สภาพแสงหรอืฉากหลงั

ระยะเวลาในการบนัทกึ

เลนดูภาพ

ระบบบนัทกึภาพยนตร

ความละเอยีดในการ
บนัทกึภาพยนตร

ความเรว็เฟรม(เฟรมตอวนิาท)ี

ขนาดไฟลภาพยนตร

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

áสดงขอมูลการถายภาพ

ระบบบนัทกึภาพ

ความไวชตัเตอร
ชองรบัแสง



เกี่ยวกับ Histogram
histogram ที่แสดงผลความเขมสวาง(brightness) จะแสดงการกระจายตัวของความ
เขมสวางในภาพรวมและความตอเนื่องของการไลระดับ สวน histogram ที่แสดง
ผลแมสี RGB จะใชสำหรับตรวจสอบความอิ่มตัวและการไลระดับของโทนสี ซึ่งผูใช
สามารถสับเปลี่ยนการแสดงผล histogram สองแบบนี้ดวยการ
เลือกจากเมนู [     2: Histogram disp.]

ตัวอยาง Histogram

ภาพมืดเกินไป

ภาพสวางเกินไป

ภาพปกติ

áสดงขอมูลการถายภาพ

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

[RGB] Display

เกี่ยวกับการเตือนพื้นที่สวางในภาพ
เมื่อปรับตั้งใหกลองแสดงขอมูลการถายภาพ บริเวณที่เปนสวนสวางของภาพจะกระพริบ
ถาพบวามีพื้นที่สวนสวางซึ่งไมมีรายละเอียดมากจนเกินไป ใหถายภาพใหมโดยตั้งระดับ
การชดเชยแสงไปทางคาลบ เพื่อใหภาพมีรายละเอียดมากขึ้น

[Brightness] Display
histogram แบบนี้จะมีลักษณะเปนกราฟที่แสดงการกระจายของ
ระดับความเขมสวางของภาพ ซึ่งโทนเขมที่สุดจะอยูทางซายสุดและ
โทนที่สวางที่สุดจะอยูทางขวาสุด  โดยแกนตั้ งจะเปนตัวแสดง
จำนวนพิกเซลของแตละโทน หากจำนวนพิกเซลมีปริมาณมากๆ ทาง
ดานซายของกราฟ ก็หมายถึงภาพนั้นจะมืดเกินไป และในทำนอง
กลับกัน หากจำนวนพิกเซลมีปริมาณมากๆ ทางดานขวาของกราฟ
ก็หมายถึงภาพนั้นจะสวางเกินไป และในกรณีที่จำนวนพิกเซลทาง
ดานขวาของกราฟมีมากๆ ภาพนั้นก็อาจจะสูญเสียรายละเอียดใน
สวนสวาง  histogram แบบ [Brightness] จึงมีประโยชนในการ
ตรวจสอบความเขมสวางของภาพวาจะเอนเอียงไปทางใด และยังใช
ตรวจสอบภาพการกระจายของโทนดวย
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หลงัจากถายภาพไวแลว  ผใูชสามารถตกแตงภาพดวยฟลเตอรสรางสรรค
ภาพ(Creative filters) และปรับลดขนาดของภาพที่ถายมาแลวได(ลด
จำนวนพกิเซลของภาพ)

ไมสามารถประมวลผลไฟลแบบ RAW ทีถ่ายไวดวยกลองรนุอืน่ๆ ได

การประมวลผลภาพดังที่จะไดอธิบายในบทนี้ จะไมสามารถทำไดหากกลองนั้น
กำลงัเชือ่มตอกบัคอมพวิเตอร โดยการตอเชือ่มผานชองเสยีบ <DIGITAL>



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

ภายในแถบ [     1] เลอืก [Creative filters]
จากนั้นกดปุม

เลือก [Creative filters]

กลองจะแสดงภาพ

เลอืกภาพ
เลือกภาพที่ตองการใหเกิดผลจากฟลเตอรสราง
สรรคภาพ
เมือ่กดปมุ                  ผใูชสามารถเลอืกแสดง
ภาพ และเลอืกภาพจากการดได

เลือกฟลเตอร
เมือ่กดปมุ             รายการของฟลเตอรตางๆ
จะปรากฏขึ้น

กดปมุ                  เพือ่เลอืกฟลเตอร
จากนั้นกดปุม
ภาพที่ถูกปรับแตงดวยฟลเตอรแลว
ก็จะปรากฏขึ้น

ปรับต้ังผลของฟลเตอร
กดปมุ                  เพือ่ปรบัตัง้ผลของฟลเตอร
จากนั้นกดปุม
สำหรบัฟลเตอรแบบ miniature effect ใหกดปมุ
          เพื่อเลือกพื้นที่ภาพ(ภายในบริเวณ
ของกรอบสขีาว) ซึง่ตองการเลอืกใหเปนบรเิวณที่
มคีวามคมชดั จากนัน้กดปมุ

สำหรับรายละเอียดลักษณะของฟลเตอรสราง
สรรคชนดิตางๆ ดทูีห่นา 271, 272

(ฟลเตอรสรางสรรค)



เมื่อตั้งเปน            หรือ                   ฟลเตอรสรางสรรคภาพจะประมวลผลกับไฟลแบบ
และบนัทกึไฟลภาพนัน้ไวเปนไฟลแบบ JPEG ถามกีารปรบัตัง้อตัราสวนของภาพเมือ่ถายภาพดวย
ระบบ Live View และมีการใชฟลเตอรสรางสรรคภาพกับไฟลแบบ           ขอมูลภาพจะถูกบันทึก
ตามอตัราสวนของภาพทีไ่ดปรบัตัง้ไว

บันทึกไฟลภาพ
เลอืก [OK] เพื่อบันทึกไฟลภาพ

ลเตอรสรางสรรคภาพ

ตรวจสอบดูหมายเลขโฟลเดอรและหมายเลข
ภาพ   จากนัน้เลอืก [OK]
หากตองการใชฟลเตอรสรางสรรคภาพกับภาพ
อืน่ๆ ตอไป ใหทำตามขัน้ตอนที ่2 ถงึ 5
หากตองการออกจากการปรับตั้งและกลับสูเมนู
กดปมุ

คุณสมบัติของฟลเตอรสรางสรรคภาพ

ปรบัภาพใหเปนขาวดำ และมเีกรนมากขึน้ และออกแบบใหปรบัความเปรยีบตาง (contrast)
ได ชวยใหปรบัตัง้ผลพเิศษในสไตลของภาพขาวดำได

ทำใหภาพดนูมุนวล โดยการออกแบบใหปรบัระดบัของความเบลอได จงึสามารถปรบัความ
นุมนวลของภาพไดอยางละเอียด

(ภาพหยาบ ขาว/ดำ)

(ซอฟทโฟกสั)



ปรับลักษณะของสีในภาพใหดูเหมือนภาพที่ถายดวยกลอง Toy และปรับใหมุมของภาพทั้ง
4 ดานเขมขึ้นเหมือนลักษณะภาพจากกลอง Toy ดวย และผูใชสามารถปรับเปลี่ยนโทนสี
ไดดวย

สรางสรรคโดยเนนจุดเดนของภาพใหนาสนใจมากเปนพิเศษ สามารถปรับตั้งไดในขั้นตอน
ที ่4 โดยเมือ่กดปมุ                     ผใูชสามารถหมนุกรอบสขีาว(กรอบเลอืกพืน้ทีข่องจดุเดน ซึง่
เปนบรเิวณทีจ่ะกำหนดใหมคีวามคมชดั) ใหเปนแนวตัง้หรอืแนวนอนกไ็ด

(ลูกเลนกลองของเลน)

(เอฟเฟคกลองรเูขม็)

(ลกูเลนของเลนสตาปลา)
ใหผลพเิศษเปนลกัษณะของภาพทีถ่ายดวยเลนสตาปลา(Fish-eye lens) ภาพจะมลีกัษณะ
บิดเบือนในลักษณะของวงกลม
โดยขึ้นอยูกับระดับของผลพิเศษจากฟลเตอร สวนของภาพบริเวณขอบอาจจะหายไปหรือ
เกดิความเปลีย่นแปลงไป และบรเิวณสวนกลางของภาพจะถกูขยายใหใหญขึน้ คณุภาพและ
รายละเอยีดของบรเิวณกลางภาพอาจลดทอนลงโดยขึน้อยกูบัจำนวนพกิเซลทีถ่กูบนัทกึ ดงั
นัน้ในขัน้ตอนที ่4 ควรตรวจสอบผลทีเ่กดิขึน้ตอภาพจากผลพเิศษทีป่รบัตัง้จากภาพทีป่รากฏ
ใหเห็นดวย

ลเตอรสรางสรรคภาพ

ใหผลพเิศษเปนลกัษณะของภาพทีค่ลายกบัภาพสนี้ำมนั และทำใหจดุเดนดมูมีติเิหมอืนภาพ
สามมติ ิผใูชสามารถปรบัตัง้ความเปรยีบตางและความอิม่ตวัของส ีแตทองฟา กำแพงทีเ่ปน
สขีาว และวตัถทุีม่ขีนาดเลก็ในภาพอาจมกีารไลระดบัโทนสทีีห่ยาบขึน้ อาจจะดผูดิไปจาก
ปกต ิหรอืมสีญัญาณรบกวนปรากฏขึน้

(ลกูเลนของภาพสนี้ำมนั)

(ลกูเลนของภาพสนี้ำ)
ใหผลพเิศษเปนลกัษณะของภาพทีค่ลายกบัภาพสนี้ำ ดวยสสีนัทีด่นูมุนวล ผใูชสามารถปรบั
ความเขมของสไีด แตถาภาพนัน้เปนภาพทีถ่ายกลางคนืหรอืภาพทีถ่ายโดยมฉีากหลงัทีม่ดื
เขม ก็อาจจะมีการไลระดับโทนสีที่ไมนุมนวลนัก อาจจะดูผิดไปจากปกติ หรือมีสัญญาณ
รบกวนปรากฏขึ้น



ดขนาดภาพ
ผใูชสามารถลดขนาดภาพ(resize) หมายถงึการลดจำนวนพกิเซล และบนัทกึเปนไฟลใหม การ
ลดขนาดภาพนัน้ เปนฟงกชัน่ทีใ่ชไดเฉพาะกบัไฟลแบบ JPEG L/M/S1/S2 สวน JPEG S3
และ RAW จะไมสามารถลดขนาดได

ในแถบ [     1] เลอืก [Resize]
จากนั้นกดปุม

เลือก [Resize]

กลองจะแสดงภาพ

เลอืกภาพ
เลือกภาพที่ตองการลดขนาด
เมือ่กดปมุ                 ผใูชสามารถเลอืก
แสดงภาพแบบดัชนีและเลือกภาพจากดัชนีได

เลือกขนาดภาพที่ตองการ
กดปมุ             เพือ่แสดงรายการของขนาด

กดปมุ                 เพือ่เลอืกขนาดทีต่องการ
จากนั้นกดปุม

บันทึกไฟลภาพ
กดปมุ  [OK]  เพื่อบันทึกไฟล

ตรวจสอบดูหมายเลขโฟลเดอรและหมายเลข
ภาพ จากนัน้เลอืก [OK]
หากตองการลดขนาดภาพอืน่ๆ ตอไป
ใหทำตามขัน้ตอนที ่2 ถงึ 4
หากตองการออกจากการปรับตั้งและกลับสูเมนู
กดปมุ

ขนาดภาพทีต่องการ

(ปรับขนาด)



ดขนาดภาพ

ขนาดภาพตนฉบับ และตัวเลือกในการลดขนาดภาพ

เกีย่วกบัขนาดภาพ

ระดบั
คุณภาพ

อตัราสวนของดานและจำนวนพกิเซล(โดยประมาณ)

การแสดงผล [***M ****x****] ซึ่งแสดงเปนตัวอยางในขั้นตอนที่ 3 .ในหนากอนหนานี้ จะมี
อตัราสวนของดาน 3:2 ซึง่ความสมัพนัธของขนาดและอตัราสวนของดานไดแสดงไวในตาราง
ดานลางนี้ และสำหรับคาที่มีเครื่องหมายดอกจัน จะเปนคาที่จำนวนพิกเซลไมสอดคลองกับ
อตัราสวนของดานอยเูลก็นอย และจะมกีารตดัสวนภาพทิง้ไป

ขนาดภาพตนฉบบั ขนาดที่สามารถลดลงได

3456x2304
(8.0 ลานพิกเซล)

2592x1728
(4.5 ลานพิกเซล)

1920x1280
(2.5 ลานพิกเซล)

720x480
(350,000 พกิเซล)

3072x2304
(7.0 ลานพิกเซล)

2304x1728
(4.0 ลานพิกเซล)

1690x1280*
(2.2 ลานพิกเซล)

640x480
(310,000 พกิเซล)

3456x2304
(8.0 ลานพิกเซล)

2592x1456*
(3.8 ลานพิกเซล)

1920x1080
(2.1 ลานพิกเซล)

720x400*
(290,000 พกิเซล)

2304x2304
(5.3 ลานพิกเซล)

1728x1728
(3.0 ลานพิกเซล)

1280x1280
(1.6 ลานพิกเซล)

480x480
(230,000 พกิเซล)
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การพมิพ (น.276)
ผูใชสามารถตอเชื่อมกลองเขากับเครื่องพิมพโดยตรงเพื่อพิมพภาพที่อยู
ในการด กลองรุนนี้สนับสนุนการตอเชื่อมระบบ “     PictBridge” ซึ่ง
เปนมาตรฐานของ Direct Printing

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

ผู ใชสามารถเจาะจงเลือกภาพที่ตองการในการดสำหรับพิมพลงใน
photobook ได

(น.245)

(น.289)



àตรยีมการพมิพภาพ

ตอเชือ่มกลองกบัเครือ่งพมิพ

อานรายละเอียดในคูมือของเครื่องพิมพ
เตรียมเครื่องพิมพ

ใชสายตอพวงที่ไดมาพรอมกับกลอง

ตอเชือ่มตวักลองกบัเครือ่งพมิพ

สำหรับการเสียบสายเขากับเครื่องพิมพ
อานรายละเอียดในคูมือของเครื่องพิมพ

เปดเครือ่งพมิพ

ปรบัสวติซเปด/ปดกลองไปที่

เครือ่งพมิพบางรนุอาจจะมเีสยีง “บีบ๊” เตอืน

ผใูชสามารถปรบัตัง้คำสัง่พมิพภาพจากการปรบัตัง้ภายในตวักลอง
และดรูายการปรบัตัง้ไดจากหนาจอของกลอง

ปรบัสวติซเปด/ปดกลองไปที่

ในการเสียบสายตอพวงเขากับตัวกลอง ใหตอ
เขากับชองเสียบ                      โดยหัน
สัญลักษณ            บนหัวเสียบไปทางดาน
หนาของกลอง



เลนดูภาพ

ภาพจะปรากฏบนหนาจอ พรอมกับสัญลักษณ
       ซึ่งจะอยูบริเวณมุมบนดานซายเพื่อ
บงบอกวาขณะนี้กลองยังตออยูกับเครื่องพิมพ

ไมสามารถสัง่พมิพไฟลภาพยนตรได
กลองรุนนี้ไมสามารถใชกับเครื่องพิมพที่สนับสนุนเฉพาะระบบ CP Direct และ Bubble Jet
Direct
หามใชสายตอเชือ่มอยางอืน่นอกจากสายทีใ่หมากบักลอง
ถามเีสยีง  “บีบ๊” ยาวนานดงัขึน้ในขัน้ตอนที ่5 เปนเสยีงดงัและยาว แสดงวาพบปญหาของเครือ่ง
พมิพ จะมขีอความเตอืนความผดิพลาดปรากฏขึน้บนจอ LCD  (น.284)

ถากลองใชแบตเตอรีเ่ปนแหลงพลงังาน ตรวจสอบวามนัมไีฟอยเูตม็
โดยใชแบตเตอรีท่ีม่ไีฟเตม็ กลองสามารถสัง่พมิพงานไดนานตดิตอกนัถงึ 3 ชัว่โมง 30 นาที

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

ตรียมการพิมพภาพ

กดปมุ

ผใูชสามารถพมิพภาพแบบ RAW ทีถ่ายดวยกลองได



งพมิพ
การแสดงรายการบนหนาจอและรายการของตวัเลอืกจะขึน้อยกูบัเครือ่งพมิพรนุทีใ่ช ซึง่
อาจปรบัเลอืกบางรายการไมได สำหรบัรายละเอยีด อานไดจากคมูอืการใชเครือ่งพมิพทีใ่ช

ตรวจสอบวา สญัลกัษณ            ไดปรากฏ
อยูที่มุมบนดานซายแลว

เลือกภาพที่ตองการพิมพ

กดปมุ              เพื่อเลือกภาพที่จะพิมพ

หนาจอแสดงการปรับตั้งเกี่ยวกับการพิมพจะ
ปรากฏขึ้น

กดปมุ

หนาจอรายการปรบัตัง้เครือ่งพมิพ
ปดและเปดการพมิพวนัทีห่รอื
หมายเลขภาพลงบนภาพ
เลือกจำนวนภาพที่จะพิมพ

กลบัสขูัน้ตอนที ่1
เริม่การพมิพ

ขนาดกระดาษ ชนิดกระดาษ และการวางตำแหนงที่เลือกไว

เลอืก [Paper setting] จากนัน้กดปมุ
ตั้งคุณสมบัติกระดาษ [Paper settings]

หนาจอจะแสดงรายการตัวเลือกปรับตั้งกระดาษ

ปรับตั้งผลพิเศษของการพิมพ (น.280)

เลือกขนาดกระดาษ ชนิด และการจัดวาง
เลือกตัดสวนภาพ (น.283)

* กลองอาจจะไมแสดงตวัเลอืกสำหรบัการตัง้คาบางอยาง เชน การพมิพวนัที ่ชือ่ไฟล
และการตัดสวน โดยขึ้นอยูกับเครื่องพิมพรุนที่ใช

สัญลักษณการพิมพ



ตั้งขนาดกระดาษตามที่ใสไวในเครื่องพิมพ จาก
นั้นกดปุม

เลือกชนิดกระดาษตามที่ใสไวในเครื่องพิมพ จาก
นั้นกดปุม

ตั้งขนาดกระดาษ

ตั้งการจัดวางตำแหนง

งพิมพ

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

สำหรับกระดาษขนาด A4 หรือกระดาษขนาดจดหมาย
สามารถสั่งพิมพภาพดัชนี 20 และ 35 ภาพลงในกระดาษแผนเดียว

หมายถงึ มกีารพมิพขอมลูการถายภาพ*  ไวดวย

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

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

หนาจอสำหรับเลือกชนิดกระดาษ(Paper type)
จะปรากฏขึ้น

หนาจอสำหรบัเลอืกจดัวางตำแหนง(Page layout)
จะปรากฏขึ้น

ตั้งชนิดกระดาษ

เลอืกจดัวางตำแหนงกระดาษ จากนัน้กดปมุ

หนาจอสำหรับปรับตั้งกระดาษจะกลับมาปรากฏ
ขึ้นอีกครั้ง

หากภาพมีอัตราสวนของดานแตกตางจากอัตราสวนของดานของกระดาษที่ใชพิมพ ภาพ
จะถกูตดัสวน ซึง่อาจถกูตดัไปมากหากสัง่พมิพภาพแบบไรขอบขาว ภาพทีถ่กูตดัสวนอาจ
จะดหูยาบ เพราะมจีำนวนพกิเซลลดลง

1

1
*2



* เมื่อมีการปรับตั้งผลพิเศษของการพิมพเกิดขึ้น ภาพที่แสดงบริเวณมุมบนซายของ
จอภาพจะแสดงผลใหเห็น แตก็เปนผลเพียงคราวๆ สำหรับพิจารณา ภาพที่พิมพไดอาจ
จะดูแตกตางไปจากภาพที่แสดงอยูเล็กนอย การแสดงผลนี้ จะแสดงสำหรับการปรับตั้ง
[Brightness] และ [Adjust levels] ในหนา 282

ปรบัตัง้เมือ่ตองการใช และถาไมตองการปรบัตัง้
ใหมีผลพิเศษ ใหขามไปยังขั้นตอนที่ 5

ตั้งผลพิเศษของการพิมพ
(ปรับภาพใหเหมาะสมที่สุด)

ผลพเิศษ

ไมมกีารปรบัแตงหรอืปรบัแกสเีกดิขึน้โดยอตัโนมตั ิภาพจะมลีกัษณะเดมิ

ภาพจะถกูพมิพดวยมาตรฐานสขีองเครือ่งพมิพ โดยใช Exif Data ในการปรบั
แกสีโดยอัตโนมัติ

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

ผลที่เกิดขึ้น

งพิมพ

ถาสญัลกัษณ            ปรากฏใกลกบั
สัญลักษณ  <           > สามารถปรบัตัง้
ผลพิเศษของการพิมพไดเชนกัน (น.282)

การแสดงผลบนจอภาพอาจมคีวามแตกตาง
กัน ขึ้นอยูกับเครื่องพิมพที่นำมาใช

เลอืกผลพเิศษแบบทีต่องการ และกดปมุ
เลอืกตวัเลอืกทีอ่ยทูางดานขวา และกดปมุ



ปรับตั้งการพิมพวันที่
และหมายเลขภาพ

ตั้งปริมาณภาพที่ตองการพิมพ

เลือก [Print] และกดปมุ
เริ่มพิมพ

งพิมพ

เมื่อตองการพิมพภาพอื่นๆ ดวยการปรับตั้งแบบเดียวกันอยางงายๆ เพียงเลือกภาพที่
ตองการและกดปุม         แตการพิมพแบบนี้จะตั้งปริมาณไดคราวละ 1 ภาพเทานั้น
(ตั้งจำนวนภาพไมได) และไมสามารถตัดขอบภาพ(trimming) ได รายละเอียดของการ
ตัดขอบภาพ อานจากหนา 283
การปรับตั้งเปน [Default] ในผลพิเศษของการพิมพ และตัวเลือกอื่นๆ เปนคามาตรฐาน
ของเครื่องพิมพแตละรุนที่ถูกปรับตั้งมาโดยผูผลิตเครื่องพิมพ  ใหอานจากคูมือของ
เครื่องพิมพนั้นๆ วา [Default] ของมันหมายถึงอะไร
ชวงเวลาในการเริ่มตนพิมพจะแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับขนาดของไฟล และคุณภาพใน
การบันทึก ผูใชจึงอาจตองคอยใหเครื่องพิมพเริ่มทำงาน โดยใชเวลาสักครูหนึ่งหลังจาก
สั่งพิมพแลว [Print]
หากมีการปรับแกความเอียงของภาพ (น.283) กลองจะใชเวลาสั่งพิมพนานขึ้น

เมื่อตองการยกเลิกการพิมพกดปุม            สัญลักษณ [Stop] จะปรากฏขึ้น จากนั้น
จึงกดปุม [OK] เพื่อหยุดการทำงาน
หากผูใชสั่ง [Clear all camera settings] (น.210) จากเมนู คาการปรับตั้งตางๆ
กลับไปเปนคามาตรฐาน

ปรบัตัง้ปรมิาณภาพทีต่องการพมิพ
เลอืก           และกดปมุ
ปรบัตัง้จำนวนทีต่องการ แลวกดปมุ

ปรับตั้งเมื่อตองการเทานั้น
เลอืก         และกดปมุ
ปรบัตัง้ตามทีต่องการ แลวกดปมุ



ปรับแตงผลพิเศษของการพิมพ

สามารถปรบัแตงความเขมสวาง(Brightness) ของภาพได

เมื่อผูใชเลือก [Manual] ผูใชสามารถจะปรับการกระจายตัว
ของ histogram และปรบัความเขมสวางและความเปรยีบตาง
ของภาพ และดวยจอภาพทีแ่สดงการปรบัแตง Adjust levels
เมือ่กดปมุ                   ผใูชสามารถจะเปลีย่นตำแหนงของ
          และกดปมุ                  เพือ่ปรบัความเขมสวางของโทน
เขม(0 - 127) และปรบัความเขมสวางของโทนสวาง(128 - 255)
ไดอยางอิสระ

เหมาะสำหรบัใชกบัภาพคนทีถ่ายดวยแฟลช ซึง่อาจทำใหเกดิตาแดง เมือ่ตัง้ระบบนีเ้ปน [On]
ตาของคนในภาพจะไมแดงเมื่อพิมพภาพออกมา

เหมาะสำหรับใชกับภาพคนที่ถายยอนแสง ซึ่งทำใหใบหนามืดเกินไป เมื่อตั้งระบบนี้เปน
[On] ใบหนาของคนในภาพจะดูสวางขึ้นในภาพที่พิมพออกมา

สญัลกัษณ  [     Brightener]  และ [Red-eye corr.] จะไมปรากฏบนจอภาพ

เมือ่เลอืกรายการ [Detail set.] ผใูชสามารถปรบัตัง้ [Contrast], [Saturation],
[Color tone] และ [Color balance] และเมือ่ตองการปรบั [Color balance]  ใชปุม
            ในการปรับ โดย  B(Blue - สนี้ำเงนิ)  A(Amber - สเีหลอืงอำพนั)  M(Magenta - สีมวง
แดงเขม) และ G(Green - สเีขยีว) จะเปลีย่นสไีปตามลำดบั
เมือ่เลอืก [Clear all] คาทีป่รบัตัง้ไวทัง้หมดจะกลบัไปเปนแบบคามาตรฐานของผผูลติ

ารพิมพ

จากขัน้ตอนที ่4 หนา 280 เมือ่เลอืกปรบัผลพเิศษของการ
พิมพ(printing effect) สัญลักษณ            จะปรากฏขึน้ตดิ
กบั <          >
เมือ่กดปมุ                    ผใูชสามารถปรบัแตงผลพเิศษของ
การพมิพได รายการทีป่รบัไดและการแสดงผลจะขึน้อยกูบั
รายการทีเ่ลอืกปรบัแตงของขัน้ตอนที ่4



การตัดสวนภาพ

ผใูชสามารถตดัสวนภาพ และเลอืกพมิพเฉพาะพืน้ที่
ซึง่ไมถกูตดัออกไป เหมอืนภาพไดถกูจดัองคประกอบ
ภาพใหม ใหตดัสวนของภาพใหเรยีบรอยกอนสัง่
พมิพ  และถามกีารตดัสวนภาพไวกอน แลวจงึปรบัตัง้
สำหรับการพิมพ ก็อาจตองตัดสวนอีกครั้งกอนพิมพ

จากหนาจอที่แสดงการปรับตั้งสำหรับการพิมพ เลือก [Trimming]

เลือกขนาดของกรอบตัดสวนภาพ ตำแหนง และอัตราสวน

จอภาพจะกลับไปสูการแสดงรายการปรับตั้งสำหรับการพิมพ
ผูใชสามารถตรวจสอบพื้นที่ของภาพที่ถูกตัดสวนไดจากมุมบนดานซายของหนาจอที่
แสดงรายการปรับตั้งสำหรับการพิมพ

ารพิมพ

ปรับแกความเอียงของภาพ

กดปุม         เพื่อออกจากการตัดสวนภาพ

       เฉพาะพืน้ทีข่องภาพในกรอบจะถกูพมิพออกมา และสามารถปรบัตัง้ขนาดของกรอบภาพทางแนวตัง้
และแนวนอนไดใน [Paper settings]
เปลี่ยนขนาดของกรอบตัดสวนภาพ
      เมื่อผูใชกดปุม             หรือ                 ขนาดของกรอบภาพจะเปลีย่นไป
       ยิง่กรอบมขีนาดเลก็ลงมากเทาใด ภาพทีพ่มิพออกมาจะเปนการพมิพดวยอตัราขยายทีส่งูยิง่ขึน้
การเลื่อนกรอบตัดสวนภาพ
       สามารถใชปุมควบคุมแบบทิศทาง                ในการเลือ่นกรอบตดัสวนไปยงับรเิวณตางๆ ของภาพ ทัง้
       ทางแนวตัง้และแนวนอน เลือ่นกรอบตดัสวนนีไ้ปในตำแหนงทีจ่ะไดองคประกอบภาพทีผ่ใูชพอใจ
หมนุกรอบตดัสวนภาพ
      ทุกๆ ครั้งที่กดปุม                 กรอบภาพจะถกูหมนุสลบักนัระหวางแนวตัง้และแนวนอน การปรบัตัง้
       แบบนีช้วยใหผใูชสามารถพมิพภาพดวยองคประกอบภาพทีเ่ปนแนวตัง้จากภาพทีถ่ายในแนวนอนได
ปรับแกความเอียงของภาพ
      ผใูชสามารถปรบัความเอยีงของภาพดวยการหมนุ                ซึง่ชวยแกไขภาพทีถ่ายมาเอยีงไดในมมุ
      +/- 10 องศา โดยปรับไดขั้นละ 0.5 องศา โดยเมื่อมีการปรับแกความเอียง สัญลักษณ             ที่
       ปรากฏในภาพจะเปลีย่นเปนสนี้ำเงนิ



ภาพที่ถูกตัดสวนอาจจะไมไดพิมพออกมาตรงตามรูปแบบที่ผูใชตัดสวนไวก็ได
โดยขึน้อยกูบัเครือ่งพมิพทีใ่ช
ยิง่ปรบัใหกรอบตดัสวนภาพมขีนาดเลก็ลงเทาใด ภาพทีพ่มิพออกมากจ็ะดหูยาบมากขึน้ เนือ่งจาก
ผลของการขยายภาพในอตัราสวนสงูๆ
ขณะทีต่ดัสวนภาพ ควรดทูีจ่อภาพของกลองตลอดเวลา ถาดภูาพจากจอโทรทศัน ตำแหนงและ
ขนาดของกรอบตดัสวนภาพอาจแสดงผลไดไมแมนยำมากนกั

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

ารพิมพ



ตัง้รปูแบบของการพมิพ วนัที ่และหมายเลขลำดบัภาพทีจ่ะพมิพพรอมภาพ
การปรบัตัง้นีจ้ะถกูนำไปใชกบัไฟลภาพทกุๆ ไฟล และไมสามารถปรบัตัง้แยกเฉพาะไฟลภาพ
ในแตละไฟลได

ในแถบรายการของ  [     1] เลอืก [Print order]
จากนั้นกดปุม

เลือก [Print order]

เลือก [Set up]
เลอืก [Set up] จากนัน้กดปมุ

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

เลือกจากตัวเลือกที่มีอยูในรายการ
จากนัน้กดปมุ           และยนืยนัการปรบัตัง้
ดวยปุม

ปรับตั้งตัวเลือกในการพิมพ

igital Print Order Format (DPOF)

(สัง่พมิพ)

(ตัง้คา)

(แบบการพมิพ, วนัที,่ เลขทีภ่าพ)



พมิพภาพ 1 ภาพ ในกระดาษ 1 แผน
พมิพภาพขนาดเลก็ๆ พรอมกนัหลายๆ ภาพในแผนเดยีวกนั

พมิพไดทัง้ภาพแบบปกต ิและภาพดชันี

พิมพวันที่ถายภาพ ทับลงบนภาพ

พมิพหมายเลขลำดบัของไฟล ทบัลงบนภาพ

ออกจากการปรับตั้ง
กดปมุ
กลบัไปแสดงรายการในหนา [Print order]

ลำดบัตอไป เลอืก [Sel.Image] (เลอืกภาพ),
[By     ] (ตาม     )  หรอื [All Image] (ทกุภาพ)
เพือ่สัง่การพมิพ

แมวา [Date] และ [File No.] จะถูกตั้งเปน [On] แตเครือ่งพมิพอาจจะไมพมิพวนัทีแ่ละหมาย
เลขลำดบัของไฟลภาพลงบนภาพกไ็ด ขึน้อยกูบัการปรบัตัง้และตวัเครือ่งพมิพ
เมือ่สัง่พมิพแบบดชัน ี[Index] ทัง้วนัที ่[Date] และหมายเลขลำดบัไฟลภาพ [File No.] จะไม
สามารถปรบัใหเปน [On] ไดในเวลาเดยีวกนั
เมือ่พมิพดวย DPOF ตองใชการดแผนเดยีวกบัทีไ่ดตัง้คำสัง่งานพมิพแบบ DPOF เอาไว ระบบ
นีจ้ะไมทำงานกบัไฟลภาพทีถ่ายหลงัจากการปรบัตัง้ไปแลว และไฟลภาพทีเ่อามาจากทีอ่ืน่

เครือ่งพมิพทีส่นบัสนนุระบบ DPOF บางรนุ และผใูหบรกิารงานพมิพ(หรอือดัขยายภาพ)บางราย
อาจไมสามารถพมิพภาพในลกัษณะทีผ่ใูชกำหนดไว ถากรณนีีเ้กดิขึน้กบัเครือ่งพมิพสวนตวั ให
ศึกษารายละเอียดจากคูมือของเครื่องพิมพ และตรวจสอบจากผูใหบริการงานพิมพเกี่ยวกับ
ความเขากนัของระบบ
หามใสการดทีม่กีารปรบัตัง้คำสัง่งานพมิพ(Print order) จากกลองตวัอืน่หรอืรนุอืน่ เขาไปในตวั
กลองและพยายามปรับตั้งตัวเลือก เพราะมันอาจจะไมไดผล และขอมูลเกาอาจถูกลบหายไป
และเชนกนั คำสัง่งานพมิพอาจจะทำงานไมไดผลกบัไฟลภาพบางชนดิ

ไมสามารถสัง่พมิพไฟลภาพแบบ RAW และภาพยนตรแบบ Print Order ได ผใูชสามารถพมิพภาพ
แบบ RAW ในแบบ Direct Printing (น.288)

igital Print Order Format (DPOF)

วนัที่

หมายเลข
ไฟลภาพ

รูปแบบ
การพิมพ

(มาตรฐาน)

(ดชัน)ี

(ทัง้ค)ู



สั่งพิมพภาพ
(เลือกภาพอยางเจาะจง)

จำนวนภาพทัง้หมดทีถ่กูเลอืก

สญัลกัษณของการพมิพภาพดชันี
เครือ่งหมาย

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

กดปมุ          เพือ่ทำเครือ่งหมาย            ใหกับภาพ
ที่ตองการใหพิมพในแบบดัชนี

กดปมุ               เพื่อเลือกปริมาณภาพที่ตองการ
พิมพสำหรับภาพที่เลือกอยูนั้น

igital Print Order Format (DPOF)

โดยเลอืก [Mark all in folder] และเลือกโฟลเดอรที่ตองการ คำสั่งการพิมพจะพิมพภาพ
ทกุๆ ภาพในโฟลเดอรนัน้จำนวน 1 ภาพ ถาผใูชเลอืก [Clear all in folder] สำหรบัโฟลเดอร
ใด คำสั่งการพิมพของภาพในโฟลเดอรนั้นก็จะถูกยกเลิก

เมือ่เลอืก [Mark all on card] คำสัง่การพมิพจะมผีลตอภาพทกุๆ ภาพในการด โดยพิมพ
ภาพทกุภาพจำนวน 1 ภาพ ถาผใูชเลอืก  [Clear all on card] คำสั่งการพิมพของทุกๆ
ภาพในการดจะถูกยกเลิกทั้งหมด

(ทุกภาพ)

(ตาม       )

(มาตรฐาน)

(ดชัน)ี

(ทัง้ค)ู
ปรมิาณ

เลือกภาพที่ตองการพิมพทีละภาพ เมื่อกดปุม
หนาจอจะแสดงภาพพรอมกนั 3 ภาพ และเมือ่ตองการ
กลบัสกูารแสดงภาพเดีย่วตามปกต ิใหกดปมุ
หลงัจากเลอืกภาพไดจำนวนครบตามทีต่องการแลวให
กดปมุ                  เพือ่เกบ็บนัทกึคำสัง่งานทีป่รบัตัง้
ไวลงในการด



ดวยเครื่องพิมพที่สนับสนุนระบบ PictBridge ผูใช
สามารถสัง่พมิพภาพไดดวยวธิกีารงายๆ ดวย DPOF

เตรียมการพิมพ
ดหูนา 276 รายละเอยีดตามวธิกีาร “ตอเชือ่มกลองกบัเครือ่งพมิพ” และทำตามจน
ถึงขั้นตอนที่ 5

ในแถบรายการของ [     1] เลือก [Print order]

เลือก [Print]

[Print] จะปรากฏอยูบนจอภาพก็ตอเมื่อมีการตอเชื่อมกลองกับเครื่องพิมพแลว และ
เครื่องพิมพสามารถทำงานได

เลือกกระดาษ [Paper settings] (น.278)
ปรบัตัง้ “ผลพเิศษของการพมิพ” (น.280) ถาจำเปน

เลือก [OK]

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

¾Ôมพจากกลองโดยตรงดวย DPOF

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

หากมปีญหาใดๆ เกดิขึน้ในระหวางเครือ่งพมิพทำงานอย ูดรูายละอยีดหนา 284



¡íาหนดภาพทีต่องการใชทำ Photobook
àÁ×èÍ¼ŒÙãªŒàÅ×Í¡ÀÒ¾µ‹Ò§æ ·Õè̈ ÐãªŒÊÓËÃÑº photobook (ä Œ́ÁÒ¡·ÕèÊǾ  998 ÀÒ¾) áÅÐãªŒ EOS  Utility
(«Í¿·•áÇÃ•·ÕèãËŒÁÒ¾ÃŒÍÁ¡Ñº¡ÅŒÍ§) ã¹¡ÒÃ¶‹ÒÂâÍ¹ÀÒ¾ä»ÂÑ§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ• ÀÒ¾·Õè¶Ù¡àÅ×Í¡¨Ð¶Ù¡
ÊÓà¹Òä»ÂÑ§â¿Åà´ÍÃ•áÂ¡µ‹Ò§ËÒ¡ ¿̃§¡•ªÑè¹¹ÕéàËÁÒÐÊÓËÃÑºãªŒÊÑè§·Ó photobooks ·Ò§ÍÍ¹äÅ¹•
áÅÐÊÓËÃÑºãªŒ¾ÔÁ¾• photobook Œ́ÇÂà¤Ã×èÍ§¾ÔÁ¾•Ê‹Ç¹µÑÇ

ในแถบรายการของ  [     1]
เลอืก [Photobook Set-up]
จากนั้นกดปุม

เลอืก [Photobook Set-up]

เลือก [Select images]
เลอืก [Select images] จากนัน้กดปมุ

เจาะจงเลือกภาพครั้งละภาพ

(ตัง้คา)

ภาพนั้นจะปรากฏขึ้นที่จอภาพ
หากตองการใหจอภาพแสดงภาพพรอมกันสาม
ภาพ ใหกดปมุ                     และถาตองการกลบั
ไปแสดงภาพแบบภาพเดีย่ว ใหกดปมุ

เลือกภาพที่ตองการกำหนด
กดปมุ                    เพือ่เลอืกภาพทีต่องการกำหนด
จากนั้นกดปุม

ใหทำซ้ำขัน้ตอนนีเ้พือ่เลอืกภาพอืน่ๆ จำนวนภาพ
ทีถ่กูกำหนดแลวจะแสดงอยทูีม่มุซายดานบน ของ
จอภาพ

เมื่อตองการยกเลิกการกำหนดตอภาพนั้นๆ
ใหกดปมุ             อกีครัง้
หากตองการกลบัสเูมน ูใหกดปมุ



าหนดภาพที่ตองการใชทำ photobook

เลือกกำหนดภาพทุกๆ ภาพในโฟลเดอรและในการด
àÁ×èÍ¼ŒÙãªŒàÅ×Í¡¡ÓË¹´ÀÒ¾·Ø¡æ ÀÒ¾ã¹â¿Åà´ÍÃ•áÅÐã¹¡ÒÃ•´ Œ́ÇÂ¤ÓÊÑè§à¾ÕÂ§¤ÃÑé§à´ÕÂÇ

เมื่อ [     1 : Photobook Set-up] ไดตัง้เปน
[All image in folder] หรอื [All images on card]
ภาพทุกๆ ภาพในโฟลเดอรหรือในการดจะถูกกำหนด
หากตองการยกเลกิการกำหนดภาพ เลอืก [Clear all in
folder] หรอื [Clear all on card]

หามไมใหกำหนดภาพสำหรับ photobook กับภาพที่เคยถูกกำหนดใหใชทำ photobook
มาแลวจากกลองตัวอื่น  การทำเชนนี้จะทำใหคาการปรับตั้งใน photobook ถูกเปลี่ยน
แปลงไป

ไฟลภาพ RAW และไฟลภาพยนตร จะไมสามารถถกูกำหนดได
หลงัจากดาวนโหลดภาพตางๆ ทีถ่กูกำหนดลงมาเกบ็ไวในคอมพวิเตอรแลว ใหดคูำแนะนำของ
ซอฟทแวร EOS Utility (CD-ROM, น. 352) และคำแนะนำในการใชพริ้นเตอร



ผใูชสามารถปรบัใหฟงกชัน่ตางๆ ในกลองทำงานตามแบบทีต่องการ
ดวย Custom Functions  ซึง่สามารถปรบัตัง้ไดเมือ่ใชระบบบนัทกึภาพที่
อยภูายใน Creative Zone

Custom Functions

»ÃÑº¡ÅŒÍ§ãËŒ·Ó§Ò¹
ã¹ÅÑ¡É³Ð·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ



กดปมุ                 เพือ่เลอืกปรบัตัง้(หมายเลข)
จากนั้นกดปุม
หากตองการตั้ง Custom Functions อื่นๆ ให
ทำตามขัน้ตอนที ่2 และ 3
Custom Functions ที่ปรับตั้งอยูในขณะนั้น
จะแสดงทีด่านลางสดุของจอภาพ โดยอยถูดัจาก
ลำดับกอนหนา

กดปมุ               เพือ่เลอืกหมายเลข
ของ Custom Function ทีต่องการเลอืก
จากนั้นกด

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

กลองจะลบการปรบัตัง้ทีผ่ใูชทำเอาไว และเปลีย่นกลบัไปเปนคามาตรฐานทีต่ัง้มา
โดยผูผลิต(น.210)

เลือก [Custom Function(C.Fn)]
ในแถบ [     4]  เลอืก [Custom Function
(C.Fn)] จากนัน้กดปมุ

เลอืกหมายเลขของ Custom Function

ปรบัเปลีย่นตามทีต่องการ

ออกจากการปรับตั้ง
กดปุม
หนาจอจะกลับสูการแสดงรายการในขั้นตอนที่ 1

ยกเลิกการปรับตั้ง Custom Functions ทั้งหมด

หมายเลข Custom Function

(ลบการตั้งคาระบบสวนตัว (C.Fn)ทั้งหมด)

การปรบัตัง้ Custom Functions



àขาสูการปรับ Custom Functions

น.294

(การเปดรับแสง)

(การจัดการภาพ)

(ออโตโฟกัส/ระบบขับเคลื่อน)

(การปรับควบคุม/อื่นๆ)

น.298

Custom Functions ซึง่จางลง จะไมทำงานและปรบัตัง้ไมไดเมือ่ถายภาพในขณะใชระบบ Live
View(LV) หรอืถายภาพยนตร (ไมสามารถปรบัตัง้ได)

(ยกเวน 3)

Exposure Level Increments(ระดับขั้นในการปรับแสง)

Highlight tone priority (เพิม่รายละเอยีดในสวนสวาง)

(การยงิแสงของไฟชวยหาโฟกสั)

น.298

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

Assign SET button

Shutter/AE Lock button (กำหนดหนาทีข่องปมุ
ชตัเตอรและปมุ AE Lock)

LCD display when power on
(การแสดงผลของจอ LCD เมือ่เปดสวติซกลอง)

Mirror Lockup (ลอ็คกระจกสะทอนภาพ)

ISO Expansion (ขยายความไวแสง)

น.295

น.296
AF-assist beam firing

(กำหนดหนาที่ของปุม SET)

น.297

(ยกเวน 2, 3)*

(พรอม
AF Quick*)

ใน

* [5 : ISO speed] สามารถปรบัตัง้ไดเมือ่ใชระบบบนัทกึภาพแบบแมนนวล(ปรบัตัง้เอง)

ถายภาพ
ดวย Live View ถายภาพยนตร



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

(การเปดรับแสง / ระดบัแสง)
ความละเอยีดในการปรบัคาแสง

ตั้งเปน 1/2 สตอป เมื่อปรับความไวชัตเตอร ชองรับแสง ชดเชยแสง ถายภาพครอม
อัตโนมัติ ชดเชยแสงแฟลช ฯลฯ การตั้งแบบนี้จะเหมาะสำหรับผูใชที่ตองการปรับควบ
คุมคาแสงดวยความละเอียดต่ำกวาระดับขั้นละ 1/3 สตอป
ถาตัง้เปน 1 กลองจะแสดงระดบัคาแสงในชองเลง็ภาพและทีจ่อ LCD ดงัทีแ่สดงไวในภาพ
ดานลาง

ขยายความไวแสง

สำหรบัการปรบัตัง้ความไวแสง สามารถเลอืกเปน “H” (เทยีบเทากบั ISO 25600) สำหรบั
การถายภาพนิง่ และ “H”  (เทียบเทากับ ISO 12800) สำหรับการถายภาพยนตร
โปรดทราบวา ถา [C.Fn-3: Highlight tone priority] ไดถูกตั้งไวเปน [1: Enable]
จะไมสามารถตัง้เปน “H” ได



(การจัดการภาพ)
เพิม่รายละเอยีดในสวนสวางของภาพ

(เนนโทนภาพบรเิวณสวาง)

ฟงกชัน่นีจ้ะชวยปรบัปรงุรายละเอยีดในสวนสวางของภาพใหเพิม่มากขึน้  โดยการขยายชวงของความ
เขมสวางใหกวางขึน้ ระหวางสเีทากลาง 18% กบัสวนทีส่วางของภาพ และปรบัใหการไลโทนจากสเีทา
ไปยงัสวนสวางเกดิความนมุนวลมากขึน้

เมือ่เลอืกตวัเลอืก 1 [Disable] ระบบปรบัความเขมสวางอตัโนมตัจิะทำงาน (น.123) และ
ไมสามารถปรับเปลี่ยนได
เมื่อเลือกตัวเลือก 1 สัญญาณรบกวน(เกรน, แถบแสง ฯลฯ) จะมากกวาเมื่อตั้งเปน 0 เล็ก
นอย

เมื่อเลือกตัวเลือก 1 ความไวแสง(ISO) ที่ปรับตั้งไดจะอยูในชวงระหวาง 200-12800
(สูงสุด 6400 สำหรับการถายภาพยนตร)   และมีสัญลักษณ <D+> ปรากฏขึ้นที่จอ LCD
และในชองเล็งภาพ เมื่อปรับตั้งใหระบบนี้ทำงาน

(ไมใชงาน)
(ใชงาน)

»รับตั้งคาใน Custom Functions



»รับตั้งคาใน Custom Functions

(ออโตโฟกัส/ระบบขับเคลื่อน)

ไฟชวยหาโฟกัสในสภาพแสงนอยจะทำงานโดยใชแฟลชในตัวกลอง หรือใชแฟลชภายนอกตัวกลอง
ยงิแสงออกไป และสามารถจะใชปรบัตัง้แฟลชทีอ่อกแบบมาสำหรบักลอง EOS โดยเฉพาะได

(ไมใชงาน)

(ใชงาน)

การยงิแสงของไฟชวยหาโฟกสั
(เปดแสงไฟชวยปรบัโฟกสั)

ไฟชวยหาโฟกัสจะไมทำงาน

หากจำเปน แฟลชในตัวกลอง หรือแฟลชภายนอกจากระบบ EOS จะยิงแสงออกไปเพื่อชวยให
ระบบหาโฟกสัอตัโนมตัจิบัภาพได

ถามกีารตดิตัง้แฟลชภายนอก ในสภาพแสงนอยหรอืเมือ่จำเปนแฟลชจะยงิแสงออกไปเพือ่ชวยให
ระบบหาโฟกัสอัตโนมัติจับภาพได  แฟลชในตัวกลองจะไมยิงแสงออกไป

สำหรบัแฟลชภายนอกทีม่มีากมายหลายรนุ เฉพาะรนุทีม่รีะบบยงิแสงอนิฟราเรดสำหรบัชวย
ใหระบบออโตโฟกัสทำงานไดงายขึ้น เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ กลองจะไมใหแฟลชรุนอื่นๆ ที่ไม
มีแสงอินฟราเรดยิงแสงกระพริบของแฟลชออกไป
สำหรับการใชแฟลชระบบ EX-series ที่ติดตั้งไฟ LED โดยไฟ LED จะไมยิงแสงออกไปโดย
อัตโนมัติเพื่อชวยในการหาโฟกัสอัตโนมัติ
ถา Custom Functions [AF-assist beam firing]  ของแฟลชภายนอก ถกูตัง้เปน
[Disable] แฟลชภายนอกจะไมยิงแสงชวยหาโฟกัสออกไป ถึงแม Custom Finction ของกลอง
C.Fn-4 ไดตั้งเปน 0, 2 หรือ 3

(เปดไฟของแฟลชตอภายนอกเทานัน้)

(แสงชวยโฟกสัอนิฟราเรดเทานัน้)

ลอ็คกระจกสะทอนภาพ
(ถายภาพโดยลอ็คกระจกขึน้)

ปองกันความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการยกขึ้นลงของกระจกสะทอนภาพในขณะลั่น
ชตัเตอร ซึง่มผีลตอภาพถายทีถ่ายดวยเลนสซเูปอรเทเลโฟโตและเลนสมาโคร ดหูนา 140
สำหรับรายละเอียดของการล็อคกระจกสะทอนภาพ

(ไมใชงาน)
(ใชงาน)



»รับตั้งคาใน Custom Functions

(การปรับควบคุม/อื่นๆ)
กำหนดหนาที่ของปุมชัตเตอรและปุม AE Lock

สะดวกสำหรับผูใชที่ตองการปุมสำหรับโฟกัสและวัดแสงที่แยกจากกัน กดปุม
เพื่อใหระบบออโตโฟกัสทำงาน และแตะปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งคางไว เพื่อล็อคคาแสง

เมื่อใชระบบออโตโฟกัสแบบ AI Servo AF ผูใชสามารถจะใชปุม                เพื่อใหระบบออโตโฟกัส
หยดุทำงานชัว่ขณะ ระบบนีอ้อกแบบมาเพือ่ปองกนัไมใหการจบัความชดัหลดุไปจากเปาหมายเมือ่มี
วตัถอุืน่ๆ เคลือ่นเขามาอยรูะหวางกลองกบัวตัถนุัน้ สวนคาแสงทีใ่ชถายภาพจะเปนคาแสงทีว่ดัไดใน
ขณะที่กดชัตเตอร

ระบบนีเ้หมาะสำหรบัใชถายภาพวตัถทุีม่กีารเคลือ่นทีแ่ละหยดุสลบักนั เมือ่ใชระบบ AI Servo AF ผู
ใชสามารถกดปุม             เพื่อหยุดการจับภาพของ AI Servo AF ได คาแสงที่ใชถายภาพ จะเปนคา
แสงทีว่ดัไดในขณะทีก่ดชตัเตอร ดงันัน้ ผใูชจงึสามารถรอจงัหวะจนภาพคมชดัทีส่ดุ และคาแสงกจ็ะ
เปนคาแสงในขณะทีถ่ายจรงิๆ

ในระหวางการถายภาพดวย Live View หรอืถายภาพยนตร
• เมื่อตั้งเปน 1 หรือ 3 การกดปุม             จะเปลี่ยนระบบโฟกัสไปเปน One-shot AF
• เมือ่ตัง้เปน 2 การแตะปมุชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่จะเปลีย่นระบบโฟกสัไปเปน One-shot AF



ผใูชสามารถปรบัเปลีย่นการทำงานของปมุ               ใหทำหนาทีเ่ขาสฟูงกชัน่ทีม่กั
จะใชงานบอย โดยกดปมุ              เมือ่พรอมถายภาพแลว

กดปุม               เพื่อเขาสูหนาจอของการปรับคุณภาพในการบันทึกภาพที่จอ LCD ของกลอง
ใหปรับคุณภาพในการบันทึกภาพที่ตองการ แลวกดปุม                อีกครั้ง

กำหนดหนาทีข่องปมุ SET

หนาจอสำหรบัการปรบัตัง้ความไวแสงจะปรากฏขึน้ กดปมุ                 หรอืหมนุวงแหวน
           เพือ่ปรบัความไวแสงตามทีต่องการ และสามารถมองจากชองเลง็ภาพเพือ่ดผูล
การปรับตั้งก็ได

กำหนดใหปมุ SET ทำหนาทีเ่ปนปมุ

กดปมุ              เพือ่แสดงรายการเมนู

(ปกต)ิ (ไมใชงาน)
(คณุภาพของภาพ)

(ชดเชยระดับแสงแฟลช)
กดปุม           เพื่อเขาสูหนาจอของการปรับชดเชยแสงแฟลชที่จอ LCD ของกลอง ใหปรับระดับ
แสงแฟลชที่ตองการ แลวกดปุม               อีกครั้ง

(แสดงเมนู)

 (ความไวแสง)

การแสดงผลของจอ LCD เพื่อเปดสวิตซกลอง

(เปดการแสดงผล)

(แสดงการแสดงผลกอนหนา)

เมือ่เปดสวติซการทำงานของกลอง หนาจอจะแสดงรายการสำหรบัการปรบัตัง้ตางๆ (น.50)

เมื่อผูใชกดปุม               เพื่อปดการแสดงผลของจอ LCD และปดสวิตซของกลอง
เมื่อเปดกลองอีกครั้ง จอภาพจะไมแสดงผล ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อชวยประหยัด
พลงังาน สวนการแสดงเมนแูละการเลนดภูาพกจ็ะยงัคงแสดงผลไดเมือ่ตองการ และถา
ผใูชกดปมุ                   เพือ่เปดการแสดงผลของจอภาพ และปดสวติซกลองหลงัจากนัน้
เมื่อเปดสวิตซกลองอีกครั้ง จอ LCD จะแสดงขอมูลการถายภาพ

»รับตั้งคาใน Custom Functions



เพือ่การเขาถงึการปรบัตัง้ทีร่วดเรว็ ผใูชสามารถเลอืกเมนแูละ Custom Functions ทีม่กัจะปรบั
เปลีย่นบอยๆ เพือ่แยกออกมาอยางชดัเจน คนหาไดรวดเรว็ โดยบนัทกึได 6 เมนู

ในแถบรายการของ   [     ]  เลอืก
[My Menu settings] จากนัน้กดปมุ

เลือก [My Menu settings]

เลือก [Register to My Menu]
จากนั้นกดปุม

เลือก [Register to My Menu]

เลอืกเมนทูีต่องการ จากนัน้กดปมุ
บนัทกึเมนทูีต่องการ

บนัทกึรายการไดไมเกนิ 6 เมนู
หากตองการกลับไปยังหนาจอของขั้นตอนที่ 2
ใหกดปมุ

µÑéงคาทีป่รบัตัง้บอยใน My Menu

เมื่อขอความเพื่อยืนยันการเลือกปรากฏขึ้น และผู
ใชเลอืก [OK] และกดปมุ                  เมนนูัน้จะถกู
บนัทกึไวใน My Menu

เกีย่วกบัการปรบัตัง้ My Menu

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

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

(ตั้งคาเมนูสวนตัว)

(บันทึก)

- ลบรายการ(item) ครั้งละรายการ หรือหลายๆ รายการ หรือทั้งหมด

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





บทนีจ้ะแสดงรายละเอยีดและขอมลูในดานคณุสมบตัขิองกลอง
ระบบอปุกรณเสรมิพเิศษ ฯลฯ

ÍŒÒ§ÍÔ§

สัญลักษณของการรับรอง
ในแถบรายการ [    4] ถาเลอืก [Certificate Logo Display]
และกด        สัญลักษณบางอยางของการรับรองจากกลองจะปรากฏขึ้น
สัญลักษณอื่นๆ ยังพบไดอีกในคูมือฉบับนี้, ที่ตัวกลอง และที่กลองบรรจุ



เมือ่ใช AC Adapter Kit ACK-E8 (อปุกรณเสรมิพเิศษ) ผใูชสามารถจะใชพลงังานจากปลัก๊ไฟ
เพือ่ใชกบักลองได โดยไมตองกงัวลวาแบตเตอรีใ่นตวักลองจะหมด

ตอสายไฟฟา ดงัภาพตวัอยาง

เมือ่เลกิใชกลองแลว ใหถอดสายไฟออกจาก
ปลั๊กไฟ

ตอสายไฟ

ãชพลังงานจากปลั๊กไฟผนัง

ตอสายจากเครื่องแปลงไฟเขากับแบตเตอรี่เทียม
ตอสายไฟเขากับ DC Coupler

เปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่ และสอดแบตเตอรี่
เทียมเขาในชองใส ดันจนสุดทางจนแบตเตอรี่ถูก
ล็อค

สอดแบตเตอรี่เทียมเขาไปในชองใส

เปดฝาปดรางสายไฟกระแสตรง ดันสายไฟลงใน
ราง ดังภาพที่แสดง
ปดฝาปดชองใสแบตเตอรี่

ดันสายไฟกระแสงตรงลงในราง

หามเสยีบหรอืถอดสายไฟใดๆ ในขณะทีส่วติซของกลองเปดอยทูี่



ายภาพดวยรโีมท

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

สามารถใชรีโมทรุน RC-1/RC-5 (อุปกรณเสริมพิเศษ) กับกลองรุนนี้ได
สามารถใชรีโมทในการถายภาพยนตร (น.169) แตรีโมท RC-5 จะไมสามารถใชถายภาพ
นิ่งไดในระหวางการถายภาพยนตร

ตั้งระบบหนวงเวลาเปน               (น.103)

เซนเซอรรับสัญญาณรีโมท

ถายภาพดวย Remote Controller RC-6 (อุปกรณเสริมพิเศษ)

เล็งรี โมทคอนโทรลไปยัง เซนเซอรรับสัญญาณของกลอง  แลวกดปุม
สงสัญญาณ
กลองจะโฟกัสดวยระบบออโตโฟกัส
เมื่อโฟกัสไดแลว ไฟสัญญาณของระบบหนวงเวลาถายภาพจะติดสวางขึ้น
และหลังจากนั้นกลองจะถายภาพ

กลองอาจจะทำงานผิดพลาดได เมื่อใชรีโมทควบคุมใกลกับแหลงกำเนิดแสงแบบฟลูออเรส
เซนตบางชนิด ในขณะถายภาพโดยควบคุมดวยรีโมทไรสาย พยายามหลีกเลี่ยงบริเวณที่มี
แหลงกำเนิดแสงแบบฟลูออเรสเซนต



¶‹ายภาพดวยรีโมท

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

เมือ่ถายภาพโดยไมไดมองผานชองเลง็ภาพ อาจมแีสงลอดเขาสภูายในตวักลองผานทางชองมอง
ภาพได ซึง่แสงทีล่อดผานไปนีอ้าจทำใหการวดัแสงผดิพลาด หรอืเกดิผลเสยีตอภาพในดานอืน่ๆ
เพื่อปองกันปญหานี้ ใหใชฝาปดชองมองภาพ (น.27) ที่ติดมากับสายคลองคอ
ในขณะถายภาพดวยระบบ Live View และถายภาพยนตร ไมจำเปนตองใสฝาปด
ชองเลง็ภาพ

ฝาปดชองเลง็ภาพ(Eyepiece Cover)

ถอดยางรองชองเล็งภาพดวยการดันขึ้นไปทาง
ดานบน ดงัภาพ

ถอดยางรองชองเล็งภาพ

เลือ่นฝาปดชองเลง็ภาพลงไปตามรอง โดยเลือ่นลง
ทางดานลาง
หลังจากถายภาพเสร็จแลว ใหนำฝาปดชองเล็ง
ภาพออกจากชองเล็งภาพ และนำยางรองชองเล็ง
ภาพมาติดตั้งกลับที่เดิม

ตดิตัง้ฝาปดชองเลง็ภาพ



ควบคุมงายๆ เพื่อใหแฟลชภายนอกทำงานเหมือนแฟลชในตัว
เมือ่ตดิตัง้แฟลชในอนกุรม EX(อปุกรณเสรมิ) เขากบักลองแลว กลองจะควบคมุแฟลชใหทำงาน
แบบอตัโนมตั ิเหมอืนกบัการนำเอาแฟลชทีม่พีลงัไฟมากขึน้มาใชแทนทีแ่ฟลชทีต่ดิตัง้มาในตวั
สำหรับรายละเอียดของการใชแฟลช อานไดจากคูมือแฟลช
กลองรุนนี้เปนกลอง Type-A ที่สามารถใชฟงกชั่นของแฟลชในอนุกรม EX ไดทุกๆ ระบบ

แฟลชชนิดติดตั้งกับฐานเสียบ(Hotshoe) แฟลชสำหรบัการถายภาพมาโคร(ตดิตัง้ทีเ่ลนส)

แฟลชสำหรับกลอง EOS โดยเฉพาะ, EX-series

สำหรับแฟลช EX-series รุนที่มีระบบการทำงานไมเขากับกลอง (น.216) เฉพาะฟงกชั่น
[Flash exposure compensation] และ [E-TTL II meter.] เทานัน้ทีป่รบัตัง้ไดใน
[External flash func. setting] และแฟลช EX-series บางรนุ สามารถปรบัตัง้
[Shutter sync.] ได

áฟลชภายนอก

เมื่อมีการปรับตั้งชดเชยแสงแฟลชที่แฟลชภายนอก สัญลักษณของระบบชดเชยแสงแฟลชซึ่ง
ปรากฏทีก่ลองจะเปลีย่นจาก        ไปเปน

หากตั้งระบบแฟลชเปน TTL autoflash โดยตั้งใน Custom Function ของตัวแฟลช เมื่อใชกับ
กลอง แฟลชจะยงิแสงทีร่ะดบัเตม็กำลงัไฟทกุๆ ครัง้



áฟลชภายนอก

เมือ่ใชแฟลชรนุทีม่รีะบบควบคมุแฟลชแบบแมนนวล ใหปรบัตัง้ระบบแฟลชเปน
แมนนวล(M)

ความไวชตัเตอรสมัพนัธแฟลช
กลองรนุนีส้ามารถทำงานไดกบัแฟลชภายนอกยีห่ออืน่ โดยมรีะดบัความไวชตัเตอร
1/200 วนิาทหีรอืต่ำกวา แตกอนทีจ่ะใชงานจรงิ ควรทดสอบการทำงานของแฟลชรวมกบักลอง
เสียกอนวามันสามารถทำงานสัมพันธกับกลองไดอยางเหมาะสม
กอนทีจ่ะนำกลองไปใชงาน ตรวจสอบใหแนใจเสยีกอนวาแฟลชทีน่ำมาใชสามารถทำงานรวม
กับกลองไดอยางปกติ

คำเตอืนเมือ่ถายภาพดวยระบบ Live View
แฟลชอืน่ๆ ทีไ่มใชของแคนนอน จะไมทำงานเมือ่ใชกลองถายภาพดวยระบบ Live View

เมือ่ใชกลองกบัแฟลช หรอือปุกรณเสรมิของแฟลชทีเ่ปนของยีห่ออืน่ กลองอาจจะทำงานผดิปกติ
หรืออาจเกิดความเสียหายตอตัวอุปกรณได

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

เมือ่ใชแฟลชทีไ่มใชของแคนนอน

หามใชแฟลชที่มีแรงดันไฟฟาสูงมากติดบน hot shoe กลอง และแฟลชอาจจะทำงานไมได

เมือ่ใชแฟลชของ Canon ทีไ่มใชแฟลช EX-series



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

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

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

ติดตั้งการด Eye-Fi (น.31)

เลือก [Eye-Fi settings]

ปรับตั้งใหการสงสัญญาณทำงาน

เลอืก [Connection info.] จากนัน้กดปมุ

แสดงขอมูลของการตอเชื่อม

ในแถบ [     1]    เลอืก [Eye-Fi settings]
จากนั้นกดปุม
เมนูนี้จะปรากฏใหเห็นก็ตอเมื่อนำการด
Eye-Fi ใสเขาไปในตัวกลอง



¡ารใชการด Eye-Fi

ตรวจสอบหาจดุเชือ่มตอ ทีแ่สดงผลอยภูายใน
[Access point SSID:]

ตรวจสอบ [Access point SSID:]

ผูใชสามารถตรวจสอบ MAC address และ
เวอรชัน่ firmware ของการด
กดปมุ                      สามครัง้เพือ่ออกจากเมนู

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

ถายภาพ

เมื่อมีการถายโอนขอมูลภาพ สัญลักษณ
จะปรากฏขึ้นรวมกับการแสดงขอมูลรายละเอียด
(น.266)

: ไมมกีารเชือ่มตอกบัจดุเชือ่มตอสญัญาณ
: กำลงัเชือ่มตอกบัจดุเชือ่มตอสญัญาณ
: เชือ่มตอกบัจดุเชือ่มตอสญัญาณไดแลว
: กำลังถายโอนขอมูลไปยังจุดเชื่อมตอสัญญาณ

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

กำลังถายโอน

แสดงสถานะการเชื่อมตอ

(    )



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

ขึ้นอยูกับสภาพการตอเชื่อมของระบบ wireless LAN การถายโอนขอมูลภาพอาจจะนานขึ้น
หรอือาจถกูรบกวน
ตวัการดอาจมคีวามรอน ซึง่เกดิจากการถายโอนขอมลู
กลองจะใชพลงังานจากแบตเตอรีม่ากขึน้
ในระหวางการถายโอนขอมลูภาพ ระบบปดพลงังานของกลองโดยอตัโนมตัจิะไมทำงาน

คำเตอืน เมือ่ใชการด Eye-Fi

¡ารใชการด Eye-Fi



ปรับตั้งโดยอัตโนมัติ ผูใชปรับตั้งเอง ไมทำงาน

ระบบบนัทกึภาพ
ระดับคุณภาพ

ความ
ไวแสง

PictureStyle

ปรบัแกความสลวั
ของขอบภาพ

µารางแสดงฟงกชั่นที่ใชงานไดเมื่อใชระบบบันทึกภาพแบบตางๆ

Basic Zone Creative Zone

Auto / ISO Auto
ปรับตั้งเอง
ปรบัตัง้ความไวแสง
ระดับสูงสุดได

ปรับตั้งเอง
ปรบัตัง้อตัโนมตัิ

อัตโนมัติ
ปรับตั้งลวงหนา
ปรับตั้งตามผูใช
ปรบัแก/ถายครอม

เลอืกปรบัตัง้สภาพแสง
เลอืกปรบัตัง้แหลงกำเนดิแสง

สมดุล
สขีาว

ปรบัความเขมสวางของภาพอตัโนมตัิ

ลดสัญญาณรบกวนเมือ่
ลดสัญญาณรบกวนเมื่อใชความไวแสงสูง
เพิม่รายละเอยีดในสวนสวาง

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

ระบบ
โฟกสั

*1: เมือ่ถายภาพนิง่ในระหวางถายภาพยนตร จะมสีญัลกัษณ  <      >     ปรากฏขึ้น
*2: ไมสามารถปรบัตัง้เปน <             > หรือ <      > ได
*3: ปรับตัง้ไดกต็อเมือ่บนัทกึภาพดวยระบบปรบัตัง้เอง(แมนนวล) เทานัน้
*4: ปรับตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อใชระบบบันทึกภาพ Basic Zone
*5: ปรับตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อใชระบบบันทึกภาพ Creative Zone

Movie

ที่เลือกไดทุกระดับ

เปดรับแสงนาน

ปรบัแกความ
คลาดสี

ปรบัแก
ความ
คลาด
ของเลนส



µารางแสดงฟงกชั่นที่ใชงานไดเมื่อใชระบบบันทึกภาพแบบตางๆ

ระบบบนัทกึภาพ
ระบบ
วดัแสง

การเปด
รบัแสง

ระบบ
ขบั

เคลื่อน

แฟลช
ในตัว

แฟลช
ภายนอก
ถายภาพดวย Live View

หนาจอปรบัตัง้แบบเรว็
คำแนะนำคุณสมบัติ

ระบบเฉลี่ย
เลือกระบบวัดแสง
Program shift
ชดเชยแสง
ถายภาพครอม
ล็อคคาแสง
ตรวจสอบ       ชวงความชัด
ถายครั้งละภาพ
ถายภาพตอเนื่อง

หนวงเวลา       10 วินาทีหนวงเวลา       2 วินาทีหนวงเวลา    ถายตอเนื่อง
ยิงแฟลชอัตโนมัติ
เปดแฟลช
ปดแฟลช
ลดตาแดง
ล็อคคาแสงแฟลช
ชดเชยแสงแฟลช

ปรับตั้งฟงกชั่น
ปรับ
Custom Function

ระบบแฟลชไรสาย

อตัราสวนของดาน*7

*6: สามารถปรบัตัง้การปรบัแกสมดลุสขีาวได
*7: ปรบัตัง้ไดตอเมือ่ถายภาพดวยระบบ Live View
*8: ถาตั้งระบบ AF เปน <         > ในขณะใชระบบ Live View ถายภาพ แฟลชภายนอกตวักลองจะทำ
      หนาทีย่งิแสงออกไปเพือ่ชวยหาโฟกสัเมือ่จำเปน
*9: เมือ่ตัง้เปน Auto ISO ผใูชสามารถปรบัตัง้ความไวแสงใหตายตวัได
*10: ทำงานกอนทีจ่ะเริม่ตนถายภาพยนตรเทานัน้

Basic Zone Creative Zone Movie

อืน่ๆ
นอกจาก M



áผนผังของระบบอุปกรณ



* ความยาวของสาย เปนความยาวโดยประมาณ หนวย **เมตร/**ฟตุ

áผนผังของระบบอุปกรณ



¡ารปรับตั้งเมนู

ทำงาน / สมัผสัเพือ่       / ไมทำงาน
ทำงาน / ไมทำงาน

ปรบัแกความสลวัของขอบภาพ : ทำงาน / ไมทำงาน

ไมทำงาน / ทำงาน

หนา

ปรบัตัง้สมดลุสขีาวเอง

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

(สีแดง)

(สีแดง)

แบบเฉลี่ยหลายสวน  /        แบบเฉพาะสวน /
แบบเฉพาะจุด /
แบบเฉลีย่เนนกลางภาพ

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

การยิงแสงแฟลช / ระบบวัดแสง E-TTL II / ความไวชัตเตอร
สมัพนัธแฟลชเมื่อใชระบบ Av / ปรบัตัง้ฟงกชั่นของแฟลช
ในตวั / ปรบัตัง้ฟงกชัน่ของแฟลชภายนอก / ปรบั C.Fn ของ
แฟลชภายนอก / ยกเลกิการปรบัตัง้ทัง้หมด

สญัญาณเสยีงเตอืน
คุณภาพ

ลดตาแดง

ลัน่ชตัเตอรโดย
ไมมกีารด
ระยะเวลาแสดงภาพ

สำหรบัการถายภาพดวยชองมองภาพและใชระบบ Live View

ควบคมุแฟลช

ปรับแกความคลาด
ของเลนส

ชดเชยแสง/
ถายภาพครอม

ปรบัตัง้สมดลุสขีาว

WB shift/BKT
ระบบสี

Picture Style

ปรับความเขมสวางอัตโนมัติ
ไมทำงาน / Low / Standard / High

WB correction: ปรบัแกสมดลุสขีาว
BKT setting: ถายภาพครอมสมดลุสขีาว

ปรบัแกความคลาดส ี: ทำงาน / ไมทำงาน

86
200
200
200
127
105

214

ระบบวดัแสง

ไมทำงานเมือ่เปดรบัแสงแบบแมนนวล

sRGB / Adobe RGB

119

123

135
137
138
139

130

115

93

133

รายการของเมนทูีจ่างลง จะไมปรากฏเมือ่ถายภาพดวยระบบบนัทกึภาพ Basic Zone

* ไมสามารถเลอืกไดเมือ่ใชระบบ            หรอื



¡ารปรับตั้งเมนู

หนา(สีแดง)

(สีแดง)

แนบขอมลูตำแหนงของเมด็ฝนุเพือ่ลบออกจากภาพขอมลูของเมด็ฝนุ

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

ถายภาพดวย Live View
ระบบออโตโฟกัส

แสดงเสนตาราง

ระยะเวลาลอ็คคาแสง/
แสดงผลคาแสง

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

(สีน้ำเงิน)

ปองกนัภาพถกูลบ

หมนุภาพ
ลบภาพ

คำสัง่พมิพภาพโดยตรง

ทำงาน / ไมทำงาน

ปด / Grid 1        / Grid 2

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

ฟลเตอรสรางสรรคภาพ

ลดขนาดภาพ

Grainy B/W / Soft focus / Fish-eye effect /
Art bold effect / Water painting effect /
Toy camera effect / Miniature effect
ลดจำนวนพกิเซลของภาพ

อตัราสวนของดาน 3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1

ชตัเตอรแบบสมัผสั
Continuous AF

ไมทำงาน / ทำงาน
ทำงาน / ไมทำงาน

   + Tracking / FlexiZone - Multi /
FlexiZone - Single / Quick mode

145
153
150

150
151
152

162

ลดสัญญาณรบกวน
เมือ่เปดรบัแสงนาน
ลดสัญญาณรบกวน
เมือ่ใชความไวแสงสงู

ไมทำงาน / อตัโนมตั ิ/ ทำงาน
ไมทำงาน / ต่ำ / มาตรฐาน / สงู / ลดสญัญาณรบกวน
ดวยการถายภาพซ้ำหลายภาพ (Multi-shot) 124

125

92
220

262

243

285
289

270

273

264

ปรบัตัง้ Photobook เลือกภาพ / เลือกภาพทั้งหมดในโฟลเดอร / ลบลางการเลือกทั้งหมดใน
โฟลเดอร / เลอืกภาพทัง้หมดในการด / ลบลางการเลอืกทัง้หมดในการด



การเลนภาพ / เวลาในการแสดงภาพ / เลนซ้ำ /
ผลพิเศษขณะเปลี่ยนภาพ / เลนเพลงประกอบภาพ

(สีน้ำเงิน)
Histogram

เลนภาพอตัโนมตัิ
(Slide Show)
การตัง้อนัดบั

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

ไมทำงาน / ทำงานการควบคมุ HDMI

Brightness / RGB
กระโดดขามภาพ /

¡ารปรับตั้งเมนู

(สีเหลือง)

หนา

ตดัพลงังานอตัโนมตัิ

การปรบัตัง้ Eye-Fi*

หมนุภาพอตัโนมตัิ
ฟอรแมท

เลขลำดบัไฟล

จดัการเริม่ตนใชการด และลบขอมลูตางๆ ในการด

ตอเนือ่ง / เริม่นบัใหมอตัโนมตั ิ/ ปรบัใหเริม่นบัใหมเอง

ถายโอนขอมลู Eye-Fi : ไมทำงาน / ทำงาน
การเชื่อมตอกับขอมูล

เลอืกโฟลเดอร สรางและเลือกโฟลเดอร

* แสดงรายการกต็อเมือ่มกีารตดิตัง้ Eye-Fi Card

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

268
239

254
244
259

202
204
208
48

307

ปรบัตัง้วนัที ่(ป / เดอืน / วนั)
และเวลา (ชั่วโมง / นาที / วินาที) / Daylight saving time*

ปรับตั้งได 7 ระดับ

เลือกภาษา

ความสวางของจอ LCD
ปดจอ LCD โดยอตัโนมตัิ

วนัที ่/ เวลา
ภาษา

ทำงาน / ไมทำงาน

ระบบวดิโีอ NTSC / PAL

Time zone Daylight saving time * / Time zone

201
201

36
213

36
38

261
* การปรับตั้ง Daylight saving time จะเชื่อมโยงกันกับ [Time zone] และ [Date/time]

(สีเหลือง)



¡ารปรับตั้งเมนู

สพีืน้ของจอภาพ เลือกสีพื้นหลังของจอภาพ

ทำความสะอาดเซนเซอร
ทำความสะอาดอตัโนมตั:ิ ทำงาน / ไมทำงาน

ทำงาน / ไมทำงาน

ทำความสะอาดดวยตนเอง

การแนะนำฟงกชัน่

ทำความสะอาดทันที

การปรบัตัง้อปุกรณ GPS

(สีเหลือง)

ควบคมุการสมัผสัจอภาพ ทำงาน / ไมทำงาน

สามารถปรบัตัง้ไดเมือ่ตดิตัง้อปุกรณ GPS Receiver GP-E2
(อปุกรณเสรมิพเิศษ)

หนา
213
52
55

219
222

-

(สีเหลือง)

(สีเขียว)

แสดงขอมลูลขิสทิธิ ์/ บนัทกึชือ่เจาของภาพ /
รายละเอยีดของลขิสทิธิ ์/ ลบขอมลูเกีย่วกบัลขิสทิธิ์

ปรับกลองใหทำงานในลักษณะที่ตองการ

บันทึกเมนู ฟงกชั่นตางๆ และ Custom Functions
ที่ใชบอยๆ เพื่อเรียกใชไดทันทีการปรบัตัง้ My Menu

CustomFunctions(C.Fn)

ขอมลูลขิสทิธิ์

ยกเลกิการปรบัตัง้
ทัง้หมด

Firmware Ver.

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

การแสดงเครือ่งหมาย
รับรอง แสดงเครือ่งหมายบางอยางเกีย่วกบัการรบัรองของกลอง 301

292

206

210
-

299

เมือ่ใชอปุกรณ GPS ใหตรวจสอบประเทศและพืน้ทีซ่ึง่นำอปุกรณนีไ้ปใช และตรวจสอบขอกฏหมาย
และขอบงัคบัเกีย่วกบัการใชอปุกรณนีส้ำหรบัประเทศหรอืภมูภิาคตางๆ กอนนำไปใช

* ในขณะปรบัปรงุรนุของ Firmware จอสมัผสัจะไมทำงาน เพือ่ปองกนัความผดิพลาดในขณะทำการ
ปรบัปรงุรนุของ Firmware อยู



¡ารปรับตั้งเมนู

หนา
เมนขูองระบบถายภาพยนตร

(สีแดง)

สญัญาณเสยีงเตอืน
คุณภาพ

ลัน่ชตัเตอรโดย
ไมมกีารด
ระยะเวลาแสดงภาพ
ปรับแกความคลาด
ของเลนส

ทำงาน / สมัผสัเพือ่       /ไมทำงาน
ทำงาน / ไมทำงาน

ปรบัแกความสลวัของขอบภาพ : ทำงาน / ไมทำงาน
ไมแสดง, 2 วนิาท,ี 4 วนิาท,ี 8  วนิาท,ี แสดงคางไว

(สีแดง)
ชดเชยแสง

ปรบัตัง้สมดลุสขีาว

WB shift/BKT

ระบบสี

Picture Style

ปรับความเขมสวางอัตโนมัติ

ปรบัตัง้สมดลุสขีาวเอง

ปรับไดละเอียด 1/3 stop หรือ 1/2 stop ในชวง +/- 5 stop
ไมทำงาน / Low / Standard / High

WB correction: ปรบัแกสมดลุสขีาว
BKT setting: ถายภาพครอมสมดลุสขีาว

ไมทำงานเมือ่เปดรบัแสงแบบแมนนวล

sRGB / Adobe RGB

(สีแดง)
แนบขอมลูตำแหนงของเมด็ฝนุเพือ่ลบออกจากภาพขอมลูของเมด็ฝนุ

86
200
200
200
127

119

123

135
137

139
93

220

138

130
133

เมนตูวัเลอืกทีจ่างลง จะไมปรากฏขึน้เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพ Basic Zone
แถบเมนูและตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นจะมีความแตกตางกัน เมื่อถายภาพดวยการมองผานชองเล็ง
ภาพตามปกต/ิถายภาพดวยระบบ Live View และถายภาพยนตร โปรดทราบวา แถบเมนแูละ
ตวัเลอืกทีป่รากฏใน [      1] Playback 1, [      2] Playback 2, [    1] Set-up 1 ถึง [    4]
Set-up 4, และ [      ] My Menu จะเหมอืนกนักบัการแสดงผลเมือ่ถายภาพดวยการมองผาน
ชองเลง็ภาพตามปกต/ิถายภาพดวยระบบ Live View (น.315-317)
แถบเมน ู             และ              จะปรากฏขึน้กต็อเมือ่ใชระบบถายภาพยนตร



¡ารปรับตั้งเมนู

(สีแดง)

(สีแดง)

+Tracking / FlexiZone - Multi /ระบบออโตโฟกสั(AF) FlexiZone - Single /

หนา
191

Movie Servo AF ทำงาน / ไมทำงาน 191
ONE SHOT / ไมทำงานAF ทำงานเมือ่แตะ

ปมุชตัเตอรขณะ 192
ปด /  Grid 1           /  Grid 2การแสดงเสนตาราง
4 วนิาท ี/ 16 วนิาท ี/ 30 วนิาท ี/ 1 นาท ี/ 10 นาท ี/
30 นาที

ระยะเวลาล็อคคาแสง/
แสดงผลคาแสง

193
193

ความละเอียดภาพยนตร

บันทึกเสียง*

วิดีโอ snapshot การปรับตั้งอัลบั้ม : สรางอัลบั้มใหม / เพิ่มไปยังอัลบั้มที่
มอียแูลว

วดิโีอ snapshot : ทำงาน / ไมทำงาน

181

193

183

การบนัทกึเสยีง : อตัโนมตั ิ/ แมนนวล / ไมทำงาน
ระดับเสียงในการบันทึก
ฟลเตอรตดัเสยีงลม/ตดัเสยีงดงั : ไมทำงาน / ทำงาน

* เมื่อใชระบบบันทึกภาพ Basic Zone [Sound recording] จะถกูปรบัตัง้เปน [On/Off]



¤‹Ùมอืแกไขปญหาในการใชกลอง

เมือ่ประสบปญหาในการใชกลอง ใหคนหาขอมลูเพือ่แกไขปญหาจากเนือ้หาในสวนนี้
กอน แตถาไมพบวธิแีกปญหา ใหตดิตอผขูาย หรอืศนูยบรกิารของแคนนอนทีอ่ยใูกลทีส่ดุ

⌫⌫

กลองไมทำงาน แมวาสวิตซจะถูกปรับไปที่            แลว
ตรวจสอบวา ใสแบตเตอรีถ่กูตองหรอืไม (น.30)

แบตเตอรีห่มด ประจไุฟแบตเตอรีใ่หม (น.28)
ตรวจสอบฝาปดชองใสการดวาปดแนนสนทิดแีลว (น.31)

ลองกดปมุ                  (น.50)

ไฟสญัญาณของเครือ่งประจไุฟกระพรบิ

เมื่อปดสวิตซของกลองในขณะที่กลองกำลังบันทึกขอมูลของไฟลภาพลงในการด
ไฟบอกสถานะของการดจะติดหรือกระพริบอยูสักครูหนึ่ง หลังจากภาพนั้นถูกบันทึกลง
ในการดเรยีบรอยแลว ไฟจะดบัลง และกลองจะหยดุการทำงานเอง

ไฟสัญญาณบอกสถานะของการดกระพริบตลอดเวลาแมจะปดสวิตซ
             แลว

เมือ่เกดิปญหากบัเครือ่งประจไุฟแบตเตอรี ่วงจรปองกนัจะหยดุการประจไุฟ และไฟของ
เครื่องประจุไฟจะกระพริบเปนแสงสีสม ในกรณีนี้ ใหถอดสายไฟของเครื่องประจุไฟออก
จากปลัก๊ไฟ และนำแบตเตอรีอ่อกจากเครือ่งประจไุฟ จากนัน้ลองตดิตัง้แบตเตอรีเ่ขากบั
เครือ่งประจไุฟอกีครัง้ รอสกัครหูนึง่ แลวจงึเสยีบสายไฟของเครือ่งประจไุฟเขากบัปลัก๊ไฟ
อีกครั้ง

ไมสามารถประจไุฟแบตเตอรีไ่ด
หามใชเครือ่งประจไุฟนี ้ประจไุฟแบตเตอรีอ่ืน่ๆ นอกเสยีจากแบตเตอรีแ่พค็รนุ
LP-E8 ของแคนนอนเทานั้น

ตรวจสอบฝาปดชองใสแบตเตอรีว่าปดแนนสนทิดแีลว (น.30)



แบตเตอรีห่มดเรว็มาก

ประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานของแบตเตอรี่ชนิดประจุไฟใหมไดจะเสื่อมลงตาม
ลำดบัหลงัจากผานการใชงานมานาน ควรซือ้แบตเตอรีก่อนใหม

ใชแบตเตอรี่ที่เพิ่งประจุไฟใหม  (น.28)

¤‹Ùมือแกไขปญหาในการใชกลอง

• มกัจะแตะปมุชตัเตอรคางไวเปนเวลานานๆ
• มกัจะใชระบบ AF จบัภาพโดยไมถายภาพ
• ใชระบบ Image Stabilizer (IS)
• มักจะใชจอภาพ LCD บอยๆ
• ใชระบบ Live View เปนเวลานาน หรอืใชระบบถายภาพยนตรอยางตอเนือ่ง
   เปนเวลานาน

⌫

กลองหยดุการทำงานไปเอง
ระบบหยดุการทำงานของกลองจะทำงานเมือ่ไมไดใชกลองตามเวลาทีต่ัง้ไว ใหปรบั
[    2: Auto power off] เปน [Disable] หากไมตองการใหกลองปดเอง (น.201)

ถายภาพหรอืบนัทกึภาพลงในการดไมได
ใสการดไมถูกตอง (น.31)

ถาการดเตม็ ใหเปลีย่นการดใหม หรอืลบภาพทีไ่มจำเปนทิง้ไปเพือ่ใหการดมทีีว่างมาก
ขึน้ (น. 31, 264)
เมือ่ใชระบบ One-Shot AF และสญัญาณยนืยนัความชดัในชองเลง็ภาพกระพรบิเตอืน
<      >  จะไมสามารถถายภาพได ใหแตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่เพือ่
โฟกสัอกีครัง้ หรอืเปลีย่นไปใชวธิปีรบัภาพใหชดัดวยตนเอง(Manual) (น.43, 100)

เลือ่นสวติซปองกนัการบนัทกึและลบขอมลูของการดใหอยใูนตำแหนงทีบ่นัทกึได (น.31)

จำนวนภาพทีส่ามารถถายได จะมปีรมิาณลดลง เมือ่มกีารปรบัควบคมุกลองดงัตอไปนี ้:

ถงึแมวา [    2: Auto power off]  จะถกูตัง้ใหเปน [Disable] จอภาพของกลอง
จะดบัลงเมือ่ไมไดใชกลองเปนเวลานานตดิตอกนั 30 นาท ีกดปมุ                เมือ่ตอง
การใหจอภาพ LCD กลับมาทำงานอีกครั้ง



การดไมสามารถใชงานได
จะมขีอความเตอืนเกีย่วกบัความผดิพลาดของการด ดจูากหนา 32 หรอื 331

¤‹Ùมือแกไขปญหาในการใชกลอง

ภาพไมชดั

เพือ่ปองกนัภาพสัน่ พยายามกดชตัเตอรอยางนมุนวล (น.42, 43)
หากเลนสทีใ่ชมรีะบบ Image Stabilizer ใหปรบัสวติซ IS ทีเ่ลนสไปที่

ปรบัสวติซทีก่ระบอกเลนสไปที ่          (น.39)

ในสภาพแสงนอย ความไวชัตเตอรอาจจะต่ำมาก แนะนำใหใชความไวชัตเตอรสูงๆ
(น.108) ตั้งความไวแสงใหสูงขึ้น (น.90) ใชแฟลช (น.104) หรือใชขาตั้งกลอง

ไมสามารถลอ็คโฟกสัและจดัองคประกอบภาพใหมได
ปรบัตัง้ระบบโฟกสัเปนแบบ One-Shot AF เพราะเมือ่ตัง้เปน AI Servo AF หรอื
AI Focus AF(น. 95) จะไมสามารถลอ็คโฟกสัได

ความเรว็ในการถายภาพตอเนือ่งชาลง
ขึ้นอยูกับชนิดของเลนส, ความไวชัตเตอร, ชองรับแสง, สภาพของวัตถุที่ถาย, ความ
เขมสวาง ฯลฯ ความเรว็ในการถายภาพตอเนือ่งอาจจะลดลง



ปรับตั้ง [     3: High ISO speed noise reduction] โดยตั้งตัวเลือกเปน
[Standard/Low/Disable] แตถาปรับตั้งเปน [High] หรือเปน [Multi Shot
Noise Reduction] ความเร็วในการถายภาพตอเนื่องจะลดลงมาก (น.124)
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ขณะถายภาพตอเนือ่ง ความเรว็ในการถายภาพตอเนือ่งลดลง

เมื่อถายภาพวัตถุที่มีรายละเอียดสูงมาก (เชน ทุงหญา ฯลฯ) ขนาดของไฟลจะใหญ
ขึ้น และจำนวนภาพถายตอเนื่องจะนอยกวาปริมาณที่แสดงไวในหนา 87

ตัง้ ISO 100 ไมได

ตัง้ระบบ Auto Lighting Optimizer ไมได

ตัง้ ISO [H] (ISO 25600) ไมได

เมือ่ตัง้เปน ISO 12800 หรอื “H” (เทยีบเทากบั ISO 25600) ความเรว็ในการถายภาพ
ตอเนื่องจะลดลงอยางมาก (น.91)

ในขณะถายภาพครอมสมดุลสีขาว ความเร็วในการถายภาพตอเนื่องจะลดลง
(น.138)

เมื่อตั้ง [Chromatic aberration: Enable] ความเร็วในการถายภาพตอเนื่อง
จะนอยกวาปริมาณที่แสดงไวในหนา 128

ในแถบ  [    4: Custom Functions(C.Fn)] ในเมนู [3: Highlight tone
priority] ซึ่งถาไดตั้งเปน [1: Enable] จะตั้ง ISO 100 ไมได และถาตั้งเปน
[0: Disable] จะสามารถตั้ง ISO 100 ได (น.295) และมีผลกับการถาย
ภาพยนตรดวย (น.174)

ในแถบ  [    4: Custom Functions(C.Fn)] ในเมนู [3: Highlight tone
priority] ซึ่งถาไดตั้งเปน [1: Enable] จะไมสามารถตั้ง ISO [H] (25600)ได
แมวา [2: ISO expansion] จะตั้งเปน [1: On] และถาตั้งเปน [0: Disable]
สำหรับ [3: Highlight tone priority] จะสามารถตั้ง ISO [H] ได (น.294)

ในแถบ  [    4: Custom Functions(C.Fn)] ในเมนู [3: Highlight tone
priority] ซึ่งถาไดตั้งเปน [1: Enable] จะไมสามารถปรับตั้งใหระบบ Auto
Lighting Optimizer ทำงานได แตถาตั้งเปน [0: Disable] จะสามารถปรับตั้ง
ใหระบบ Auto Lighting Optimizer ทำงานได (น.295)
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เมือ่ใชระบบ <Av> และใชแฟลช พบวา ความไวชตัเตอรมรีะดบัต่ำลง
เมื่อถายภาพตอนกลางคืน เมื่อฉากหลังมืดเขม ความไวชัตเตอรจะลดต่ำลงโดย
อัตโนมัติ(ถายภาพดวยระบบแฟลชสัมพันธความไวชัตเตอรต่ำ) เพื่อใหจุดเดน
และฉากหลังไดรับแสงอยางพอเหมาะ หากไมตองการใชแฟลชสัมพันธความไว
ชัตเตอรต่ำ ใหปรับตั้งในแถบ  [     1: Flash control] ใหตั้ง
[Flash sync. speed in Av mode] เปน [1/200-1/60 sec. auto] หรือ
[1/200 (fixed)] (น.215)

แฟลชในตวักลองยกตวัขึน้ทำงานเอง
เมือ่ใชระบบบนัทกึภาพ       ,      ,        และ        แฟลชในตวักลองจะยกขึน้ทำงาน
โดยอัตโนมัติเมื่อจำเปน

แฟลชในตวัไมทำงาน
ถาใชแฟลชในตวัถายภาพตอเนือ่งอยางรวดเรว็เกนิไปและไมพกั แฟลชจะหยดุทำงาน
เพื่อปองกันความเสียหายของตัวเอง

แฟลชยงิแสงดวยกำลงัไฟเตม็ตลอดเวลา
ถาใชแฟลชอืน่ๆ นอกเหนอืจากแฟลชอนกุรม EX-series Speedlite ของแคนนอน แฟลช
จะยิงแสงเต็มกำลังไฟทุกๆ ครั้ง (น.306)
ในแถบ [     1: Flash control] และ [External flash C.Fn setting] ถา [Flash
metering mode] ไดตัง้เปน [TTL] แฟลชจะยิงแสงเต็มกำลังไฟทุกๆ ครั้ง (น.216)

แมจะชดเชยแสงใหเปดรับแสงนอยลงแลว ภาพที่ไดก็ยังคงแลดูสวาง
ปรับตั้ง  [    2: Auto lighting optimizer] เปน [Disable] หากตั้งเปน
[Standard/Low/High] ซึ่งแมจะลดคาการเปดรับแสง หรือลดคาการเปดรับ
แสงแฟลช  ภาพที่ไดก็จะยังคงแลดูสวาง (น.123)
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ไมสามารถปรับชดเชยแสงแฟลชไดโดยใช
[External flash func. setting]

หากมีการชดเชยแสงแฟลชที่ตัวแฟลช [Flash exposure compensation]
(น. 217) ผูใชจะไมสามารถปรับตั้งไดในจอปรับตั้งของ  [External flash func.
setting] และเชนเดียวกัน ถาปรับชดเชยแสงแฟลชที่ตัวกลอง และปรับชดเชย
แสงแฟลชที่ตัวแฟลชไวดวย ระบบจะใชคาการชดเชยแสงแฟลชที่ปรับไวที่ตัว
แฟลชเปนหลัก และถายกเลิกการชดเชยแสงแฟลชที่ตัวแฟลช(ปรับระดับการ
ชดเชยเปน 0) จะสามารถปรับชดเชยแสงแฟลชที่ตัวกลองได

ไมสามารถใชแฟลช High-speed sync. เมื่อใชระบบ <Av>
ใน [     1: Flash control] ใหปรับตั้ง [Flash sync. speed in Av mode]
เปน [Auto] (น.215)

ตัวกลองมีเสียงเมื่อถูกเขยา
กลไกของแฟลชที่ติดตั้งในตัวกลองมีการเคลื่อนตัวเล็กนอย เปนเรื่องปกติ

ไดยนิเสยีงชตัเตอรดงัสองครัง้เมือ่ใชระบบ Live View
ถาใชแฟลช กลองจะมีเสียงชัตเตอรดังสองครั้งเมื่อถายภาพดวย Live View
(น.145)

ในขณะที่ใชระบบ Live View หรือถายภาพยนตรมีสัญลักษณ
สีขาว     หรือสีแดง     ปรากฏขึ้น

สัญลักษณทั้งสองนี้ เปนสัญลักษณณบอกวา อุณหภูมิภายในตัวกลองเริ่มสูงขึ้น
แลว ถาหาก <    > สีขาว ปรากฏขึ้น จะแสดงวาภาพนิ่งที่ถายอาจมีคุณภาพ
ไมสมบูรณ สวนสัญลักษณ <    > สีแดง จะเตือนใหทราบวา ระบบ Live View
และระบบถายภาพยนตรกำลังใกลที่จะหยุดการทำงาน (น.165, 195)
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ถาความเร็วในการบันทึกขอมูลลงในการดต่ำเกินไป ระบบถายภาพยนตรจะหยุด
ทำงานโดยอัตโนมัติ ควรนำการด SD ที่มีความเร็วในมาตรฐาน
หรือเร็วกวา หากตองการตรวจสอบขอมูลเรื่องความเร็วของการด ใหตรวจสอบ
จากเวบไซตของผูผลิตการด
หากไฟลภาพยนตรที่ถายมีขนาดถึง 4GB หรือครบ 29 นาที 59 วินาที ตอเนื่อง
กัน ระบบถายภาพยนตรจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

ระบบถายภาพยนตรหยดุทำงานเอง

ไมสามารถปรับตั้งความไวแสงไดเมื่อถายภาพยนตร

คาแสงมีความเปลี่ยนแปลงในระหวางถายภาพยนตร

รูปทรงของวัตถุดูบิดเบือนในขณะถายภาพยนตร

เมื่อถายภาพดวยระบบบันทึกภาพแบบอื่นๆ ยกเวน < M > ความไวแสงจะถูกปรับ
ตั้งใหโดยอัตโนมัติ แตเมื่อใชระบบ  < M > ผูใชสามารถปรับตั้งความไวแสงเอง
ไดอยางอิสระ (น.174)

หากผูใชปรับเปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือชองรับแสงในขณะถายภาพยนตร การ
เปลี่ยนแปลงของคาแสงจะถูกบันทึกไวในภาพยนตรดวย
การซูมเลนสในขณะถายภาพยนตรอาจทำให เกิดความเปลี่ยนแปลงของคา
แสงดวย แมวาชองรับแสงกวางสุดของเลนสจะเปลี่ยนไปหรือไมก็ตาม การเปลี่ยน
แปลงของคาแสงจะถูกบันทึกไวในภาพยนตรดวย (ยกเวนเมื่อใชเลนส
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM)

ถาผูใชหันกลองไปทางซายหรือขวาอยางรวดเร็ว(แพนกลองอยางรวดเร็ว) หรือ
ถายสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่ รูปทรงของวัตถุอาจดูบิดเบือนไป

ขณะถายภาพยนตร ภาพมีการกระพริบ หรือมีแถบปรากฏขึ้น
ตามแนวนอน

การกระพริบของภาพ หรือมีแถบตามแนวนอน(สัญญาณรบกวน) หรือมีคาแสงผิด
ปกติ เปนผลจากการกระพรบิของหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต หลอด LED หรอืแสงเทยีม
ชนดิตางๆ คาแสงและสขีองภาพอาจจะผดิเพีย้นไป และถกูบนัทกึไวในภาพยนตรดวย
ใหใชระบบบันทึกภาพแบบ < M > หรอืตัง้ความไวชตัเตอรใหต่ำลงเพือ่ชวยแกปญหา
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ในขณะควบคมุกลองดวยจอสมัผสั มเีสยีงเตอืนดงัขึน้เบาๆ
ตรวจสอบวานิว้มอืบงัสวนทีเ่ปนลำโพงหรอืไม (น.21)

ไมสามารถควบคมุกลองดวยจอสมัผสัได
ตรวจสอบดวูา [     3: Touch control] ไดตัง้เปน [Enable] หรือไม (น.55)

ชื่อของไฟลมีตัวอักษรตัวแรกสุด เปน (“_”)
ถาปรับระบบสีเปน Adobe RGB ตัวอักษรตัวแรกของชื่อไฟลจะนำหนาดวย “_”
ถาไมตองการ ใหปรับระบบสีเปน sRGB (น.139)

เมื่อใชระบบบันทึกภาพแบบพื้นฐาน(Basic Zone) และถายภาพยนตร บางแถบ
รายการและตัว เลือกจะถูกตัดไป  ให เปลี่ยนไปเปนระบบบันทึกภาพสราง
สรรค(Creative Zone) (น.46)

หนาจอของเมนูแสดงแถบและตัวเลือกนอยลง

⌫⌫

ตัวเลขลำดับของไฟลภาพไมไดเริ่มตนจาก 0001
หากการดที่นำมาใชมีภาพอื่นๆ อยูแลว ตัวเลขบอกลำดับของไฟลภาพอาจไมได
เริ่มตนจาก 0001 (น.204)

ชือ่ของไฟลเริม่ตนดวย “MVI_”
หมายถึงไฟลภาพยนตร (น.205)
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กลองแสดงวันที่และเวลาที่บันทึกภาพไมถูกตอง
เกิดจากการไมไดตั้งวันที่และเวลาใหถูกตอง (น.36)
ตรวจสอบโซนของเวลา และ Daylight saving time (น.36)

วันที่และเวลาไมปรากฏขึ้นบนภาพ
วันที่และเวลาไมปรากฏขึ้นบนภาพ แมวาวันที่และเวลาจะถูกบันทึกพรอมกับ
ขอมูลตางๆ ในขณะถายภาพในรูปแบบของขอมูลการถายภาพ และเมื่อสั่งพิมพ
ภาพ ผูใชสามารถสั่งใหพิมพวันที่และเวลาซึ่งอยูภายในขอมูลการถายภาพลง
บนภาพ ได(น.281)

ปรากฏขึ้น
[###] จะปรากฏขึ้นเมื่อจำนวนไฟลภาพนิ่ง/ภาพยนตร เกินกวาจำนวนหลักที่
กลองจะแสดงได (3 หลัก) [###] จะปรากฏขึ้น (น.245)

เมนู [Eye-Fi Settings] ไมปรากฏขึ้น
เมนู [Eye-Fi Settings] จะปรากฏก็ตอเมื่อนำการด Eye-Fi ติดตั้งในตัวกลอง
และหากการดมีแถบปองกันการบันทึกและสวิตซถูกปรับไปที่ LOCK ผูใชจะไม
สามารถตรวจสอบขอมูลการตอเชื่อมของการดได หรือสั่งยุติการถายโอนขอมูล
ของการดได (น.307)

ภาพบนจอ LCD ดไูมสดใสเทาทีค่วร
อาจมฝีนุตดิทีจ่อ LCD ใหเชด็ออกดวยผาเชด็เลนสหรอืผานมุ
ที่อุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก การแสดงผลของจอ LCD จะชาลงหรืออาจจะดูมืดคล้ำ
การแสดงผลจะกลับเปนปกติเมื่อใชงานในอุณหภูมิหอง
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บางสวนของภาพเปนสดีำและกระพรบิ
เปนการเตือนของระบบแสดงพื้นที่สวนสวาง(น.268)  ที่อาจมีความสวางมากเกินไป
จนขาดรายละเอยีด โดยจะแสดงเปนสดีำและกระพรบิสำหรบัพืน้ทีใ่นสวนนี้

เลนภาพยนตรไมได
ภาพยนตรที่ผานการตัดตอจากคอมพิวเตอรโดยใชซอฟทแวร ZoomBrowser EX /
ImageBrowser (น.302) หรือซอฟทแวรอื่นๆ จะไมสามารถเลนจากตัวกลองไดอีก
อยางไรก็ตาม วิดีโอ snapshot ที่ผานการตัดตอดวยซอฟทแวร  EOS Video
Snapshot Task (น.190) สามารถเลนจากตัวกลองได

ภาพยนตรทีเ่ลนมกีารหยดุบางขณะ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแสงอยางมากและเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันใน
ขณะถายภาพยนตร ระบบบนัทกึภาพอตัโนมตัจิะหยดุชัว่ครจูนแสงมคีวามเสถยีร แลว
จงึถายภาพยนตรตอไป ถาเปนแบบนี ้ใหใชระบบเปดรบัแสงแบบปรบัตัง้เอง (น.173)

เมือ่เลนดภูาพยนตร แลวไดยนิเสยีงการทำงานของกลอง

ลบภาพไมได
ถาภาพไดถกูปองกนัการลบ จะลบภาพนัน้ไมได (น.262)

เมื่อผูใชหมุนวงแหวนหรือปรับควบคุมเลนสในขณะถายภาพยนตร เสียงที่เกิดขึ้น
จากการปรับควบคุมจะถูกบันทึกลงไปในภาพยนตรดวย หากไมตองการใหมีเสียง
นี้ใหใชไมโครโฟนภายนอก (มีจำหนายทั่วไป) (น.193)

ปรับตั้ ง ระบบวิดี โอ (V ideo  OUT)  ใหตรงกันกับระบบวิดี โอของ เครื่ อ งรับ
โทรทัศน(NTSC/PAL) (น.261)

ตรวจสอบดูวา ไดเสียบสาย AV หรือ HDMI เขากับกลองและโทรทัศนดีแลวหรือ
ไม (น. 258, 261)

ไมมีภาพปรากฏบนจอโทรทัศน



¤‹Ùมือแกไขปญหาในการใชกลอง

ขึ้นอยูกับเครื่องอานการดและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรที่ใช ซึ่งการดชนิด
SDXC นั้น เครื่องอานหรือระบบปฏิบัติการบางรุนอาจตรวจไมพบก็ได ในกรณีนี้
ใหใชสายเชื่อมตอจากกลองเพื่อถายโอนภาพจากกลองไปสูคอมพิวเตอรดวย
ซอฟทแวร EOS Utility ซึ่งไดมาพรอมกับกลอง (น.350)

เครื่องอานการดตรวจไมพบแผนการด

ไมสามารถเปลี่ยนขนาดภาพได
ภาพแบบ JPEG S3 และ RAW จะไมสามารถเปลี่ยนขนาดได (น.273)

มีไฟลภาพยนตรเกิดขึ้นหลายไฟลเมื่อถายภาพยนตรชุดเดียว
เมื่อไฟลภาพยนตรมีขนาดถึง 4 GB กลองจะสรางไฟลใหมขึ้นโดยอัตโนมัติ (น.182)

⌫⌫

มีตัวเลือกผลพิเศษสำหรับการพิมพใหเลือกนอยกวาที่คูมือระบุ

รายการตัวเลือกผลพิเศษสำหรับการพิมพจะมีความแตกตางกันเมื่อใช เครื่อง
พิมพรุนตางๆ คำแนะนำนี้ จะแสดงรายการของผลพิเศษที่มีใหเลือกสำหรับเครื่อง
พิมพแตละรุน (น.280)

⌫

ระบบทำความสะอาดเซนเซอรอตัโนมตัไิมทำงาน

ชัตเตอรมีเสียงดังในขณะทำความสะอาดเซนเซอร
ถาผูใชเลือก [Clean now       ] ชัตเตอรจะมีเสียงดัง แตไมมีการถายภาพเกิด
ขึ้น (น.219)

ถาผูใชปรับสวิตซ             /            สลับกันถี่ๆ ในชวงสั้นๆ สัญลักษณ
อาจไมปรากฏขึ้น (น.34)



Ãหสัแสดงความผดิพลาด

เมื่อเกิดปญหากับการทำงานของกลอง จะมีขอความ
แสดงความผิดพลาดเตือนที่ หน าจอ  ใหทำตาม
คำแนะนำที่หนาจอ

รายละเอียด

รหสัความผดิพลาด

หมายเลข ขอความเตือน และการแกไขปญหา
การเชื่อมตอสัญญาณระหวางกันของกลองกับเลนสเกิดความผิดพลาด
ใหทำความสะอาดจุดสัมผัสของเลนส
    ทำความสะอาดจุดสัมผัสอิเล็กทรอนิกสที่กลองและเลนส และควรใชเลนส
   ของ Canon เทานั้น (น.17, 20)
กลองไมสามารถตรวจพบการด หรือขอมูลในการด ใหสอดการดอีก
ครั้ง เปลี่ยนหรือฟอรแมทการดนั้นดวยกลอง

ไมสามารถบันทึกภาพไดเพราะการดเต็ม เปลี่ยนการดแผนใหม

แฟลชในตัวกลองไมยกตัวขึ้นทำงาน ใหปดสวิตซของกลองแลวเปด
ใหม
ปรับสวิตซปดและเปดกลอง  (น.34)

ไมสามารถถายภาพไดเพราะเกิดความผิดพลาด ใหปดสวิตซกลอง
และเปดใหม หรือถอดแลวใสแบตเตอรี่ใหม

* หากกลองยังแสดงรหัสบอกความผิดพลาดอยู ใหจดหมายเลขบอกความผิดพลาด
  ที่กลองแสดง และติดตอสอบถามที่ศูนยบริการของ Canon ที่ใกลที่สุด

เปลี่ยนการดใหม ลบภาพที่ไมจำเปน หรือฟอรแมทการด
(น.31, 264, 48)

ถอดการดออกแลวใสใหม หรือนำการดแผนอื่นมาใช
หรือฟอรแมทการด (น.31, 48)

ไมสามารถทำความสะอาดเซนเซอรได ใหปดสวิตซของกลองแลว
เปดใหม
ปรับสวิตซปดและเปดกลอง  (น.34)

ปรับสวิตซปดและเปดกลองใหม ,  ทดลองถอดแบตเตอรี่แลวใสใหม ,
เปลี่ยนมาใชเลนสของแคนนอน(กรณีที่ใชเลนสอยางอื่น)  (น.34, 30)



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

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

(ความยาวโฟกสัเทยีบเทากบัระบบ 35mm โดย
ประมาณ  คณูดวย 1.6 เทาของความยาวโฟกสัทีร่ะบ)ุ

เมาท: Canon EF

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

ไปกบัภาพทีถ่าย

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

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

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

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

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

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

การลดสัญญาณรบกวน(noise): เมือ่ถายภาพดวยการเปดรบัแสงนานมาก และเมือ่ใช
ความไวแสงสงู

ปรับแกความเขมสวางอัตโนมัติ: มีระบบ Auto Lighting Optimizer
ระบบเนนรายละเอยีดในสวนสวาง
Highlight tone priority: มรีะบบนี้
ระบบปรับแกความคลาดของเลนส: ปรบัแกความสลวัของขอบภาพ, ปรบัแกความคลาดสี



Ãายละเอียดของกลอง

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

• ออโตโฟกสั
ชนดิ: TTL secondary image-registration, phase detection
จดุโฟกสั: 9 จดุ  (ใชเซนเซอรแบบกากบาททัง้หมด) และเซนเซอรแบบ

กากบาททีจ่ดุกึง่กลางจะตอบสนองตอเลนสไวแสง f/2.8
ชวงการวดัแสง: EV -0.5 - 18 (ที่ 23 ํC/73 ํF, ISO 100)
ระบบโฟกัสอัตโนมัติ: One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF
ไฟชวยหาโฟกสัอตัโนมตั:ิ แฟลชในตวัจะยงิแสงกระพรบิแบบตอเนือ่ง

• ควบคมุการเปดรบัแสง
ระบบวัดแสง: TTL แบงพืน้ที ่63-สวน ผานเลนสทีเ่ปดชองรบัแสงกวางสดุ

• ระบบวัดแสงเฉลี่ยหลายสวน (เชื่อมโยงกับจุดโฟกัสทุกจุด)
• ระบบวดัแสงเฉพาะสวน (พืน้ทีป่ระมาณ 9% ทีก่ึง่กลาง)
• ระบบวดัแสงเฉพาะจดุ (พืน้ทีป่ระมาณ 4% ทีก่ึง่กลาง)
• ระบบวดัแสงเฉลีย่เนนกลางภาพ

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

ระบบบนัทกึภาพ: Program AE (Scene Intelligent Auto, Flash Off,
Creative Auto, Portrait, Landscape, Close-up, Sports,
Night Portrait, Handheld Night Scene, HDR Backlight
Control Program), Shutter-priority AE,
Aperture-priority AE, Manual exposure,

ความไวแสง(ISO): Basic Zone modes*: ปรบัความไวแสงใหอตัโนมตัใินชวง
(แนะนำใหใชดชันคีาแสง) ISO 100 – 6400  * Portrait : ISO 100,

Handheld Night Scene ISO 100-12800
Creative Zone modes: ISO 100 - 12800 (ปรบัไดขัน้ละ
1 stop) หรอืกลองเลอืกใหโดยอตัโนมตัใินชวง
ISO 100 - 6400 หรอืขยายความไวแสงเปน “H”  ISO 25600

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



Ãายละเอียดของกลอง

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

• ชตัเตอร
ชนดิ: Electronically-controlled, focal-plane shutter
ความไวชัตเตอร: 1/4000 วนิาท ีถงึ 1/60 วนิาท ี(ในระบบ Scene Intelligent Auto),

ความไวชตัเตอรสมัพนัธแฟลช 1/200 วนิาที
* เมือ่ใชเลนสมมุกวาง ความไวชตัเตอรอาจเทากบั 1/60 วนิาที
หรอืต่ำกวา
1/4000 วินาที ถึง 30 วินาที, และชัตเตอร bulb
(ชวงความไวชัตเตอรและความไวชัตเตอรที่เลือกไดจะขึ้นอยู
กบัระบบบนัทกึภาพทีเ่ลอืกใช)

• แฟลช
แฟลชในตวั: ซอนตวั และยกตวัขึน้ทำงานเอง

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

ระยะเวลาประจไุฟ ประมาณ 3 วนิาที
มฟีงกชัน่ Master ควบคมุแฟลชระบบไรสาย

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

หนวงเวลาถายภาพ 10 วนิาท ีหรอื 2 วนิาที
และหนวงเวลา 10 วนิาทแีลวถายแบบตอเนือ่ง

ถายภาพตอเนื่องความเร็วสูงสุด: สงูสดุประมาณ 5 เฟรมตอวนิาที
จำนวนภาพตอเนื่องสูงสุด: 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
* ตวัเลขภายในวงเลบ็เปนคาสำหรบัการใชการดขนาด 8GB
ทีส่นบัสนนุ UHS-I และทดสอบตามมาตรฐานของ Canon

• Live View Shooting
อัตราสวนของดาน: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1
ระบบโฟกสั: Hybrid CMOS AF System* (Face + Tracking, FlexiZone-

Multi, FlexiZone-Single), Phase difference detection
(Quick mode), แมนนวลโฟกัส(ขยายเปน 5X / 10X ได)
* ชวงความสวางในการโฟกัส : EV 1 - 18 (ที ่23 ํ C/73 ํ F ISO 100)
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ระบบโฟกัสแบบตอเนื่อง: มี
ชัตเตอรแบบสัมผัส: มี
ระบบวัดแสง: วดัแสง ณ เวลาจรงิดวยเซนเซอรรบัภาพ

วดัแสงระบบเฉลีย่(315 สวน), วดัแสงเฉพาะสวน(8.8% ของ
จอภาพ Live View), วัดแสงเฉพาะจุด(2.8% ของจอภาพ
Live View) วดัแสงเฉลีย่เนนกลางภาพ

ชวงการวดัแสง: EV 0 - 20 (ที่ 23 ํC/73 ํF ที่ ISO 100)
การแสดงเสนตาราง: แสดงไดสองแบบ
• การถายภาพยนตร
ระบบบีบอัดภาพยนตร: MPEG-4 AVC/H.264  Variable (average) bit rate
รปูแบบการบนัทกึเสยีง: Linear PCM
ชนิดของไฟล: MOV
ขนาดการบนัทกึ: 1920x1280 (Full HD) : 30p/25p/24p

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

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

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

การโฟกสัภาพ: Hybrid CMOS  AF System* (Face + Tracking, FlexiZone-
Multi, FlexiZone-Single), Phase difference detection
(Quick mode), แมนนวลโฟกัส(ขยายเปน 5X / 10X ได)
* ชวงความสวางในการโฟกัส : EV 1 - 18 (ที่ 23 ํ C/73 ํ F ISO 100)

ระบบวัดแสง: วดัแสงดวยระบบเฉลีย่หลายสวนและ
เฉลีย่เนนกลางภาพ ดวยเซนเซอรรบัแสง
* กลองจะปรบัตัง้เอง โดยพจิารณาจากระบบออโตโฟกสัทีเ่ลอืกใช

Servo AF: มี
ชวงการวดัแสง: EV 0 - 20 (ที่ 23 ํC/73 ํF เมื่อใชเลนส EF50mm

f/1.4 USM  ที่ ISO 100
การควบคุมการเปดรับแสง: Program AE ของระบบถายภาพยนตร และปรบัตัง้เอง
ชดเชยแสง: +/- 3 สตอป ปรับไดขั้นละ 1/3 สตอป
ความไวแสง: ปรับตั้งอัตโนมัติ: ในชวง ISO 100 - 6400

เมือ่ถายดวยระบบปรบัตัง้เอง จะมรีะบบปรบัความไวแสงอตัโนมตัิ
หรอืจะปรบัตัง้เองกไ็ด, ขยายเปน H (เทยีบเทากบั ISO 12800)

ระบบวิดีโอ snapshot: ปรบัตัง้เวลาได 2 วนิาท ี/ 4 วนิาท ี/ 8 วนิาที
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การบนัทกึเสยีง: บนัทกึดวยไมโครโฟนแบบ Stereo ในตวักลอง
มชีองเสยีบตอพวงไมโครโฟนภายนอกได
สามารถปรับความดังของเสียง และมีฟลเตอรตัดเสียงลมและเสียงดัง

การแสดงเสนตาราง: แสดงไดสองแบบ
• จอภาพ LCD
ชนดิ: TFT color liquid-crystal monitor
ขนาดและความละเอียด: 7.7 ซม.(3.0 นิ้ว) อัตราสวนของดาน 3:2

ความละเอยีดประมาณ 1.04 ลานพกิเซล
ปรับมุมของจอภาพ: ทำได
การปรับความสวาง: ปรับตั้งได 7 ระดับ
ภาษาที่เลือกได: 25 ภาษา
เทคโนโลยขีองจอสมัผสั: ตอบสนองตอการสัง่งานดวยนิว้มอื(ใชวสัดอุืน่ๆ ไมได)
แนะนำคุณสมบัติของฟงกชั่น: มคีำอธบิายกำกบั
• เลนดภูาพ
รูปแบบการแสดงภาพ: ภาพเดีย่ว, ภาพเดีย่วพรอมขอมลูการถายภาพ (ภาพ,

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

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

ลำดบัวนัที,่ โฟลเดอร, ภาพยนตร, ภาพนิง่, การตัง้อนัดบั
การหมนุภาพ: ทำได
การตั้งอันดับ: ทำได
การเลนดภูาพยนตร: เลนดูไดที่จอ LCD ของกลอง หรือตอพวงไปเลนดูภายนอก

ดวยสายตอพวง HDMI และมลีำโพงในตวั
ปองกันการลบภาพ: ทำได
เลนภาพอัตโนมัติ(สไลดโชว): ตามลำดบัทกุๆ ภาพ, วนัที,่ โฟลเดอร, ภาพยนตร,

ภาพนิง่ เลอืกลกูเลนในการเชือ่มตอภาพได 5 แบบ
เสยีงเพลงประกอบ: เลอืกเพลงประกอบสไลดโชวภาพนิง่และภาพยนตรได
• การประมวลผลภาพ
ฟลเตอรสรางสรรคภาพ: Grainy B/W, Soft focus, Fish-eye effect, Art bold effect,

Water painting effect, Toy camera effect,
Miniature effect

ลดขนาดภาพ: ทำได
• Direct Printing สัง่พมิพภาพโดยตรงจากตวักลอง
เครือ่งพมิพทีส่นบัสนนุ: เครือ่งพมิพทีม่รีะบบ PictBridge
ภาพที่พิมพได: ไฟลภาพแบบ JPEG และ RAW
ระบบสั่งงานพิมพ: สนับสนุนระบบพิมพแบบ DPOF 1.1
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• ปรบักลองใหทำงานตามผใูช
Custom Functions: 8  แบบ
การปรับตั้ง My Menu: มี
ขอมูลลิขสิทธิ์: บนัทกึขอมลูลขิสทิธิข์องภาพได

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

(ดวย Hi-Speed USB), เชื่อมตอ GPS ดวย GP-E2
ชองตอพวงแบบ HDMI: ชนดิ C (ปรบัความละเอยีดอตัโนมตั)ิ, CEC-compatible
ชองเสียบ Microphone IN: แบบสเตอริโอ mini-jack ขนาด 3.5 มม.
ชองเสียบสายลั่นชัตเตอร: ใชสายลั่นชัตเตอรรุน RS-60E3
รโีมทคอนโทรลแบบไรสาย: Remote controller RC-6
Eye-Fi card: สนบัสนนุ

• พลังงาน
แบตเตอรี่: แบตเตอรี LP-E8 (1 กอน)

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

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

เมือ่เลง็ภาพดวยระบบ Live View :
ประมาณ 180 ภาพ ที ่23 Cํ/73 Fํ และ 150 ภาพ ที ่0 Cํ/32 Fํ

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

• ขนาดและน้ำหนกั
ขนาด (กวางXสงูXหนา): 133.1 x 99.8 x 78.8  มม. / 5.2 x 3.9 x 3.1 นิ้ว
น้ำหนกั: ประมาณ 570 กรัม / 20.3 ออนซ (CIPA Guidelines)

และ 520 กรัม / 18.3 ออนซ (เฉพาะตัวกลอง)

• สภาพแวดลอมในการทำงาน
ชวงอณุหภมูใินการทำงาน: 0 ํC - 40 ํC / 32 ํF - 104 ํF
ความชื้นในการทำงาน: 85% หรอืต่ำกวา
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• แบตเตอรี ่LP-E8
ชนดิ: ลิเธี่ยมไอออน ประจุไฟใหมได
แรงดนัไฟฟา: 7.2 V DC
ความจุกระแสไฟ: 1120 mAh
ชวงอณุหภมูใินการทำงาน: ระหวางประจุไฟ : 6 ํC - 40 ํC / 43 ํF - 104 ํF

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

• เครือ่งชารจแบตเตอรี ่LC-E8
แบตเตอรี่ที่ใชได: Battery Pack LP-E8
ระยะเวลาประจไุฟ: ประมาณ 2 ชั่วโมง (ที่ 23 ํC / 73 ํF)
กระแสไฟเขา: 100 - 240 V AC (50/60 Hz)
กระแสไฟออก: 8.3 V DC  (720mA)
ชวงอณุหภมูใินการทำงาน: 6  ํC -  40  ํC / 43 ํF - 104 ํF
ความชื้นในการทำงาน: 85% หรอืต่ำกวา
ขนาด (กวาง x สงู x หนา): 69 x 28 x 87.5  มม. / 2.7 x 1.1 x 3.4 นิ้ว
น้ำหนกั: ประมาณ 82 กรัม / 2.9 ออนซ

• เครือ่งชารจแบตเตอร ีLC-E8E
แบตเตอรี่ที่ใชได: Battery Pack LP-E8
ระยะเวลาประจไุฟ: ประมาณ 2 ชั่วโมง (ที่ 23 ํC / 73 ํF)
กระแสไฟเขา: 100 - 240 V AC (50/60 Hz)
กระแสไฟออก: 8.4 V DC / 720 mA
ชวงอณุหภมูใินการทำงาน: 6 ํC - 40 ํC / 43 ํF - 104 ํF
ความชื้นในการทำงาน: 85% หรอืต่ำกวา
ขนาด (กวาง x สงู x หนา): 69 x 28 x 87.5  มม. 2.7 x 1.1 x 3.4  นิ้ว
น้ำหนกั: ประมาณ 82 กรัม  / 2.9 ออนซ (ไมรวมสายไฟ)

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

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

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

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

น้ำหนกั: โดยประมาณ 195 กรัม / 6.9 ออนซ
ฮดู: EW-60C (แยกจำหนาย)
กลองบรรจ:ุ LP814 (แยกจำหนาย)
• EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
องศาการรับภาพ: ตามแนวทแยง: 74 ํ20’ - 11 ํ30’

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

โครงสรางของเลนส: 16 ชิ้น 12 กลุม
ชองรับแสงแคบสุด: f/22 - 36
ระยะโฟกสัใกลสดุ*: ที่ 18 มม.: ระยะ 0.39 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)
*จากเซนเซอรถงึวตัถุ

อัตราขยายสูงสุด: 0.28x (ที่ 135 mm)
ระบบ Image Stabilizer: แบบ Lens shift type
ขนาดฟลเตอร: 67 mm
ฝาปดเลนส: E-67
เสนผา ศก. และความยาว: ประมาณ 76.6 x 96 มม. / 3.0 x 3.8 นิ้ว
น้ำหนกั: โดยประมาณ 480 กรัม / 16.9 ออนซ
ฮดู: EW-73B (แยกจำหนาย)
กลองบรรจ:ุ LP1116 (แยกจำหนาย)

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



เลนส EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM ออกแบบโดยการใชมอเตอร ซึง่ทำหนาทีข่บัเคลือ่นชิน้เลนส
ซึง่ทำหนาทีโ่ฟกสั มาใชประโยชนในการควบคมุการโฟกสัของเลนสในระหวางซมูเลนสดวย
1. เมือ่กลองอยใูนสถานะปดการทำงาน (OFF)
มอเตอรจะไมทำงานในระหวางทีก่ลองปดอย ูหรอืเมือ่กลองปดดวยฟงกชัน่ปดพลงังานโดยอตัโนมตัิ
ของกลอง อยางไรกต็าม ผใูชจะตองรบัทราบขอมลูเหลานี้
    จะไมสามารถปรบัภาพใหชดัเอง(แมนนวลโฟกสั)
    ในขณะซูม การโฟกัสจะชาลง
2. เมือ่เลนสอยใูนโหมดพกัการทำงาน
เมือ่ไมไดใชเลนสทำงานใดๆ ในชวงเวลาหนึง่ เลนสจะเขาสโูหมดพกัการทำงาน(Sleep mode) เพือ่
ประหยดัพลงังาน โหมดพกัการทำงานนีจ้ะแตกตางจากการปดพลงังานของกลองจากการทำงานของ
ฟงกชั่นการปดพลังงานโดยอัตโนมัติ หากตองการออกจากโหมดพักการทำงานของเลนส ใหแตะ
ชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ ซึง่ในสถานะนีม้อเตอรจะไมทำงานแมวาสวติซของกลองจะเปดอย ูและผใูช
ควรทราบขอมลูเหลานี้
    จะไมสามารถปรบัภาพใหชดัเอง(แมนนวลโฟกสั)
     ในขณะซูม การโฟกัสจะชาลง
3. ในขณะทีเ่ลนสปรบัตวัเพือ่เริม่ทำงานใหม
เมือ่กลองเปดสวติซที ่ON หรอืเมือ่กลองเริม่ทำงานโดยการแตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนงึหลงัจากทีป่ด
การทำงานลงดวยฟงกชัน่ปดการทำงานโดยอตัโนมตั*ิ1 เลนสจะทำการปรบัตวัโดยการปรบัโฟกสัใหม
เพือ่เริม่ตนทำงานใหม
      แมวาภาพทีเ่หน็ในชองเลง็ภาพจะมวัหรอืหลดุโฟกสัในชวงเริม่ตนปรบัตวัใหมของเลนส กไ็มไดเกดิ
จากความผิดปกติ
   แมวาจะสามารถลั่นชัตเตอรไดในขณะที่เลนสกำลังปรับตัวเพื่อเริ่มตนทำงานใหม แตผูใชควร
จะหยดุรอประมาณ 1 วนิาท*ี2 หลงัจากเลนสเริม่ตนทำงานใหมอยางสมบรูณหลงัจากหยดุพกักอนที่
จะถายภาพนัน้

¤íาเตอืนในการใชงาน: EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

*1: กลอง DSLR ที่สนับสนุนการใชงานของเลนส EF-S รุนนี้

*2: ระยะเวลาในการปรบัตวัเพือ่เริม่ทำงานใหมของเลนสจะขึน้อยกูบัรนุของกลองทีใ่ช



เกี่ยวกับการสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ของ  MPEG-4
“การใชผลิตภัณฑตามมาตรฐานของ MPEG-4 นี้ ไดรับอนุญาตภายใตสิทธิบัตรของ AT&T
สำหรบัการใชรหสัและถอดรหสัไฟลวดิโีอชนดิ MPEG-4 ซึง่เปนการใชรหสัวดิโีอสำหรบัการใช
งานสวนบุคคล(1) และไมเปนเชิงพาณิชย(2) โดยไดรับอนุญาตจากผูใหการอนุญาตใหใช
ผลิตภัณฑ MPEG-4 ซึ่งอยูภายใตลิขสิทธิ์ของ AT&T
ไมอนุญาตหรือสนับสนุนใหนำ MPEG-4 ไปใชสำหรับงานประเภทอื่น”
* เอกสารนีจ้ะใชภาษาองักฤษในการอธบิายหากจำเปน

Adobe เปนเครือ่งหมายการคาของบรษิทั Adobe Systems Incorporated
Windows เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆ
Macintosh และ Mac OS เปนเครือ่งหมายการคาของบรษิทั Apple Inc. ในสหรฐัอเมรกิา
และประเทศอื่นๆ
เครือ่งหมาย  SDXC เปนเครือ่งหมายการคาของ SD-3C, LLC.
HDMI, สญัลกัษณ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เปนเครือ่งหมายการ
คา หรอืเครือ่งหมายการคาทีม่กีารลงทะเบยีนไวกบั HDMI Lincensing LLC.
ชือ่สนิคาและเครือ่งหมายการคาอืน่ๆ ทีป่รากฏอยใูนคมูอืฉบบันี ้เปนสมบตัขิองเจาของสนิคา
เหลานั้น

เครื่องหมายการคา



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



 



ปฏบิตัติามคำแนะนำตอไปนีอ้ยางเครงครดั และใชอปุกรณอยางระมดัระวงัและถกูวธิ ีเพือ่ปองกนัการเกดิ
อบุตัเิหตรุายแรง และความเสยีหายของอปุกรณ

เพือ่ปองกนัการเกดิอคัคภียั ความรอน การรัว่ไหลของสารเคม ีและการระเบดิ ใหปฏบิตัติามคำ
แนะนำเพือ่ความปลอดภยัอยางเครงครดั:
- 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
เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก ถาเด็กกลืนกอนแบตเตอรี่เขาไป ใหนำไปพบแพทยทันที (สารเคมีใน
แบตเตอรี่เปนอันตรายตอกระเพาะอาหารและอวัยวะภายใน)
เมื่อตองการทิ้งแบตเตอรี่ ใหปดขั้วสัมผัสดวยเทปเพื่อปองกันการสัมผัสกับวัสดุที่เปนโลหะหรือ
แบตเตอรีก่อนอืน่ๆ เพือ่ปองกนัการลดัวงจรทีอ่าจทำใหเกดิการระเบดิได
ในขณะประจไุฟแบตเตอรี ่หากมคีวามรอนสงู กลิน่และควนั ใหถอดสายไฟออกจากปลัก๊ไฟทนัท ีเพือ่
หยดุประจไุฟ เพือ่ปองกนัการเกดิอคัคภียั
ถาแบตเตอรี่เกิดการรั่วซึม มีการเปลี่ยนสี รูปทรง หรือมีกลิ่นและควัน ใหถอดออกทันที และระวังความรอนใน
ขณะสมัผสักอนแบตเตอรีด่วย

ในขณะประจุไฟ วางเครื่องประจุไฟและแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก สายไฟอาจชอตโดยอุบัติเหตุ หรือเกิดไฟฟา
ลดัวงจรได

ปองกนัอยาใหสิง่ทีร่ัว่ซมึจากกอนแบตเตอรีส่มัผสัถกูดวงตา ผวิหนงั เสือ้ผา เพราะอาจทำใหตาบอด
หรอืเปนอนัตรายตอผวิหนงั หากเกดิการสมัผสัแลว ใหลางบรเิวณนัน้ดวยน้ำสะอาดโดยไมขดัถ ูและ
รบีไปพบแพทยทนัที

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

หามใชกลองหรอืประจไุฟแบตเตอรีเ่มือ่ไดกลิน่กาซ เพือ่ปองกนัการเกดิระเบดิและเกดิอคัคภียั



⌫

ถาทำอุปกรณตก และวัสดุที่หอหุมแตกหรือเปดออกจนเห็นชิ้นสวนดานใน หามสัมผัสกับชิ้นสวนภายใน
อุปกรณนั้นเด็ดขาด เพราะอาจจะถูกไฟชอตได
หามถอดชิ้นสวนหรือดัดแปลงอุปกรณ เพราะชิ้นสวนที่อยูดานในซึ่งมีแรงดันไฟฟาสูงมากอาจทำใหเกิด
ไฟชอตได
หามสองหรอืเลง็กลองไปยงัดวงอาทติยและแหลงกำเนดิแสงทีส่วางจา เพราะอาจทำใหเกดิอนัตรายตอดวง
ตาได
เก็บกลองใหพนมือเด็กเล็กๆ สายคลองคออาจจะรัดคอเด็กจนหายใจไมออกได
อยาเกบ็กลองและอปุกรณอืน่ๆ ไวในทีซ่ึง่มฝีนุมาก ทีซ่ึง่มคีวามชืน้สงู เพือ่ปองกนัไฟฟาลดัวงจรและอคัคภียั

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

หามทิง้กลองไวในรถทีจ่อดตากแดด หรอืใกลกบัแหลงความรอน กลองอาจจะรอนจดัและทำอนัตรายตอผวิหนงั
ไมควรยกยายกลองทีต่ดิอยบูนขาตัง้กลองในขณะเดนิไปรอบๆ การทำเชนนีอ้าจทำใหเกอิอบุตัเิหตแุละไดรบับาด
เจบ็ กลองอาจจะตกหลน ใหตรวจสอบวาขาตัง้กลองนัน้แขง็แรงพอทีจ่ะรองรบักลองและเลนส
ไมควรทิง้เลนส และเลนสทีต่ดิอยกูบักลองตากแดดโดยไมสวมฝาปดหนาเลนสเอาไว เลนสอาจจะรวมแสง
จนเกิดการสะสมความรอนมาก จนทำใหกลองเสียหายหรือไหมได
ไมควรใชผาหอหรือหุมเครื่องชารจแบตเตอรีในขณะประจุไฟ เพราะทำใหเกิดการสะสมของความรอน ทำใหตัว
เครือ่งเสยีรปู หรอือาจเกดิเพลงิไหม
ถาทำกลองตกน้ำ หรือมีน้ำและของเหลวอื่นเขาไปในกลอง ใหถอดแบตเตอรี่และแบตเตอรี่สำรองสำหรับ
นาฬิกา เพื่อปองกันไฟฟาลัดวงจร
ไมควรเก็บ ใช หรือวางแบตเตอรี่กลอง แบตเตอรี่สำรองสำหรับนาฬิกา ภายในบริเวณที่มีความรอนสูง ซึ่งอาจ
ทำใหแบตเตอรี่รั่วซึมและมีอายุการใชงานสั้นลง ตัวแบตเตอรี่อาจรอนจัดจนเปนทำใหผิวหนังไหมพอง
หามใชทินเนอรผสมสี เบนซิน หรือสารประกอบอินทรียในการทำความสะอาดอุปกรณ การทำแบบนี้อาจ
ทำใหเกิดไฟไหมและยังเปนอันตรายตอสุขภาพ

หากอปุกรณแสดงการทำงานทีผ่ดิปกต ิหรอืตองการซอม ตดิตอทีต่วัแทนจำหนายของ
แคนนอน หรือที่ศูนยบริการที่อยูใกลที่สุด



อปุกรณดจิติอล Class B ตามมาตรฐาน Canadian ICES-003.

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

Digital Camera Model DS126371 Systems
อุปกรณนี้ ประกอบดวยชิ้นสวน Part 15 ตามกฏของ FCC ซึ่งมีเงื่อนไขการใช 2 ลักษณะ คือ (1) เครื่อง
ใชนีจ้ะไมทำใหเกดิสญัญาณหรอืคลืน่ทีเ่กดิอนัตรายตอผใูช และ (2) เครือ่งใชนีจ้ะไมสงสญัญาณรบกวน
ทีแ่ทรกแทรงการทำงานของเครือ่งมอือืน่ๆ จนทำงานผดิพลาด
หมายเหต:ุ อปุกรณชิน้นีไ้ดผานการทดสอบตามขอจำกดัของการทดสอบอปุกรณใน class B digital
ทีก่ำหนดโดยกฏของ FCC Part 15  เพือ่ปองกนัการเกดิอนัตรายของอปุกรณทีอ่อกแบบมาใหใชภาย
ในครวัเรอืน อปุกรณชิน้นีจ้ะสรางคลืน่รงัสแีบบความถีว่ทิย ุซึง่ถาไมใชงานอยางถกูวธิตีามคำแนะนำก็
อาจจะรบกวนความถีว่ทิยไุด อยางไรกต็าม ไมมกีารรบัประกนัวาอปุกรณชิน้นีจ้ะไมรบกวนคลืน่ความ
ถีว่ทิยแุละเครือ่งรบัโทรทศัน ซึง่ผใูชสามารถตรวจสอบเองไดจากการเปดและปดการทำงานของอปุกรณ
และผใูชกส็ามารถแกปญหาการรบกวนคลืน่ความถีว่ทิยแุละโทรทศันได โดยปฏบิตัดิงัตอไปนี:้

- ปรบัทศิทางของเสารบัสญัญาณใหม
- ขยบัอปุกรณใหออกหางจากเครือ่งรบัวทิยแุละโทรทศันมากขึน้
- เสยีบสายไฟของอปุกรณนีใ้นวงจรไฟฟาอืน่ๆ ทีไ่มใชวงจรเดยีวกบัเครือ่งรบั
  วิทยุและโทรทัศน
- ปรกึษากบัผแูทนจำหนาย หรอืชางซอมวทิย-ุโทรทศันทีม่ปีระสบการณ

ตองใชสายทีม่แีกนกลางเปนโลหะซึง่ไดมาพรอมกบัตวักลองเทานัน้ เพราะสายเปนสวนประกอบชิน้หนึง่
ของอุปกรณ ตามกฏ Part 15 ของ FCC
หามเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงสวนหนึ่งสวนใดของอุปกรณ นอกจากที่ไดระบุไวในคูมือ หากผูใชได
ทำการเปลีย่นแปลงหรอืดดัแปลงเอง ทานอาจจะถกูรองขอใหหยดุใชอปุกรณได
Canon U.S.A. Inc.
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A.
Tel No. (516)328-5600



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

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

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

คำเตือน
มคีวามเสีย่งในการระเบดิหากนำแบตเตอรีผ่ดิประเภทมาใช และการทิง้แบตเตอรีท่ี่
ไมใชแลว ขึน้อยกูบักฏหมายของพืน้ทีน่ัน้ๆ



คมูอืการใชซอฟทแวรEOS DIGITAL
Solution Disk
ซอฟทแวร

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

¡ÒÃ download ÀÒ¾
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¡ารดาวนโหลดภาพไปยงัคอมพวิเตอรสวนบคุคล

ดาวนโหลดภาพโดยการเชือ่มตอกลองกบัคอมพวิเตอร

ผใูชสามารถใชซอฟทแวรทีไ่ดมาพรอมกบักลองในการดาวนโหลดภาพจากกลองไปยงัคอมพวิเตอรสวน
บุคคลได โดยมีวิธีการ 2 วิธี

ติดตั้งซอฟทแวร (น.351)

ใชสายตอเชื่อมที่ไดมาพรอมกับตัวกลอง

ใชสายตอเชื่อมที่ไดมาพรอมกับกลองใน
การตอเชื่อมกลองเขากับคอมพิวเตอร
สวนบคุคล

เสียบสายตอเชื่อมเขาที่ตัวกลองที่ชองเสียบ
<DIGITAL> โดยหันสัญลักษณ
ไปทางดานหนาของกลอง

เสียบปลายอีกดานหนึ่งของสายตอเชื่อมเขากับ
ชองเสยีบ USB ของคอมพวิเตอร

สำหรบัรายละเอยีด อางองิจากคมูอืการใช
ซอฟทแวรในแผน CD-ROM (น.352)

ใชซอฟทแวร EOS Utility ในการดาวน
โหลดภาพนิ่ง/ภาพยนตร



¡ารดาวนโหลดภาพไปยังคอมพิวเตอรสวนบุคคล

ดาวนโหลดภาพโดยใชเครือ่งอานการด

ติดตั้งซอฟทแวร (น.351)

เสยีบการดเขาไปในชองเสยีบ
ของเครื่องอานการด

ใชซอฟทแวรของแคนนอนในการดาวน
โหลดภาพนิ่ง/ภาพยนตร

ใช Digital Photo Professional
ใช ImageBrowser EX
สำหรบัรายละเอยีด อางองิจากคมูอืการใช
ซอฟทแวรในแผน CD-ROM (น.352)

เมือ่ตองการดาวนโหลดภาพจากกลองไปยงัคอมพวิเตอร ถาไมใชซอฟทแวรของ Canon
และใชเครือ่งอานการด ใหสำเนาโฟลเดอร DCIM ในการดไปยงัคอมพวิเตอรสวนบคุคล

หากผใูชมเีครือ่งอานการดทีม่จีำหนายทัว่ไปในเชงิพาณชิย กส็ามารถใชดาวนโหลดภาพไปยงั
คอมพิวเตอรสวนบุคคลได



แผนซดีนีี ้ประกอบดวยซอฟทแวรหลายแบบ สำหรบัใชกบักลอง EOS
DIGITAL

ซอฟทแวรนีจ้ะชวยในการตอเชือ่มกลองกบัคอมพวิเตอร เพือ่ถายโอนภาพ
(ภาพนิง่/ภาพยนตร) ทีถ่ายไวในตวักลองไปยงัคอมพวิเตอร สามารถควบคมุกลอง ควบคมุ
การถายภาพสำหรับกลองที่ตอเชื่อมอยู จากการควบคุมผานคอมพิวเตอร นอกจากนี้ผูใช
สามารถสำเนาเพลงประกอบ เชน EOS Sample Music* ลงในการดไดดวย
      * Canon ไดจดัเตรยีมเพลงไว 5 เพลง ซึง่สามารถสำเนาจากซอฟทแวร
         EOS utility ลงในการด สำหรบัเลนประกอบการเลนภาพนิง่ อลับัม้วดิโีอ
         snapshot ภาพยนตร และสไลดโชวจากตวักลองได

ซอฟทแวรทีแ่นะนำเปนพเิศษสำหรบัผใูชทีม่กัจะถายภาพในแบบ RAW
ผใูชสามารถดภูาพ ปรบัแตงภาพ และประมวลผลไฟลและพมิพภาพแบบ RAW ดวยความเรว็สงู
พรอมทัง้สามารถปรบัแตงไฟลแบบ JPEG ในขณะทีร่กัษาลกัษณะของภาพตนฉบบัเดมิไวดวย

เปนซอฟทแวรทีเ่หมาะสำหรบัผทูีม่กัจะถายภาพเปนไฟล JPEG ซึง่ผใูชสามารถจะ ด/ูปรบั
แตง/จดัการ/พมิพ ภาพนิง่ ภาพยนตร และวดิโีอ Snapshot ไดโดยงาย และพมิพภาพ JPEG
ไดดวย นอกจากนีย้งัมฟีงกชัน่เพิม่เตมิ EOS Video Snapshot Task (น.190) ซึง่สามารถ
ดาวนโหลดไดจากอินเตอรเนต

ซอฟทแวรนีอ้อกแบบมาสำหรบัผใูชในระดบักาวหนา ซึง่มปีระสบการณในการตกแตง
ภาพมากอน ซอฟทแวรจะสามารถแกไข Picture Style ซึง่ผใูชสามารถจะสรางรวมทัง้
บนัทกึ Picture Style ทีส่รางขึน้ไดดวย

EOS DIGITAL Solution Disk

àกี่ยวกับซอฟทแวร

โปรดทราบวา ซอฟทแวร ZoomBrowser EX / Image Browser ทีไ่ดมาจากกลองรนุ
กอนอาจไมสนับสนุนไฟลภาพนิ่งและไฟลภาพยนตรของกลองรุนนี้(ไมสนับสนุน) ใหใช
Image Browser ทีไ่ดมาพรอมกบักลองรนุนี้



ไมควรเชือ่มตอกลองกบัคอมพวิเตอรกอนจะทำการตดิตัง้ซอฟทแวร เพราะอาจทำใหเกดิ
ปญหาในการตดิตัง้ซอฟทแวรในภายหลงั
แมวาคอมพิวเตอรของทานจะมีซอฟทแวร ImageBrowser EX ติดตั้งอยูแลว ใหติดตั้ง
ImageBrowser EX จากแผน CD-ROM ทีไ่ดมาเมือ่ซือ้กลองมาใหม เพราะเปนเวอรชัน่ลา
สดุและมคีณุสมบตัใิหมๆ  ทีเ่หมาะกบักลองมากทีส่ดุ และผใูชยงัสามารถเลอืกฟงกชัน่ Auto
update เพือ่ปรบัปรงุรนุของซอฟทแวรโดยอตัโนมตัเิพือ่เพิม่เตมิฟงกชัน่ตางๆ ของซอฟทแวร
ในภายหลงั

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

คลกิ [Easy Installation] และทำตามคำแนะนำทีป่รากฏบนหนาจอเพือ่
ทำการตดิตัง้

สำหรบัแมคอนิทอช คลกิ [Install]

คลิก [Restart] และนำแผนซีดีออกจากเครื่องหลังจากที่เครื่องเปด
ใหมแลว

เมือ่คอมพวิเตอรถกูเปดใหมอกีครัง้ การตดิตัง้จะเสรจ็สมบรูณ

¡ารตดิตัง้ซอฟทแวร

แมจะมซีอฟทแวรรนุกอนตดิตัง้อยใูนคอมพวิเตอรแลว หรอืมซีอฟทแวรทีแ่ตกตางออกไป
ใหตดิตัง้ซอฟทแวรตามขัน้ตอนดานลาง (ซอฟทแวรรนุใหมจะถกูตดิตัง้ทบัซอฟทแวรรนุเกา
โดยอัตโนมัติ)

ในขณะทำการตดิตัง้ ถาจอภาพแสดงคำวา “Microsoft SilverLight” ใหตดิตัง้
“Microsoft SilverLight”



คมูอืการใชซอฟทแวร จะเปนไฟลทีอ่ยภูายในแผน ซดี-ีรอม แผนนี้

การสำเนาและอานคูมือการใชในแบบ PDF

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

ใสแผน CD [Software INSTRUCTION MANUAL]
เขาในคอมพวิเตอร

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

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

¤‹Ùมอืการใชซอฟทแวร
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1. กดปุม                      เพื่อแสดงรายการฟงกชั่นตางๆ ที่ปรับตั้งได
2. กดปุม                 เพื่อเลือกแถบรายการของฟงกชั่น จากนั้นกดปุม
    เพือ่เลอืกแบบทีต่องการ
3. กดปุม              เพื่อแสดงผลการปรับตั้ง
4. หลงัจากปรบัตัง้รายการทีต่องการแลว กดปมุ

¤‹Ùมอืการเริม่ใชกลองอยางรวดเรว็
การปรับตั้งเมนู

ปุมควบคุม
แบบทศิทาง

ระบบบันทึกภาพ
Creative zone

แถบรายการ

รายการทีป่รบัตัง้รายการของเมนู

ปมุยนืยนัการปรบัตัง้
ปมุเมนู

จอภาพ
LCD /
จอสมัผสั

ระบบบันทึกภาพ Basic zone ระบบถายภาพยนตร
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คุณภาพในการบันทึก
เลอืก [     1: Image quality] จากนัน้กด
กดปมุ                เพือ่เลอืกระดบัคณุภาพทีต่องการ จากนัน้กด

ระดับคุณภาพ
พิกเซลที่บันทึก

จำนวนภาพที่ถายได

กดปมุ

นิยาม

ใหสสีนัทีฉ่ดูฉาดสดใส และภาพถายทีค่มชดัสงู
ใหสีผิวที่สวยงาม และใหภาพที่คมชัดเล็กนอย
ทองฟาสีฟาฉูดฉาด สีเขียวสดใส และใหภาพที่คมชัดสูงมาก
ภาพสเีอกรงค (ภาพขาวดำ)

สำหรบั                  (Neutral) และ                 (Faithful)   ดจูากคมูอืการใชกลอง
หนา 93

Style
ใหสีสันที่เหมาะสมกับลักษณะของภาพ

Picture Style

กดปมุ                เพือ่เลอืก Picture Style ที่
ตองการ จากนัน้กดปมุ
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จอควบคมุแบบเรว็
กดปมุ
จอควบคมุแบบเรว็จะปรากฏขึน้

ความไวชัตเตอร

ระดับคาแสง /
ปรบัตัง้การชดเชยแสง

ระบบบนัทกึภาพ

Picture Style

คณุภาพในการบนัทกึ

ปรบัความเขมสวางอตัโนมตัิ

ชดเชยแสงแฟลช

เพิ่มรายละเอียดในสวนสวาง
ความไวแสง

ชองรับแสง

ในระบบบันทึกภาพขั้นพื้นฐาน ฟงกชั่นที่สามารถเลือกปรับตั้งไดนั้น จะขึ้นอยูกับระบบ
บันทึกภาพที่เลือกใช

ระบบขบัเคลือ่น

ใชปมุ              เพือ่เลอืกฟงกชัน่ จากนัน้ใชวงแหวน               เพือ่ปรบัตัง้

สมดลุสขีาว
ระบบออโตโฟกสั

ปรบัฟงกชัน่ของแฟลชในตวั

ระบบวัดแสง

ระบบบันทึกภาพ Basic zone ระบบบันทึกภาพ Creative Zone

ยอนกลบั
ถายภาพครอมสมดลุสขีาว

ปรบัแกสมดลุสขีาว
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สวนตางๆ ของกลอง
สวติซเปด/ปด กลอง

วงแหวนควบคุม

ปุมชัตเตอร

สวิตซปรับเลือกระบบโฟกัส

วงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพ

ระบบ Live View /
ปุมถายภาพยนตร

ปมุปรบัชองรบัแสง/
ชดเชยแสง ปมุปรบัตัง้

ไฟแสดงสถานะ
ของการด

ปมุควบคมุ
แบบทศิทาง

ปุมเลือกจุดโฟกัส
ปุมล็อคคาแสง

ปมุความไวแสง ปุมแฟลช

ปุมควบคุมแบบเร็ว
<     >
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ความไวชตัเตอร

ระดบัคาแสง
ระบบบันทึกภาพ

คุณภาพในการบันทึก

Picture Style
สมดลุสขีาว

ระบบวัดแสง
ระบบขบัเคลือ่น

ปรบัความเขมสวาง
อัตโนมัติ

ความไวแสง
ชองรับแสง

ระบบออโตโฟกัส
จอควบคมุแบบเรว็

จำนวนภาพทีถ่ายไดระดับพลังงาน

แสดงขอมูลของระบบถายภาพนิ่ง

จดุโฟกสัอตัโนมตัิ

ลอ็คคาแสง
แฟลชพรอมทำงาน

ชดเชยแสงแฟลช
ความไวชตัเตอร

ชองรบัแสง ระดบัคาแสง
ความไวแสง
ถายภาพเอกรงค(ขาวดำ)
ปรมิาณภาพทีถ่ายตอเนือ่งได

สญัญาณยนืยนัความชดั

สัญญาณแสดงการทำงานของจุดโฟกัส

แฟลชในตัวกลอง
ยกตวัขึน้ทำงาน

การแสดงขอมูลในชองมองภาพ

พื้นที่วัดแสงเฉพาะจุด



กดปมุ           เพือ่ใหแฟลชยกตวัขึน้ทำงาน
จากนั้นจึงถายภาพ

การใชแฟลชในตัวกลอง

(อตัโนมตัสิมบรูณแบบ)

การปรับตั้งตางๆ ที่จำเปนจะถูกปรับตั้งใหโดย
อัตโนมัติ ผูใชเพียงกดชัตเตอร และกลองจะทำ
หนาที่ทั้งหมด

เมือ่จำเปน แฟลชในตวักลองจะยกตวัขึน้ทำงานโดยอตัโนมตัใินสภาพแสงนอย หรอื
เมื่อถายภาพยอนแสง (ยกเวนในระบบ                                           )

ระบบบันทึกภาพ Basic Zone

ระบบบนัทกึภาพ Creative Zone

กดปุม              เพื่อแสดงหนาจอควบคุมแบบเร็ว เมื่อตั้งระบบบันทึกภาพเปน
                                             /          กดปุม              เพื่อเลือกฟงกขั่น จากนั้นกดปุม
หรือหมุน              เพื่อปรับตั้งคาของฟงกชั่นที่ตองการ

(ปดการทำงานของแฟลช)
(ระบบอตัโนมตัสิรางสรรค)

(ถายภาพบคุคล)
(ถายภาพทวิทศัน)

(ถายภาพระยะใกล)
(ถายภาพกฬีา)

(ถายภาพทวิทศัน
กลางคืน, ถือกลอง)
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ระบบบันทึกภาพ Basic Zone

(ถายภาพยอนแสง)

(ถายภาพบคุคลกบัแสงสกีลางคนื)

, , , ,



หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่

กลองจะเลือกชองรับแสงใหโดยอัตโนมัติ
ถาตวัเลขแสดงชองรบัแสงมกีารกระพรบิเตอืน ให
หมนุ             จนชองรบัแสงหยดุกระพรบิ

ระบบบนัทกึภาพ Creative Zone
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ผูใชสามารถปรับควบคุมกลองไดอยางอิสระ
สำหรับการใชงานถายภาพในหลากหลาย
สถานการณ

กลองจะปรบัตัง้ความไวชตัเตอรและชองรบัแสงใหโดยอตัโนมตั ิในลกัษณะเดยีวกบัระบบ
บันทึกภาพ
หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่

หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไปที่

กลองจะเลือกความไวชัตเตอรใหโดยอัตโนมัติ

ถาตัวเลขแสดงความไวชัตเตอรมีการกระพริบ
เตอืน ใหหมนุ            จนกวาความไวชตัเตอร
จะหยุดกระพริบ

หมนุวงแหวน               เพือ่เลอืกชองรบัแสงที่
ตองการ จากนัน้โฟกสัไปทีว่ตัถุ

หมนุวงแหวน              เพือ่เลอืกความไวชตัเตอร
ทีต่องการ จากนัน้โฟกสัไปทีว่ตัถุ
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เลอืกจดุโฟกสั

ปรับสวิตซที่กระบอกเลนสไปที่

กดปมุ

สำหรับถายภาพสิ่งที่อยูนิ่ง

สลับการทำงานของระบบออโตโฟกัส
โดยอตัโนมตัิ

สำหรับถายภาพสิ่งที่เคลื่อนที่

กดปมุ

กดปมุ             เพือ่เลอืกจดุโฟกสั

ขณะมองผานชองเล็งภาพ ผูใชสามารถเลือก
จดุโฟกสัไดโดยการหมนุ               จนจดุโฟกสั
ที่พอใจกระพริบเปนสีแดง

เมือ่กดปมุ              กลองจะสลบัเปลีย่น
การเลอืกจดุโฟกสั เปนการเลอืกจดุกึง่กลาง
กับการเลือกจุดโฟกัสแบบอัตโนมัติ

กดปมุ                หรอืหมนุ             เพือ่เลอืก
ระบบออโตโฟกัส จากนั้นกด

เลอืกระบบ AF



กดปมุ               หรอืหมนุวงแหวน
เพือ่เลอืกระบบขบัเคลือ่น เมือ่ไดระบบทีต่อง
การแลว กดปมุ
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ความไวแสง

ระบบขบัเคลือ่น

กดปมุ

ถาเลอืกความไวแสง “AUTO” กลองจะเลอืก
ความไวแสงที่เหมาะสมใหโดยอัตโนมัติ และเมื่อ
ผใูชแตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ กลองจะแสดง
คาความไวแสงที่ปรับตั้งไวใหทราบ

กดปมุ

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

กดปมุ                 หรอืหมนุวงแหวน
เพื่อปรับตั้งคาความไวแสงตามที่ตองการ
จากนั้นกด
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ถายภาพดวย Live View
กดปมุ <      > เพื่อแสดงภาพในแบบ
Live View

แตะชตัเตอรเบาๆ ลงครึง่หนึง่ เพือ่โฟกสั

กดชัตเตอรจนสุดเพื่อถายภาพ

อายุการใชงานของแบตเตอรี่เมื่อถายภาพดวย Live View
อุณหภูมิ ไมใชแฟลช ใชแฟลช 50 %

ประมาณ 200 ภาพ ประมาณ 180 ภาพที่ 23 ํ C / 73 ํ F
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ปรับสวิตซเปดปดพลังงานของกลองไปที่

กดปมุ <     >  เพือ่เริม่ถายภาพยนตร

บันทึกภาพยนตร

ไมโครโฟน

ถายภาพยนตร

เมือ่ตองการหยดุ ใหกด <     > อีกครั้ง

หมุนวงแหวนเลือกระบบบันทึกภาพไป
ทีร่ะบบใดๆ กไ็ด ยกเวนระบบ < M >
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ภาพดัชนี ขยายดูภาพ

ลบภาพ

เลนดูภาพ

ขอมูลการถายภาพ

เลือกภาพ

เลนดูภาพ
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