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EOS 7D Mark II (G) เป็นกลอ้งดจิติอลสะทอ้นภาพเลนสเ์ดีย่วประกอบดว้ยเซนเซอร ์
CMOS ทีม่คีวามละเอยีด ดว้ยพกิเซลทีใ่ชง้านไดป้ระมาณ 20.2 ลา้นพกิเซล 
พรอ้มชปิประมวลผลภาพ Dual DIGIC 6 ชอ่งมองภาพครอบคลมุการมองเห็น
ประมาณ 100% โฟกสัอตัโนมัต ิ65 จดุทีม่คีวามแมน่ยําและความเร็วสงู 
(จดุโฟกสัอัตโนมตัแิบบกากบาท: สงูสดุ 65 จดุ) ถา่ยภาพตอ่เนือ่งไดป้ระมาณ 
10.0 ภาพตอ่วนิาท ีมกีารถา่ยภาพแบบ Live View สามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหว
ความละเอยีดสงูสดุ (Full HD) ระบบ Dual Pixel CMOS AF และฟังกช์ัน่ GPS

กอ่นเร ิม่การถา่ยภาพ ควรแนใ่จวา่ไดอ้า่นขอ้มลูตอ่ไปนี้
เพือ่หลกีเลีย่งอบุัตเิหตแุละความผดิพลาดในการถา่ยภาพ โปรดอา่น “คําเตอืน
ดา้นความปลอดภยั” (น.526-528) และ “ขอ้ควรระวังในการใชง้าน” (น.20-21)

อา้งองิคูม่อืนีข้ณะใชง้านกลอ้งเพือ่ใหค้ณุคุน้เคยกบักลอ้งมาก
ยิง่ข ึน้
ในขณะทีอ่า่นคูม่อืนี ้ใหท้ดลองทําการถา่ยภาพและดผูลทีอ่อกมา ซึง่จะชว่ย
ใหค้ณุเขา้ใจการทํางานของกลอ้งไดด้ยีิง่ขึน้

ทดสอบกลอ้งกอ่นการใชง้านและความรบัผดิชอบ
หลังจากถา่ยภาพ ใหด้ภูาพและตรวจสอบวา่ไดทํ้าการบันทกึภาพเรยีบรอ้ยแลว้ 
หากกลอ้งหรอืเมมโมรีก่ารด์เกดิความผดิพลาด และไมส่ามารถบันทกึภาพ
หรอืถา่ยโอนภาพไปยังคอมพวิเตอรไ์ด ้แคนนอนไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่
ความสญูเสยีและความไมส่ะดวกทีเ่กดิขึน้

ลขิสทิธิ์
กฎหมายลขิสทิธิใ์นบางประเทศอาจหา้มมใิหนํ้าภาพบคุคลหรอืวัตถบุางอยา่ง
ทีค่ณุบันทกึไวไ้ปใชเ้พือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ นอกเหนอืจากความบันเทงิสว่นตัว 
และโปรดทราบวา่การแสดงบางอยา่งในทีส่าธารณะ นทิรรศการ ฯลฯ อาจหา้ม
ไมใ่หม้กีารถา่ยภาพ ถงึแมจ้ะเพือ่ความบันเทงิสว่นตัวก็ตาม

บทนํา
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กอ่นเริม่ตน้ใชง้าน ควรตรวจสอบรายการอปุกรณ์ตอ่ไปนีทั้ง้หมดทีจั่ดให ้หากมี
สิง่ใดขาดหายไป โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่ายกลอ้งของคณุ

* มแีทน่ชารจ์แบตเตอรี ่LC-E6E ให ้(พรอ้มสายไฟ)

 คูม่อืการใชง้านและ CD-ROM ทีจั่ดให ้แสดงตามรายการในหนา้ถัดไป
 หากคณุซือ้ชดุอปุกรณ์เลนส ์ตรวจสอบดว้ยวา่มเีลนสร์วมอยูค่รบ
 คูม่อืการใชง้านเลนสอ์าจมใีหต้ามชนดิของชดุอปุกรณ์เลนส์
 ควรระมัดระวังอยา่ใหอ้ปุกรณ์ตามรายการขา้งตน้สญูหาย

รายการอปุกรณ์

แบตเตอรีแ่พ็ค
LP-E6N

(พรอ้มฝาครอบป้องกนั)

แทน่ชารจ์
แบตเตอรี่
LC-E6E*

สายเชือ่มตอ่
IFC-150U II

กลอ้ง
(พรอ้มฝาปิด)

สายคลอ้งคอ

ยางครอบ
ชอ่งมองภาพ 

Eg

อปุกรณ์
ปกป้องสาย

ในคูม่อืนี ้“การด์ CF” หมายถงึการด์ CompactFlash และ “การด์ SD” 
หมายถงึการด์ SD/SDHC/SDXC “การด์” หมายถงึเมมโมรีก่ารด์ทกุชนดิ
ทีใ่ชใ้นการบนัทกึภาพถา่ยหรอืภาพเคลือ่นไหว
* กลอ้งไมม่กีารด์สําหรบับนัทกึภาพถา่ย/ภาพเคลือ่นไหวมาให ้
โปรดซือ้การด์ตา่งหาก

การเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ตอ่พว่ง
เมือ่เชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรห์รอืเครือ่งพมิพ ์ควรใชส้ายเชือ่มตอ่ทีจั่ดใหห้รอื
ของแคนนอน เมือ่เชือ่มตอ่สาย ควรใชอ้ปุกรณ์ปกป้องสายทีจั่ดใหด้ว้ยเชน่กนั (น.34)
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คูม่อืการใชง้านประกอบดว้ยหนังสอืเลม่เล็ก แผน่พับ และคูม่อือเิล็กทรอนกิส ์
(ไฟล ์PDF ใน CD-ROM)

CD-ROM คูม่อืการใชง้านกลอ้ง
ประกอบดว้ยคูม่อืตอ่ไปนีใ้นรปูแบบ PDF:

• คูม่อืการใชง้านกลอ้ง (แบบละเอยีด)
• คูม่อือา้งองิอยา่งรวดเร็ว
วธิกีารด ูCD-ROM คูม่อืการใชง้านกลอ้งอยูใ่นหนา้ 532-533

CD-ROM ซอฟตแ์วร ์(EOS DIGITAL Solution Disk)
ประกอบดว้ยซอฟตแ์วรต์า่งๆ สําหรับขัน้ตอนการตดิตัง้และ
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัซอฟตแ์วร ์โปรดดหูนา้ 536-538

CD-ROM คูม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร ์
ประกอบดว้ยคูม่อืซอฟตแ์วรใ์นรูปแบบ PDF วธิกีารด ูCD-ROM 
คูม่อืการใชง้านซอฟตแ์วรอ์ยูใ่นหนา้ 539

คูม่อืการใชง้านและ CD-ROM

คูม่อืการใชง้าน
เบือ้งตน้ของกลอ้ง คูม่อือา้งองิอยา่งรวดเร็ว

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบั GPS
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กลอ้งสามารถใชก้ารด์ตอ่ไปนีไ้ดโ้ดยไมจํ่ากัดความจขุองการด์: หากเป็น
การด์ใหมห่รอืการด์ทีเ่คยฟอรแ์มตโดยใชก้ลอ้งอืน่หรอืคอมพวิเตอร ์
ขอแนะนําใหค้ณุฟอรแ์มตการด์โดยใชก้ลอ้งนีก้อ่น (น.67)
 การด์ CF (CompactFlash)

* ชนดิ I, เขา้กนัไดก้บั UDMA โหมด 7

 เมมโมรีก่ารด์ SD/SDHC*/SDXC*
* รองรับการด์ UHS-I

เมือ่ทําการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ควรใชก้ารด์ทีม่คีวามจสุงูดว้ยความเร็วใน
การอา่น/เขยีนตามทีแ่สดงในตาราง

 หากคณุใชก้ารด์ทีม่คีวามเร็วในการเขยีนตํา่ขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
ภาพเคลือ่นไหวอาจบันทกึไดไ้มส่มบรูณ์ เชน่เดยีวกนั หากคณุเลน่ภาพ
เคลือ่นไหวจากการด์ทีม่คีวามเร็วในการอา่นตํา่ ภาพเคลือ่นไหวอาจเลน่ได ้
ไมส่มบรูณ์

 หากคณุตอ้งการถา่ยภาพนิง่ในระหวา่งทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหวดว้ย คณุจําเป็น
จะตอ้งใชก้ารด์ทีม่คีวามเร็วสงูขึน้

 ในการตรวจสอบความเร็วในการอา่น/การเขยีนของการด์ โปรดดขูอ้มลูจาก
เว็บไซตข์องผูผ้ลติการด์

การด์ทีร่องรบั

การด์ทีส่ามารถบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว 
(น.330)

การด์ CF: รปูแบบการบนัทกึ
MOV MP4

ALL-I (สําหรบัแกไ้ข) 30 MB/วนิาท ีหรอืเร็วกวา่
IPB 

(มาตรฐาน)
L : 8 7 30 MB/วนิาท ีหรอืเร็วกวา่
นอกเหนือจากดา้นบน 10 MB/วนิาท ีหรอืเร็วกวา่

IPB (ออ่น) - 10 MB/วนิาท ีหรอืเร็วกวา่

ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว 
(น.330)

การด์ SD: รปูแบบการบนัทกึ
MOV MP4

ALL-I (สําหรบัแกไ้ข) 20 MB/วนิาท ีหรอืเร็วกวา่
IPB 

(มาตรฐาน)
L : 8 7 20 MB/วนิาท ีหรอืเร็วกวา่
นอกเหนอืจากดา้นบน 6 MB/วนิาท ีหรอืเร็วกวา่

IPB (ออ่น) - 4 MB/วนิาท ีหรอืเร็วกวา่
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คูม่อืเร ิม่ตน้ใชง้านอยา่งรวดเร็ว

1 ใสแ่บตเตอรี ่(น.40)
ชารจ์แบตเตอรี ่โปรดดหูนา้ 38

2 ใสก่ารด์ (น.41)
ชอ่งทางดา้นหนา้ของกลอ้ง
สําหรับการด์ CF และชอ่งทาง
ดา้นหลังของกลอ้งสําหรับการด์ 
SD

* การถา่ยภาพสามารถทําไดเ้มือ่มกีารด์ CF หรอืการด์ SD อยา่งใดอยา่งหนึง่
อยูใ่นกลอ้ง

3 ตดิเลนส ์(น.50)
จัดตําแหน่งจดุชีเ้มาทส์ขีาวหรอืสแีดง
ของเลนสใ์หต้รงกบัจดุสเีดยีวกนับน
กลอ้ง

4 ปรบัสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของ
เลนสไ์ปที ่<f> (น.50)

5 ปรบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่
<1> (น.45)

จุดสีขาว จุดสีแดง
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คูม่อืเริม่ตน้ใชง้านอยา่งรวดเร็ว

6 ในขณะทีก่ดตรงกลางปุ่ มโหมด
คา้งไว ้ใหห้มนุปุ่ มไปที ่<A> 
(ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ) (น.29)
กลอ้งจะปรับการตัง้คา่ตา่งๆ ทีจํ่าเป็น
โดยอตัโนมัติ

7 โฟกสัไปยงัวตัถ ุ(น.55)
มองผา่นชอ่งมองภาพและเล็งให ้
ตําแหน่งกลางชอ่งมองภาพตรงกับวัตถุ

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ และกลอ้งจะ
ทําการโฟกสัทีว่ตัถุ

แฟลชในตัวกลอ้งจะทํางาน หากมี
ความจําเป็น

8 ถา่ยภาพ (น.55)
กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ

9 ดภูาพ
ภาพทีเ่พิง่ถา่ยจะแสดงบนจอ LCD เป็น
เวลาประมาณ 2 วนิาที

หากตอ้งการแสดงภาพอกีครัง้ ใหก้ดปุ่ ม 
<x> (น.354)

 สําหรับการถา่ยภาพดว้ยการมองจอ LCD โปรดด ู“การถา่ยภาพแบบ Live 
View” (น.287)

 สําหรับการดภูาพทีถ่า่ย โปรดด ู“การเลน่ภาพ” (น.354)
 สําหรับการลบภาพ โปรดด ู“การลบภาพ” (น.392)
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ไอคอนในคูม่อืนี้
<6> : หมายถงึ ปุ่ มหมนุหลัก
<5> : หมายถงึ ปุ่ มหมนุควบคมุทันใจ
<p> : หมายถงึ กา้นเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัติ
<9> : หมายถงึ ปุ่ มอเนกประสงค์
<0> : หมายถงึ ปุ่ มปรับการตัง้คา่
0/9/7/8 : หมายถงึ ฟังกช์ัน่นัน้ๆ จะยังคงทํางานเป็นเวลา 4, 6, 

10 และ 16 วนิาทตีามลําดับ หลังจากทีค่ณุปลอ่ยนิว้
ออกจากปุ่ ม

* ในคูม่อืนี ้ไอคอนและสญัลกัษณ์ทีแ่สดงปุ่ มของกลอ้ง ตัวควบคมุ และการปรับตัง้คา่ตา่งๆ 
จะตรงกบัไอคอนและสญัลักษณ์บนตวักลอ้งและบนจอ LCD

3 : หมายถงึฟังกช์ัน่นัน้สามารถปรับเปลีย่นการตัง้คา่ไดโ้ดยการกดปุ่ ม
<M>

M : หากแสดงทางดา้นบนขวาของหนา้ หมายถงึฟังกช์ัน่นัน้ใชไ้ด ้
เฉพาะในโหมด<d>, <s>, <f>, <a> หรอื <F>

(น.**) : อา้งองิหมายเลขของหนา้ทีม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ

: คําเตอืนเพือ่ป้องกนัปัญหาในการถา่ยภาพ

: ขอ้มลูเสรมิ

: เคล็ดลับหรอืคําแนะนําสําหรับการถา่ยภาพใหด้ยีิง่ขึน้

: คําแนะนําในการแกไ้ขปัญหา

สมมตฐิานเบือ้งตน้
การทํางานทัง้หมดทีอ่ธบิายในคูม่อืนี ้ถอืวา่สวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งปรับเป็น 

<1> และสวติซ ์<R> ปรับไปทางซา้ย 
(ปลดล็อคการทํางานหลายหนา้ที)่ (น.45, 59)

ถอืวา่การตัง้คา่เมนูทัง้หมด การตัง้คา่ระบบสว่นตัว และอืน่ๆ ถกูกําหนดไวท้ี่
คา่มาตรฐานของกลอ้ง

ภาพประกอบเพือ่เป็นตัวอยา่งในคูม่อืนี ้แสดงกลอ้งทีต่ดิเลนส ์EF-S18-
135mm f/3.5-5.6 IS STM

สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นคูม่อืนี้
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สําหรบัผูท้ ีใ่ชก้ลอ้ง DSLR เป็นคร ัง้แรก บทที ่1 และ 2 จะอธบิายการ
ทํางานข ัน้พืน้ฐานของกลอ้งและข ัน้ตอนการถา่ยภาพ

บทในคูม่อื

บทนํา 2

การเร ิม่ตน้ใชง้าน 37

การถา่ยภาพข ัน้พืน้ฐาน 81

การต ัง้คา่โฟกสัอตัโนมตัแิละโหมดขบัเคลือ่น 87

การต ัง้คา่ภาพ 147

การต ัง้คา่ GPS 199

การทาํงานข ัน้สงู 217

การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช 255

การถา่ยภาพโดยใชจ้อ LCD (การถา่ยภาพแบบ Live View) 287

การถา่ยภาพเคลือ่นไหว 313

การเลน่ภาพ 353

การปรบัปรงุภาพในภายหลงั 397

การทาํความสะอาดเซนเซอร์ 405

การพมิพภ์าพและการถา่ยโอนภาพไปยงัคอมพวิเตอร์ 411

การปรบัต ัง้กลอ้ง 431

อา้งองิ 467

การดคููม่อืการใชง้านใน CD-ROM / 
การดาวนโ์หลดภาพลงในคอมพวิเตอร์

531

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16



10

1

บทนํา 2

รายการอปุกรณ์ ............................................................................. 3

คูม่อืการใชง้านและ CD-ROM .......................................................... 4

การด์ทีร่องรับ ............................................................................... 5

คูม่อืเริม่ตน้ใชง้านอยา่งรวดเร็ว ......................................................... 6

สญัลักษณ์ทีใ่ชใ้นคูม่อืนี้.................................................................. 8

บทในคูม่อื ................................................................................... 9

ดัชนแีสดงคณุสมบตัิ .................................................................... 17

ขอ้ควรระวังในการใชง้าน............................................................... 20

สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง .................................................................... 22

เร ิม่ตน้ใชง้าน 37

การชารจ์แบตเตอรี.่...................................................................... 38

การใสแ่ละถอดแบตเตอรี.่.............................................................. 40

การใสแ่ละถอดการด์ .................................................................... 41

การเปิดสวติซก์ลอ้ง ..................................................................... 45

การตัง้คา่วันที ่เวลา และโซนเวลา................................................... 47

การเลอืกภาษาทีใ่ชแ้สดง.............................................................. 49

การตดิและถอดเลนส์ ................................................................... 50

เลนสท์ีม่รีะบบลดภาพสัน่ .............................................................. 53

การทํางานขัน้พืน้ฐาน ................................................................... 54

Q การควบคมุฟังกช์ัน่การถา่ยภาพอยา่งรวดเร็ว ................................ 61

3 การทํางานของเมนู ............................................................. 64

กอ่นการใชง้าน ........................................................................... 67

การฟอรแ์มตการด์ ..................................................................... 67
การปิดเสยีงเตอืน...................................................................... 69
การตัง้เวลาปิดสวติซ/์ปิดสวติซอ์ตัโนมัต.ิ........................................ 69
การตัง้ระยะเวลาแสดงภาพ.......................................................... 70
การปรับตัง้กลอ้งใหก้ลับสูค่า่เริม่ตน้ ............................................... 70

เนือ้หา



11

เนือ้หา

4

2

3

l การแสดงตาราง .................................................................... 75

Q การแสดงตวัวัดระดับอเิล็กทรอนกิส์ .......................................... 76

การตัง้คา่การแสดงขอ้มลูในชอ่งมองภาพ ......................................... 78

  วธิใีช .้................................................................................. 79

การถา่ยภาพข ัน้พืน้ฐาน 81

A การถา่ยภาพแบบอัตโนมัต ิ(ฉากอตัโนมัตอิจัฉรยิะ) ....................... 82

A เทคนคิการถา่ยภาพแบบอัตโนมัต ิ(ฉากอตัโนมัตอิจัฉรยิะ).............. 85

การต ัง้คา่โฟกสัอตัโนมตัแิละโหมดขบัเคลือ่น 87
f: การเลอืกการโฟกัสอตัโนมัติ ................................................... 88

S การเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอัตโนมัตแิละจดุโฟกสัอตัโนมัติ ...................... 92
โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัติ...................................................... 97
เซนเซอรโ์ฟกสัอตัโนมัติ ............................................................. 101
เลนสแ์ละจดุโฟกสัอตัโนมัตทิีใ่ชไ้ด ้ ............................................... 102
การเลอืกลักษณะ AI Servo AF .................................................... 110
การปรับตัง้ฟังกช์ัน่โฟกสัอตัโนมัตเิอง............................................. 119
การปรับจดุโฟกัสในการโฟกัสอัตโนมัตแิบบละเอยีด .......................... 135
เมือ่การโฟกสัอตัโนมัตลิม้เหลว..................................................... 141

MF: โฟกสัดว้ยตนเอง .............................................................. 142
o การเลอืกโหมดขบัเคลือ่น..................................................... 143

j การใชก้ารตัง้เวลา................................................................. 145

การต ัง้คา่ภาพ 147
การเลอืกการด์สําหรับการบนัทกึและเลน่ภาพ................................... 148

การตัง้คา่คณุภาพในการบันทกึภาพ ............................................... 151

i: การตัง้คา่ความไวแสง......................................................... 156

A การเลอืกรปูแบบภาพ.......................................................... 162

A การกําหนดรปูแบบภาพเอง .................................................. 165

A การบนัทกึรปูแบบภาพ ........................................................ 168



เนือ้หา

12

6

5

B: การตัง้คา่สมดลุแสงขาว ..................................................... 170

O สมดลุแสงขาวทีกํ่าหนดเอง................................................. 171
P การตัง้คา่อณุหภมูสิี ........................................................... 173

u การปรับแกส้มดลุแสงขาว....................................................... 174

การปรับความสวา่งและความเปรยีบตา่งแบบอตัโนมตัิ ........................ 177

การตัง้คา่ลดจดุรบกวน................................................................ 178

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง ............................................................ 182

การแกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพและความคลาดเคลือ่นของเลนส.์.... 183

การลดแสงวบูวาบ ..................................................................... 187

การตัง้คา่พกิดัสี ........................................................................ 189

การสรา้งและการเลอืกโฟลเดอร์ ................................................... 190

การเปลีย่นชือ่ไฟล์..................................................................... 192

วธิกีารตัง้หมายเลขไฟลภ์าพ ........................................................ 195

การกําหนดขอ้มลูลขิสทิธิข์องภาพ ................................................ 197

การต ัง้คา่ GPS 199
คณุสมบัตขิอง GPS.................................................................... 200

ขอ้ควรระวังการใช ้GPS .............................................................. 202

การรับสญัญาณ GPS.................................................................. 203

การตัง้คา่ชว่งเวลาการระบตํุาแหน่ง................................................ 207

การใชเ้ข็มทศิดจิติอล ................................................................. 208

การตัง้คา่เวลาจาก GPS บนกลอ้ง ................................................. 211

การบนัทกึเสน้ทางการเดนิทาง ..................................................... 212

การทํางานข ัน้สงู 217
d: โปรแกรมระดับแสงอตัโนมัติ................................................... 218

s: การเปิดรับแสงอตัโนมัตแิบบระบคุา่ความเร็วชตัเตอร์.................. 220

f: การเปิดรับแสงอตัโนมัตแิบบระบคุา่รรัูบแสง ............................. 222

การเชค็ระยะชดัลกึ .................................................................. 223
a: การตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง................................................ 224



13

เนือ้หา

9

7

8

q การเลอืกโหมดวดัแสง .......................................................... 226

O การตัง้คา่การชดเชยแสง ........................................................ 228

h การถา่ยภาพครอ่มการเปิดรับแสงอตัโนมัต ิ(AEB)....................... 229

A การล็อคคา่แสง.................................................................... 231

F: การเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์ ................................................ 232

w: การถา่ยภาพ HDR (ชว่งไดนามกิสงู) ................................... 235

P การถา่ยภาพซอ้น................................................................. 240

2 การถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้.............................................. 248

การใชฝ้าปิดชอ่งมองภาพ............................................................ 249

F การใชร้โีมทสวติซ์ ................................................................. 250

R การถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล ............................................... 250

H การถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลา ....................................... 252

การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช 255

D การใชแ้ฟลชในตัวกลอ้ง.......................................................... 256

D การใช ้Speedlite ภายนอก ...................................................... 261

การตัง้คา่แฟลช ........................................................................ 264

การใชแ้ฟลชแบบไรส้าย ............................................................. 274

การถา่ยภาพโดยใชจ้อ LCD (การถา่ยภาพแบบ Live View) 287

A การถา่ยภาพโดยใชจ้อ LCD................................................... 288

การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพ ................................................... 294

การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ของเมนู ............................................................ 296

การใชโ้ฟกสัอตัโนมัตเิพือ่โฟกัส (วธิโีฟกสัอตัโนมัต)ิ ......................... 301

MF: การโฟกสัดว้ยตนเอง ........................................................... 309

การถา่ยภาพเคลือ่นไหว 313

k การถา่ยภาพเคลือ่นไหว ........................................................ 314

การถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงอัตโนมัติ .......................................... 314
การเปิดรับแสงอตัโนมัตแิบบระบคุา่ความเร็วชตัเตอร์ ....................... 315



เนือ้หา

14

10

การเปิดรับแสงอตัโนมัตแิบบระบคุา่รรัูบแสง .................................. 316
การถา่ยภาพแบบตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง .................................. 320
การถา่ยภาพนิง่ ...................................................................... 327

การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพ ................................................... 329

การตัง้คา่ขนาดการบันทกึภาพเคลือ่นไหว ....................................... 330

การตัง้คา่การบนัทกึเสยีง............................................................. 336

การควบคมุแบบเงยีบ.................................................................. 338

การตัง้คา่ไทมโ์คด้ ..................................................................... 339

การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ของเมนู ............................................................ 342

การเลน่ภาพ 353

x การเลน่ภาพ ....................................................................... 354

B: การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ ............................................. 356

x การคน้หาภาพอยา่งรวดเร็ว .................................................... 361

H การแสดงภาพหลายภาพบนหนา้จอเดยีว (แสดงภาพแบบดชัน)ี ... 361
I การขา้มภาพ (แสดงภาพแบบขา้ม) ........................................ 362

u การขยายภาพ ..................................................................... 364

X การเปรยีบเทยีบภาพ (แสดงภาพสองภาพ) ............................... 366

b การหมนุภาพ ....................................................................... 367

K การป้องกนัภาพ ................................................................... 368

การตัง้คา่การใหค้ะแนน............................................................... 371

Q การควบคมุอยา่งรวดเร็วขณะเลน่ภาพ ....................................... 374

k การเพลดิเพลนิกบัภาพเคลือ่นไหว........................................... 376

k การเลน่ภาพเคลือ่นไหว ........................................................ 378

X การแกไ้ขฉากแรกและฉากสดุทา้ยของภาพเคลือ่นไหว ................. 380

สไลดโ์ชว ์(การเลน่ภาพอตัโนมัต)ิ................................................. 382

การดภูาพบนเครือ่งรับโทรทัศน์ .................................................... 385

a การคัดลอกภาพ ................................................................... 388

L การลบภาพ ......................................................................... 392



15

เนือ้หา

13

12

11

14

การเปลีย่นการตัง้คา่ในการเลน่ภาพ ............................................... 394

การปรับความสวา่งจอ LCD ....................................................... 394
การหมนุภาพแนวตัง้โดยอตัโนมัติ............................................... 395

การปรบัปรงุภาพในภายหลงั 397

R การประมวลผลภาพ RAW ดว้ยกลอ้ง ...................................... 398
S การปรับขนาดภาพ JPEG ....................................................... 403

การทําความสะอาดเซนเซอร์ 405

f การทําความสะอาดเซนเซอรแ์บบอัตโนมัติ............................... 406
การผนวกขอ้มลูการลบภาพฝุ่ น ..................................................... 407
การทําความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตนเอง ......................................... 409

การพมิพภ์าพและการถา่ยโอนภาพไปยงัคอมพวิเตอร์ 411

การเตรยีมพมิพ์ ......................................................................... 412
w การพมิพ์ ........................................................................... 414
W รปูแบบคําสัง่พมิพร์ะบบดจิติอล (DPOF) ................................... 421
W การพมิพภ์าพโดยตรงดว้ยคําสัง่พมิพ์........................................ 424
d การถา่ยโอนภาพไปยังคอมพวิเตอร์ ......................................... 425
p การกําหนดภาพทีต่อ้งการใชทํ้าโฟโตบุ้ค๊ ................................... 429

การปรบัต ัง้กลอ้ง 431

ตัง้คา่ระบบสว่นตวั ..................................................................... 432

การปรับการตัง้คา่ระบบสว่นตัว ...................................................... 434

C.Fn1: Exposure (ระดับแสง)................................................... 434
C.Fn2: Exposure/Drive (ระดับแสง/โหมดขับเคลือ่น) ................... 438
C.Fn3: Display/Operation (การแสดง/การทํางาน) ...................... 440
C.Fn4: Others (อืน่ๆ) ............................................................. 443

83: ตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง .................................................... 445

การบนัทกึเมนูสว่นตัว ................................................................. 459

w: การบันทกึคา่การตัง้โหมดถา่ยภาพเอง ..................................... 464



เนือ้หา

16

16

15 อา้งองิ 467
ฟังกช์ัน่ปุ่ ม B...................................................................... 468

การตรวจสอบขอ้มลูแบตเตอรี.่...................................................... 470

การใชพ้ลังงานจากปลั๊กไฟภายในบา้น ........................................... 474

H การใชก้ารด์ Eye-Fi .............................................................. 475

แผนผังระบบอปุกรณ์ .................................................................. 478

ตารางแสดงฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้านไดต้ามโหมดการถา่ยภาพ ...................... 480

การตัง้คา่เมนู............................................................................ 484

ขอ้แนะนําในการแกไ้ขปัญหา ....................................................... 495

รหสัขอ้ผดิพลาด ....................................................................... 510

ขอ้มลูจําเพาะ ........................................................................... 511

ขอ้ควรระวังในการใชง้าน: EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM........... 523

คําเตอืนดา้นความปลอดภยั ......................................................... 526

การดคููม่อืการใชง้านใน CD-ROM / 
การดาวนโ์หลดภาพลงในคอมพวิเตอร์ 531

การด ูCD-ROM คูม่อืการใชง้านกลอ้ง ............................................ 532

การดาวนโ์หลดภาพลงในคอมพวิเตอร์ ........................................... 534

ภาพรวมของซอฟตแ์วร์............................................................... 536

การตดิตัง้ซอฟตแ์วร์................................................................... 538

คูม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร์............................................................ 539

ดัชนี ....................................................................................... 540



17

พลงังาน
ชารจ์แบตเตอรี่  น.38

ตรวจสอบระดบัแบตเตอรี่  น.46

ตรวจสอบขอ้มลูแบตเตอรี่  น.470

ปล ัก๊ไฟภายในบา้น  น.474

ปิดสวติซอ์ตัโนมตั ิ  น.69

การด์
ฟอรแ์มต  น.67

ระบบบนัทกึ  น.148

เลอืกการด์  น.150

ล ัน่ชตัเตอรข์ณะไมม่กีารด์  น.42

เลนส์
ตดิเลนส์  น.50

ซูม  น.51

ฮดู  น.52

ระบบลดภาพส ัน่  น.53

การต ัง้คา่เบือ้งตน้
ภาษา  น.49

วนัที/่เวลา/โซน  น.47

เสยีงเตอืน  น.69

ขอ้มลูลขิสทิธิ์  น.197

ลบการต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมด  น.70

ชอ่งมองภาพ
ปรบัแกส้ายตา  น.54

ฝาปิดชอ่งมองภาพ  น.249

แสดงตาราง  น.75

วดัระดบัอเิล็กทรอนกิส์  น.77

แสดง/ซอ่นขอ้มลูใน
ชอ่งมองภาพ  น.78

จอ LCD
ปรบัความสวา่ง  น.394

วดัระดบัอเิล็กทรอนกิส์  น.76

วธิใีช้  น.79

โฟกสัอตัโนมตั ิ
การโฟกสัอตัโนมตั ิ  น.88

โหมดเลอืกพืน้ที ่AF  น.92

เลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ  น.95

บนัทกึจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ  น.450

กลุม่เลนส์  น.102

จดุโฟกสัอตัโนมตัสิวา่ง
เป็นสแีดง  น.133

ลกัษณะ AI Servo AF  น.110

โฟกสัอตัโนมตัแิบบ
กําหนดเอง  น.119

ปรบัละเอยีด AF  น.135

โฟกสัดว้ยตนเอง  น.142

การวดัแสง
โหมดวดัแสง  น.226

การขบัเคลือ่น
โหมดขบัเคลือ่น  น.143

ต ัง้เวลา  น.145

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ  น.155

การบนัทกึภาพ
ระบบบนัทกึ  น.148

สรา้ง/เลอืกโฟลเดอร์  น.190

ชือ่ไฟล์  น.192

หมายเลขไฟลภ์าพ  น.195

ดชันแีสดงคณุสมบตั ิ
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ดัชนีแสดงคณุสมบตัิ

คณุภาพของภาพ
คณุภาพในการบนัทกึภาพ  น.151

ความไวแสง  น.156

รปูแบบภาพ  น.162

สมดลุแสงขาว  น.170

ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ น.177

ลดจดุรบกวนจาก
ความไวแสงสงู  น.178

ลดจดุรบกวนจาก
การเปิดชตัเตอรน์าน  น.180

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง  น.182

แกไ้ขความคลาดเคลือ่น
ของเลนส์  น.183

ลดแสงวบูวาบ  น.187

พกิดัสี  น.189

การถา่ยภาพ
โหมดการถา่ยภาพ  น.29

HDR  น.235

ถา่ยภาพซอ้น  น.240

ถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้ น.248

ต ัง้เวลาคา้งชตัเตอร์  น.233

ต ัง้ชว่งเวลาถา่ย  น.252

เช็คระยะชดัลกึ  น.223

รโีมทคอนโทรล  น.250

ควบคมุอยา่งรวดเร็ว  น.61

ระดบัแสง
ชดเชยแสง  น.228

ชดเชยแสงโดยใช ้M+ISO 
อตัโนมตั ิ  น.225

ถา่ยภาพครอ่ม  น.229

ล็อคคา่แสง  น.231

เลือ่นคา่เอง  น.436

GPS
GPS  น.199

เข็มทศิดจิติอล  น.208

บนัทกึ  น.212

แฟลช
แฟลชในตวักลอ้ง  น.256

Speedlite ภายนอก  น.261

ชดเชยระดบัแสงแฟลช  น.259

ล็อคแสงแฟลช  น.260

ต ัง้คา่ระบบแฟลช  น.264

ถา่ยภาพแบบไรส้าย  น.274

ระบบสว่นตวัของ Speedlite 
ภายนอก  น.273

การถา่ยภาพแบบ Live View
ถา่ยภาพแบบ Live View  น.287

วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ  น.301

โฟกสัอตัโนมตัแิบบตอ่เนือ่ง  น.296

โฟกสัดว้ยตนเอง  น.309

อตัราสว่นภาพ  น.297

ถา่ยภาพ Live View 
แบบเงยีบ  น.299
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ดชันแีสดงคณุสมบตัิ

การถา่ยภาพเคลือ่นไหว
ถา่ยภาพเคลือ่นไหว  น.313
วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ  น.301
Servo AF ภาพเคลือ่นไหว น.342
ความเร็ว Servo AF 
ภาพเคลือ่นไหว  น.345

ความไวตดิตาม Servo AF 
ภาพเคลือ่นไหว  น.346

คณุภาพการบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหว  น.330

บนัทกึเสยีง  น.336
ไทมโ์คด้  น.339
สญัญาณออก HDMI  น.350
ถา่ยภาพนิง่  น.327

การเลน่ภาพ
ระยะเวลาแสดงภาพ  น.70
แสดงภาพทลีะภาพ  น.354
ขอ้มลูการถา่ยภาพ  น.356
แสดงภาพแบบดชันี  น.361
เลอืกดูภาพ 

(แสดงภาพแบบขา้ม)  น.362
แสดงภาพแบบขยาย  น.364
แสดงภาพสองภาพ  น.366
หมุนภาพ  น.367
ป้องกนั  น.368
ใหค้ะแนน  น.371
เลน่ภาพเคลือ่นไหว  น.378
สไลดโ์ชว์  น.382

ดภูาพบนเครือ่งรบัโทรทศัน์  น.385
คดัลอก  น.388
ลบ  น.392
ควบคมุอยา่งรวดเร็ว  น.374

การแกไ้ขภาพ
ประมวลผลภาพ RAW  น.398

ปรบัขนาด JPEG  น.403

การพมิพแ์ละการถา่ยโอนภาพ
PictBridge  น.411

คําส ัง่พมิพ ์(DPOF)  น.421

ถา่ยโอนภาพ  น.425

ต ัง้คา่โฟโตบุ้ค๊  น.429

ผูใ้ชก้าํหนดเอง
ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)  น.432

ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง  น.445

เมนูสว่นตวั  น.459

ต ัง้โหมดถา่ยภาพเอง  น.464

การทําความสะอาดเซนเซอรแ์ละ
การลดฝุ่ น
ทาํความสะอาดเซนเซอร์  น.406

ผนวกขอ้มลูการลบภาพฝุ่ น  น.407

การเชือ่มตอ่
อปุกรณ์ปกป้องสาย  น.34

ซอฟตแ์วร ์
ภาพรวม  น.536

ตดิต ัง้  น.538
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การดแูลรกัษากลอ้ง
 กลอ้งเป็นอปุกรณท์ีม่คีวามละเอยีดแมน่ยํา อยา่ทําตกหรอืทําใหก้ลอ้งโดนกระทบกระแทก
 กลอ้งนีไ้มม่รีะบบกนัน้ําและไมส่ามารถใชง้านใตน้ํ้าได ้หากคณุทํากลอ้งตกน้ําโดยไมตั่ง้ใจ 
ใหข้อคําปรกึษาจากศนูยบ์รกิารของแคนนอนใกลบ้า้นอยา่งทนัทว่งท ีรบีเช็ดหยดน้ํา
ออกดว้ยผา้ทีส่ะอาดและแหง้ หากกลอ้งโดนน้ําทะเล ใหเ้ชด็ดว้ยผา้ชบุน้ําบดิหมาดๆ

 หา้มวางกลอ้งทิง้ไวใ้กลก้บัสิง่ทีม่สีนามแมเ่หล็กแรงสงู เชน่ แมเ่หล็กหรอืมอเตอร์
ไฟฟ้า และหลกีเลีย่งการใชง้านและวางกลอ้งใกลก้บัสิง่ทีก่ระจายคลืน่วทิยคุวามถีส่งู 
เชน่ เสาอากาศขนาดใหญ ่บรเิวณทีม่สีนามแมเ่หล็กแรงสงู อาจทําใหก้ลอ้งทํางาน
ผดิพลาดหรอืทําลายขอ้มลูภาพได ้

 อยา่วางกลอ้งไวใ้นทีซ่ ึง่มคีวามรอ้นสงู เชน่ ภายในรถทีจ่อดไวก้ลางแดด อณุหภมูทิี่
สงูเกนิไปอาจทําใหก้ลอ้งทํางานผดิปกติ

 กลอ้งประกอบดว้ยวงจรไฟฟ้าทีม่คีวามละเอยีดซบัซอ้น อยา่พยายามแยกชิน้สว่นของ
กลอ้งดว้ยตวัเอง

 อยา่ปิดกัน้การทํางานของกระจกสะทอ้นภาพดว้ยนิว้มอืหรอืวตัถอุืน่ การกระทําเชน่นัน้
อาจทําใหก้ลอ้งทํางานผดิปกติ

 ใชล้กูยางเป่าลมเพือ่ขจัดฝุ่ นบนเลนส ์ชอ่งมองภาพ กระจกสะทอ้นภาพ และฉาก
ปรับโฟกสั หา้มใชน้ํ้ายาทีม่ตีวัทําละลายอนิทรยีใ์นการทําความสะอาดกลอ้งหรอืเลนส ์
สําหรับคราบสกปรกทีเ่กาะแน่น ใหนํ้ากลอ้งไปยังศนูยบ์รกิารของแคนนอนใกลบ้า้น 

 อยา่ถอดฉากปรับโฟกสัออกหากคณุไมจํ่าเป็นตอ้งเปลีย่น เมือ่ทําการเปลีย่นฉาก
ปรับโฟกสั อยา่ใชม้อืเปลา่ ควรใชอ้ปุกรณ์เฉพาะทีใ่หม้าพรอ้มกบัฉากปรับโฟกสัทีจ่ะ
เปลีย่นแทน (แยกจําหน่าย)

 อยา่ใชน้ิว้มอืแตะบรเิวณจดุสมัผัสอเิล็กทรอนกิสข์องกลอ้ง เพือ่ป้องกนัการสกึหรอ 
การสกึหรอของจดุสมัผัสอาจทําใหก้ลอ้งทํางานผดิพลาดได ้

 เมือ่นํากลอ้งออกจากหอ้งทีเ่ย็นไปยังหอ้งทีอุ่น่ในทนัททีนัใด อาจเกดิการควบแน่น
เป็นหยดน้ําหยดเล็กๆ บนกลอ้งและชิน้สว่นภายใน เพือ่ป้องกนัการควบแน่น ควรนํา
กลอ้งใสใ่นถงุพลาสตกิปิดผนกึและปลอ่ยใหป้รับสภาพในทีอ่ณุหภมูสิงูกวา่สกัครูห่นึง่
กอ่นนํากลอ้งออกมา

 หากเกดิการรวมตัวเป็นไอน้ําบนกลอ้ง อยา่เพิง่ใชก้ลอ้ง เพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหาย
ทีอ่าจจะเกดิขึน้ ใหถ้อดเลนส ์การด์ และแบตเตอรีอ่อกจากกลอ้ง และรอจนกวา่ไอน้ํา
จะระเหยไปจนหมดกอ่นทีจ่ะใชง้านกลอ้ง

 หากจะไมม่กีารใชก้ลอ้งเป็นระยะเวลานาน ควรถอดแบตเตอรีอ่อก และเก็บกลอ้งไว ้
ในทีแ่หง้ อณุหภมูตํิา่ และมอีากาศถา่ยเทสะดวก ถงึแมก้ลอ้งจะถูกจัดเก็บไวเ้รยีบรอ้ย 
ควรนํากลอ้งออกมาทดลองกดชตัเตอรบ์า้งเป็นระยะ เพือ่ตรวจสอบวา่กลอ้งยงัทํางาน
ไดต้ามปกติ

 หลกีเลีย่งการเก็บกลอ้งไวใ้นบรเิวณทีม่สีารเคม ีซึง่อาจทําใหเ้กดิสนมิและการ
กดักรอ่น เชน่ ในหอ้งแล็บทางเคมี

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน
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ขอ้ควรระวังในการใชง้าน

 เมือ่ไมไ่ดใ้ชก้ลอ้งเป็นระยะเวลานาน ควรทดสอบฟังกช์ัน่ตา่งๆ ทัง้หมดกอ่นการ
ใชง้าน โดยเฉพาะหากจะมกีารถา่ยภาพครัง้สําคญั เชน่ การเดนิทางทอ่งเทีย่ว
ตา่งประเทศทีใ่กลเ้ขา้มา ควรนํากลอ้งไปตรวจสอบทีศ่นูยบ์รกิารหรอืตรวจสอบ
ดว้ยตัวเองใหแ้น่ใจวา่กลอ้งทํางานไดต้ามปกติ

 เมือ่คณุใชก้ารถ่ายภาพแบบตอ่เนือ่ง ถา่ยภาพแบบ Live View หรอืถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวเป็นระยะเวลานาน กลอ้งอาจจะรอ้นขึน้ ซึง่ไมถ่อืเป็นความผดิปกติ
แตอ่ยา่งใด

 หากมแีหลง่กําเนดิแสงทีส่วา่งจา้ภายในหรอืภายนอกพืน้ทีภ่าพ อาจทําใหเ้กดิ
แสงหลอน

แผง LCD และจอ LCD
 ถงึแมว้า่จอ LCD ของกลอ้งจะผลติดว้ยเทคโนโลยทีีม่คีวามแมน่ยําสงู ดว้ยพกิเซลที่
ใชง้านไดจ้รงิถงึ 99.99% แตก่็อาจจะมพีกิเซลทีบ่กพรอ่งแสดงเป็นจุดสดํีาหรอืสแีดง 
ในสว่นทีเ่หลอื 0.01% หรอืนอ้ยกวา่ พกิเซลทีบ่กพรอ่งนี้ไมถ่อืเป็นความผดิปกต ิ
และไมม่ผีลตอ่การบันทกึภาพ

 หากเปิดจอ LCD ทิง้ไวเ้ป็นเวลานาน อาจเกดิการเผาไหมภ้ายในหนา้จอ ซึง่คณุจะเห็น
สิง่ทีแ่สดงอยูไ่มป่ะตดิปะตอ่ แตน่ีเ่ป็นเพยีงอาการชัว่คราวเทา่นัน้ และจะหายไปเมือ่
ไมไ่ดใ้ชก้ลอ้งในเวลาไมก่ีว่นั

 จอ LCD อาจแสดงผลชา้กวา่เดมิในทีซ่ ึง่มอีณุหภมูตํิา่ หรอืดมูดืลงในทีซ่ ึง่มอีณุหภมูิ
สงู และจะกลับเป็นปกตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

การด์
เพือ่ปกป้องการด์และขอ้มลูทีบ่นัทกึ โปรดระมัดระวงัสิง่ตอ่ไปนี้:
 อยา่ทําใหก้ารด์ตกหลน่ บดิงอ หรอืเปียกน้ํา อยา่ใหก้ารด์โดนกระทบกระแทก 
หรอืไดร้ับความสัน่สะเทอืนอยา่งรนุแรง

 อยา่แตะจุดสมัผัสอเิล็กทรอนกิสข์องการด์ดว้ยนิว้มอืหรอืโดยใชว้ตัถทุีเ่ป็นโลหะ
 อยา่ตดิสตกิเกอรใ์ดๆ ลงบนการด์
 อยา่เก็บหรอืใชก้ารด์ใกลก้บัสิง่ทีม่สีนามแมเ่หล็กแรงสงู เชน่ ชดุอปุกรณ์โทรทศัน ์
ลําโพง หรอืแมเ่หล็ก และหลกีเลีย่งสถานทีท่ีม่แีนวโนม้เกดิไฟฟ้าสถติ

 อยา่วางการด์ทิง้ไวก้ลางแดด หรอืใกลแ้หลง่ความรอ้น
 ควรเก็บการด์ไวใ้นกลอ่ง
 ไมค่วรเก็บการด์ไวใ้นทีร่อ้น เต็มไปดว้ยฝุ่ น หรอืมคีวามชืน้สงู

เลนส์
หลงัจากถอดเลนสอ์อกจากกลอ้ง ควรวางเลนสโ์ดยหงาย
ดา้นทา้ยขึน้ และปิดฝาครอบเพือ่ป้องกนัการขดีขว่น
บนผวิเลนสแ์ละจุดสมัผัสอเิล็กทรอนกิส์

จดุสมัผัส
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สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง

<o> ปุ่ มเลอืกโหมดขับเคลือ่น/
เลอืกการโฟกัสอตัโนมัต/ิวธิโีฟกสัอัตโนมัต ิ(น.143/88/301)

<m> ปุ่ มชดเชยแสง
แฟลช/ปรับความไวแสง 
(น.259/156)

<U> ปุ่ มใหแ้สง
สวา่งแผง LCD (น.60)

<B> ปุ่ มเลอืก
พืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัต/ิ
ปุ่ มหลายหนา้ที ่(น.94/260)

<6>ปุ่ มหมนุหลัก 
(น.56)

ปุ่ มชตัเตอร ์
(น.55)

หลอดไฟการ
ตัง้เวลา (น.145)

เซนเซอรร์โีมท
คอนโทรล (น.250)

กริ๊ป 
(ชอ่งแบตเตอรี)่

ชอ่งเสยีบสายอปุกรณ์
ตอ่ไฟ DC (น.474)

ปุ่ มเช็คระยะชดัลกึ (น.223)

กระจกสะทอ้นภาพ (น.248, 409)

<n> ปุ่ มปรับสมดลุแสงขาว/
เลอืกโหมดวัดแสง (น.170/226)

จดุชีเ้มาทใ์สเ่ลนส ์EF (น.50)

แฟลชในตวักลอ้ง/แสงไฟชว่ยปรับโฟกัส (น.256/91)

จดุชีเ้มาทใ์สเ่ลนส ์EF-S (น.50)

จดุสมัผัสในการซงิคแ์ฟลช

ชอ่งเสยีบแฟลชภายนอก (น.261)

ตวัปลดล็อคปุ่ มโหมด 
(น.56)

ปุ่ มโหมด (น.29, 56)

หรูอ้ยสาย
คลอ้งคอ (น.33)

ไมโครโฟน
ในตวักลอ้ง 
(น.337)

<D> ปุ่ มแฟลช 
(น.256)

สลักล็อคเลนส์

ปุ่ มปลดล็อคเลนส ์(น.51)

เมาทใ์สเ่ลนส์

จดุสมัผัส (น.21)

ฝาปิดกลอ้ง (น.50)

เสาอากาศ GPS
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สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง

<B> ปุ่ มแสดงขอ้มลู 
(น.60, 76, 79, 206, 208, 
290, 323, 354, 468)

<p> กา้นเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัต ิ(น.58)

แผง LCD (น.25-26)

ยางครอบชอ่งมองภาพ (น.249)

เลนสต์าของชอ่งมองภาพ

สวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้ง 
(น.45)
<M> ปุ่ มเมนู (น.64)

ฝาปิดชอ่ง
เชือ่มตอ่อปุกรณ์

<p> 
ปุ่ มเริม่การโฟกสั
อตัโนมัต ิ
(น.55, 88, 289, 325)

<A> ปุ่ มล็อค
คา่แสง (น.231)

<S> 
ปุ่ มเลอืกจดุ
โฟกัส
อัตโนมตั ิ
(น.94-95)

<Q> 
ปุ่ มควบคมุ
อยา่งรวดเร็ว 
(น.61, 295, 
329, 374)

<5> 
ปุ่ มหมนุควบคมุ
ทันใจ (น.57)

<0> ปุ่ มปรับการตัง้คา่ 
(น.64)

แผงสมัผัส (น.59)

<Y> ชอ่งตอ่เขา้ไมโครโฟนภายนอก (น.337)

<n> ชอ่งเสยีบหฟัูง (น.337)
<g> ชอ่งสญัญาณดจิติอล (น.412, 425, 534)

<D> ชอ่งตอ่ PC (น.262)

<D> ชอ่งสง่ออกสญัญาณ HDMI mini (น.385)

ชอ่งเสยีบอปุกรณ์ปกป้องสาย

<F> ชอ่งรโีมทคอนโทรล (ชนดิ N3) (น.250)

เมือ่เชือ่มตอ่สายเขา้กบัชอ่งสญัญาณดจิติอล ควรใชอ้ปุกรณ์ปกป้องสายทีจั่ดให ้
ดว้ยเชน่กนั (น.34)
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ปุ่ มปรับแกส้ายตา (น.54)

ลําโพง
(สําหรับเสยีงบันทกึ)

<b/X>
ปุ่ มภาพสรา้งสรรค/์
ดภูาพเปรยีบเทยีบ 
(แสดงภาพสองภาพ) 
(น.162, 235, 240/366)

<c> 
ปุ่ มใหค้ะแนน 
(น.370, 371)

<u> 
ปุ่ มแสดงภาพแบบ
ดชัน/ีขยาย/ลด
ขนาด (น.361/364)

<x> ปุ่ ม
เลน่ภาพ (น.354)

<L> ปุ่ มลบภาพ 
(น.392)

จอ LCD (น.64, 288, 314, 
354, 394)

ชอ่งสกรยูดึขาตัง้กลอ้ง

เซนเซอรแ์สงทีล่อ้มรอบ (น.394)

ชอ่งใสก่ารด์ SD (น.41)

ชอ่งใสก่ารด์ CF (น.41)

ปุ่ มดันการด์ CF ออก (น.43)

สวติซล็์อคการทํางานหลายหนา้ที ่(น.59)

ไฟแสดงสถานะ (น.44)

ฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี ่
(น.40)

ตัวปลดล็อค
ฝาปิดชอ่งใส่
แบตเตอรี ่
(น.40)

ฝาปิดชอ่งใส่
การด์ (น.41)

หรูอ้ยสาย
คลอ้งคอ 
(น.33)

<9> ปุ่ มอเนกประสงค ์
(น.58)

<A/k> สวติซถ์า่ยภาพแบบ 
Live View/ถา่ยภาพเคลือ่นไหว
(น.287/313)
<0> ปุ่ มเริม่/หยดุ
(น.288, 314)

<V> จดุวดัระนาบโฟกสั

ลําโพง
(สําหรับเสยีงเตอืน)

หมายเลขผลติภัณฑ์
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แผง LCD

* หนา้จอจะแสดงผลเฉพาะการตัง้คา่ปัจจุบนัทีถ่กูปรับใช ้

ความเร็วชตัเตอร์
ล็อคแสงแฟลช (FEL)
กําลังทํางาน (buSY)
แฟลชในตวักลอ้งเตรยีมทํางาน 
(buSY)
เตอืนเพือ่ล็อคการทํางานหลาย
หนา้ที ่(L)
เตอืนเมือ่ไมม่กีารด์ (Card)
รหัสขอ้ผดิพลาด (Err)
ทําความสะอาดเซนเซอรภ์าพ (CLn)
ฟังกช์ัน่การบันทกึ (LOG)

สมดลุแสงขาว
(น.170)
Q อัตโนมัติ
W แสงแดด
E แสงในรม่
R เมฆครึม้
Y หลอดไฟ 

ทังสเตน
U แสงหลอด

ฟลอูอเรสเซนต์
ขาว

I แสงแฟลช
O กําหนดเอง
P อณุหภมูสิี

<h> ถา่ยภาพคร่อม 
(น.229)

<r> สถานะการรับสญัญาณ 
GPS (น.203)

<u> ปรับแกส้มดลุแสงขาว (น.174)

<N> ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ
(น.177)

จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้
นับถอยหลงัการตัง้เวลา
เวลาเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์
เตอืนการด์มคีวามผดิพลาด (Err)
หมายเลขขอ้ผดิพลาด
จํานวนภาพทีเ่หลอืในการบันทกึ

เลอืกจดุโฟกสัอัตโนมัติ
([ ] AF, SEL [ ], SEL AF)
บันทกึจดุโฟกัสอตัโนมัติ
([ ] HP, SEL [ ], SEL HP)
เตอืนการด์ (Card 1/2)
เตอืนการด์เต็ม (FuLL 1/2)

คา่รรัูบแสง

โหมดวัดแสง (น.226)
q วัดแสงประเมนิทัง้ภาพ
w วัดแสงบางสว่น
r วัดแสงแบบจดุ
e วัดแสงเฉลีย่หนัก

กลางภาพ

ตรวจสอบระดับแบตเตอรี ่
(น.46)

<J> ถา่ยภาพดว้ยการตัง้เวลา
คา้งชตัเตอร ์(น.233)

<H> ถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลา 
(น.252)

<w> ถา่ยภาพ HDR (น.235)

<P> ถา่ยภาพซอ้น (น.240)
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<J> ไอคอนเลอืกการด์ CF

ความไวแสง (น.156)

<i> ความไวแสง 
(น.156)

<A> 
เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง 
(น.182)

ตวัแสดงระดับคา่แสง
(การตัง้คา่)
ปรมิาณการชดเชยแสง (น.228)
ชว่งการถา่ยภาพครอ่ม (น.229)
ปรมิาณการชดเชยระดบัแสงแฟลช (น.259)

<y> ชดเชยระดับ
แสงแฟลช (น.259)

<z> สญัลักษณ์คําเตอืน 
(น.441)

โหมดขบัเคลือ่น (น.143)
u ถา่ยภาพเดีย่ว
o ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

ความเร็วสงู
i ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

ความเร็วตํา่
B ถา่ยภาพเดีย่ว

แบบเงยีบ
M ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

แบบเงยีบ
Q ตัง้เวลา: 10 ว/ิ 

รโีมทคอนโทรล
k ตัง้เวลา: 2 ว/ิ 

รโีมทคอนโทรล

การโฟกสัอตัโนมัต ิ
(น.88)
X
AF ครัง้เดยีว
9
AI Focus AF
Z
AI Servo AF
4 L
โฟกสัดว้ยตนเอง

<J> ไอคอนเลอืกการด์ SD

<g> ตวัแสดงการด์ SD

<f> ตวัแสดงการด์ CF



27

สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง

ขอ้มลูภายในชอ่งมองภาพ

* หนา้จอจะแสดงผลเฉพาะการตัง้คา่ปัจจุบนัทีถ่กูปรับใช ้

วดัระดับอเิล็กทรอนกิส ์(น.77)

รอบวงการวัดแสงแบบจดุ (น.226)

ตาราง (น.75)

สมดลุแสงขาว (น.170)

โหมดการถา่ยภาพ

โหมดขับเคลือ่น (น.143)

การโฟกสัอัตโนมัต ิ(น.88)

โหมดวัดแสง (น.226)

JPEG/RAW (น.151)

กรอบโฟกสัอตัโนมตัโิซนกวา้ง (น.93, 99)

ฉากปรับโฟกสั

<S> โฟกสัอัตโนมัติ
จดุเดยีว
<O> โฟกสัอัตโนมัติ
จดุเล็ก (น.97)

ตัวแสดงระดับ
คา่แสง (วดัแสง/
วัดแสงแฟลช)

ตรวจจับแสงวบูวาบ 
(น.187)

<i> ตัวแสดงสถานะ
การโฟกสัอตัโนมตั ิ(น.91)

<z>สญัลักษณ์
คําเตอืน (น.441)

จดุบง่ชีค้า่แสงมาตรฐาน
สเกลแสดงระดบัคา่แสง

: 1 ระดบั
: 1/3 ระดบั
คา่แสงมากเกนิไป

คา่แสงแฟลช
มากเกนิไป

ระดับแสงแฟลช

ระดับแสง

คา่แสงแฟลช
นอ้ยเกนิไป
คา่แสงนอ้ยเกนิไป

กรอบพืน้ที่
โฟกสัอตัโนมัติ

(น.93, 99)
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<z>ตรวจสอบระดบั
แบตเตอรี ่(น.46)

<A>ล็อคคา่แสง (น.231)
ถา่ยภาพครอ่ม
กําลงัทํางาน (น.229)

<D>แฟลชพรอ้ม
ทํางาน (น.256, 261)
เตอืนเมือ่ล็อคแสงแฟลช
ไมไ่ดผ้ล

<d>ล็อคแสงแฟลช (น.261)
ถา่ยภาพครอ่มแสงแฟลช
กําลงัทํางาน (น.271)

<e>ซงิคค์วามเร็วสงู (น.271)
<y>ชดเชยระดบัแสง

แฟลช (น.259)

ความเร็วชตัเตอร ์(น.220)
ล็อคแสงแฟลช (FEL)
กําลังทํางาน (buSY)
แฟลชในตวักลอ้งเตรยีมทํางาน (buSY)
เตอืนเพือ่ล็อคการทํางานหลายหนา้ที ่(L)
เตอืนเมือ่ไมม่กีารด์ (Card)
รหัสขอ้ผดิพลาด (Err)

คา่รรัูบแสง (น.222)

เลอืกจดุโฟกสัอัตโนมัติ
([ ] AF, SEL [ ], SEL AF)
บันทกึจดุโฟกัสอตัโนมัติ
([ ] HP, SEL [ ], SEL HP)
เตอืนการด์ (Card 1/2)
เตอืนการด์เต็ม (FuLL 1/2)

ตวัแสดงระดับคา่แสง
ปรมิาณการชดเชยแสง (น.228)
ชว่งการถา่ยภาพครอ่ม (น.229)
ชดเชยระดบัแสงแฟลช (น.259)

เปิดไฟลดตาแดง (น.258)

<A> เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง (น.182)

ความไวแสง (น.156)

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ (น.155)
จํานวนภาพทีเ่หลอืในการถา่ย
ภาพซอ้น (น.242)

<e>ตัวแสดงสถานะ
การโฟกัสอัตโนมตั ิ
(น.134)

<o>ตัวแสดง
การโฟกสั 
(น.82, 89)

<i>ความไวแสง 
(น.156)
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ปุ่ มโหมด
คณุสามารถตัง้โหมดการถา่ยภาพ โดยหมนุปุ่ มโหมดในขณะทีก่ดตรงกลาง
ปุ่ มโหมดคา้งไว ้(ตัวปลดล็อคปุ่ มโหมด)

A : ฉากอัตโนมัตอิจัฉรยิะ (น.82)

F : เปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์(น.232)

a : ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง (น.224)

f : ระบคุา่รรัูบแสง (น.222)

s : ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร ์(น.220)

d : โปรแกรมระดบัแสงอตัโนมตั ิ(น.218)

ต ัง้โหมดถา่ยภาพเอง
คณุสามารถบันทกึโหมดการถา่ยภาพ (d/s/f/a/F) 
การโฟกสัอัตโนมัต ิการตัง้คา่เมนู ฯลฯ ไปยังตําแหน่งของปุ่ มโหมด w, 
x, y (น.464)
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เลนส ์EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
วงแหวนโฟกสั (น.142, 309)

สวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสั (น.50) 

จดุชีตํ้าแหน่งการซมู

จดุสมัผัส (น.21) 

จดุชีเ้มาทใ์สเ่ลนส ์(น.50)

สวติซป์รับระบบลดภาพสัน่ (น.53)

เกลยีวสําหรับ
ตดิตัง้ฟิลเตอร ์
(ดา้นหนา้เลนส)์

เมาทฮ์ดู (น.52)

วงแหวนซมู (น.51)

ตัวล็อควงแหวนซมู 
(น.51) 
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เลนส ์EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
สวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสั (น.50) 

จดุชีตํ้าแหน่งการซมู

สเกลแสดงระยะ

จดุสมัผัส (น.21) 

จดุชีเ้มาทใ์สเ่ลนส ์(น.50) สวติซป์รับระบบลดภาพสัน่ (น.53)

วงแหวนโฟกสั (น.142, 309)

วงแหวนซมู (น.51)

เกลยีวสําหรับ
ตดิตัง้ฟิลเตอร ์
(ดา้นหนา้เลนส)์

เมาทฮ์ดู (น.52)
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แทน่ชารจ์แบตเตอรี ่LC-E6E
แทน่ชารจ์สําหรับแบตเตอรีแ่พ็ค LP-E6N/LP-E6 (น.38)

สายไฟ 

ชอ่งเสยีบสายไฟ

ชอ่งใสแ่บตเตอรีแ่พ็ค

ไฟแสดงสถานะขณะชารจ์
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สอดปลายสายคลอ้งผา่นหรูอ้ยสายคลอ้งของ
กลอ้งจากทางดา้นลา่ง แลว้สอดผา่นหวัรัดสาย
ตามทีแ่สดงในภาพประกอบ ดงึสายใหต้งึและ
แน่ใจวา่สายจะไมห่ลวมหรอืหลดุออกจากหัวรัด
 ฝาปิดชอ่งมองภาพตดิอยูก่ับสายดว้ยเชน่กัน 

(น.249)

การผกูตดิสายคลอ้ง

ฝาปิดชอ่งมองภาพ
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เมือ่เชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอร ์เครือ่งพมิพ ์หรอือปุกรณ์สง่ไฟลแ์บบไรส้าย 
ควรใชส้ายเชือ่มตอ่ทีจั่ดใหห้รอืของแคนนอน (ดงัแผนผังระบบอปุกรณ์ทีแ่สดง
ในหนา้ 478)
เมือ่เชือ่มตอ่สาย ควรใชอ้ปุกรณ์ปกป้องสายทีจั่ดใหด้ว้ยเชน่กนั การใชอ้ปุกรณ์
ปกป้องสายชว่ยป้องกันไมใ่หส้ายหลดุออกโดยไมต่ัง้ใจและป้องกนัไมใ่หช้อ่ง
เชือ่มตอ่ไดรั้บความเสยีหาย

ใชส้ายเชือ่มตอ่ทีจ่ดัใหแ้ละสาย HDMI ของแท ้(แยกจําหนา่ย)

การใชอ้ปุกรณ์ปกป้องสาย

สายเชือ่มตอ่ที่
จัดให ้

ตัวยดึสาย

1 2

3 4

อปุกรณ์ปกป้องสาย

สาย HDMI (แยกจําหน่าย)

5
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การใชส้ายเชือ่มตอ่ของแท ้(แยกจําหนา่ย)
หากคณุใชส้ายเชือ่มตอ่ของแท ้(แยกจําหน่าย, 
น.478) ใหส้อดสายผา่นตัวยดึกอ่นทีจ่ะตดิกบั
อปุกรณป์กป้องสาย

ตวัยดึสาย

 การเชือ่มตอ่สายโดยไมใ่ชอ้ปุกรณ์ปกป้องสายอาจทําใหช้อ่งสญัญาณดจิติอล
ไดร้ับความเสยีหาย

 อยา่ใหส้าย USB 2.0 ทีม่หีัวปลั๊กแบบ Micro-B ซึง่อาจทําใหช้อ่งสญัญาณดจิติอล
ของกลอ้งไดร้ับความเสยีหาย

 ดงัทีแ่สดงในภาพประกอบดา้นขวาลา่งของขัน้ตอนที ่4 ใหต้รวจสอบวา่สาย
เชือ่มตอ่เสยีบเขา้กบัชอ่งสญัญาณดจิติอลแน่นดแีลว้

ในการเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งรับโทรทัศน ์แนะนําใหใ้ชส้าย HDMI รุน่ HTC-100 
(แยกจําหน่าย) แนะนําใหใ้ชอ้ปุกรณ์ปกป้องสายแมจ้ะเชือ่มตอ่สาย HDMI
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บนัทกึ
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1
การเร ิม่ตน้ใชง้าน

บทนีไ้ดอ้ธบิายขัน้ตอนการเตรยีมความพรอ้มกอ่นทีค่ณุจะเริม่
ทําการถา่ยภาพ และการทํางานพืน้ฐานตา่งๆ ของกลอ้ง

การลดฝุ่ นเขา้ไปภายในตวักลอ้ง
 ควรถอดเปลีย่นเลนสอ์ยา่งรวดเร็วในบรเิวณทีม่ฝีุ่ นละอองนอ้ย
 เมือ่จัดเก็บกลอ้งโดยไมไ่ดต้ดิเลนสไ์ว ้ควรแน่ใจวา่ไดปิ้ดฝากลอ้งเสมอ
 กําจัดฝุ่ นบนฝากลอ้งกอ่นนําไปปิด
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1 ถอดฝาครอบป้องกนัออก
 ถอดฝาครอบป้องกนัทีใ่หม้าพรอ้มกับ
แบตเตอรีอ่อก

2 ใสแ่บตเตอรี่
 ใสแ่บตเตอรีล่งในแทน่ชารจ์ใหแ้น่นพอด ี
ดังทีแ่สดงในภาพประกอบ

 เมือ่ตอ้งการถอดแบตเตอรีอ่อก ใหทํ้าตาม
วธิใีนทศิทางกลับกนั

3 ชารจ์แบตเตอรี่
 เชือ่มตอ่สายไฟเขา้กับแทน่ชารจ์และ
เสยีบปลั๊กเขา้กบัเตา้รับ 

 การชารจ์จะเริม่ตน้ขึน้ทันทแีละไฟแสดง
สถานะขณะชารจ์จะกะพรบิเป็นสสีม้

 การชารจ์แบตเตอรีท่ ีไ่มม่พีลงังานเหลอือยู ่จะใชเ้วลาประมาณ 2 
ช ัว่โมง 30 นาททีีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C / 73°F) 
ระยะเวลาในการชารจ์แบตเตอรีจ่ะตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัอณุหภมูแิวดลอ้มและ
ความจพุลังงานของแบตเตอรีท่ีย่ังคงรับได ้

 เพือ่ความปลอดภัย ควรชารจ์ในทีอ่ณุหภมูตํิา่ (5°C - 10°C / 41°F - 50°F) 
โดยจะใชร้ะยะเวลานานขึน้ (สงูสดุประมาณ 4 ชัว่โมง)

การชารจ์แบตเตอรี่

ไฟแสดงสถานะเมือ่ชารจ์เต็ม
ไฟแสดงสถานะขณะชารจ์

ระดบัการชารจ์ ไฟแสดงสถานะขณะชารจ์
สี ลกัษณะ

0-49%
สม้

กะพรบิหนึง่ครัง้ตอ่วนิาที
50-74% กะพรบิสองครัง้ตอ่วนิาที

75% หรอืสงูกวา่ กะพรบิสามครัง้ตอ่วนิาที
ชารจ์เต็ม เขยีว สวา่งขึน้
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การชารจ์แบตเตอรี่

 เมือ่ซือ้กลอ้งมา แบตเตอรีท่ ีม่ใีหย้งัไมไ่ดช้ารจ์จนเต็ม
ชารจ์แบตเตอรีก่อ่นใชง้าน

 ชารจ์แบตเตอรีก่อ่นหนึง่วนัหรอืในวนัทีจ่ะนํากลอ้งไปใช้
ขณะเก็บแบตเตอรีไ่ว ้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์แลว้จะคอ่ยๆ คายประจอุอกและมี
พลังงานลดลง

 ถอดแบตเตอรีแ่ละดงึปล ัก๊แทน่ชารจ์ออกจากเตา้รบั เมือ่เสร็จสิน้
การชารจ์

 คณุสามารถปิดฝาครอบในทศิทางทีต่า่งกนัเพือ่
แสดงใหเ้ห็นวา่แบตเตอรีไ่ดช้ารจ์แลว้หรอืไม่
หากชารจ์แบตเตอรีแ่ลว้ ใหปิ้ดฝาครอบโดยใหช้อ่ง
รปูแบตเตอรี ่< > อยูต่รงกบัฉลากสฟ้ีาบน
แบตเตอรี ่หากใชแ้บตเตอรีห่มด ใหปิ้ดฝาครอบ
ในทศิทางกลับกนั

 เมือ่ไมไ่ดใ้ชก้ลอ้ง ควรถอดแบตเตอรีอ่อก
หากทิง้แบตเตอรีไ่วใ้นกลอ้งเป็นระยะเวลานาน ประจไุฟฟ้าจะถกูปลอ่ยออก
ทลีะนอ้ย สง่ผลใหม้กีารคายประจมุากเกนิไปและอายกุารใชง้านของแบตเตอรี่
สัน้ลง ควรปิดฝาครอบป้องกนัแบตเตอรีก่อ่นนําไปเก็บ การเก็บแบตเตอรีใ่นขณะ
ทีม่กีารชารจ์ไฟจนเต็ม อาจทําใหป้ระสทิธภิาพการทํางานของแบตเตอรีล่ดลง

 แทน่ชารจ์แบตเตอรีส่ามารถนําไปใชใ้นตา่งประเทศได้
แทน่ชารจ์แบตเตอรีรุ่น่นีอ้อกแบบใหใ้ชง้านไดก้ับระบบไฟฟ้ากระแสสลับทีม่ี
แรงดันไฟฟ้าตัง้แต ่100 V จนถงึ 240 V และมคีวามถีใ่นชว่ง 50/60 Hz 
หากมคีวามจําเป็น สามารถใชต้ัวตอ่ปลั๊กทีม่จํีาหน่ายท่ัวไป สําหรับการ
เชือ่มตอ่ปลั๊กไฟในแตล่ะประเทศได ้หา้มใชต้ัวแปลงกระแสไฟฟ้าแบบ
พกพาใดๆ กบัแทน่ชารจ์แบตเตอรี ่เพราะอาจทําใหแ้ทน่ชารจ์เสยีหายได ้

 หากแบตเตอรีใ่ชง้านไดไ้มน่านหลงัจากทีม่กีารชารจ์ไฟจนเต็ม 
แสดงวา่แบตเตอรีอ่าจสิน้สดุอายกุารใชง้าน
ตรวจสอบประสทิธภิาพในการชารจ์ของแบตเตอรี ่(น.470) และซือ้แบตเตอรี่
กอ้นใหม่

คาํแนะนําสาํหรบัการใชง้านแบตเตอรีแ่ละแทน่ชารจ์

 หลังจากถอดปลั๊กไฟของแทน่ชารจ์ออก อยา่เพิง่แตะขาปล๊ักกอ่นประมาณ 10 วนิาที
 หากประจุทีเ่หลอือยูข่องแบตเตอรี ่(น.470) เป็น 94% หรอืสงูกวา่ แบตเตอรี่
จะไมม่กีารชารจ์

 แทน่ชารจ์จะไมช่ารจ์แบตเตอรีรุ่น่อืน่ๆ นอกเหนอืจากแบตเตอรีแ่พ็ค LP-E6N/LP-E6
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ใสแ่บตเตอรีแ่พ็ค LP-E6N (หรอื LP-E6) ทีช่ารจ์ไฟจนเต็มลงในตัวกลอ้ง 
ชอ่งมองภาพของกลอ้งจะสวา่งขึน้เมือ่ใสแ่บตเตอรี ่และมดืลงเมือ่ถอด
แบตเตอรีอ่อก

1 เปิดฝาครอบ
 เลือ่นตัวล็อคตามทศิทางของลกูศรในภาพ
และเปิดฝาออก

2 ใสแ่บตเตอรี่
 ใสแ่บตเตอรีโ่ดยหนัขัว้สมัผัสเขา้ทางดา้นใน
 ใสแ่บตเตอรีล่งไปจนกระทั่งล็อคเขา้สู่
ตําแหน่ง

3 ปิดฝาครอบ
 ปิดฝาครอบจนกระทั่งมเีสยีงปิดสนทิ

เปิดฝาครอบและถอดแบตเตอรี่
 ดันสลักล็อคแบตเตอรีต่ามทศิทางของ
ลกูศรในภาพ และดงึแบตเตอรีอ่อก

 เพือ่ป้องกันการลัดวงจรบรเิวณขัว้สมัผัส
ของแบตเตอรี ่แน่ใจวา่ไดส้วมฝาครอบ
ป้องกัน (น.38) ทีม่ใีหไ้วก้ับแบตเตอรี่

การใสแ่ละถอดแบตเตอรี่

การใสแ่บตเตอรี่

การถอดแบตเตอรี่

ใชไ้ดเ้ฉพาะแบตเตอรีแ่พ็ค LP-E6N/LP-E6
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กลอ้งสามารถใชก้ารด์ CF และการด์ SD ภาพจะถกูบนัทกึตอ่เมือ่มกีารด์
อยา่งนอ้ยหนึง่การด์อยูใ่นกลอ้ง
หากมกีารด์ทัง้สองชนดิใสอ่ยู ่คณุสามารถเลอืกการด์ใดการด์หนึง่ทีจ่ะบันทกึ
ภาพ หรอืบันทกึภาพลงในการด์ทัง้สองพรอ้มๆ กันได ้(น.148-150)

หากคณุใชก้ารด์ SD แนใ่จวา่สวติซป้์องกนัการบนัทกึของการด์
เลือ่นขึน้ไปทางดา้นบน เพือ่เปิดใชก้ารบนัทกึ/การลบ

1 เปิดฝาครอบ
 เลือ่นฝาครอบตามทศิทางของลกูศรใน
ภาพเพือ่เปิดฝาออก

2 ใสก่ารด์
 ชอ่งทางดา้นหนา้ของกลอ้งสําหรับการด์ 

CF และชอ่งทางดา้นหลังของกลอ้ง
สําหรับการด์ SD

 หนัดา้นฉลากของการด์ CF มาทาง
ตวัคณุ และใสด่า้นทีม่ชีอ่งเล็กๆ 
เขา้ไปในกลอ้ง
หากใสก่ารด์ผดิดา้น อาจทําใหก้ลอ้ง
เสยีหายได้

 ปุ่ มดันการด์ CF จะดดีออก
 ขณะทีฉ่ลากของการด์ SD หนัเขา้หา
ตวัคณุ ใหด้นัการด์เขา้ไปจนกระท ัง่
คลกิลงตาํแหนง่

การใสแ่ละถอดการด์

การใสก่ารด์

สวติซป้์องกนัการบนัทกึ

การด์ SD

การด์ CF
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3 ปิดฝาครอบ
 ปิดฝาครอบและเลือ่นเขา้ไปตามทศิทาง
ของลกูศรทีแ่สดงจนกระท่ังมเีสยีงปิดสนทิ

 เมือ่คณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่
<1> (น.45) จํานวนภาพทีถ่า่ยไดแ้ละ
การด์ทีใ่สจ่ะแสดงขึน้บนแผง LCD
ภาพจะถกูบนัทกึลงในการด์ทีช่ ีด้ว้ย
ไอคอนลกูศร < >

ตัวแสดงการด์ CF

ตวัแสดงการด์ SD

ไอคอนเลอืกการด์
จํานวนภาพ
ทีถ่า่ยได ้

กลอ้งไมส่ามารถใชก้ารด์ CF ชนดิ II หรอืการด์แบบฮารด์ดสิก์

 การด์ CF แบบ Ultra DMA (UDMA) สามารถใชไ้ดก้บักลอ้ง การด์ UDMA ชว่ย
ใหก้ารเขยีนขอ้มลูเร็วขึน้

 รองรับเมมโมรีก่ารด์ SD/SDHC/SDXC, เมมโมรีก่ารด์ UHS-I SDHC หรอื SDXC 
สามารถใชไ้ดเ้ชน่กนั

 จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้ขึน้อยูก่บัความจุทีเ่หลอือยูข่องการด์ คณุภาพในการบันทกึ 
ความไวแสง และอืน่ๆ

 แมว้า่จะถ่ายภาพถงึ 2,000 ภาพหรอืมากกวา่นี ้จํานวนภาพจะแสดงไดเ้พยีง 1999 
ภาพ

 การตัง้คา่ [z1: ล ัน่ชตัเตอรข์ณะไมม่กีารด์] ไปที ่[ไมใ่ชง้าน] จะชว่ยป้องกนั
ไมใ่หค้ณุลมืใสก่ารด์ (น.484)
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การใสแ่ละถอดการด์

1 เปิดฝาครอบ
 ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
 แนใ่จวา่ไฟแสดงสถานะดบัลง 
แลว้เปิดฝาออก

 หาก [กาํลงับนัทกึขอ้มลู...] แสดงอยู ่
ใหปิ้ดฝาครอบลง

2 ถอดการด์
 เมือ่ตอ้งการถอดการด์ CF ใหก้ดปุ่ ม
ดนัการด์ออก

 เมือ่ตอ้งการถอดการด์ SD ใหด้ันการด์
เขา้เบาๆ และปลอ่ยออก จากนัน้ดงึการด์
ออกมา

 ดงึการด์ออกมาตรงๆ แลว้ปิดฝาครอบลง

การถอดการด์

ไฟแสดงสถานะ

ปุ่ มดนัการด์ CF ออก
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 เมือ่ไฟแสดงสถานะสวา่งขึน้หรอืกะพรบิ แสดงวา่ไฟลภ์าพกําลงัถูกบนัทกึ 
อา่นหรอืลบออกจากการด์ หรอืกําลงัถา่ยโอนขอ้มลู อยา่เปิดฝาครอบ
ชอ่งใสก่ารด์ออกในระหวา่งนี ้รวมท ัง้กระทาํสิง่ตอ่ไปนีข้ณะทีไ่ฟแสดง
สถานะสวา่งหรอืกะพรบิ มฉิะน ัน้ขอ้มลูภาพ การด์ หรอืกลอ้งอาจเสยีหายได้
•ถอดการด์ออก
•ถอดแบตเตอรีอ่อก
• เขยา่หรอืกระแทกกลอ้ง

 หากในการด์มไีฟลภ์าพทีบ่นัทกึอยูแ่ลว้ หมายเลขของไฟลภ์าพอาจไมเ่ริม่ตน้จาก 
0001 (น.195)

 หากมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดของการด์แสดงขึน้บนจอ LCD ใหถ้อดและใส่
การด์ใหมอ่กีครัง้ หากขอ้ผดิพลาดยงัคงแสดงอยู ่ใหล้องใชก้ารด์แผ่นอืน่
หากคณุสามารถถา่ยโอนภาพทัง้หมดภายในการด์ทีม่ปัีญหาไปยังคอมพวิเตอรไ์ด ้
ใหถ้า่ยโอนภาพใหเ้รยีบรอ้ย จากนัน้ทําการฟอรแ์มตการด์โดยใชก้ลอ้ง (น.67) 
การด์อาจกลับมาทํางานไดต้ามปกติ

 อยา่ใชน้ิว้มอืหรอืวตัถทุีเ่ป็นโลหะแตะบรเิวณจดุสมัผัสของการด์ SD อยา่ปลอ่ย
ใหจุ้ดสมัผัสโดนฝุ่ นหรอืน้ํา หากมคีราบสกปรกเกาะตดิอยูบ่นจดุสมัผัส อาจทําให ้
การอา่นขอ้มลูลม้เหลว

 การด์มัลตมิเีดยี (MMC) ไมส่ามารถใชไ้ด ้(ขอ้ผดิพลาดของการด์จะแสดงขึน้)
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เมือ่คณุเปิดสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้ง และหนา้จอการต ัง้คา่วนัที/่เวลา/
โซนปรากฏขึน้ โปรดดหูนา้ 47 เพือ่ต ัง้วนัที/่เวลา/โซน

<1> : เปิดการทํางานของกลอ้ง
<2> : ปิดกลอ้ง และไมม่กีารทํางานใดๆ 

ใหป้รับสวติซม์าทีตํ่าแหน่งนีเ้มือ่
ไมไ่ดใ้ชก้ลอ้ง

 เมือ่ใดก็ตามทีค่ณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้ง
ไปที ่<1> หรอื <2> 
การทําความสะอาดเซนเซอรจ์ะเริม่ตน้ขึน้
โดยอัตโนมตั ิ(อาจไดย้นิเสยีงเบาๆ) 
ระหวา่งการทําความสะอาดเซนเซอร ์จอ 
LCD จะแสดง <f>

 คณุยังคงสามารถถา่ยภาพไดใ้นระหวา่งการทําความสะอาดเซนเซอรโ์ดย
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ (น.55) เพือ่หยดุทําความสะอาดแลว้ถา่ยภาพ

 หากคณุปรับสวติซ ์<1>/<2> ซ้ําไปมาในชว่งเวลาสัน้ๆ ไอคอน 
<f> อาจไมแ่สดงขึน้ ซึง่ถอืเป็นเรือ่งปกตแิละไมใ่ชค่วามผดิพลาด
แตอ่ยา่งใด

 เพือ่เป็นการประหยัดพลังงาน กลอ้งจะปิดลงโดยอตัโนมัตหิลังจากไมม่ี
การใชง้านใดๆ ประมาณ 1 นาท ีหากตอ้งการเปิดกลอ้งอกีครัง้ เพยีงแค่
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

 คณุสามารถตัง้เวลาปิดกลอ้งอัตโนมัตโิดยใช ้[52: ปิดสวติชอ์ตัโนมตั]ิ 
(น.69)

การเปิดสวติซก์ลอ้ง

การทาํความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมตั ิ

3 ปิดสวติซอ์ตัโนมตั ิ

หากคณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> ในขณะทีก่ลอ้งกําลังบนัทกึภาพลงใน
การด์ ขอ้ความ [กําลงับนัทกึขอ้มลู...] จะแสดงขึน้ และกลอ้งจะปิดลงหลงัจาก
การบันทกึภาพเสร็จสิน้
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เมือ่ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<1> พลังงานของแบตเตอรีจ่ะแสดงเป็น
ระดับใดระดับหนึง่ใน 6 ระดับ ไอคอนแบตเตอรีท่ีกํ่าลงักะพรบิ (b) หมายถงึ
แบตเตอรีจ่ะหมดในไมช่า้

จํานวนภาพทีถ่า่ยได้ (จํานวนภาพโดยประมาณ)

 จํานวนทีไ่ดน้ี้ข ึน้อยูก่บัการทดสอบดว้ยแบตเตอรีแ่พ็ค LP-E6N ทีช่ารจ์ไฟจนเต็ม ไมใ่ช ้
การถา่ยภาพแบบ Live View และตรงตามมาตรฐานของ CIPA (Camera & Imaging 
Products Association)

 จํานวนภาพทีถ่า่ยไดโ้ดยใชก้ริ๊ปแบตเตอรี ่BG-E16 (แยกจําหน่าย)
• ดว้ย LP-E6N สองกอ้น: ถา่ยภาพไดป้ระมาณสองเทา่จากจํานวนภาพทีถ่า่ยไดเ้มือ่
ไมใ่ชก้ริ๊ปแบตเตอรี่

• ดว้ยถา่นอลัคาไลนข์นาด AA/LR6 ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C / 73°F): ประมาณ 270 
ภาพเมือ่ไมใ่ชแ้ฟลช, ประมาณ 210 ภาพเมือ่ใชแ้ฟลช 50%

z การตรวจสอบระดบัแบตเตอรี่

ลกัษณะ

ระดบั (%) 100 - 70 69 - 50 49 - 20 19 - 10 9 - 1 0

อณุหภมู ิ อณุหภมูหิอ้ง
 (23°C / 73°F)

อณุหภมูติํา่ 
(0°C / 32°F)

ไมใ่ชแ้ฟลช 800 760

ใชแ้ฟลช 50% 670 640

 การกระทําสิง่ใดๆ ตอ่ไปนีจ้ะทําใหแ้บตเตอรีห่มดพลงังานเร็วขึน้:
• กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เป็นระยะเวลานาน
• เปิดใชร้ะบบโฟกสัอตัโนมตับิอ่ยๆ โดยไมม่กีารถา่ยภาพ
• การใชเ้ลนสท์ีม่รีะบบลดภาพสัน่
• การใชจ้อ LCD อยา่งตอ่เนือ่ง

 จํานวนภาพทีถ่า่ยไดอ้าจลดลงขึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ยภาพทีแ่ทจ้รงิ
 การทํางานของเลนสใ์ชพ้ลังงานจากแบตเตอรีข่องกลอ้ง แบตเตอรีอ่าจหมด
เร็วขึน้แลว้แตช่นดิของเลนสท์ีใ่ช ้

 สําหรับจํานวนภาพทีถ่่ายไดเ้มือ่ใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View โปรดดหูนา้ 289
 โปรดด ู[53: ขอ้มลูแบตเตอรี]่ เพือ่ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรีอ่ยา่ง
ละเอยีด (น.470)

 เมือ่ใชก้ริ๊ปแบตเตอรี ่BG-E16 (แยกจําหน่าย) ทีใ่สถ่า่นขนาด AA/LR6 จะแสดง
พลังงานเป็น 4 ระดับ ([x] [m] จะไมแ่สดงขึน้)
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เมือ่คณุเปิดใชง้านกลอ้งเป็นครัง้แรก หรอืเมือ่วันที/่เวลา/โซนทีต่ัง้ไวถ้กูรเีซต็ 
หนา้จอการตัง้คา่วันที/่เวลา/โซนจะปรากฏขึน้ ใหทํ้าตามขัน้ตอนดา้นลา่งนี ้
แน่ใจวา่กอ่นอืน่ไดต้ัง้โซนเวลา ดว้ยการตัง้คา่กลอ้งไปยังโซนเวลาทีค่ณุ
อาศัยอยูใ่นปัจจบุัน เมือ่คณุออกเดนิทาง คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ไปยัง
โซนเวลาทีถ่กูตอ้งของปลายทางของคณุและกลอ้งจะปรับวันที/่เวลา
โดยอตัโนมัติ
โปรดทราบวา่วนัที/่เวลาทีจ่ะแนบไปพรอ้มกบัภาพยดึการต ัง้คา่วนัที/่
เวลาดงักลา่วนี ้โปรดตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ไดต้ ัง้วนัที/่เวลาถกูตอ้งแลว้

1 แสดงหนา้จอเมนู
 กดปุ่ ม <M> เพือ่แสดงหนา้จอเมนู

2 ภายใตแ้ท็บ [52] เลอืก [วนัที/่
เวลา/โซน]
 กดปุ่ ม <Q> และเลอืกแท็บ [5]
 หมนุปุ่ ม <6> เพือ่เลอืกแท็บ [52]
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืก [วนัที/่เวลา/
โซน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 ต ัง้โซนเวลา
 [London] ถกูต ัง้เป็นคา่เร ิม่ตน้
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืก [ไทมโ์ซน]
 กดปุ่ ม <0> เพือ่ให ้<r> แสดงขึน้
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกโซนเวลา 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 การต ัง้คา่วนัที ่เวลา และโซนเวลา
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4 ต ัง้วนัทีแ่ละเวลา
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกตวัเลข
 กดปุ่ ม <0> เพือ่ให ้<r> แสดงขึน้
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกการตัง้คา่
ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม <0> (กลับสู ่
<s>)

5 ต ัง้การปรบัเวลาในฤดรูอ้น
 ตัง้เมือ่ตอ้งการใช ้
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืก [Y]
 กดปุ่ ม <0> เพือ่ให ้<r> แสดงขึน้
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืก [Z] จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>

 เมือ่ตัง้การปรับเวลาในฤดรูอ้นเป็น [Z] 
เวลาทีต่ัง้ไวใ้นขัน้ตอนที ่4 จะเร็วขึน้ 1 
ชัว่โมง หากตัง้เป็น [Y] จะยกเลกิ
การปรับเวลาในฤดรูอ้น และเวลาจะ
ถอยกลับมา 1 ชัว่โมง

6 ออกจากการต ัง้คา่
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืก [ตกลง] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 วนัที/่เวลา/โซน และการปรับเวลาใน
ฤดรูอ้นจะถกูบันทกึไว ้และจะแสดง
หนา้เมนูอกีครัง้

 การตัง้คา่วนัที/่เวลา/โซนอาจถูกรเีซ็ตเมือ่จัดเก็บกลอ้งโดยไมม่แีบตเตอรี ่
เมือ่แบตเตอรีข่องกลอ้งหมดลง หรอืเมือ่วางกลอ้งไวใ้นทีอ่ณุหภมูติดิลบ
เป็นระยะเวลานาน หากเกดิกรณีนีข้ ึน้ ใหต้ัง้วนัที/่เวลา/โซนอกีครัง้

 หลังจากมกีารเปลีย่นโซนเวลา ใหต้รวจสอบวา่วนัที/่เวลาไดต้ัง้คา่ถกูตอ้งแลว้
 เมือ่ทําการ [ซงิคเ์วลาระหวา่งกลอ้งแตล่ะตวั] ผา่นอปุกรณ์สง่ไฟลแ์บบไรส้าย 

แนะนําใหใ้ชก้ลอ้ง EOS 7D Mark II อกีตัว หากคณุทําการ [ซงิคเ์วลาระหวา่งกลอ้ง
แตล่ะตวั] โดยใชก้ลอ้งรุน่ตา่งกนั โซนเวลาหรอืเวลาอาจตัง้คา่ไดไ้มถ่กูตอ้ง
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3 การเลอืกภาษาทีใ่ชแ้สดง

 วนัที/่เวลาทีต่ัง้จะเริม่เมือ่คณุกดปุ่ ม <0> ในขัน้ตอนที ่6
 เวลาทีแ่สดงอยูต่รงมมุบนดา้นขวาในขัน้ตอนที ่3 เป็นความตา่งของเวลาเมือ่
เทยีบกบัเวลามาตรฐานสากล (UTC) หากคณุไมเ่ห็นโซนเวลาของคณุ ใหต้ัง้
โซนเวลาโดยอา้งองิจากความตา่งระหวา่งเวลาทอ้งถิน่กบัเวลาสากล

 เวลาสามารถตัง้คา่ไดโ้ดยใชฟั้งกช์ัน่ตัง้เวลาอตัโนมัต ิGPS (น.211)

1 แสดงหนา้จอเมนู
 กดปุ่ ม <M> เพือ่แสดงหนา้จอเมนู

2 ภายใตแ้ท็บ [52] เลอืก [ภาษาK]
 กดปุ่ ม <Q> และเลอืกแท็บ [5]
 หมนุปุ่ ม <6> เพือ่เลอืกแท็บ [52]
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืก [ภาษาK] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 ต ัง้ภาษาทีต่อ้งการ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาษา จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

 ภาษาทีใ่ชแ้สดงบนหนา้จอจะเปลีย่นไป

3 การเลอืกภาษาทีใ่ชแ้สดง
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กลอ้งนีส้ามารถใชก้บัเลนส ์EF และ EF-S ของแคนนอนทกุชนดิ ไมส่ามารถ
ใชก้บัเลนส ์EF-M ได้

1 ถอดฝาปิด
 ถอดฝาปิดดา้นทา้ยเลนสแ์ละฝาปิดกลอ้ง
ออก โดยหมนุตามทศิทางของลกูศร
ในภาพ

2 ตดิเลนส์
 จัดตําแหน่งจดุชีเ้มาทส์แีดงหรอืสขีาวของ
เลนสใ์หต้รงกบัจดุชีเ้มาทส์เีดยีวกนับน
กลอ้ง หมนุเลนสต์ามทศิทางของลกูศร
ในภาพ จนกระท่ังคลกิลงตําแหน่ง

3 ปรบัสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของ
เลนสไ์ปที ่<AF>
 <AF> หมายถงึ การโฟกสัอตัโนมตัิ
 <MF> หมายถงึ การโฟกสัดว้ยตนเอง 
ระบบโฟกสัอัตโนมตัจิะไมทํ่างาน

4 ถอดฝาปิดหนา้เลนสอ์อก

การตดิและถอดเลนส์

การตดิเลนส์

จดุสขีาว

จดุสแีดง

การเทยีบคา่ความยาวโฟกสั
เนือ่งจากเซนเซอรม์ขีนาดเล็กกวา่
ฟิลม์ 35 มม. ดงันัน้มมุมองของเลนส์
ทีใ่ชง้านจะเทยีบเทา่กบัมมุมองของ
เลนสท์ีร่ะบคุวามยาวโฟกสัประมาณ 
1.6x

ขนาดของฟิลม์ 35 มม.
(36 x 24 มม. / 1.42 x 0.94 นิว้)

ขนาดของเซนเซอร ์(โดยประมาณ)
(22.4 x 15.0 มม. / 0.88 x 0.59 นิว้)
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การตดิและถอดเลนส์

ใชน้ิว้มอืหมนุวงแหวนซูมของเลนส์
 หากคณุตอ้งการซมูภาพ ใหทํ้ากอ่นที่
จะโฟกสั เพราะการหมนุวงแหวนซมู
หลังจากทีโ่ฟกสัไดแ้ลว้ อาจทําให ้
เสยีการโฟกสั

ขณะทีก่ดปุ่ มปลดล็อคเลนสค์า้งไว ้
ใหห้มนุเลนสต์ามทศิทางของลกูศร
ในภาพ
 หมนุเลนสไ์ปจนสดุ แลว้ถอดออก
 ปิดฝาทา้ยเลนสท์ีถ่อดแลว้

 สําหรบัผูใ้ชเ้ลนส ์EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM:
คณุสามารถป้องกนัไมใ่หเ้ลนสย์ืน่ออกมาในขณะทีค่ณุกําลังพกพาได ้
โดยการปรับวงแหวนซมูไปจนสดุชว่งมมุกวา้ง 18mm จากนัน้เลือ่นตัวล็อค
วงแหวนซมูไปที ่<LOCK> วงแหวนซมูจะสามารถล็อคไวไ้ดท้ีช่ว่งมมุกวา้ง
เทา่นัน้

การซูม

การถอดเลนส์

 หา้มสอ่งกลอ้งดดูวงอาทติยโ์ดยตรงไมว่า่ใชเ้ลนสช์นดิใด เพราะอาจเป็นอันตราย
ตอ่สายตา

 เมือ่ทําการตดิหรอืถอดเลนส ์ควรปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
 หากสว่นหนา้ของเลนส ์(วงแหวนโฟกสั) หมนุขณะมกีารโฟกสัอัตโนมัต ิอยา่แตะ
ตรงสว่นทีก่ําลังหมนุ

 หากคุณซือ้ชุดอปุกรณ์เลนส ์EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM 
โปรดด ู"ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน" ในหนา้ 523
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เลนสฮ์ดูสามารถชว่ยบังแสงทีไ่มต่อ้งการ และป้องกันละอองฝน หมิะ ฝุ่ น 
และอืน่ๆ ทีจ่ะเกาะตดิดา้นหนา้ของเลนส ์เมือ่เก็บเลนสใ์สก่ระเป๋ากลอ้ง คณุ
สามารถสวมฮดูแบบกลับดา้นเพือ่ประหยัดพืน้ทีใ่นการเก็บ
 หากเลนสแ์ละเลนสฮ์ดูมจีดุชีเ้มาท์

1 จดัตาํแหนง่จดุสแีดงใหต้รงกนั 
จากน ัน้หมนุฮดูตามทศิทางของ
ลกูศรในภาพ
 จัดตําแหน่งจดุสแีดงบนฮดูและขอบเลนส์
ใหต้รงกัน จากนัน้หมนุฮดูตามทศิทางของ
ลกูศรในภาพ

2 หมนุฮดูตามทีแ่สดงในภาพประกอบ
 หมนุฮดูตามเข็มนาฬกิาจนกระท่ังยดึแน่น

การตดิเลนสฮ์ดู

 หากตดิเลนสฮ์ดูไมถ่กูตอ้ง ฮดูอาจไปบังแสงบรเิวณขอบภาพ ทําใหภ้าพดมูดืลง
 เมือ่ทําการตดิหรอืถอดฮดู ใหจั้บบรเิวณฐานของฮดูในขณะทีห่มนุ การจับทีป่ลาย
ของฮดูในขณะหมนุ อาจทําใหฮ้ดูเสยีรปูทรง สง่ผลใหเ้กดิการตดิขดัหรอืหมนุ
ไมไ่ด ้
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เมือ่คณุใชเ้ลนส ์IS ทีม่รีะบบลดภาพสัน่ในตัว จะแกไ้ขการสัน่ของกลอ้งเพือ่
ใหไ้ดภ้าพทีค่มชดัยิง่ขึน้ ขัน้ตอนทีอ่ธบิายตอ่ไปนี ้ใชเ้ลนส ์EF-S18-135mm 
f/3.5-5.6 IS STM เป็นตัวอยา่ง
* IS ยอ่มาจาก Image Stabilizer

1 ปรบัสวติซ ์IS ไปที ่<1>
 ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<1> 
ดว้ยเชน่กนั

2 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
 ระบบลดภาพสัน่จะเริม่ทํางาน

3 ถา่ยภาพ
 เมือ่ภาพทีเ่ห็นจากชอ่งมองภาพดนูิง่แลว้ 
ใหก้ดชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ

เลนสท์ีม่รีะบบลดภาพส ัน่

 ระบบลดภาพสัน่จะไมม่ปีระสทิธภิาพ หากวตัถมุกีารเคลือ่นทีใ่นชว่งทีเ่ปิดรับแสง
 เมือ่ถ่ายภาพดว้ยการเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์ใหป้รับสวติซร์ะบบลดภาพสัน่
ไปที ่<2> หากปรับไปที ่<1> ระบบลดภาพสัน่อาจทํางานผดิพลาด

 ระบบลดภาพสัน่อาจไมม่ปีระสทิธภิาพ หากมกีารสัน่ไหวมาก เชน่ ขณะอยูบ่นเรอื
ทีโ่คลงเคลง

 ระบบลดภาพสัน่สามารถทํางานไดไ้มว่า่จะปรับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนส์
ไปที ่<AF> หรอื <MF>

 เมือ่ใชข้าตัง้กลอ้ง คณุยงัคงสามารถถา่ยภาพไดอ้ยา่งไมม่ปัีญหา แมจ้ะปรับ
สวติซร์ะบบลดภาพสัน่ไปที ่<1> อยา่งไรก็ตาม เพือ่ประหยัดพลังงานแบตเตอรี ่
แนะนําใหป้รับสวติซร์ะบบลดภาพสัน่ไปที ่<2>

 ระบบลดภาพสัน่จะทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ แมว้า่กลอ้งจะใชข้าตัง้กลอ้ง
แบบขาเดีย่วก็ตาม

 เมือ่ใชเ้ลนส ์EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM หรอื EF-S15-85mm f/3.5-5.6 
IS USM โหมดลดภาพสัน่อาจปรับอตัโนมัตเิพือ่ใหเ้หมาะกบัสภาวะการถา่ยภาพ
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หมนุปุ่ มปรบัแกส้ายตา
 หมนุปุ่ มไปทางซา้ยหรอืขวา เพือ่ให ้
จดุโฟกสัอตัโนมัตใินชอ่งมองภาพดคูมชดั

 หากหมนุปุ่ มไมส่ะดวก ใหถ้อดยางครอบ
ชอ่งมองภาพออก (น.249)

เพือ่ใหไ้ดภ้าพทีค่มชดั พยายามถอืกลอ้งใหน้ิง่ทีส่ดุเพือ่ลดการสัน่ของกลอ้ง

1. ใชม้อืขวาจับกริ๊ปของกลอ้งใหม้ั่น
2. ใชม้อืซา้ยประคองใตเ้ลนส์
3. วางนิว้ชีข้องมอืขวาบนปุ่ มชตัเตอรเ์บาๆ
4. แนบแขนและขอ้ศอกเขา้กบัลําตัวโดยไมเ่กร็ง
5. เพือ่รักษาทา่ยนืใหม้ั่น แยกเทา้ขา้งหนึง่ออกไปดา้นหนา้ ปลายเทา้เปิด
6. แนบกลอ้งกบัใบหนา้และมองผา่นชอ่งมองภาพ

การทาํงานข ัน้พืน้ฐาน

การปรบัความชดัเจนในชอ่งมองภาพ

การถอืกลอ้ง

หากการปรับแกส้ายตาของกลอ้งยงัไมส่ามารถทําใหภ้าพในชอ่งมองภาพชดัขึน้ 
แนะนําใหใ้ชเ้ลนสป์รบัแกส้ายตา Eg (แยกจําหน่าย)

การถอืกลอ้งถา่ยภาพแนวตัง้การถอืกลอ้งถา่ยภาพแนวนอน

สําหรับการถา่ยภาพดว้ยการมองจอ LCD โปรดดหูนา้ 287
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การทํางานของปุ่ มชตัเตอรแ์บง่เป็นสองจังหวะ คณุสามารถกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่ จากนัน้กดปุ่ มชตัเตอรต์อ่จนสดุ

กดลงครึง่หนึง่
ระบบโฟกสัอัตโนมตัแิละการเปิดรับแสง
อตัโนมัตจิะเริม่ทํางาน โดยจะตัง้คา่
ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง
การตัง้คา่การเปิดรับแสง (ความเร็วชตัเตอร์
และคา่รรัูบแสง) จะแสดงในชอ่งมองภาพ
และบนแผง LCD เป็นเวลา 4 วนิาท ี
(ระยะเวลาวัดแสง/0)

กดลงจนสดุ
กลอ้งจะลั่นชตัเตอรแ์ละถา่ยภาพ

ป้องกนัการส ัน่ของกลอ้ง
การเคลือ่นไหวขณะใชม้อืถอืกลอ้งในระหวา่งชว่งทีม่กีารเปิดรับแสงถอืวา่เป็น
การสัน่ของกลอ้ง ซึง่อาจทําใหภ้าพเบลอ เพือ่ป้องกนัการสัน่ของกลอ้ง 
โปรดระวงัดังตอ่ไปนี:้

• ถอืกลอ้งใหน้ิง่ตามภาพทีแ่สดงกอ่นหนา้นี้
• กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ทําการโฟกสัอตัโนมัต ิจากนัน้กดปุ่ มชตัเตอร์
ลงชา้ๆ จนสดุ

ปุ่ มชตัเตอร์

 ในโหมดถา่ยภาพ <d> <s> <f> <a> <F> การกดปุ่ ม <p> 
จะเปิดใชก้ารทํางานเชน่เดยีวกบัการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

 หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุทันทโีดยไมก่ดลงครึง่หนึง่กอ่น หรอืหากคณุกด
ปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่แลว้กดลงจนสดุทันท ีกลอ้งจะใชเ้วลาสกัครูห่นึง่กอ่นที่
จะถา่ยภาพ

 แมใ้นขณะทีแ่สดงเมนู เลน่ภาพ หรอืบันทกึภาพ คณุสามารถกลับไปเตรยีม
ถา่ยภาพตอ่ไดโ้ดยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
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หมนุปุ่ มโหมดในขณะทีก่ดตวัปลด
ล็อคตรงกลางปุ่ มคา้งไว้
ใชเ้พือ่ตัง้คา่โหมดการถา่ยภาพ

(1) หลงัจากกดปุ่ มหนึง่แลว้ หมนุปุ่ ม 
<6>
เมือ่คณุกดปุ่ ม เชน่ <n> <o> 
<m> ฟังกช์ัน่นัน้จะคงถกูเลอืกอยูเ่ป็นเวลา 
6 วนิาท ี(9) ในระหวา่งนี ้คณุสามารถหมนุ
ปุ่ ม <6> เพือ่ปรับเปลีย่นคา่
เมือ่การเลอืกฟังกช์ัน่สิน้สดุลงหรอืหากคณุ
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กลอ้งจะเตรยีม
พรอ้มสําหรับถา่ยภาพ
 ใชปุ้่ มนีเ้พือ่เลอืกหรอืตัง้คา่โหมดวดัแสง 
การโฟกัสอตัโนมัต ิความไวแสง จุดโฟกสั
อตัโนมัต ิและอืน่ๆ

(2) หมนุปุ่ ม <6> เทา่น ัน้
ในขณะทีม่องชอ่งมองภาพหรอืแผง LCD 
ใหห้มนุปุ่ ม <6> เพือ่ปรับเปลีย่นคา่
 ใชปุ้่ มนีเ้พือ่ตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร ์คา่รรัูบ
แสง และอืน่ๆ

ปุ่ มโหมด

6 ปุ่ มหมนุหลกั

การทํางานดว้ยวธิทีี ่(1) สามารถทําไดแ้มว้า่สวติซ ์<R> จะปรับไปทางขวา 
(ล็อคการทํางานหลายหนา้ที,่ น.59)
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(1) หลงัจากกดปุ่ มหนึง่แลว้ หมนุปุ่ ม 
<5>
เมือ่คณุกดปุ่ ม เชน่ <n> <o> 
<m> ฟังกช์ัน่นัน้จะคงถกูเลอืกอยูเ่ป็นเวลา 
6 วนิาท ี(9) ในระหวา่งนี ้คณุสามารถหมนุ
ปุ่ ม <5> เพือ่ปรับเปลีย่นคา่
เมือ่การเลอืกฟังกช์ัน่สิน้สดุลงหรอืหากคณุ
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กลอ้งจะเตรยีม
พรอ้มสําหรับถา่ยภาพ
 ใชปุ้่ มนีเ้พือ่เลอืกหรอืตัง้คา่สมดลุแสงขาว 
โหมดขับเคลือ่น ชดเชยระดับแสงแฟลช 
จดุโฟกสัอัตโนมัต ิและอืน่ๆ

(2) หมนุปุ่ ม <5> เทา่น ัน้
ในขณะทีม่องชอ่งมองภาพหรอืแผง LCD 
ใหห้มนุปุ่ ม <5> เพือ่ปรับเปลีย่นคา่
 ใชปุ้่ มนีเ้พือ่ตัง้คา่ปรมิาณการชดเชยแสง 
คา่รรัูบแสงสําหรับการตัง้คา่ระดับแสง
ดว้ยตนเอง และอืน่ๆ

5 ปุ่ มหมนุควบคมุทนัใจ

การทํางานดว้ยวธิทีี ่(1) สามารถทําไดแ้มว้า่สวติซ ์<R> จะปรับไปทางขวา 
(ล็อคการทํางานหลายหนา้ที,่ น.59)
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กา้น <p> สามารถเอยีงไปทางขวา ใชเ้พือ่เลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัิ
หลงัจากกดปุ่ ม <S> แลว้ เอยีงกา้น 
<p>
 การกดปุ่ ม <S> จะทําใหโ้หมดเลอืกพืน้ที่
โฟกสัอัตโนมัตแิละจดุโฟกสัอัตโนมัติ
สามารถเลอืกไดเ้ป็นเวลา 6 วนิาท ี(9) 
จากนัน้เมือ่คณุเอยีง <p> ไปทางขวา
ภายในระยะเวลา คณุสามารถเปลีย่น
โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัติ

<9> ประกอบดว้ยตัวปรับแปดทศิทางและปุ่ มกดตรงกลาง
 ใชเ้พือ่เลอืกจดุโฟกัสอตัโนมัต ิปรับแก ้
สมดลุแสงขาว เลือ่นจดุโฟกัสอตัโนมัติ
หรอืกรอบขยายภาพระหวา่งการถา่ยภาพ
แบบ Live View เลือ่นภาพขยายขณะ
เลน่ภาพ จัดการหนา้จอการควบคมุ
อยา่งรวดเร็ว และอืน่ๆ

 คณุยังสามารถใชเ้พือ่เลอืกและตัง้คา่
รายการเมนู

 สําหรับเมนูและการควบคมุอยา่งรวดเร็ว 
ปุ่ มอเนกประสงคจ์ะทํางานเฉพาะใน
แนวตัง้และแนวนอน <V> <U> 
ไมทํ่างานในแนวทแยงมมุ

p กา้นเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ

9 ปุ่ มอเนกประสงค์

คณุยังสามารถกดปุ่ ม <S> จากนัน้กดปุ่ ม <B> เพือ่เลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสั
อัตโนมัติ
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ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว แผงสมัผัสจะใหก้ารทํางานทีเ่งยีบเพือ่ปรับ
ความเร็วชตัเตอร ์คา่รรัูบแสง การชดเชยแสง ความไวแสง ระดับการบันทกึเสยีง 
และระดับเสยีงหฟัูง (น.338)
ฟังกช์ัน่นีจ้ะทํางานเมือ่ [z5: ควบคมุแบบเงยีบ] ถกูตัง้คา่เป็น [เปิด h]

หลงัจากกดปุ่ ม <Q> แตะวงแหวน
ดา้นในของปุ่ ม <5> เบาๆ ตรง
ดา้นบน ลา่ง ซา้ย หรอืขวา

ดว้ยการตัง้คา่ [83: ล็อคหลายหนา้ที]่ (น.442) และการเลือ่นสวติซ ์<R> 
ไปทางขวา คณุสามารถป้องกันปุ่ มหมนุหลัก ปุ่ มหมนุควบคมุทันใจ ปุ่ ม
อเนกประสงค ์และกา้นเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัต ิไมใ่หข้ยับและเปลีย่นแปลง
การตัง้คา่โดยไมต่ัง้ใจ

ปรับสวติซ ์<R> ไปทางซา้ย:
ปลดล็อค
ปรับสวติซ ์<R> ไปทางขวา:
ล็อคอยู่

h แผงสมัผสั

R ล็อคการทาํงานหลายหนา้ที่

หากสวติซ ์<R> ถกูปรับไปทางขวาและคณุพยายามใชต้ัวควบคมุกลอ้งใดๆ 
ทีล็่อคอยู ่<L> จะแสดงขึน้ในชอ่งมองภาพและบนแผง LCD บนหนา้จอการตัง้คา่
ถา่ยภาพ (น.60) [LOCK] จะแสดงขึน้มา
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เปิด (9) หรอืปิดแสงสวา่งแผง LCD ได ้
โดยการกดปุ่ ม <U> ในระหวา่งทีเ่ปิดหนา้
กลอ้งคา้งชตัเตอร ์การกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ
จะปิดแสงสวา่งแผง LCD

หลงัจากคณุกดปุ่ ม <B> หลายๆ ครัง้ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพจะแสดงขึน้มา
ดว้ยการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพทีแ่สดง คณุสามารถหมนุปุ่ มโหมดเพือ่ดกูารตัง้คา่
สําหรับแตล่ะโหมดการถา่ยภาพ (น.469)
การกดปุ่ ม <Q> จะเปิดใชก้ารควบคมุการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพอยา่งรวดเร็ว 
(น.61)
กดปุ่ ม <B> อกีครัง้เพือ่ปิดการแสดง

U การใหแ้สงสวา่งแผง LCD

การแสดงการต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ถา่ยภาพ
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คณุสามารถเลอืกและตัง้คา่ฟังกช์ัน่การถา่ยภาพทีแ่สดงบนจอ LCD ไดโ้ดยตรง 
ซึง่เรยีกวา่การควบคมุอยา่งรวดเร็ว

1 กดปุ่ ม <Q> (7)
 หนา้จอการควบคมุอยา่งรวดเร็วจะปรากฏขึน้

2 ต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ทีต่อ้งการ
 ใชปุ้่ ม <9> เพือ่เลอืกฟังกช์ัน่
 การตัง้คา่ของฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกจะแสดงขึน้
 หมนุปุ่ ม <5> หรอื <6> เพือ่ปรับเปลีย่น
คา่

3 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ
 ภาพทีถ่า่ยจะแสดงขึน้

Q การควบคมุฟงักช์ ัน่การถา่ยภาพอยา่งรวดเร็ว

 โหมด <A>  โหมด <d/s/f/a/F>

ในโหมด <A> คณุสามารถเลอืกไดเ้ฉพาะระบบบนัทกึและการด์ และตัง้คา่คณุภาพ
ในการบนัทกึ โหมดขับเคลือ่น และการสอ่งแสงไฟแฟลช
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ฟงักช์ ัน่ทีส่ามารถต ัง้คา่ไดบ้นหนา้จอการควบคมุอยา่งรวดเร็ว

ความเร็วชตัเตอร ์(น.220)

การโฟกสัอตัโนมัติ
(น.88)

ปรับแกส้มดลุแสงขาว /
ถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว

(น.174/175)

โหมดการถา่ยภาพ* (น.29)
เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง* (น.182)

ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ(น.177)

รปูแบบภาพ (น.162)

ชดเชยแสง/
ตัง้คา่ถา่ยภาพครอ่ม

(น.228/229)

ความไวแสง (น.156)

คณุภาพในการบนัทกึภาพ 
(น.151)

คา่รรัูบแสง (น.222)

ชดเชยระดับแสงแฟลช 
(น.259)

โหมดขับเคลือ่น (น.143)

ตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง 
(น.445)/สอ่งแสงไฟแฟลช 
(โหมด A)

ล็อคคา่แสง* (น.231)

โหมดวัดแสง (น.226)

สมดลุแสงขาว (น.170)
ระบบบนัทกึ/เลอืกการด์ (น.148)

* ฟังกช์ัน่ทีม่เีครือ่งหมายดอกจันไมส่ามารถตัง้คา่ไดโ้ดยใชห้นา้จอการควบคมุอยา่งรวดเร็ว
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Q การควบคมุฟังกช์ัน่การถา่ยภาพอยา่งรวดเร็ว

 เลอืกฟังกช์ัน่และกดปุ่ ม <0> 
หนา้จอการตัง้คา่ฟังกช์ัน่จะปรากฏขึน้

 หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่ปรับเปลีย่น
การตัง้คา่ นอกจากนีย้ังมบีางฟังกช์ัน่ที่
ตัง้คา่โดยการกดปุ่ ม

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ยนืยันการตัง้คา่และ
กลับสูห่นา้จอกอ่นหนา้

 เมือ่คณุเลอืก < > (น.445) และกด
ปุ่ ม <M> หนา้จอกอ่นหนา้จะปรากฏขึน้
อกีครัง้

หนา้จอการต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่

<0>
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คณุสามารถปรับการตัง้คา่ตา่งๆ โดยใชเ้มนู เชน่ คณุภาพในการบนัทกึภาพ วนัที/่
เวลา และอืน่ๆ

* แท็บเมนูและรายการเมนูบางอยา่งจะไมแ่สดงในโหมด <A>

3 การทาํงานของเมนู

หนา้จอเมนูโหมด A

หนา้จอเมนูโหมด d/s/f/a/F

<5> ปุ่ มหมนุควบคมุทันใจ

ปุ่ ม <M>

<6> ปุ่ มหมนุหลักจอ LCD

ปุ่ ม <0>

ปุ่ ม <Q>

รายการเมนู
ตัง้คา่เมนู

z: ถา่ยภาพ

5: ตัง้คา่

9: เมนูสว่นตัว

3: เลน่ภาพ
8: ตัง้คา่ระบบสว่นตวั

แท็บหลกั
แท็บรอง

2: โฟกสัอตัโนมัติ
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3 การทํางานของเมนู

1 แสดงหนา้จอเมนู
 กดปุ่ ม <M> เพือ่แสดงหนา้จอเมนู

2 เลอืกแท็บ
 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <Q> จะเลือ่น
เปลีย่นแท็บหลัก

 หมนุปุ่ ม <6> เพือ่เลอืกแท็บรอง
 ตวัอยา่งเชน่ แท็บ [z4] หมายถงึหนา้จอ
ทีแ่สดงเมือ่เลอืกแท็บ z (ถา่ยภาพ) 
และเลอืกจดุทีส่ ี ่“ ” จากทางซา้ย

3 เลอืกรายการทีต่อ้งการ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกรายการ จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

4 เลอืกการต ัง้คา่
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกการตัง้คา่ที่
ตอ้งการ

 การตัง้คา่ปัจจบุนัทีเ่ลอืกจะแสดงเป็น
สน้ํีาเงนิ

5 ปรบัการต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <0> เพือ่ตัง้คา่

6 ออกจากการต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <M> เพือ่ออกจากเมนูและ
กลับสูก่ารเตรยีมพรอ้มถา่ยภาพ

ข ัน้ตอนการต ัง้คา่เมนู
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ตัวอยา่งเชน่: เมือ่ตัง้คา่ลด 
จดุรบกวนถา่ยหลายภาพ

รายการเมนูทีม่สีจีางไมส่ามารถตัง้คา่ได ้
รายการเมนูจะจางลงหากการตัง้คา่ฟังกช์ัน่
อืน่ครอบคลมุรายการนี้

คณุสามารถดฟัูงกช์ัน่ทีม่ผีลครอบคลมุไดโ้ดย
เลอืกรายการเมนูทีม่สีจีางและกดปุ่ ม <0>
หากคณุยกเลกิการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ทีม่ผีล
ครอบคลมุ รายการเมนูทีม่สีจีางจะกลับมา
ตัง้คา่ได ้

รายการเมนูทีม่สีจีาง

 คําอธบิายเกีย่วกบัฟังกช์ัน่ตา่งๆ ของเมนูในทีน่ี ้ถอืวา่คณุไดก้ดปุ่ ม <M> เพือ่
แสดงหนา้จอเมนูแลว้

 คณุยงัสามารถใชปุ้่ ม <9> เพือ่จัดการและตัง้คา่ฟังกช์ัน่ของเมนู (ยกเวน้ 
[31: ลบภาพ] และ [51: ฟอรแ์มตการด์])

 หากตอ้งการยกเลกิการจัดการ ใหก้ดปุ่ ม <M>
 สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัแตล่ะรายการเมนู โปรดดหูนา้ 484

รายการเมนูทีม่สีจีางบางรายการจะไมแ่สดงฟังกช์ัน่ทีม่ผีลครอบคลมุ

เมือ่ใช ้[54: ลบการต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมด] คณุสามารถรเีซ็ตฟังกช์ัน่ของเมนูเป็น
คา่เริม่ตน้ (น.70)



67

หากการด์ทีใ่ชเ้ป็นการด์ใหมห่รอืเคยฟอรแ์มตโดยใชก้ลอ้งตัวอืน่หรอื
คอมพวิเตอร ์ควรฟอรแ์มตการด์ดว้ยกลอ้งนีก้อ่น

เมือ่ทําการฟอรแ์มตการด์ ภาพและขอ้มลูท ัง้หมดในการด์จะถกูลบ 
ถงึแมภ้าพทีถ่กูป้องกนัไวก็้จะถกูลบเชน่กนั ดงัน ัน้ควรแนใ่จวา่
ไมม่ไีฟลห์รอืขอ้มลูใดๆ ทีต่อ้งการจะเก็บไว ้หากไมแ่นใ่จ 
ใหถ้า่ยโอนภาพและขอ้มลูไปยงัคอมพวิเตอรก์อ่นฟอรแ์มตการด์

1 เลอืก [ฟอรแ์มตการด์]
 ภายใตแ้ท็บ [51] เลอืก [ฟอรแ์มต
การด์] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืกการด์
 [f] คอืการด์ CF และ [g] คอืการด์ SD
 เลอืกการด์ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 เลอืก [ตกลง]
 การด์จะถกูฟอรแ์มต

 เมือ่เลอืก [g] จะสามารถฟอรแ์มตแบบ 
Low Level ได ้(น.68)
สําหรับการฟอรแ์มตแบบ Low Level 
ใหก้ดปุ่ ม <L> เพือ่ใช ้[ฟอรแ์มตแบบ 
Low Level] โดยทําเครือ่งหมาย <X> 
จากนัน้เลอืก [ตกลง]

กอ่นการใชง้าน

3 การฟอรแ์มตการด์



กอ่นการใชง้าน

68

 เมือ่การด์เป็นการด์ใหม่
 เมือ่การด์เคยฟอรแ์มตโดยใชก้ลอ้งตวัอืน่หรอืคอมพวิเตอร์
 เมือ่การด์บนัทกึภาพหรอืขอ้มลูจนเต็ม
 เมือ่การด์แสดงขอ้ผดิพลาด (น.510)

ฟอรแ์มตการด์ในกรณีตอ่ไปนี:้

การฟอรแ์มตแบบ Low Level
 ทําการฟอรแ์มตแบบ Low Level หากพบวา่ความเร็วในการอา่นหรอืการเขยีนของ
การด์ SD ลดลง หรอืเมือ่คณุตอ้งการลบขอ้มลูทัง้หมดในการด์

 เนื่องจากการฟอรแ์มตแบบ Low Level จะลบสว่นทีส่ามารถบนัทกึขอ้มลูในการด์ SD 
ออกทัง้หมด ดังนัน้จงึใชเ้วลานานกวา่การฟอรแ์มตแบบธรรมดาเล็กนอ้ย

 คณุสามารถหยดุการฟอรแ์มตแบบ Low Level ไดโ้ดยเลอืก [ยกเลกิ] ถงึแมจ้ะ
สัง่ยกเลกิ การฟอรแ์มตแบบธรรมดาจะดําเนนิตอ่ไปจนเสร็จสิน้ และคณุสามารถใช ้
การด์ SD ไดต้ามปกติ

 เมือ่การด์ถกูฟอรแ์มตหรอืขอ้มลูถกูลบ เป็นการเปลีย่นแปลงเฉพาะขอ้มลูใน
การจัดการไฟลเ์ทา่นัน้ ขอ้มลูจรงิจะยงัไมถ่กูลบออกอยา่งสมบรูณ์ ควรระมัดระวงั
ในเรือ่งนี ้เมือ่จะขายหรอืทิง้การด์ ควรทําการฟอรแ์มตแบบ Low Level หรอื
ทําลายการด์กอ่นทิง้ เพือ่ป้องกนัไมใ่หข้อ้มลูสว่นตัวรั่วไหล

 กอ่นใชง้านการด์ Eye-Fi แผน่ใหม ่(น.475) จะตอ้งตดิต ัง้ซอฟตแ์วรข์อง
การด์ลงในคอมพวิเตอรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น จากน ัน้จงึใชก้ลอ้งฟอรแ์มต
การด์

 ความจุของการด์ทีแ่สดงบนหนา้จอขณะทําการฟอรแ์มต อาจนอ้ยกวา่ความจุ
ทีร่ะบไุวบ้นแผ่นการด์

 กลอ้งรุน่นีร้องรบัเทคโนโลย ีexFAT ซึง่เป็นลขิสทิธิข์อง Microsoft
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กอ่นการใชง้าน

คณุสามารถป้องกนัไมใ่หเ้สยีงเตอืนดงัขณะจับโฟกสัหรอืขณะใชง้านการตัง้เวลาได ้

1 เลอืก [เสยีงเตอืน]
 ภายใตแ้ท็บ [z1] เลอืก [เสยีงเตอืน] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ปิด]
 เลอืก [ปิด] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เสยีงเตอืนจะไมด่ังขึน้

เพือ่เป็นการประหยัดพลังงาน กลอ้งจะปิดลงโดยอตัโนมัตหิลังจากครบกําหนด
เวลาทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน คา่เริม่ตน้คอื 1 นาท ีแตส่ามารถเปลีย่นการตัง้คา่ได ้
หากคณุไมต่อ้งการใหก้ลอ้งปิดลงโดยอตัโนมัต ิใหต้ัง้คา่นีเ้ป็น [ไมใ่ชง้าน] 
หลังจากปิดสวติซล์ง คณุสามารถเปิดกลอ้งไดอ้กีครัง้โดยกดปุ่ มชตัเตอรห์รอื
ปุ่ มอืน่ๆ

1 เลอืก [ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ
 ภายใตแ้ท็บ [52] เลอืก [ปิดสวติซ์
อตัโนมตั]ิ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ต ัง้เวลาทีต่อ้งการ
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>

3 การปิดเสยีงเตอืน

3 การต ัง้เวลาปิดสวติซ/์ปิดสวติซอ์ตัโนมตั ิ

แมว้า่ตัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน] จอ LCD จะปิดลงโดยอตัโนมตัหิลังจาก 30 นาทเีพือ่
ประหยดัพลังงาน (ไมปิ่ดกลอ้ง)
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คณุสามารถกําหนดระยะเวลาการแสดงภาพบนจอ LCD หลังจากทีถ่า่ยภาพได ้
หากตอ้งการใหภ้าพแสดงอยู ่ตัง้คา่เป็น [แสดงภาพคา้งไว]้ หากไมต่อ้งการ
ใหแ้สดงภาพ ตัง้คา่เป็น [ปิด]

1 เลอืก [ระยะเวลาแสดงภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [z1] เลอืก [ระยะเวลา
แสดงภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ต ัง้เวลาทีต่อ้งการ
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพและการตัง้คา่เมนูของกลอ้งสามารถเปลีย่นกลับเป็น
คา่เริม่ตน้ได ้

1 เลอืก [ลบการต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมด]
 ภายใตแ้ท็บ [54] เลอืก [ลบการต ัง้คา่
กลอ้งท ัง้หมด] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ตกลง]
 การลบการตัง้คา่กลอ้งทัง้หมดจะรเีซ็ต
กลอ้งกลับสูค่า่เริม่ตน้ในหนา้ 71-74

3 การต ัง้ระยะเวลาแสดงภาพ

3 การปรบัต ัง้กลอ้งใหก้ลบัสูค่า่เร ิม่ตน้N

หากตัง้คา่เป็น [แสดงภาพคา้งไว]้ ภาพจะแสดงอยูจ่นกวา่จะถงึเวลาปิดสวติซ์
อัตโนมัติ
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การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ในการถา่ยภาพ การต ัง้คา่โฟกสัอตัโนมตั ิ
การโฟกสัอตัโนมตั ิ AF ครัง้เดยีว

Case 1 - 6
Case1/การตัง้คา่
พารามเิตอรข์องทกุ
กรณีถกูลบ

โหมดเลอืกพืน้ที ่AF โฟกสัอัตโนมัตจุิดเดยีว 
(เลอืกดว้ยตนเอง)

เลอืกจดุ AF จุดกลาง ระบุคา่ Al servo 
ของภาพแรก ระบทุัง้สองอยา่ง

จดุ AF ทีบ่นัทกึไว้ ยกเลกิ

โหมดวดัแสง q (วัดสงประเมนิทัง้ภาพ) ระบุคา่ Al servo 
ของภาพสอง

ระบทุัง้สองคา่
ความไวแสง อตัโนมัติ
ขอบเขตไวแสง 
ISO

ระดับตํา่สดุ: 100
ระดบัสงูสดุ: 16000

MF อเิล็กทรอนกิส์
สําหรบัเลนส์

ใชง้านได ้หลงัปรับ 
AF ครัง้เดยีว

ขอบเขต ISO 
อตัโนมตั ิ

ระดับตํา่สดุ: 100
ระดับสงูสดุ: 6400

เปิดแสงไฟชว่ย
ปรบัโฟกสั

ใชง้าน

ความเร็วชตัเตอร์
ตํา่สดุ

อตัโนมัติ ระบุคา่ถา่ย AF 
คร ัง้เดยีว

ระบคุา่โฟกสั

โหมดขบัเคลือ่น u (ถ่ายภาพเดีย่ว) ระบบขบัเคลือ่นเลนส์
เมือ่ปรบั AF ไมไ่ด้

ใชร้ะบบคน้หา
โฟกสัชดเชยแสง/AEB ยกเลกิ

ชดเชยระดบัแสง
แฟลช

ยกเลกิ จดุ AF ทีเ่ลอืกได้ 65 จดุ

ระบุโหมดเลอืก
พืน้ที ่AF

เลอืกทกุรายการ
เปิด/ปิด ลดตาแดง ปิด

ถา่ยภาพซอ้น ไมใ่ชง้าน วธิเีลอืกพืน้ที ่AF ปุ่ ม M-Fn

โหมด HDR ปิด HDR จดุ AF 
ตามแนวภาพ

เหมอืนกนัทัง้
แนวตัง้/แนวนอนต ัง้ชว่งเวลาถา่ย ไมใ่ชง้าน

ต ัง้เวลาคา้งชตัเตอร์ ไมใ่ชง้าน จดุ AF เร ิม่ตน้  
AI Servo AF อตัโนมัติ

ถา่ยลดแสงวบูวาบ ไมใ่ชง้าน

ถา่ยภาพโดยล็อค
กระจกขึน้

ไมใ่ชง้าน เลอืกจดุ AF อตัโนมตั:ิ 
EOS iTR AF

ใชง้าน

การแสดงชอ่งมองภาพ รปูแบบเลอืกจดุ AF เอง หยดุทีข่อบบรเิวณ AF

ระดบัชอ่งมองภาพ ซอ่น แสดงจดุ AF 
ระหวา่งปรบัโฟกสั ทีเ่ลอืก (คงที)่

แสดงตารางใน
ชอ่งมองภาพ ไมใ่ชง้าน

แสดงแสงสวา่ง
ในชอ่งมองภาพ อตัโนมัติ

แสดง/ซอ่นใน
ชอ่งมองภาพ

เฉพาะแสงวบูวาบที่
ทําเครือ่งหมายถูก จดุ AF ขณะใช ้

AI Servo AF ไมใ่ชแ้สงไฟ
ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั ไมเ่ปลีย่นแปลง
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ควบคมุแฟลช สถานะ AF 
ในชอ่งมองภาพ

แสดงในระยะมอง
เห็นสอ่งแสงไฟแฟลช เปิด

E-TTL II
วดัแสงแฟลช

วดัแสงแฟลชประเมนิ
ทัง้ภาพ

ปรบัละเอยีด AF ไมใ่ชง้าน/
เก็บปรมิาณการปรบั

ความเร็วซงิค์
แฟลชในโหมด Av

อตัโนมตัิ

การต ัง้คา่การบนัทกึภาพ การต ัง้คา่กลอ้ง

คณุภาพของภาพ 73 ปิดสวติซอ์ตัโนมตั ิ 1 นาที

รปูแบบภาพ ปกติ เสยีงเตอืน เปิด

ปรบัแสงเหมาะสม
อตัโนมตั ิ มาตรฐาน ล ัน่ชตัเตอรข์ณะไมม่ี

การด์ ใชง้าน

แกไ้ขระดบัแสงขอบ
ภาพ

ใชง้าน/เก็บ
ขอ้มลูการแกไ้ข

ระยะเวลาแสดงภาพ 2 วนิาที

เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน ไมใ่ชง้าน

แกไ้ขความคลาดสี ใชง้าน/เก็บ
ขอ้มลูการแกไ้ข

แสดงจดุ AF ไมใ่ชง้าน

ตารางดภูาพ ไมแ่สดง

แกไ้ขความคลาดสว่น ไมใ่ชง้าน/เก็บ
ขอ้มลูการแกไ้ข

ฮสิโตแกรม ความสวา่ง

เวลาดภูาพเคลือ่นไหว ไมเ่ปลีย่นแปลง

สมดลุแสงขาว Q (อัตโนมัต)ิ ขยายภาพ 
(ประมาณ)

2x (ขยายจาก
กึง่กลางภาพ)สมดลุแสงขาว

กําหนดเอง ยกเลกิ
ควบคมุผา่น HDMI ไมใ่ชง้าน

ปรบัแสงขาว ยกเลกิ ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6 e (10 ภาพ)

ครอ่มแสงขาว ยกเลกิ หมนุภาพอตัโนมตั ิ เปิดzD

พกิดัสี sRGB ความสวา่งจอ LCD อตัโนมัติ

ลดจดุรบกวนจากการ
เปิดชตัเตอรน์าน ปิด

วนัที/่เวลา/โซน ไมเ่ปลีย่นแปลง

การต ัง้คา่ Eye-Fi ปิด

ลดจดุรบกวนจาก
ความไวแสง ISO สงู มาตรฐาน

ภาษา ไมเ่ปลีย่นแปลง

ต ัง้คา่ GPS 
และเข็มทศิดจิติอล ไมใ่ชง้าน

เนน้โทนภาพบรเิวณ
สวา่ง ไมใ่ชง้าน

ระบบวดิโีอ ไมเ่ปลีย่นแปลง
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ระบบบนัทกึ มาตรฐาน เลอืกการแสดงผล
โดยปุ่ ม z เลอืกทกุรายการ

หมายเลขไฟลภ์าพ ตอ่เนื่อง

ชือ่ไฟล์ รหสัเฉพาะของ
กลอ้ง

หนา้ทีปุ่่ ม m คะแนน

ต ัง้โหมดถา่ยภาพเอง ไมเ่ปลีย่นแปลง

ทาํงานอตัโนมตั ิ ใชง้าน ขอ้มลูลขิสทิธิ์ ไมเ่ปลีย่นแปลง

เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น ลบแลว้ กําหนดคา่: 
MY MENU* ไมเ่ปลีย่นแปลง

การแสดงเมนู แสดงแบบปกติ



กอ่นการใชง้าน

74

การต ัง้คา่การถา่ยภาพแบบ Live View การต ัง้คา่การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ถา่ยภาพแบบ LIVE 
VIEW

ใชง้าน Servo AF 
ภาพเคลือ่นไหว

ใชง้าน

วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ u+การตดิตาม วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ u+การตดิตาม
AF ตอ่เนือ่ง ไมใ่ชง้าน แสดงตาราง ไมแ่สดง
แสดงตาราง ไมแ่สดง คณุภาพการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
อตัราสว่นภาพ 3:2 MOV/MP4 MOV
จําลองระดบัแสง ใชง้าน ขนาดบนัทกึ

ภาพเคลือ่นไหว
NTSC: L6X
PAL: L5Xถา่ยภาพ LV 

แบบเงยีบ โหมด 1
24.00P ไมใ่ชง้าน

ระยะเวลาวดัแสง 8 วนิาที บนัทกึเสยีง อัตโนมัติ
ลดเสยีงลม ไมใ่ชง้าน
ลดระดบัเสยีง ไมใ่ชง้าน

ความเร็ว Servo AF ภาพเคลือ่นไหว
ใชง้านเมือ่ใด เปิดตลอด
ความเร็ว AF มาตรฐาน
ความไวตดิตาม 
Servo AF 
ภาพเคลือ่นไหว

0 (มาตรฐาน)

ถา่ยภาพ LV 
แบบเงยีบ

โหมด 1

ระยะเวลาวดัแสง 8 วนิาที
ไทมโ์คด้
ว ิง่ข ึน้ ไมเ่ปลีย่นแปลง
ต ัง้เวลาเร ิม่ตน้ ไมเ่ปลีย่นแปลง
เวลาบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไห

ไมเ่ปลีย่นแปลง

เวลาดภูาพ
เคลือ่นไหว

ไมเ่ปลีย่นแปลง

HDMI ไมเ่ปลีย่นแปลง
ดรอปเฟรม ไมเ่ปลีย่นแปลง

ควบคมุแบบเงยีบ ปิด h
หนา้ทีปุ่่ ม V /z
สญัญาณออก 
HDMI+LCD

ไมส่ะทอ้นภาพ

อตัราเฟรม HDMI อัตโนมัติ
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คณุสามารถแสดงตารางในชอ่งมองภาพเพือ่ชว่ยในการตรวจสอบความเอยีงของ
กลอ้งหรอืจัดองคป์ระกอบภาพ

1 เลอืก [การแสดงชอ่งมองภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [52] เลอืก [การแสดง
ชอ่งมองภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [แสดงตารางในชอ่งมองภาพ]

3 เลอืก [ใชง้าน]
 เมือ่คณุออกจากเมนู ตารางจะปรากฏ
ในชอ่งมองภาพ

l การแสดงตาราง

คณุสามารถแสดงตารางบนจอ LCD ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View และกอ่นที่
คณุจะเริม่ถา่ยภาพเคลือ่นไหว (น.297, 344)



76

คณุสามารถแสดงตัววัดระดับอเิล็กทรอนกิสบ์นจอ LCD และในชอ่งมองภาพเพือ่
ชว่ยในการปรับแกค้วามเอยีงของกลอ้ง

1 กดปุ่ ม <B>
 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <B> การแสดงผล
หนา้จอจะเปลีย่นไป

 แสดงตัววดัระดับอเิล็กทรอนกิส์

 หากไมป่รากฏตวัวัดระดับอเิล็กทรอนกิส ์
ใหต้ัง้คา่ [53: เลอืกการแสดงผลโดยปุ่ ม 
z] เพือ่ใหต้ัววัดระดับอเิล็กทรอนกิส์
สามารถแสดงขึน้มา (น.468)

2 ตรวจสอบความเอยีงของกลอ้ง
 ความเอยีงแนวนอนและแนวตัง้จะแสดง
เพิม่ขึน้ทลีะ 1°

 เมือ่เสน้สแีดงเปลีย่นเป็นสเีขยีว แสดงวา่
ความเอยีงสว่นใหญไ่ดถ้กูปรับแก ้

Q การแสดงตวัวดัระดบัอเิล็กทรอนกิส์

การแสดงตวัวดัระดบัอเิล็กทรอนกิสบ์นจอ LCD

ระดับแนวตัง้ ระดับแนวนอน

 แมจ้ะทําการปรับแกค้วามเอยีงแลว้ อาจมคีวามคลาดเคลือ่นไดป้ระมาณ ±1°
 หากกลอ้งเอยีงมาก ความคลาดเคลือ่นของตวัวัดระดับอเิล็กทรอนกิสจ์ะสงูขึน้

ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View และกอ่นการถา่ยภาพเคลือ่นไหว (ยกเวน้เมือ่ใช ้
u+ การตดิตาม) 
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Q การแสดงตวัวัดระดับอเิล็กทรอนกิส์

ตัววดัระดับอเิล็กทรอนกิสส์ามารถแสดงทางดา้นบนของชอ่งมองภาพ เนือ่งจาก
ตัววดัระดับจะแสดงในขณะทีค่ณุถา่ยภาพ คณุจงึสามารถปรับแกค้วามเอยีง
ของกลอ้งไดใ้นขณะถา่ยภาพ

1 เลอืก [การแสดงชอ่งมองภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [52] เลอืก [การแสดง
ชอ่งมองภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ระดบัชอ่งมองภาพ]

3 เลอืก [แสดง]

4 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
 ตวัวัดระดับอเิล็กทรอนกิสจ์ะแสดงขึน้ใน
ชอ่งมองภาพ

 สามารถใชไ้ดก้บัการถา่ยภาพแนวตัง้
เชน่กนั

3 การแสดงตวัวดัระดบัอเิล็กทรอนกิสใ์นชอ่งมองภาพ

1° 
1° 

7° 

4° หรือมากกว่า

7.5° หรือมากกว่า

แมจ้ะทําการปรับแกค้วามเอยีงแลว้ อาจมคีวามคลาดเคลือ่นไดป้ระมาณ ±1°
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การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ (โหมดถา่ยภาพ, สมดลุแสงขาว, โหมดขับเคลือ่น, 
การทํางานของ AF, โหมดวัดแสง, คณุภาพของภาพ: JPEG/RAW, การตรวจจับ
แสงวบูวาบ) สามารถแสดงในชอ่งมองภาพ
โดยคา่เริม่ตน้จะมเีครือ่งหมายถกู [X] เฉพาะการตรวจจับแสงวบูวาบ

1 เลอืก [การแสดงชอ่งมองภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [52] เลอืก [การแสดง
ชอ่งมองภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [แสดง/ซอ่นในชอ่งมองภาพ]

3 ทาํเครือ่งหมายถกู [X] กบัขอ้มลูที่
จะแสดง
 เลอืกขอ้มลูทีจ่ะแสดงและกดปุ่ ม <0> 
เพือ่ทําเครือ่งหมายถกู <X>

 ทําตามขัน้ตอนนีซ้ํ้าเพือ่ทําเครือ่งหมาย
ถกู [X] กบัขอ้มลูทัง้หมดทีจ่ะแสดง 
จากนัน้เลอืก [ตกลง]

 เมือ่คณุออกจากเมนู ขอ้มลูทีทํ่า
เครือ่งหมายถกูจะปรากฏในชอ่งมองภาพ 
(น.27)

3 การต ัง้คา่การแสดงขอ้มลูในชอ่งมองภาพN

หากไมม่กีารด์เสยีบอยูใ่นกลอ้ง คณุภาพในการบนัทกึภาพจะไมแ่สดงในชอ่งมองภาพ

เมือ่คณุกดปุ่ ม <n> หรอืปุ่ ม <o> เลือ่นสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนส ์
หรอืเมือ่ใชเ้ลนสท์ีม่รีะบบโฟกสัดว้ยตนเองแบบอเิล็กทรอนกิสแ์ละปรับเปลีย่น AF/MF 
โดยหมนุวงแหวนโฟกสัของเลนส ์(น.121) ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจะปรากฏในชอ่งมองภาพไมว่า่
จะมเีครือ่งหมายถกูหรอืไมก่็ตาม
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เมือ่ [z วธิใีช]้ แสดงขึน้ทางดา้นลา่งของหนา้จอเมนู สามารถแสดงคําอธบิาย
คณุสมบัต ิ(วธิใีช)้ ได ้หนา้จอวธิใีชจ้ะแสดงขึน้ในขณะทีค่ณุกดปุ่ ม <B> 
คา้งไวเ้ทา่นัน้ หากมรีายละเอยีดวธิใีชเ้กนิหนึง่หนา้จอ แถบเลือ่นจะปรากฏขึน้
ตรงขอบขวา ใหก้ดปุ่ ม <B> คา้งไวแ้ลว้หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลือ่นแถบ

 ตวัอยา่ง: [21: Case2]

 ตวัอยา่ง: [24: จดุ AF ตามแนวภาพ]

 ตวัอยา่ง: [83: ล็อคหลายหนา้ที]่

 วธิใีช้

B


แถบเลือ่น

B


B
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บนัทกึ
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2
การถา่ยภาพข ัน้พืน้ฐาน

บทนีไ้ดอ้ธบิายวธิกีารใชง้านโหมด <A> (ฉากอตัโนมตัิ
อจัฉรยิะ) บนปุ่ มโหมดสําหรับการถา่ยภาพอยา่งงา่ยดาย

ในโหมด <A> สิง่ทีค่ณุตอ้งทําเพยีงแคเ่ล็งกลอ้งและถา่ยภาพ ซึง่
กลอ้งจะตัง้คา่ทกุอยา่งใหโ้ดยอตัโนมัต ิ(น.480) และเพือ่ป้องกนั
ภาพเสยีจากการปรับการทํางานของกลอ้งทีผ่ดิพลาด การตัง้คา่
ฟังกช์ัน่การถา่ยภาพขัน้สงูจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

ฉากอัตโนมัตอิจัฉรยิะ

ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ
ในโหมด <A> การปรับแสงเหมาะสมอตัโนมัต ิ(น.177) จะปรับ
ความสวา่งและความเปรยีบตา่งของแสงในภาพใหเ้หมาะสมโดยอัตโนมัต ิ
และยังเปิดใชง้านเป็นคา่มาตรฐานในโหมด <d>, <s> หรอื <f>
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<A> เป็นโหมดการถา่ยภาพแบบอตัโนมตั ิกลอ้งจะวเิคราะหล์กัษณะ
ของฉากทีถ่า่ยและปรบัการต ัง้คา่ใหเ้หมาะสมทีส่ดุโดยอตัโนมตั ิรวมทัง้
ปรับโฟกสัอัตโนมัตโิดยการตรวจสอบวา่วัตถนัุน้หยดุนิง่หรอืกําลงัเคลือ่นที ่(น.85)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<A>
 หมนุปุ่ มโหมดในขณะทีก่ดตัวปลดล็อค
ตรงกลางคา้งไว ้

2 เล็งกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัไิปยงั
วตัถุ
 จดุโฟกสัอตัโนมัตทิกุจดุจะถกูใชใ้นการ
โฟกสั และกลอ้งจะโฟกัสไปยังวตัถทุีอ่ยู่
ใกลท้ีส่ดุ

 การเล็งตรงกลางกรอบพืน้ทีโ่ฟกสั
อตัโนมัตไิปยังวัตถจุะทําใหก้ารโฟกสั
งา่ยขึน้

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ วงแหวนโฟกัส
ของเลนสจ์ะหมนุเพือ่ทําการโฟกสั

 ระหวา่งการโฟกัสอตัโนมัต ิ<i> จะ
แสดงขึน้มา

 จดุโฟกสัอตัโนมัตทิีจั่บโฟกสัไดจ้ะแสดง
ขึน้มา พรอ้มกบัเสยีงเตอืนจะดังขึน้และ
ตัวแสดงการโฟกัส <o> จะสวา่งขึน้
เชน่กนั

 ในสภาวะแสงนอ้ย จดุโฟกสัอตัโนมัตจิะ
สวา่งขึน้เป็นสแีดงในเวลาสัน้ๆ

 แฟลชในตัวกลอ้งจะทํางานโดยอตัโนมัต ิ
หากมคีวามจําเป็น

A การถา่ยภาพแบบอตัโนมตั ิ(ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ)

กรอบพืน้ทีโ่ฟกัสอัตโนมตัิ

ตัวแสดงการโฟกัส
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A การถา่ยภาพแบบอัตโนมัต ิ(ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ)

4 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ
 ภาพทีถ่า่ยจะแสดงบนจอ LCD เป็นเวลา
ประมาณ 2 วนิาที

 หลังจากคณุเสร็จสิน้การถา่ยภาพ ใหใ้ช ้
นิว้มอืดันแฟลชในตัวกลอ้งลง

 ตวัแสดงการโฟกสั <o> กะพรบิและกลอ้งจบัโฟกสัไมไ่ด้
เล็งกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตไิปยังบรเิวณทีม่คีวามเปรยีบตา่งของแสงมากๆ 
จากนัน้กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ (น.55) หากคณุอยูใ่กลว้ัตถมุากเกนิไป 
ใหถ้อยออกหา่งและลองโฟกัสอกีครัง้

 เมือ่กลอ้งจบัโฟกสัไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอตัโนมตัไิมส่วา่งขึน้เป็นสแีดง
จดุโฟกสัอตัโนมตัจิะสวา่งขึน้เป็นสแีดงในสภาวะแสงนอ้ย

 จดุโฟกสัอตัโนมตัหิลายจดุสวา่งขึน้พรอ้มๆ กนั
กลอ้งจับโฟกสัตรงจดุเหลา่นัน้ไดท้กุจดุ หากจดุโฟกสัอัตโนมตัคิรอบคลมุ
วัตถทุีต่อ้งการสวา่งขึน้ คณุสามารถถา่ยภาพได ้

 เสยีงเตอืนดงัขึน้เบาๆ ตดิๆ กนั (ตวัแสดงการโฟกสั <o> ไมส่วา่งขึน้)
แสดงวา่กลอ้งกําลังจับโฟกัสวตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นทีอ่ยา่งตอ่เนือ่ง (ตัวแสดง
การโฟกสั <o> ไมส่วา่งขึน้) คณุสามารถถา่ยภาพวัตถทุีกํ่าลังเคลือ่นที่
ไดอ้ยา่งคมชดั
โปรดทราบวา่การล็อคโฟกัส (น.85) จะไมทํ่างานในกรณีนี้

คาํถามทีพ่บบอ่ย

โหมด <A> ชว่ยปรับสสีนัของภาพธรรมชาต ิภาพถา่ยนอกสถานที ่ตลอดจน
ภาพบรรยากาศพระอาทติยต์กดนู่าประทบัใจยิง่ขึน้ หากคณุไมไ่ดโ้ทนสทีีต่อ้งการ 
ใหเ้ปลีย่นเป็นโหมด <d>, <s>, <f> หรอื <a> และตัง้คา่รปูแบบภาพอืน่
นอกเหนอืจาก <D> แลว้ถา่ยภาพอกีครัง้ (น.162)



A การถา่ยภาพแบบอัตโนมัต ิ(ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ)
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 การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ไมท่ําใหก้ลอ้งโฟกสัวตัถุ
หากสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสับนเลนสป์รับอยูท่ี ่<MF> (โฟกสัดว้ยตนเอง) 
ใหป้รับไปที ่<AF> (โฟกสัอตัโนมัต)ิ

 มกีารยงิแสงแฟลชแมจ้ะถา่ยภาพในตอนกลางวนั
เมือ่ถา่ยภาพวัตถแุบบยอ้นแสง แฟลชจะทํางานเพือ่ใหค้วามสวา่งกบั
บรเิวณทีม่ดืบนวตัถ ุหากคณุไมต่อ้งการยงิแสงแฟลช ใหใ้ชก้ารควบคมุ
อยา่งรวดเร็วเพือ่ตัง้คา่ [สอ่งแสงไฟแฟลช] เป็น [b] (น.61)

 มกีารยงิแสงแฟลชและภาพทีไ่ดด้สูวา่งจา้มาก
ใหถ้อยออกหา่งจากวัตถมุากขึน้แลว้ลองถา่ยภาพใหม ่เมือ่ถา่ยภาพโดย
ใชแ้ฟลช และวตัถอุยูใ่กลก้บักลอ้งมากเกนิไป ภาพทีไ่ดอ้าจดสูวา่งจา้มาก 
(คา่แสงมากเกนิไป)

 ในสภาวะแสงนอ้ย แฟลชในตวักลอ้งจะยงิแสงเป็นชุด
การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่อาจยงิแสงแฟลชในตัวกลอ้งออกมาเป็นชดุ
เพือ่ชว่ยในการโฟกสั ซึง่เรยีกวา่แสงไฟชว่ยปรับโฟกสั (น.91) ในระยะ
ทีม่ผีลประมาณ 4 เมตร/13.1 ฟตุ แฟลชในตัวกลอ้งจะทําใหเ้กดิเสยีง
เมือ่ยงิแสงอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่ถอืเป็นเรือ่งปกตแิละไมใ่ชค่วามผดิพลาด
แตอ่ยา่งใด

 สว่นลา่งของภาพดมูดืผดิปกตเิมือ่ใชแ้ฟลช
เงาของกระบอกเลนสต์ดิอยูใ่นภาพขณะทีถ่า่ย เพราะวัตถอุยูใ่กลก้บักลอ้ง
มากเกนิไป ใหถ้อยออกหา่งจากวตัถมุากขึน้แลว้ลองถา่ยภาพใหม ่
หากเลนสม์กีารตดิฮดู ใหถ้อดฮดูออกกอ่นทีจ่ะถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช
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ในบางฉากการถา่ยภาพ การวางตําแหน่งของวัตถไุปทางซา้ยหรอืขวาของภาพ
เพือ่สรา้งความสมดลุกับฉากหลัง ทําใหไ้ดม้มุมองภาพทีส่วยงามขึน้
ในโหมด <A> การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสัไปยงัวตัถทุีอ่ยูใ่น
สภาพนิง่จะล็อคโฟกสัอยูท่ีว่ัตถนัุน้ จัดองคป์ระกอบภาพใหมใ่นขณะทีก่ดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่คา้งไว ้จากนัน้กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ 
ซึง่เรยีกวา่ “การล็อคโฟกสั”

ในโหมด <A> หากวตัถมุกีารเคลือ่นที ่(ระยะหา่งจากกลอ้งเปลีย่นไป) ในขณะ
หรอืหลังจากทีค่ณุโฟกสัไดแ้ลว้ AI Servo AF จะทํางานเพือ่โฟกสัไปยังวตัถนัุน้
อยา่งตอ่เนือ่ง (เสยีงเตอืนจะดงัขึน้เบาๆ ตดิๆ กนั) หากคณุใหก้รอบพืน้ทีโ่ฟกสั
อัตโนมตัอิยูเ่หนอืตําแหน่งของวตัถขุณะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ การโฟกสัจะ
ทํางานอยา่งตอ่เนือ่ง เมือ่คณุตอ้งการถา่ยภาพ ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ

A เทคนคิการถา่ยภาพแบบอตัโนมตั ิ
(ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ)

การจดัองคป์ระกอบภาพ

การถา่ยภาพวตัถทุ ีก่าํลงัเคลือ่นที่



A เทคนคิการถา่ยภาพแบบอตัโนมตั ิ(ฉากอตัโนมัตอิัจฉรยิะ)
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คณุสามารถถา่ยภาพในขณะทีม่องภาพผา่นจอ LCD ได ้ซึง่เรยีกวา่ “การถา่ย
ภาพแบบ Live View” สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 287

1 ปรบัสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไปที ่<A>

2 แสดงภาพแบบ Live View บนจอ 
LCD
 กดปุ่ ม <0>
 ภาพแบบ Live View จะปรากฏบนจอ LCD

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสั
 เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอัตโนมตัิ
จะเปลีย่นเป็นสเีขยีวและมเีสยีงเตอืน
ดังขึน้

4 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ
 กลอ้งจะถา่ยภาพ และภาพทีถ่า่ยจะแสดง
บนจอ LCD

 เมือ่สิน้สดุการแสดงภาพ กลอ้งจะกลับสู่
การถา่ยภาพแบบ Live View อกีครัง้
โดยอัตโนมตัิ

 กดปุ่ ม <0> เพือ่สิน้สดุการถา่ยภาพแบบ 
Live View

A การถา่ยภาพแบบ Live View
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3
การต ัง้คา่โฟกสัอตัโนมตั ิ

และโหมดขบัเคลือ่น
จดุโฟกสัอตัโนมตัใินชอ่งมองภาพ
ถกูจัดเรยีงไวเ้พือ่การถา่ยภาพโดย
ใชก้ารโฟกสัอตัโนมัตทิีเ่หมาะกบั
ความหลากหลายของวัตถแุละฉาก
ตา่งๆ

คณุยังสามารถเลอืกการโฟกสัอตัโนมัตแิละโหมดขบัเคลือ่น
ใหเ้หมาะทีส่ดุสําหรับสภาวะการถา่ยภาพและวัตถุ

 ไอคอน M ดา้นบนขวาตรงหวัขอ้ของหนา้ หมายถงึฟังกช์ัน่นัน้
สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมด: <d> <s> <f> <a> 
<F>

 ในโหมด <A> การโฟกสัอตัโนมัตแิละโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัส
อตัโนมตัจิะถกูตัง้คา่โดยอัตโนมตัิ

<AF> หมายถงึ การโฟกสัอตัโนมตั ิ<MF> หมายถงึ การโฟกสัดว้ยตนเอง
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คณุสามารถเลอืกลักษณะการโฟกสัอตัโนมัตใิหเ้หมาะกบัสภาวะการถา่ยภาพ
หรอืวัตถ ุในโหมด <A> “AI Focus AF” จะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัติ

1 ปรบัสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของ
เลนสไ์ปที ่<AF>

2 ปรบัโหมดเป็น <d> <s> 
<f> <a> <F>

3 กดปุ่ ม <o> (9)

4 เลอืกการโฟกสัอตัโนมตั ิ
 ในขณะทีม่องแผง LCD หรอืผา่น
ชอ่งมองภาพ ใหห้มนุปุ่ ม <6>
X : AF ครัง้เดยีว
9 : AI Focus AF
Z : AI Servo AF

f: การเลอืกการโฟกสัอตัโนมตัNิ

ในโหมด <d>, <s>, <f>, <a> หรอื <F> การโฟกสัอัตโนมัตยัิงสามารถทําได ้
โดยการกดปุ่ ม <p> เชน่กนั
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เหมาะสําหรบัใชถ้า่ยภาพวตัถทุีอ่ยูน่ ิง่ 
เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งคร ึง่หนึง่ 
กลอ้งจะทําการโฟกสัเพยีงคร ัง้เดยีว
 เมือ่โฟกัสไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอตัโนมตัทิี่
จับโฟกสัไดจ้ะแสดงขึน้มา และตัวแสดง
การโฟกัส <o> ในชอ่งมองภาพจะ
สวา่งขึน้เชน่กนั

 เมือ่ใชโ้หมดวัดแสงประเมนิทัง้ภาพ 
(น.226) กลอ้งจะปรับการตัง้คา่
การเปิดรับแสงใหใ้นเวลาเดยีวกบัทีจั่บ
โฟกสัได ้

 ในขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่คา้งไว ้โฟกสัจะถกูล็อค จากนัน้
คณุสามารถจัดองคป์ระกอบภาพใหมไ่ดต้ามตอ้งการ

AF คร ัง้เดยีวสาํหรบัวตัถทุ ีอ่ยูน่ ิง่

ตวัแสดงการโฟกสั
จดุโฟกสัอตัโนมัติ

 หากกลอ้งไมส่ามารถจับโฟกสัได ้ตวัแสดงการโฟกสั <o> ในชอ่งมองภาพจะ
กะพรบิ หากเป็นเชน่นี ้จะถา่ยภาพไมไ่ดแ้มจ้ะกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุก็ตาม ใหจั้ด
องคป์ระกอบภาพใหมแ่ละลองโฟกสัอกีครัง้ หรอืด ู“เมือ่การโฟกสัอตัโนมตัลิม้เหลว” 
(น.141)

 หาก [z1: เสยีงเตอืน] ถกูตัง้คา่เป็น [ปิด] เสยีงเตอืนจะไมด่งัขึน้เมือ่จับโฟกสัได ้
 หลงัจากจับโฟกสัไดโ้ดยใช ้AF ครัง้เดยีว คณุสามารถล็อคโฟกสัอยูท่ีว่ตัถแุละ
จัดองคป์ระกอบภาพใหมไ่ด ้ซึง่เรยีกวา่ “การล็อคโฟกสั” นีจ่ะสะดวกเมือ่คณุตอ้งการ
โฟกสัไปยงัวตัถบุรเิวณขอบภาพทีไ่มค่รอบคลมุดว้ยกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัิ
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การโฟกสัอตัโนมตัแิบบนีเ้หมาะสําหรบัใชถ้า่ยภาพวตัถทุีก่าํลงัเคลือ่นที ่
ซึง่ทําใหร้ะยะโฟกสัเปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา ในขณะทีค่ณุกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งคร ึง่หนึง่คา้งไว ้กลอ้งจะจบัโฟกสัไปทีว่ตัถอุยา่งตอ่เนือ่ง
 คา่การเปิดรับแสงจะถกูกําหนดในชว่งขณะทีถ่า่ยภาพ
 เมือ่โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัต ิ(น.92) ถกูตัง้คา่เป็นแบบเลอืกอตัโนมัต ิ

65 จุด การตดิตามการโฟกัสจะดําเนนิไปอยา่งตอ่เนือ่งตราบใดทีก่รอบพืน้ที่
โฟกสัอตัโนมัตคิรอบคลมุวตัถุ

AI Focus AF จะปรบัเปลีย่นการทํางานของระบบโฟกสัจาก AF คร ัง้เดยีว 
ไปเป็น AI Servo AF โดยอตัโนมตั ิหากวตัถทุีอ่ยูน่ ิง่เร ิม่เคลือ่นที่
 หลังจากวัตถถุกูโฟกสัในโหมด AF ครัง้เดยีว หากวตัถนัุน้เริม่เคลือ่นที ่
กลอ้งจะตรวจจับการเคลือ่นไหวแลว้เปลีย่นการโฟกสัไปเป็น AI Servo AF 
โดยอตัโนมัต ิและเริม่ตดิตามวัตถทุีกํ่าลังเคลือ่นที่

AI Servo AF สาํหรบัวตัถทุ ีก่าํลงัเคลือ่นที่

AI Focus AF สาํหรบัปรบัเปลีย่นการทาํงานของระบบโฟกสั
โดยอตัโนมตั ิ

เมือ่เลอืกใช ้AI Servo AF เสยีงเตอืนจะไมด่ังขึน้แมว้า่จับโฟกสัได ้และตัวแสดง
การโฟกสั <o> ในชอ่งมองภาพก็จะไมส่วา่งขึน้เชน่กนั

เมือ่จับโฟกสัดว้ยโหมด AI Focus AF ไดแ้ลว้โดยทีเ่ปิดใชง้าน Servo อยู ่เสยีงเตอืน
จะดังเบาๆ อยา่งตอ่เนือ่ง แตต่วัแสดงการโฟกสั <o> ในชอ่งมองภาพจะไมส่วา่งขึน้ 
โปรดทราบวา่จะไมม่กีารล็อคโฟกสัในกรณีนี้
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เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่และกลอ้ง
โฟกสัโดยใชก้ารโฟกสัอตัโนมัต ิไอคอน 
<i> จะปรากฏขึน้ทางดา้นลา่งขวา
ของชอ่งมองภาพ
ในโหมด AF ครัง้เดยีว ไอคอนจะปรากฏขึน้
เชน่กนัหากคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่หลัง
จากทีจั่บโฟกสัไดแ้ลว้

จดุโฟกสัอตัโนมตัจิะสวา่งขึน้เป็นสแีดงในสภาวะแสงนอ้ย ในโหมด <d>, 
<s>, <f>, <a> หรอื <F> คณุสามารถตัง้คา่ใหจ้ดุการโฟกสั
อัตโนมตัสิวา่งเป็นสแีดงหรอืไมก็่ได ้(น.133)

ภายใตส้ภาวะแสงนอ้ย เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ แฟลชในตัวกลอ้งอาจ
ยงิแสงออกมาในชว่งเวลาสัน้ๆ ซึง่จะสอ่งสวา่งวตัถเุพือ่ชว่ยในการโฟกสัอตัโนมตัิ

ตวัแสดงการโฟกสัอตัโนมตั ิ

จดุโฟกสัอตัโนมตัสิวา่งขึน้เป็นสแีดง

แสงไฟชว่ยปรบัโฟกสัดว้ยแฟลชในตวักลอ้ง

ตวัแสดงการโฟกสัอตัโนมตัสิามารถแสดงภายนอกพืน้ทีภ่าพของชอ่งมองภาพ (น.134)

 ในโหมด <A> หากตัง้คา่ [สอ่งแสงไฟแฟลช] เป็น <b> แฟลชในตัวกลอ้ง
จะไมป่ลอ่ยแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัออกมา

 แสงไฟชว่ยปรับโฟกสัจะไมถ่กูปลอ่ยออกมาเมือ่ใชง้าน AI Servo AF
 แฟลชในตวักลอ้งจะทําใหเ้กดิเสยีงเมือ่ยงิแสงอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่ถอืเป็นเรือ่งปกติ
และไมใ่ชค่วามผดิพลาดแตอ่ยา่งใด

 ชว่งของแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัทีม่ปีระสทิธภิาพทีป่ลอ่ยออกมาโดยแฟลชใน
ตวักลอ้งมรีะยะประมาณ 4 เมตร/13.1 ฟตุ

 ในโหมด <d>, <s>, <f>, <a> หรอื <F> ใหก้ดปุ่ ม <I> เพือ่ยก
แฟลชในตวักลอ้ง จากนัน้แฟลชจะยงิแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัเมือ่มคีวามจําเป็น
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กลอ้งมจีดุโฟกสั 65 จดุสําหรับการโฟกสัอัตโนมัต ิคณุสามารถเลอืกโหมด
เลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตแิละจดุโฟกสัอตัโนมตัทิีเ่หมาะกบัฉากหรอืวตัถุ

จํานวนจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ดแ้ละรปูแบบของจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
จะแตกตา่งกนัโดยขึน้อยูก่บัเลนสท์ีต่ดิกบักลอ้ง สําหรบัรายละเอยีด 
โปรดด ู“เลนสแ์ละจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ด”้ ในหนา้ 102

คณุสามารถเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตไิดจ้ากหนึง่ในเจ็ดโหมด สําหรับขัน้ตอน
การตัง้คา่ โปรดดหูนา้ 94

โฟกสัอตัโนมตัจิดุเล็กจดุเดยีว
(เลอืกดว้ยตนเอง)

สําหรับการโฟกัสทีแ่น่นอน

โฟกสัอตัโนมตัจิดุเดยีว
(เลอืกดว้ยตนเอง)

เลอืกจุดโฟกสัอัตโนมัตหินึง่จดุเพือ่โฟกสั

ขยายจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
(เลอืกดว้ยตนเอง )

จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีเ่ลอืกเอง <S> และ
จดุโฟกัสอตัโนมัตสิีจ่ดุทีอ่ยูต่ดิกนั <w> (บน, 
ลา่ง, ซา้ย และขวา) จะถกูใชเ้พือ่โฟกสั

S การเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัแิละจดุโฟกสัอตัโนมตัNิ

โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ
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ขยายจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
(เลอืกดว้ยตนเอง, รอบทศิทาง)

จดุโฟกสัอตัโนมัตทิีเ่ลอืกเอง <S> และ
จดุโฟกสัอตัโนมัตริอบทศิทาง <w> จะถกู
ใชเ้พือ่โฟกัส

โฟกสัอตัโนมตัแิบบโซน
(เลอืกโซนดว้ยตนเอง)

หนึง่ในเกา้โซนจะถกูใชเ้พือ่โฟกัส

โฟกสัอตัโนมตัโิซนกวา้ง
(เลอืกโซนดว้ยตนเอง)

หนึง่ในสามโซน (ซา้ย, กลาง หรอืขวา) 
จะถกูใชเ้พือ่โฟกสั

โฟกสัแบบเลอืกอตัโนมตั ิ65 จดุ
กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัต ิ(พืน้ทีโ่ฟกัส
อตัโนมัตทัิง้หมด) จะถกูใชเ้พือ่โฟกสั 
โหมดนีต้ ัง้คา่โดยอตัโนมตัใินโหมด 
<A>
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1 กดปุ่ ม <S> (9)

2 ใชง้าน <p> หรอืปุ่ ม <B>
 มองผา่นชอ่งมองภาพและใชง้าน <p> 
หรอืปุ่ ม <B>

 แตล่ะครัง้ทีค่ณุเอยีง <p> ไปทางขวา 
โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัจิะเปลีย่นไป

 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <B> โหมดเลอืก
พืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัตจิะเปลีย่นไป

การเลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ

 ดว้ย [24: ระบโุหมดเลอืกพืน้ที ่AF] คณุสามารถจํากดัโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสั
อตัโนมัตทิีเ่ลอืกได ้(น.126)

 หากคณุตัง้คา่ [24: วธิเีลอืกพืน้ที ่AF] เป็น [S9ปุ่ มหมนุหลกั] 
คณุสามารถเลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัไิดโ้ดยกดปุ่ ม <S> 
จากนัน้หมนุปุ่ ม <6> (น.127)
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คณุสามารถเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมัตหิรอืโซนไดด้ว้ยตนเอง

1 กดปุ่ ม <S>
 จดุโฟกสัอตัโนมตัจิะแสดงขึน้ในชอ่งมองภาพ
 ในโหมดขยายจดุโฟกสัอัตโนมตั ิจดุโฟกสั
อตัโนมัตทิีอ่ยูต่ดิกันจะแสดงขึน้ดว้ย
เชน่กนั

 ในโหมดโฟกัสอตัโนมัตแิบบโซน โซนที่
เลอืกจะแสดงขึน้

2 เลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
 การเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมัตจิะเปลีย่นไป
ตามทศิทางทีค่ณุเอยีง <9> หากคณุกด 
<9> ลงมาตรงๆ จดุโฟกสัอตัโนมตัจิดุกลาง 
(หรอืโซนกลาง) จะถกูเลอืก

 คณุยังสามารถเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมัติ
แนวนอนไดโ้ดยการหมนุปุ่ ม <6> 
และเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมัตแินวตัง้ได ้
โดยการหมนุปุ่ ม <5>

 ในโหมดโฟกัสอตัโนมัตแิบบโซน 
การหมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> 
จะเปลีย่นโซนวนไปตามลําดับ

การเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตัดิว้ยตนเอง

 เมือ่ตัง้คา่ [24: จดุAFเร ิม่ตน้  AI Servo AF] เป็น [  จดุ AF 
เร ิม่ตน้ถกูเลอืก] (น.129) คณุสามารถใชว้ธินีีเ้พือ่เลอืกตําแหน่งเริม่โฟกสั
อตัโนมัตขิอง AI Servo ไดด้ว้ยตนเอง

 เมือ่คณุกดปุ่ ม <S> แผง LCD จะแสดงดังตอ่ไปนี:้
• โฟกสัแบบเลอืกอตัโนมัต ิ65 จุด, โฟกสัอตัโนมัตแิบบโซน, โฟกสัอตัโนมัติ
โซนกวา้ง:  AF

• AF จดุเล็กจุดเดยีว, AF จุดเดยีว และขยายจุด AF: SEL  (กึง่กลาง)/SEL AF 
(นอกจดุกึง่กลาง)

 ดว้ย [25: รปูแบบเลอืกจดุ AF เอง] คณุสามารถตัง้คา่ไดทั้ง้แบบ [หยดุทีข่อบ
บรเิวณ AF] หรอื [เลอืกตอ่เนือ่ง] (น.131)
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การกดปุ่ ม <S> จะทําใหจ้ดุ AF แบบกากบาททีม่คีวามแมน่ยําสงูสําหรับการ
โฟกสัอตัโนมตัสิวา่งขึน้ จดุ AF ทีก่ะพรบิจะไวตามเสน้แนวนอนหรอืเสน้แนวตัง้ 
สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 101-105

คณุสามารถบันทกึจดุโฟกสัอัตโนมัตทิีใ่ชเ้ป็นประจําลงในกลอ้งได ้
เมือ่คณุใชปุ้่ มหรอืกา้นทีต่ัง้คา่ดว้ยหนา้จอการตัง้คา่ละเอยีดของเมนู [83: ต ัง้
การควบคมุดว้ยตนเอง] (น.445) สําหรับ [เร ิม่วดัแสงและ AF], [เปลีย่นไปใชจ้ดุ 
AF ทีบ่นัทกึไว]้, [จดุAFทีเ่ลอืก z จดุAFกล./บนัทกึ], [เลอืกจดุ AF โดยตรง] หรอื 
[บนัทกึ/เรยีกคนืระบบการถา่ยภาพ] คณุสามารถสลับจากจดุ AF ปัจจบุันเป็น
จดุ AF ทีบ่นัทกึไวไ้ดใ้นทันที
สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัการบันทกึจดุ AF โปรดดหูนา้ 450

การแสดงจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ

การบนัทกึจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
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สําหรับการโฟกัสทีแ่น่นอนบนตําแหน่งทีแ่คบลงกวา่
การใชโ้ฟกสัอตัโนมัตจิดุเดยีว (เลอืกดว้ยตนเอง) เลอืก
จดุโฟกัสอตัโนมัตหินึง่จดุ < > เพือ่โฟกสั
ไดผ้ลดสํีาหรับการโฟกสัทีแ่น่นอนหรอืการโฟกสัวตัถุ
ทีอ่ยูซ่อ้นกนั เชน่ สตัวใ์นกรง
เนือ่งจากโฟกสัอตัโนมตัจิดุเล็กจดุเดยีว (เลอืกดว้ย
ตนเอง) ครอบคลมุพืน้ทีเ่ล็กมาก การโฟกัสอาจทําได ้
ยากระหวา่งการถา่ยภาพโดยใชม้อืถอืกลอ้งหรอืวัตถุ
กําลังเคลือ่นที่

เลอืกจดุโฟกสัอัตโนมัตหินึง่จดุ <S> ทีจ่ะใชสํ้าหรับ
การโฟกัส

จดุโฟกสัอตัโนมตัทิีเ่ลอืกเอง <S> และจดุโฟกสัอตัโนมัตทิีอ่ยูต่ดิกนั <w> 
(บน, ลา่ง, ซา้ย และขวา) จะถกูใชเ้พือ่โฟกสั ไดผ้ลดเีมือ่ยากทีจ่ะตดิตามวัตถุ
ทีกํ่าลังเคลือ่นทีโ่ดยใชจ้ดุโฟกสัอตัโนมัตเิพยีงจดุเดยีว
เมือ่ใช ้AI Servo AF จดุโฟกสัอตัโนมตัเิริม่ตน้ทีเ่ลอืกเอง <S> จะตอ้งตดิตาม
การโฟกสัทีว่ตัถกุอ่น อยา่งไรก็ตาม ในการโฟกสัวตัถเุป้าหมาย จะเหนอืกวา่
การใชโ้ฟกัสอตัโนมัตแิบบโซน
เมือ่ใช ้AF ครัง้เดยีว หลังจากจับโฟกสัไดด้ว้ยจดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบขยาย 
จดุโฟกสัอตัโนมตัแิบบขยาย <S> จะแสดงขึน้พรอ้มกับจดุโฟกัสอตัโนมัตทิี่
เลอืกเอง <S>

โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัNิ

 โฟกสัอตัโนมตัจิดุเล็กจดุเดยีว (เลอืกดว้ยตนเอง)

 โฟกสัอตัโนมตัจิดุเดยีว (เลอืกดว้ยตนเอง)

 ขยายจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ(เลอืกดว้ยตนเอง )
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จดุโฟกสัอตัโนมตัทิีเ่ลอืกเอง <S> และจดุโฟกสัอตัโนมัตริอบทศิทาง <w> 
จะถกูใชเ้พือ่โฟกัส การขยายจดุโฟกสัอตัโนมตันิีจ้ะใหญก่วา่การขยายจุดโฟกสั
อัตโนมตั ิ(เลอืกดว้ยตนเอง ) ดังนัน้การโฟกัสจะทําไดบ้นพืน้ทีท่ีก่วา้งกวา่ 
ไดผ้ลดเีมือ่ยากทีจ่ะตดิตามวตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นทีโ่ดยใชจ้ดุโฟกัสอตัโนมัตเิพยีง
จดุเดยีว
AI Servo AF และ AF ครัง้เดยีวมวีธิกีารทํางานแบบเดยีวกบัโหมดขยายจดุ
โฟกสัอตัโนมตั ิ(เลอืกดว้ยตนเอง ) (น.97)

พืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตแิบง่ออกเป็นเกา้โซนสําหรับการโฟกสั จดุโฟกสัอตัโนมัติ
ทกุจดุในโซนทีเ่ลอืกจะถกูใชสํ้าหรับการเลอืกจดุโฟกสัแบบอตัโนมัต ิซึง่การ
จับโฟกสัจะเหนอืกวา่โฟกสัอตัโนมัตจิดุเดยีวหรอืขยายจดุโฟกสัอตัโนมัต ิและ
ใชไ้ดผ้ลดกีบัวัตถทุีกํ่าลังเคลือ่นที่
อยา่งไรก็ตาม การโฟกัสไปยังเป้าหมายทีเ่จาะจงอาจทําไดย้ากกวา่การใชโ้ฟกสั
อัตโนมตัจิดุเดยีวหรอืการขยายจดุโฟกสัอตัโนมตั ิเนือ่งจากคอ่นขา้งเนน้โฟกสั
ไปยังวัตถทุีใ่กลท้ีส่ดุ
จดุโฟกสัอตัโนมตัทิีจั่บโฟกัสไดจ้ะแสดงเป็น <S>

 ขยายจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ(เลอืกดว้ยตนเอง, รอบทศิทาง)

 โฟกสัอตัโนมตัแิบบโซน (เลอืกโซนดว้ยตนเอง)
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พืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตแิบง่ออกเป็นสามโซน (ซา้ย, กลาง และขวา) สําหรับ
การโฟกสั เนือ่งจากพืน้ทีโ่ฟกสัจะใหญก่วา่การใชโ้ฟกัสอตัโนมัตแิบบโซน 
ดังนัน้ในการโฟกสัไปยังวัตถจุงึเหนอืกวา่ และเนือ่งจากใชจ้ดุโฟกัสแบบเลอืก
อัตโนมตั ิการจับโฟกสัจงึเหนอืกวา่โฟกัสอตัโนมตัจิดุเดยีวหรอืขยายจดุโฟกัส
อัตโนมตั ิทําใหใ้ชไ้ดผ้ลดกีบัวัตถทุีกํ่าลังเคลือ่นที่
อยา่งไรก็ตาม การโฟกัสไปยังเป้าหมายทีเ่จาะจงอาจทําไดย้ากกวา่การใชโ้ฟกสั
อัตโนมตัจิดุเดยีว เนือ่งจากคอ่นขา้งเนน้โฟกัสไปยังวตัถทุีใ่กลท้ีส่ดุ
จดุโฟกสัอตัโนมตัทิีจั่บโฟกัสไดจ้ะแสดงเป็น <S>

กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ(พืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตทัิง้หมด) จะถกูใชเ้พือ่โฟกัส 
โหมดนีจ้ะถกูตัง้คา่อตัโนมัตใินโหมด <A>

เมือ่ใช ้AF ครัง้เดยีว การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
จะแสดงจดุโฟกัสอตัโนมัต ิ<S> ทีจั่บโฟกัสได ้
หากจดุโฟกัสอตัโนมัตหิลายจดุแสดงขึน้ หมายความวา่
จดุเหลา่นัน้ทัง้หมดจับโฟกสัได ้โหมดนีค้อ่นขา้งเนน้
โฟกสัไปยังวัตถทุีใ่กลท้ีส่ดุ

เมือ่ใช ้AI Servo AF คณุสามารถตัง้คา่ตําแหน่งเริม่ AI 
Servo AF โดยใช ้[จดุAFเร ิม่ตน้  AI Servo AF] 
(น.129) ตราบใดทีก่รอบพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัตสิามารถ
ตดิตามวัตถรุะหวา่งการถา่ยภาพ การโฟกัสจะดําเนนิ
ตอ่ไป
จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีจั่บโฟกสัไดจ้ะแสดงเป็น <S>

 โฟกสัอตัโนมตัโิซนกวา้ง (เลอืกโซนดว้ยตนเอง)

 โฟกสัแบบเลอืกอตัโนมตั ิ65 จดุ
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 เมือ่โหมด AI Servo AF ถกูตัง้คา่รว่มกบัการโฟกสัแบบเลอืกอตัโนมัต ิ65 จุด, 
โฟกสัอัตโนมัตโิซนกวา้ง (เลอืกโซนดว้ยตนเอง) หรอืโฟกสัอัตโนมัตแิบบโซน 
(เลอืกโซนดว้ยตนเอง) จุดโฟกสัอตัโนมตัทิีใ่ชง้าน <S> จะปรับเปลีย่นอยู่
ตลอดเพือ่ตดิตามวตัถ ุอยา่งไรก็ตาม ภายใตบ้างสภาวะการถา่ยภาพ (เชน่ 
เมือ่วัตถมุขีนาดเล็ก) อาจไมส่ามารถตดิตามวตัถไุด ้นอกจากนีใ้นทีอ่ณุหภมูตํิา่ 
การตอบสนองการตดิตามอาจชา้ลง

 เมือ่ใช ้AF จุดเล็กจดุเดยีว (เลอืกดว้ยตนเอง) การจับโฟกสัดว้ยแสงไฟชว่ยปรับ
โฟกสัของ Speedlite อาจทําไดย้าก

 หากใชจุ้ดโฟกสับรเิวณขอบภาพหรอืเลนสม์มุกวา้ง การจับโฟกสัอาจทําไดย้าก
เมือ่ใชแ้สงไฟชว่ยปรับโฟกสัของ Speedlite ภายนอกสําหรับ EOS โดยเฉพาะ 
ในกรณีนี ้ใหใ้ชจุ้ดโฟกสัใกลเ้ขา้มาตรงกลาง

 เมือ่จุดโฟกสัสวา่งขึน้ บางสว่นหรอืทัง้ชอ่งมองภาพอาจสวา่งเป็นสแีดง นีเ่ป็น
ลกัษณะของการแสดงจุดโฟกสั (โดยใชผ้ลกึเหลว)

 ในทีอ่ณุหภมูตํิา่ การแสดงผลของจุดโฟกสัอาจยากตอ่การมองเห็น นี่เป็นลักษณะ
ของการแสดงจุดโฟกสั (โดยใชผ้ลกึเหลว)

 เมือ่ใช ้[24: จดุ AF ตามแนวภาพ] คณุสามารถแยกกําหนดโหมดเลอืกพืน้ที่
โฟกสัอัตโนมัต ิ+ จุดโฟกสัอัตโนมัต ิ(หรอืเฉพาะจุดโฟกสัอตัโนมัต)ิ สําหรับภาพ
แนวนอนและแนวตัง้ (น.127)

 เมือ่ใช ้[24: จดุ AF ทีเ่ลอืกได]้ คณุสามารถเปลีย่นจํานวนจุดโฟกสัอัตโนมัติ
ทีเ่ลอืกไดเ้อง (น. 125)
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เซนเซอรโ์ฟกสัอตัโนมตัขิองกลอ้งม ี65 จดุ ภาพประกอบดา้นลา่งแสดงใหเ้ห็น
รปูแบบของเซนเซอรโ์ฟกสัอตัโนมัตทิีส่อดคลอ้งกบัแตล่ะจดุโฟกสัอตัโนมัต ิ
เมือ่ใชเ้ลนสท์ีม่คีา่รรัูบแสงกวา้งสดุ f/2.8 หรอืกวา้งกวา่ การโฟกสัอตัโนมัตทิีม่ ี
ความแมน่ยําสงูทําไดโ้ดยใชจ้ดุโฟกสัอตัโนมตัจิดุกลาง
จํานวนจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ดแ้ละรปูแบบการโฟกสัอตัโนมตัจิะ
แตกตา่งกนัโดยขึน้อยูก่บัเลนสท์ีต่ดิกบักลอ้ง สําหรบัรายละเอยีด โปรดดู
หนา้ 102-109

เซนเซอรโ์ฟกสัอตัโนมตั ิ

เซนเซอรโ์ฟกสัถกูปรบัเพือ่ใหไ้ดก้ารโฟกสัทีม่คีวามแมน่ยําสงูขึน้
เมือ่ใชเ้ลนสท์ีม่คีา่รรูบัแสงกวา้งสดุ f/2.8 หรอืกวา้งกวา่ รปูแบบ
กากบาทแนวทแยงทําใหง้า่ยขึน้ในการโฟกสัไปยงัวตัถทุีย่ากตอ่
การโฟกสัอตัโนมตั ิซึง่จะถกูกําหนดอยูท่ีจ่ดุโฟกสัอตัโนมตัจิดุกลาง

เซนเซอรโ์ฟกัสถูกปรับไวสํ้าหรับเลนสท์ีม่คีา่รูรับแสงกวา้งสุด 
f/5.6 หรอืกวา้งกวา่ เนือ่งจากมรีปูแบบแนวนอน จงึสามารถ
ตรวจจับเสน้แนวตัง้ โดยครอบคลมุจุดโฟกสัอัตโนมัตทิัง้หมด 
65 จุด จุดโฟกสัอตัโนมตัจิุดกลางและจุดโฟกสัอัตโนมัติ
ทีอ่ยูต่ดิกนัทางดา้นบนและดา้นลา่งใชง้านรว่มกบัเลนสท์ีม่คีา่
รรูับแสงกวา้งสดุ f/8 หรอืกวา้งกวา่ได ้

เซนเซอรโ์ฟกัสถูกปรับไวสํ้าหรับเลนสท์ีม่คี่ารูรับแสงกวา้งสุด 
f/5.6 หรอืกวา้งกวา่ เนือ่งจากมรีปูแบบแนวตัง้ จงึสามารถ
ตรวจจับเสน้แนวนอน โดยครอบคลมุจุดโฟกสัอตัโนมตัทิัง้หมด 
65 จุด จุดโฟกสัอตัโนมตัจิุดกลางและจุดโฟกสัอัตโนมัตทิี่
อยูต่ดิกนัทางดา้นซา้ยและดา้นขวาใชง้านรว่มกบัเลนสท์ีม่คีา่
รรูับแสงกวา้งสดุ f/8 หรอืกวา้งกวา่ได ้

แผนภาพ การโฟกสัแบบกากบาท: f/5.6 แนวตัง้ + f/5.6 แนวนอน

การโฟกสัแบบกากบาทคู:่
f/2.8 ทแยงขวา + f/2.8 ทแยงซา้ย
f/5.6 แนวตัง้ + f/5.6 แนวนอน
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สามารถโฟกสัอัตโนมัตไิด ้65 จดุ เลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัติ
ไดทั้ง้หมด

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาทคู ่การ
ตดิตามวัตถทุีด่กีวา่และความแมน่ยําการ
โฟกัสสงูกวา่จดุโฟกัสอตัโนมัตอิืน่ๆ

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท การ
ตดิตามวัตถทุีด่กีวา่และไดก้ารโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

เลนสแ์ละจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ด้

กลุม่ A

 ถงึแมว้า่กลอ้งมจีุดโฟกสัอัตโนมัต ิ65 จดุ จํานวนจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ด้
และรปูแบบการโฟกสัจะแตกตา่งกนัโดยขึน้อยูก่บัเลนส ์ดว้ยเหตนุีจ้งึ
แบง่เลนสอ์อกเป็นเจ็ดกลุม่จาก A ถงึ G

 เมือ่ใชเ้ลนสใ์นกลุม่ E ถงึ G จดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ดจ้ะนอ้ยลง
 โปรดดวูา่เลนสแ์ตล่ะชนดิอยูใ่นกลุม่ใดในหนา้ 106-109 เพือ่ตรวจสอบวา่
เลนสท์ ีใ่ชอ้ยูใ่นกลุม่ใด

 เมือ่คณุกดปุ่ ม <S> จดุโฟกสัอตัโนมัตทิีแ่สดงดว้ยสญัลักษณ์  จะกะพรบิ 
(จุดโฟกสัอัตโนมัต ิ /  จะยงัคงสวา่งตอ่เนื่อง) สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบั
การสวา่งหรอืการกะพรบิของจุดโฟกสัอตัโนมตั ิโปรดดหูนา้ 96

 สําหรับเลนสใ์หมท่ีอ่อกสูต่ลาดหลังจากเริม่จําหน่าย EOS 7D Mark II ในครึง่หลัง
ของปี 2014 โปรดตรวจสอบจากเว็บไซตแ์คนนอนเพือ่ดวูา่เลนสอ์ยูใ่นกลุม่ใด

 เลนสบ์างชนดิอาจไมม่จํีาหน่ายในบางประเทศหรอืภมูภิาค
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สามารถโฟกสัอัตโนมัตไิด ้65 จดุ เลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัติ
ไดทั้ง้หมด

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท การ
ตดิตามวัตถทุีด่กีวา่และไดก้ารโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

สามารถโฟกสัอัตโนมัตไิด ้65 จดุ เลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัติ
ไดทั้ง้หมด

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท การ
ตดิตามวัตถทุีด่กีวา่และไดก้ารโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

: จดุโฟกัสอตัโนมัตไิวตามเสน้แนวนอน

สามารถโฟกสัอัตโนมัตไิด ้65 จดุ เลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัติ
ไดทั้ง้หมด

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท การ
ตดิตามวัตถทุีด่กีวา่และไดก้ารโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

: จดุโฟกัสอตัโนมัตไิวตามเสน้แนวนอน

กลุม่ B

กลุม่ C

กลุม่ D
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สามารถโฟกสัอัตโนมัตไิด ้45 จดุเทา่นัน้ (ไมส่ามารถทําไดทั้ง้ 65 จดุ) 
เลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตไิดทั้ง้หมด ระหวา่งการเลอืกจดุโฟกสั
แบบอตัโนมัต ิกรอบนอกทีร่ะบพุืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัต ิ(กรอบพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมตั)ิ 
จะแตกตา่งจากการโฟกสัแบบเลอืกอตัโนมัต ิ65 จดุ

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท การ
ตดิตามวัตถทุีด่กีวา่และไดก้ารโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

: จดุโฟกัสอตัโนมัตไิวตามเสน้แนวนอน
: จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีปิ่ดใช ้(ไมแ่สดง)

สามารถโฟกสัอัตโนมัตไิด ้45 จดุเทา่นัน้ (ไมส่ามารถทําไดทั้ง้ 65 จดุ) 
เลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตไิดทั้ง้หมด ระหวา่งการเลอืกจดุโฟกสั
แบบอตัโนมัต ิกรอบนอกทีร่ะบพุืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัต ิ(กรอบพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัต)ิ 
จะแตกตา่งจากการโฟกสัแบบเลอืกอตัโนมัต ิ65 จดุ

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท การ
ตดิตามวัตถทุีด่กีวา่และไดก้ารโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

: จดุโฟกัสอตัโนมัตไิวตามเสน้แนวตัง้ 
(จดุโฟกัสอตัโนมัตใินแนวนอนทีเ่รยีง
อยูด่า้นบนและดา้นลา่ง) หรอืไวตาม
เสน้แนวตัง้ (จดุโฟกสัอตัโนมัตใิน
แนวตัง้ทีเ่รยีงอยูด่า้นซา้ยและดา้นขวา)

: จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีปิ่ดใช ้(ไมแ่สดง)

กลุม่ E

กลุม่ F
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การโฟกสัอัตโนมตัทํิาไดโ้ดยใชจ้ดุโฟกัสอตัโนมัตจิดุกลางและจดุโฟกสั
อัตโนมตัทิีอ่ยูต่ดิกนัทางดา้นบน, ลา่ง, ซา้ย และขวา สามารถเลอืกไดเ้ฉพาะ
โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตติอ่ไปนี:้ โฟกสัอตัโนมัตจิดุเดยีว (เลอืกดว้ย
ตนเอง), โฟกสัอตัโนมัตจิดุเล็กจดุเดยีว (เลอืกดว้ยตนเอง) และขยายจดุโฟกสั
อัตโนมตั ิ(เลอืกดว้ยตนเอง )
หากมตีัวขยายกําลังตดิอยูก่ับเลนสแ์ละรรัูบแสงกวา้งสดุเป็น f/8 (ระหวา่ง f/5.6 
และ f/8) สามารถทําการโฟกัสอตัโนมัตไิด ้

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท การ
ตดิตามวัตถทุีด่กีวา่และไดก้ารโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

: จดุโฟกัสอตัโนมัตไิวตามเสน้แนวตัง้ 
(จดุโฟกัสอตัโนมัตดิา้นบนและดา้นลา่ง
ทีต่ดิกบัจดุกลาง) หรอืไวตามเสน้
แนวนอน (จดุโฟกสัอตัโนมัตดิา้นซา้ย
และดา้นขวาทีต่ดิกบัจดุกลาง)
ไมส่ามารถเลอืกไดเ้อง และจะทํางานเมือ่
เลอืก “ขยายจดุโฟกสัอัตโนมัต ิ(เลอืก
ดว้ยตนเอง )” เทา่นัน้

: จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีปิ่ดใช ้(ไมแ่สดง)

กลุม่ G

 หากคา่รรูบัแสงกวา้งสดุนอ้ยกวา่ f/5.6 (คา่รรูบัแสงกวา้งสดุระหวา่ง f/5.6 และ f/8) 
อาจไมส่ามารถจับโฟกสัโดยใชก้ารโฟกสัอตัโนมัตไิด ้เมือ่ถา่ยภาพวัตถทุีม่ ี
ความเปรยีบตา่งตํา่หรอืแสงนอ้ย

 เมือ่ตดิตัง้ตวัขยายกําลัง EF2x เขา้กบัเลนส ์EF180mm f/3.5L Macro USM 
การโฟกสัอัตโนมัตจิะไมส่ามารถทําได ้

 หากคา่รรูับแสงกวา้งสดุนอ้ยกวา่ f/8 (คา่รรูับแสงกวา้งสดุเกนิกวา่ f/8) การโฟกสั
อตัโนมัตจิะไมส่ามารถทําไดร้ะหวา่งการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ
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การกาํหนดกลุม่เลนส์

EF-S60mm f/2.8 Macro USM B EF85mm f/1.2L II USM A
EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM E EF85mm f/1.8 USM A
EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM C EF100mm f/2 USM A
EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM B EF100mm f/2.8 Macro B
EF-S17-55mm f/2.8 IS USM A EF100mm f/2.8 Macro USM E
EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM B EF100mm f/2.8L Macro IS USM B
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 C EF135mm f/2L USM A
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 USM C EF135mm f/2L USM 

+ Extender EF1.4x A
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II C
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II USM C EF135mm f/2L USM + Extender EF2x B
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 III C EF135mm f/2.8 (ซอฟตโ์ฟกสั) A
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS C EF180mm f/3.5L Macro USM B
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II C EF180mm f/3.5L Macro USM 

+ Extender EF1.4x F
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM C
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS B EF200mm f/1.8L USM A
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM B EF200mm f/1.8L USM 

+ Extender EF1.4x A*
EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS B
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS B EF200mm f/1.8L USM + Extender EF2x B*
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II B EF200mm f/2L IS USM A
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM B EF200mm f/2L IS USM 

+ Extender EF1.4x A
EF14mm f/2.8L USM A
EF14mm f/2.8L II USM A EF200mm f/2L IS USM 

+ Extender EF2x B
EF15mm f/2.8 Fisheye A
EF20mm f/2.8 USM A EF200mm f/2.8L USM A
EF24mm f/1.4L USM A EF200mm f/2.8L USM 

+ Extender EF1.4x B
EF24mm f/1.4L II USM A
EF24mm f/2.8 A EF200mm f/2.8L USM 

+ Extender EF2x B
EF24mm f/2.8 IS USM A
EF28mm f/1.8 USM A EF200mm f/2.8L II USM A
EF28mm f/2.8 A EF200mm f/2.8L II USM 

+ Extender EF1.4x B
EF28mm f/2.8 IS USM A
EF35mm f/1.4L USM A EF200mm f/2.8L II USM 

+ Extender EF2x B
EF35mm f/2 A
EF35mm f/2 IS USM A EF300mm f/2.8L USM A
EF40mm f/2.8 STM A EF300mm f/2.8L USM 

+ Extender EF1.4x B*
EF50mm f/1.0L USM A
EF50mm f/1.2L USM A EF300mm f/2.8L USM 

+ Extender EF2x B*
EF50mm f/1.4 USM A
EF50mm f/1.8 A EF300mm f/2.8L IS USM A
EF50mm f/1.8 II A EF300mm f/2.8L IS USM 

+ Extender EF1.4x B
EF50mm f/2.5 Compact Macro B
EF50mm f/2.5 Compact Macro 
+ LIFE SIZE Converter B EF300mm f/2.8L IS USM 

+ Extender EF2x B

EF85mm f/1.2L USM A EF300mm f/2.8L IS II USM A
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EF300mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF1.4x B EF500mm f/4L IS II USM B

EF500mm f/4L IS II USM 
+ Extender EF1.4x B

EF300mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF2x B

EF500mm f/4L IS II USM 
+ Extender EF2x G (f/8)

EF300mm f/4L USM B
EF300mm f/4L USM 
+ Extender EF1.4x B EF500mm f/4.5L USM B

EF500mm f/4.5L USM 
+ Extender EF1.4x G (f/8)*

EF300mm f/4L USM + Extender EF2x G (f/8)
EF300mm f/4L IS USM B EF600mm f/4L USM B
EF300mm f/4L IS USM 
+ Extender EF1.4x B EF600mm f/4L USM 

+ Extender EF1.4x B*

EF300mm f/4L IS USM 
+ Extender EF2x G (f/8) EF600mm f/4L USM + Extender EF2x G (f/8)*

EF600mm f/4L IS USM B
EF400mm f/2.8L USM A EF600mm f/4L IS USM 

+ Extender EF1.4x B
EF400mm f/2.8L USM 
+ Extender EF1.4x B*

EF600mm f/4L IS USM 
+ Extender EF2x G (f/8)

EF400mm f/2.8L USM 
+ Extender EF2x B*

EF600mm f/4L IS II USM B
EF400mm f/2.8L II USM A EF600mm f/4L IS II USM 

+ Extender EF1.4x B
EF400mm f/2.8L II USM 
+ Extender EF1.4x B*

EF600mm f/4L IS II USM 
+ Extender EF2x G (f/8)

EF400mm f/2.8L II USM 
+ Extender EF2x B*

EF800mm f/5.6L IS USM E
EF400mm f/2.8L IS USM A EF800mm f/5.6L IS USM 

+ Extender EF1.4x G (f/8)
EF400mm f/2.8L IS USM 
+ Extender EF1.4x B

EF1200mm f/5.6L USM E
EF400mm f/2.8L IS USM 
+ Extender EF2x B EF1200mm f/5.6L USM 

+ Extender EF1.4x G (f/8)*

EF400mm f/2.8L IS II USM A EF8-15mm f/4L Fisheye USM B
EF400mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF1.4x B EF16-35mm f/2.8L USM A

EF16-35mm f/2.8L II USM A
EF400mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF2x B EF16-35mm f/4L IS USM B

EF17-35mm f/2.8L USM A
EF400mm f/4 DO IS USM B EF17-40mm f/4L USM B
EF400mm f/4 DO IS USM 
+ Extender EF1.4x B EF20-35mm f/2.8L A

EF20-35mm f/3.5-4.5 USM C
EF400mm f/4 DO IS USM 
+ Extender EF2x G (f/8) EF22-55mm f/4-5.6 USM F

EF24-70mm f/2.8L USM A
EF400mm f/5.6L USM B EF24-70mm f/2.8L II USM A
EF400mm f/5.6L USM 
+ Extender EF1.4x G (f/8) EF24-70mm f/4L IS USM B

EF24-85mm f/3.5-4.5 USM D
EF500mm f/4L IS USM B EF24-105mm f/4L IS USM B
EF500mm f/4L IS USM 
+ Extender EF1.4x B EF28-70mm f/2.8L USM A

EF28-70mm f/3.5-4.5 E
EF500mm f/4L IS USM 
+ Extender EF2x G (f/8) EF28-70mm f/3.5-4.5 II E
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EF28-80mm f/2.8-4L USM B EF70-200mm f/2.8L IS USM 
+ Extender EF1.4x B

EF28-80mm f/3.5-5.6 E
EF28-80mm f/3.5-5.6 USM E EF70-200mm f/2.8L IS USM 

+ Extender EF2x B
EF28-80mm f/3.5-5.6 II E
EF28-80mm f/3.5-5.6 II USM E EF70-200mm f/2.8L IS II USM A
EF28-80mm f/3.5-5.6 III USM E EF70-200mm f/2.8L IS II USM 

+ Extender EF1.4x B
EF28-80mm f/3.5-5.6 IV USM E
EF28-80mm f/3.5-5.6 V USM E EF70-200mm f/2.8L IS II USM 

+ Extender EF2x B
EF28-90mm f/4-5.6 B
EF28-90mm f/4-5.6 USM B EF70-200mm f/4L USM B
EF28-90mm f/4-5.6 II B EF70-200mm f/4L USM 

+ Extender EF1.4x B
EF28-90mm f/4-5.6 II USM B
EF28-90mm f/4-5.6 III B EF70-200mm f/4L USM 

+ Extender EF2x G (f/8)
EF28-105mm f/3.5-4.5 USM B
EF28-105mm f/3.5-4.5 II USM B EF70-200mm f/4L IS USM B
EF28-105mm f/4-5.6 F EF70-200mm f/4L IS USM 

+ Extender EF1.4x B
EF28-105mm f/4-5.6 USM F
EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM B EF70-200mm f/4L IS USM 

+ Extender EF2x G (f/8)
EF28-200mm f/3.5-5.6 B
EF28-200mm f/3.5-5.6 USM B EF70-210mm f/3.5-4.5 USM B
EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM B EF70-210mm f/4 B
EF35-70mm f/3.5-4.5 E EF70-300mm f/4-5.6 IS USM B
EF35-70mm f/3.5-4.5A E EF70-300mm f/4-5.6L IS USM B
EF35-80mm f/4-5.6 F EF70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM B
EF35-80mm f/4-5.6 PZ E EF75-300mm f/4-5.6 B
EF35-80mm f/4-5.6 USM F EF75-300mm f/4-5.6 USM C
EF35-80mm f/4-5.6 II E EF75-300mm f/4-5.6 II B
EF35-80mm f/4-5.6 III F EF75-300mm f/4-5.6 II USM B
EF35-105mm f/3.5-4.5 B EF75-300mm f/4-5.6 III B
EF35-105mm f/4.5-5.6 G EF75-300mm f/4-5.6 III USM B
EF35-105mm f/4.5-5.6 USM G EF75-300mm f/4-5.6 IS USM B
EF35-135mm f/3.5-4.5 B EF80-200mm f/2.8L A
EF35-135mm f/4-5.6 USM C EF80-200mm f/4.5-5.6 D
EF35-350mm f/3.5-5.6L USM D EF80-200mm f/4.5-5.6 USM E
EF38-76mm f/4.5-5.6 E EF80-200mm f/4.5-5.6 II E
EF50-200mm f/3.5-4.5 B EF90-300mm f/4.5-5.6 D
EF50-200mm f/3.5-4.5L B EF90-300mm f/4.5-5.6 USM D
EF55-200mm f/4.5-5.6 USM D EF100-200mm f/4.5A B
EF55-200mm f/4.5-5.6 II USM D EF100-300mm f/4.5-5.6 USM C
EF70-200mm f/2.8L USM A EF100-300mm f/5.6 B
EF70-200mm f/2.8L USM 
+ Extender EF1.4x B*

EF100-300mm f/5.6L B
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM B

EF70-200mm f/2.8L USM 
+ Extender EF2x B* EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 

+ Extender EF1.4x G (f/8)

EF70-200mm f/2.8L IS USM A
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เลนสแ์ละจดุโฟกสัอตัโนมัตทิีใ่ชไ้ด ้

EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
1.4x B

EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
1.4x: พรอ้ม Ext ในตัวกลอ้ง 1.4x B

EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
1.4x + Extender EF1.4x B

EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
1.4x: พรอ้ม Ext ในตัวกลอ้ง 1.4x + 
Extender EF1.4x

G (f/8)

EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
1.4x + Extender EF2x G (f/8)

TS-E17mm f/4L B
TS-E24mm f/3.5L B
TS-E24mm f/3.5L II B
TS-E45mm f/2.8 A
TS-E90mm f/2.8 A

ทัง้ "ตัวขยายกําลัง EF1.4x" และ "ตวัขยายกําลงั EF2x" ใชง้านไดก้บัรุน่ I/II/III 
ทกุรุน่ (ทีอ่ยูภ่ายใตก้ลุม่นี)้

การใชเ้ลนสแ์ละตัวขยายกําลังรว่มกนัในแบบทีม่เีครือ่งหมาย * อาจไมไ่ดโ้ฟกสัที่
แมน่ยําดว้ยการโฟกสัอัตโนมัต ิโปรดดคููม่อืการใชง้านของเลนสห์รอืตวัขยายกําลัง
ทีใ่ช ้
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คณุสามารถปรับ AI Servo AF อยา่งละเอยีดไดง้า่ยๆ เพือ่ใหเ้หมาะกบัวัตถุ
หรอืฉากเฉพาะโดยการเลอืกตัวเลอืกจาก Case 1 ถงึ Case 6 คณุสมบัตนิี้
เรยีกวา่ “เครือ่งมอืกําหนดคา่ AF”

1 เลอืกแท็บ [21]

2 เลอืกสถานการณ์
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกไอคอน
สถานการณ์ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 สถานการณ์ทีเ่ลอืกจะถกูตัง้คา่ 
และแสดงเป็นสฟ้ีา

ดังทีอ่ธบิายในหนา้ 115 ถงึ 117 Case 1 ถงึ 6 เป็นการรวมการตัง้คา่หกแบบของ 
"ความไวตดิตาม", "เพิม่/ลดความไวตดิตาม" และ "เปลีย่นจดุ AF อตัโนมตั"ิ 
โปรดดตูารางดา้นลา่งเพือ่เลอืกสถานการณ์ทีส่ามารถปรับใชก้ับวัตถหุรอืฉาก

3 การเลอืกลกัษณะ AI Servo AFN

Case 1 ถงึ 6

สถานการณ์ ไอคอน คําอธบิาย เป้าหมายทีป่รบัใช้ หนา้

Case 1 การตัง้คา่อเนกประสงค์ สําหรับเป้าหมายใดก็ตาม
ทีม่กีารเคลือ่นที่ 111

Case 2 ตดิตามเป้าหมายตอ่ไปโดย
ไมส่นใจสิง่กดีขวางทีอ่าจมี

นักเทนนสิ นักวา่ยน้ําทา่
ผเีสือ้ นักเลน่สกแีบบ
ฟรสีไตล ์เป็นตน้

111

Case 3 โฟกสัเป้าหมายทีเ่ขา้มาในจดุ 
AF อยา่งกะทนัหนัทนัที

จดุเริม่ตน้การแขง่จักรยาน 
นักเลน่สกไีถลลงจากเขา 
เป็นตน้

112

Case 4 สําหรับเป้าหมายทีเ่คลือ่นที่
เร็วขึน้หรอืชา้ลงกะทันหัน

กฬีาฟตุบอล การแขง่
รถ บาสเกตบอล เป็นตน้ 112

Case 5

สําหรับเป้าหมายไมอ่ยูน่ิง่
เคลือ่นทีท่กุทศิทางรวดเร็ว 
(ปิดใชง้านในโหมดโฟกสั
อตัโนมัตจิุดเดยีว)

นักเลน่สเก็ตลลีา เป็นตน้ 113

Case 6

สําหรับเป้าหมายทีเ่ปลีย่น
ความเร็วและไมอ่ยูน่ิง่ 
(ปิดใชง้านในโหมดโฟกสั
อตัโนมัตจิดุเดยีว)

ยมินาสตกิลลีา เป็นตน้ 114
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การตัง้คา่มาตรฐานเหมาะสําหรับเป้าหมายใด
ก็ตามทีม่กีารเคลือ่นที ่ใชไ้ดก้ับวตัถแุละฉาก
ทีห่ลากหลาย
เลอืก [Case 2] ถงึ [Case 6] สําหรับ
สถานการณ์ตอ่ไปนี:้ เมือ่มสี ิง่กดีขวาง
ตัดผา่นจดุ AF หรอืเป้าหมายมแีนวโนม้ทีจ่ะ
หนัเหออกนอกจดุ AF, เมือ่คณุตอ้งการโฟกสั
วตัถอุยา่งกะทันหนั, เมือ่ความเร็วในการ
เคลือ่นทีข่องเป้าหมายเปลีย่นแปลงกะทันหนั 
หรอืเมือ่เป้าหมายเคลือ่นทีใ่นแนวตัง้หรอื
แนวนอนอยา่งรวดเร็ว

กลอ้งจะพยายามโฟกสัวัตถอุยา่งตอ่เนือ่ง
แมว้า่มสี ิง่กดีขวางเขา้มาตรงจุดโฟกสั
อตัโนมัตหิรอืวัตถหุนัเหออกนอกจุดโฟกสั
อตัโนมัต ิใชไ้ดผ้ลดเีมือ่อาจมสีิง่กดีขวางมา
ปิดกัน้วัตถหุรอืเมือ่คณุไมต่อ้งการโฟกสัไปยัง
พืน้หลัง

Case 1: การต ัง้คา่อเนกประสงค์

คา่เร ิม่ตน้
• ความไวตดิตาม: 0
• เพิม่/ลดความไวตดิตาม: 0
• เปลีย่นจดุ AF อตัโนมัต:ิ 0

Case 2: ตดิตามเป้าหมายตอ่ไปโดยไมส่นใจสิง่กดีขวางทีอ่าจมี

คา่เร ิม่ตน้
• ความไวตดิตาม: ชา้: -1
• เพิม่/ลดความไวตดิตาม: 0
• เปลีย่นจดุ AF อตัโนมัต:ิ 0

หากสิง่กดีขวางเขา้มาบงัหรอืหากเป้าหมายเคลือ่นทีอ่อกจากจุด AF เป็นเวลานาน
และการตัง้คา่เริม่ตน้ไมส่ามารถตดิตามเป้าหมาย การตัง้คา่ [ความไวตดิตาม] เป็น 
[-2] อาจไดผ้ลดกีวา่ (น.115)
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เมือ่จดุโฟกสัอตัโนมัตเิริม่ตดิตามวตัถ ุ
การตัง้คา่นีจ้ะทําใหก้ลอ้งโฟกัสวตัถอุยา่ง
ตอ่เนือ่งทีร่ะยะหา่งแตกตา่งกัน หากวัตถอุืน่
ปรากฏขึน้ดา้นหนา้ของวตัถเุป้าหมาย 
กลอ้งจะเริม่โฟกัสไปยังวตัถนัุน้ ยังใชไ้ดผ้ลดี
เมือ่คณุตอ้งการโฟกสัไปยังวัตถทุีใ่กลท้ีส่ดุ
เสมอ

เหมาะสําหรับตดิตามวตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นที่
ซ ึง่ความเร็วของวัตถสุามารถเปลีย่นแปลงไป
อยา่งมากและกะทันหนั
ใชไ้ดผ้ลดสํีาหรับวัตถทุีม่กีารเคลือ่นทีแ่บบ
กะทันหนั เร่งความเร็วกะทันหนั ลดความเร็ว
กะทันหนั หรอืหยดุกะทันหัน

Case 3: โฟกสัเป้าหมายทีเ่ขา้มาในจดุ AF อยา่งกะทนัหนัทนัที

คา่เร ิม่ตน้
• ความไวตดิตาม: เร็ว: +1
• เพิม่/ลดความไวตดิตาม: +1
• เปลีย่นจดุ AF อตัโนมัต:ิ 0

Case 4: สาํหรบัเป้าหมายทีเ่คลือ่นทีเ่ร็วขึน้หรอืชา้ลงกะทนัหนั

หากคณุตอ้งการโฟกสัอยา่งรวดเร็วไปยงัวัตถทุีป่รากฏขึน้อยา่งกะทันหนั การตัง้คา่ 
[ความไวตดิตาม] เป็น [+2] อาจไดผ้ลดกีวา่ (น.115)

คา่เร ิม่ตน้
• ความไวตดิตาม: 0
• เพิม่/ลดความไวตดิตาม: +1
• เปลีย่นจดุ AF อตัโนมัต:ิ 0

หากวัตถกุําลังเคลือ่นที ่และมแีนวโนม้จะเปลีย่นความเร็วอยา่งกะทนัหนั การตัง้คา่ 
[เพิม่/ลดความไวตดิตาม] เป็น [+2] อาจไดผ้ลดกีวา่ (น.116)
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แมว้า่วตัถเุป้าหมายจะเคลือ่นทีอ่ยา่งรวดเร็ว
ไปทางดา้นบน ลา่ง ซา้ย หรอืขวา 
จดุโฟกสัอตัโนมัตจิะปรับเปลีย่นไปโดย
อตัโนมัตเิพือ่ตดิตามการโฟกสัทีว่ัตถ ุ
ใชไ้ดผ้ลดสํีาหรับการถา่ยภาพวัตถทุี่
เคลือ่นทีอ่ยา่งรวดเร็วไปทางดา้นบน ลา่ง 
ซา้ย หรอืขวา
การตัง้คา่นีจ้ะมผีลตอ่เมือ่โหมดเลอืกพืน้ที ่AF 
ถกูตัง้คา่เป็นขยายจดุโฟกสัอัตโนมัต ิ(เลอืก
ดว้ยตนเอง ) ขยายจดุโฟกัสอตัโนมัต ิ
(เลอืกดว้ยตนเอง, รอบทศิทาง), โฟกสั
อตัโนมัตแิบบโซน (เลอืกโซนดว้ยตนเอง), 
โฟกสัอัตโนมัตโิซนกวา้ง (เลอืกโซนดว้ย
ตนเอง) หรอืโฟกัสแบบเลอืกอัตโนมัต ิ65 จุด
การต ัง้คา่นีไ้มม่ผีลเมือ่ใชโ้หมดโฟกสั
อตัโนมตัจิดุเล็กจดุเดยีว (เลอืก
ดว้ยตนเอง) และโฟกสัอตัโนมตั ิ
จดุเดยีว (เลอืกดว้ยตนเอง)

Case 5: สาํหรบัเป้าหมายไมอ่ยูน่ ิง่เคลือ่นทีท่กุทศิทางรวดเร็ว 
(ปิดใชง้านในโหมดโฟกสัอตัโนมตัจิดุเดยีว)

คา่เร ิม่ตน้
• ความไวตดิตาม: 0
• เพิม่/ลดความไวตดิตาม: 0
• เปลีย่นจดุ AF อตัโนมัต:ิ +1

หากวัตถเุคลือ่นทีอ่ยา่งรวดเร็วยิง่ขึน้ไปทางดา้นบน ลา่ง ซา้ย หรอืขวา การตัง้คา่ 
[เปลีย่นจดุAF อตัโนมตั]ิ เป็น [+2] อาจใหผ้ลดกีวา่ (น.117)
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เหมาะสําหรับตดิตามวตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นทีซ่ ึง่
ความเร็วของวัตถสุามารถเปลีย่นแปลงไป
อยา่งมากและกะทันหนั นอกจากนี ้หาก
วตัถเุป้าหมายเคลือ่นทีอ่ยา่งรวดเร็วไปทาง
ดา้นบน ลา่ง ซา้ย หรอืขวา และยากตอ่การ
โฟกสั จดุโฟกสัอตัโนมตัจิะปรับเปลีย่นไป
โดยอัตโนมัตเิพือ่ตดิตามวตัถุ
การตัง้คา่นีจ้ะมผีลตอ่เมือ่โหมดเลอืกพืน้ที ่AF 
ถกูตัง้คา่เป็นขยายจดุโฟกสัอัตโนมัต ิ
(เลอืกดว้ยตนเอง ), ขยายจดุโฟกสั
อตัโนมัต ิ(เลอืกดว้ยตนเอง, รอบทศิทาง), 
โฟกสัอัตโนมัตแิบบโซน (เลอืกโซน
ดว้ยตนเอง), โฟกสัอตัโนมัตโิซนกวา้ง 
(เลอืกโซนดว้ยตนเอง) หรอืโฟกสัแบบ
เลอืกอัตโนมัต ิ65 จดุ
การต ัง้คา่นีไ้มม่ผีลเมือ่ใชโ้หมดโฟกสั
อตัโนมตัจิดุเล็กจดุเดยีว (เลอืกดว้ย
ตนเอง) และโฟกสัอตัโนมตัจิดุเดยีว 
(เลอืกดว้ยตนเอง)

Case 6: สาํหรบัเป้าหมายทีเ่ปลีย่นความเร็วและไมอ่ยูน่ ิง่ 
(ปิดใชง้านในโหมดโฟกสัอตัโนมตัจิดุเดยีว)

คา่เร ิม่ตน้
• ความไวตดิตาม: 0
• เพิม่/ลดความไวตดิตาม: +1
• เปลีย่นจดุ AF อตัโนมัต:ิ +1

 หากวตัถกุําลงัเคลือ่นที ่และมแีนวโนม้จะเปลีย่นความเร็วอยา่งกะทันหนั การตัง้คา่ 
[เพิม่/ลดความไวตดิตาม] เป็น [+2] อาจไดผ้ลดกีวา่ (น.116)

 หากวตัถเุคลือ่นทีอ่ยา่งรวดเร็วยิง่ขึน้ไปทางดา้นบน ลา่ง ซา้ย หรอืขวา การตัง้คา่ 
[เปลีย่นจดุAF อตัโนมตั]ิ เป็น [+2] อาจใหผ้ลดกีวา่ (น.117)
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 ความไวตดิตาม
ตัง้คา่ความไวในการตดิตามวัตถรุะหวา่ง AI 
Servo AF เมือ่มสี ิง่กดีขวางเขา้มาตรง
จดุโฟกสัอตัโนมัตหิรอืเมือ่จดุโฟกัสอตัโนมัติ
เบีย่งเบนออกจากวัตถุ

0
คา่เริม่ตน้ เหมาะสําหรับวัตถทุีม่กีารเคลือ่นทีโ่ดยท่ัวไป

ชา้: -2 / ชา้: -1
กลอ้งจะพยายามโฟกสัวัตถอุยา่งตอ่เนือ่งแมว้า่มสี ิง่กดีขวางเขา้มาตรง
จดุโฟกสัอตัโนมตัหิรอืวัตถหุนัเหออกนอกจดุโฟกสัอตัโนมตั ิการตัง้คา่ -2 
ทําใหก้ลอ้งตดิตามวัตถเุป้าหมายนานขึน้กวา่การตัง้คา่ -1
อยา่งไรก็ตาม หากกลอ้งโฟกสัผดิวัตถ ุอาจตอ้งใชเ้วลานานขึน้เล็กนอ้ยเพือ่
ทีจ่ะปรับเปลีย่นและโฟกสัไปยังวัตถเุป้าหมาย

เร็ว: +2 / เร็ว: +1
กลอ้งสามารถโฟกัสอยา่งตอ่เนือ่งไปยังวัตถซุ ึง่ครอบคลมุโดยจดุโฟกัส
อตัโนมตัใินระยะทีแ่ตกตา่งกัน ยังใชไ้ดผ้ลดเีมือ่คณุตอ้งการโฟกสัไปยัง
วัตถทุีใ่กลท้ีส่ดุเสมอ การตัง้คา่ +2 จะตอบสนองเร็วกวา่การตัง้คา่ +1 
เมือ่โฟกสัไปยังวัตถถุัดไป
อยา่งไรก็ตาม กลอ้งมแีนวโนม้สงูขึน้ทีจ่ะโฟกัสผดิวตัถุ

พารามเิตอร์

[ความไวตดิตาม] เป็นชือ่ของคณุสมบตั ิ[ความไวตดิตาม AI Servo] ใน EOS-
1D Mark III/IV, EOS-1Ds Mark III และ EOS 7D
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 เพิม่/ลดความไวตดิตาม
ตัง้คา่ความไวในการตดิตามวัตถทุีเ่คลือ่นที่
ซ ึง่ความเร็วของวัตถสุามารถเปลีย่นแปลงไป
อยา่งรวดเร็วกะทันหนั เชน่ เริม่หรอืหยดุ
อยา่งฉับพลัน

0
เหมาะสําหรับวัตถทุีเ่คลือ่นทีด่ว้ยความเร็วทีแ่น่นอน (ความเร็วการเคลือ่นที่
เปลีย่นแปลงนอ้ย)

+2 / +1
ใชไ้ดผ้ลดสํีาหรับวัตถทุีม่กีารเคลือ่นทีแ่บบกะทันหัน เรง่/ลดความเร็ว
กะทันหนั หรอืหยดุกะทันหนั แมว้า่ความเร็วของวตัถทุีเ่คลือ่นทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปอยา่งรวดเร็วกะทันหนั กลอ้งยังคงโฟกัสวตัถเุป้าหมายอยา่งตอ่เนือ่ง 
ตัวอยา่งเชน่ สําหรับวตัถทุีใ่กลเ้ขา้มา กลอ้งจะไมพ่ยายามโฟกสัไปทาง
ดา้นหลังเพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หว้ัตถเุบลอ สําหรับวัตถทุีห่ยดุอยา่งกะทันหนั 
กลอ้งจะไมพ่ยายามโฟกสัทางดา้นหนา้วัตถ ุการตัง้คา่ +2 สามารถตดิตาม
การเปลีย่นแปลงความเร็วกะทันหนัของวัตถทุีเ่คลือ่นทีไ่ดด้กีวา่การตัง้คา่ +1
อยา่งไรก็ตาม เนือ่งจากกลอ้งมคีวามไวตอ่การเคลือ่นทีข่องเป้าหมาย
แมเ้พยีงเล็กนอ้ย การโฟกัสจงึอาจเกดิความไมเ่สถยีรไดช้ัว่ขณะ
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 เปลีย่นจดุ AF อตัโนมตั ิ
ตัง้คา่ความไวในการเปลีย่นจดุโฟกสัอตัโนมัติ
ซึง่จะตดิตามวัตถทุีเ่คลือ่นทีอ่ยา่งรวดเร็วไป
ทางดา้นบน ลา่ง ซา้ย หรอืขวา
การตัง้คา่นีจ้ะมผีลตอ่เมือ่โหมดเลอืกพืน้ที ่AF 
ถกูตัง้คา่เป็นขยายจดุโฟกสัอัตโนมัต ิ(เลอืก
ดว้ยตนเอง ), ขยายจดุโฟกสัอตัโนมัต ิ
(เลอืกดว้ยตนเอง, รอบทศิทาง), โฟกสั
อตัโนมัตแิบบโซน (เลอืกโซนดว้ยตนเอง), 
โฟกสัอัตโนมัตโิซนกวา้ง (เลอืกโซนดว้ย
ตนเอง) หรอืโฟกัสแบบเลอืกอัตโนมัต ิ65 จุด

0
คา่มาตรฐานสําหรับการเปลีย่นจดุโฟกัสอตัโนมัตซิ ึง่เกดิขึน้ชา้ๆ

+2 / +1
แมว้า่วัตถเุป้าหมายจะเคลือ่นทีอ่ยา่งรวดเร็วไปทางดา้นบน ลา่ง ซา้ย 
หรอืขวา และเคลือ่นทีอ่อกจากจดุโฟกัสอตัโนมัต ิกลอ้งจะปรับเปลีย่น
การโฟกสัไปยังจดุโฟกสัอตัโนมัตใิกลเ้คยีงเพือ่โฟกสัทีว่ตัถตุอ่ไป 
กลอ้งเปลีย่นไปยังจดุโฟกสัอตัโนมตัทิีค่าดวา่จะโฟกสัวัตถนัุน้โดยยดึ
การเคลือ่นทีอ่ยา่งตอ่เนือ่งของวัตถ ุความเปรยีบตา่ง เป็นตน้ การตัง้คา่ +2 
จะทําใหก้ลอ้งมแีนวโนม้ในการเปลีย่นจดุโฟกสัอตัโนมัตมิากกวา่ +1
อยา่งไรก็ตาม เมือ่ใชเ้ลนสม์มุกวา้งทีม่รีะยะชดัลกึกวา้งหรอืวัตถุ
ในกรอบเล็กมาก กลอ้งอาจจะโฟกสัโดยใชจ้ดุโฟกัสอตัโนมัตผิดิจดุ
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คณุสามารถปรับแตล่ะ Case ไดส้ามพารามเิตอร:์ 1 ความไวตดิตาม, 2. เพิม่/
ลดความไวตดิตาม และ 3. เปลีย่นจดุ AF อัตโนมตัิ

1 เลอืกสถานการณ์
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกไอคอนของ 
สถานการณ์ทีค่ณุตอ้งการปรับ

2 กดปุ่ ม <c>
 พารามเิตอรท์ีเ่ลอืกจะมกีรอบสมีว่ง

3 เลอืกพารามเิตอรท์ ีต่อ้งการปรบั
 เลอืกพารามเิตอรท์ีต่อ้งการปรับ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เมือ่เลอืกความไวตดิตาม หนา้จอ
การตัง้คา่จะปรากฏขึน้

4 ทาํการปรบัเปลีย่น
 ปรับการตัง้คา่ จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 การปรับเปลีย่นถกูบันทกึแลว้
 คา่เริม่ตน้จะแสดงดว้ยเครือ่งหมาย [C] 
สเีทาออ่น

 หากตอ้งการกลับสูห่นา้จอในขัน้ตอนที ่1 
ใหก้ดปุ่ ม <c>

การปรบัคา่พารามเิตอรข์องสถานการณ์

 ในขัน้ตอนที ่2 หากคณุกดปุ่ ม <c> จากนัน้กดปุ่ ม <L> คณุสามารถเปลีย่น
พารามเิตอร ์1, 2 และ 3 ขา้งตน้สําหรับแตล่ะสถานการณ์กลับเป็นคา่เดมิ

 คณุยงัสามารถบันทกึคา่พารามเิตอร ์1, 2 และ 3 ไดใ้นเมนูสว่นตัว (น.459) 
การกระทําเชน่นีจ้ะเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ของสถานการณ์ทีเ่ลอืก

 เมือ่ถ่ายภาพโดยใชส้ถานการณ์ทีค่ณุไดป้รับพารามเิตอร ์ใหเ้ลอืกสถานการณ์
ทีป่รับคา่แลว้จากนัน้จงึถ่ายภาพ
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เมือ่ใชแ้ท็บเมนู [22] ถงึ [25] คณุสามารถ
ตัง้คา่ระบบโฟกสัอัตโนมัตใิหเ้หมาะกับวตัถุ
และรปูแบบการถา่ยภาพของคณุ

คณุสามารถตัง้คา่ลักษณะการโฟกสัอตัโนมตัแิละเวลาตอบสนองชตัเตอรสํ์าหรับ
ภาพแรกโดยใช ้AI Servo AF

: ระบทุ ัง้สองอยา่ง
เนน้การโฟกัสและการถา่ยภาพเทา่เทยีม
กัน

: ระบคุา่ถา่ยภาพ
การกดปุ่ มชตัเตอรจ์ะถา่ยภาพในทันทแีมว้า่
ยังจับโฟกสัไมไ่ด ้ใชไ้ดผ้ลดเีมือ่คณุ
ตอ้งการเนน้การถา่ยภาพมากกวา่การ
จับโฟกสั

: ระบุคา่โฟกสั
การกดปุ่ มชตัเตอรจ์ะไมถ่า่ยภาพจนกวา่สามารถจับโฟกสัได ้ใชไ้ดผ้ลดี
เมือ่คณุตอ้งการจับโฟกสักอ่นทีจ่ะถา่ยภาพ

3 การปรบัต ัง้ฟงักช์ ัน่โฟกสัอตัโนมตัเิองN

22: AI Servo

ระบคุา่ Al servo ของภาพแรก
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คณุสามารถตัง้คา่ลักษณะการโฟกสัอตัโนมตัแิละเวลาตอบสนองชตัเตอรร์ะหวา่ง
การถา่ยภาพตอ่เนือ่งหลังจากภาพแรกโดยใช ้AI Servo AF

: ระบทุ ัง้สองคา่
เนน้การโฟกสัและความเร็วในการถา่ยภาพ
ตอ่เนือ่งเทา่เทยีมกัน ในสภาวะแสงนอ้ย
หรอืวัตถมุคีวามเปรยีบตา่งตํา่ ความเร็ว
ในการถา่ยภาพอาจชา้ลง

: ระบุคา่ความเร็วถา่ยภาพ
เนน้ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งแทนการจับโฟกัส

: ระบุคา่โฟกสั
เนน้การจับโฟกัสแทนความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ไมม่กีารถา่ยภาพ
จนกวา่จะจับโฟกสัได ้

ระบคุา่ Al servo ของภาพสอง

ภายใตส้ภาวะการถา่ยภาพทีเ่ปิดใชก้ารถา่ยลดแสงวบูวาบ (น.187) ถงึแมว้า่จะตัง้คา่ 
[ระบคุา่ความเร็วถา่ยภาพ] ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจชา้ลงเล็กนอ้ย
หรอืการถ่ายภาพแบบกําหนดชว่งเวลาอาจเกดิความผดิปกตไิด ้
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3 การปรับตัง้ฟังกช์ัน่โฟกสัอตัโนมัตเิองN

เมือ่ใชเ้ลนส ์USM และ STM ทีม่วีงแหวนโฟกสัอเิล็กทรอนกิสต์อ่ไปนี ้คณุ
สามารถตัง้คา่เพือ่ใชห้รอืไมใ่ชก้ารโฟกสัดว้ยตนเองแบบอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้

: ใชง้านได ้หลงัปรบั AF 
คร ัง้เดยีว
หลังจากการโฟกสัอตัโนมัตทํิางาน 
หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ตอ่ 
คณุจะสามารถปรับโฟกสัไดด้ว้ยตนเอง

: ใชง้านไมไ่ด ้หลงัปรบั AF 
คร ัง้เดยีว
หลังจากที ่AF ทํางาน การปรับโฟกสั
ดว้ยตนเองจะไมส่ามารถทําได ้

OFF: ไมใ่ชเ้ลยในกรณีโฟกสัอตัโนมตั ิ
เมือ่ปรับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนสไ์ปที ่<AF> การโฟกสัดว้ยตนเอง
จะถกูปิดใชง้าน

23: การกดถา่ยเพยีงคร ัง้เดยีว

MF อเิล็กทรอนกิสส์ําหรบัเลนส์

EF50mm f/1.0L USM EF300mm f/2.8L USM EF600mm f/4L USM
EF85mm f/1.2L USM EF400mm f/2.8L USM EF1200mm f/5.6L USM
EF85mm f/1.2L II USM EF400mm f/2.8L II USM EF28-80mm f/2.8-4L USM
EF200mm f/1.8L USM EF500mm f/4.5L USM

EF40mm f/2.8 STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM
EF-S10-18mm f/4.5-6.3 IS STM EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
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เปิดหรอืปิดใชง้านแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัจากแฟลชในตัวกลอ้งหรอื Speedlite 
ภายนอกสําหรับ EOS โดยเฉพาะ

ON: ใชง้าน
แสงชว่ยปรับโฟกสัถกูปลอ่ยออกมาเมือ่
จําเป็น

OFF: ไมใ่ชง้าน
แสงชว่ยปรับโฟกสัจะไมป่ลอ่ยออกมา 
เพือ่ป้องกันไมใ่หแ้สงชว่ยปรับโฟกสัสรา้ง
ความรบกวน

1: เปิดไฟของแฟลชตอ่ภายนอกเทา่น ัน้
แสงชว่ยปรับโฟกสัจะถกูปลอ่ยออกมาเมือ่จําเป็นขณะใช ้Speedlite 
ภายนอกเทา่นัน้ และแฟลชในตัวกลอ้งจะไมย่งิแสงชว่ยปรับโฟกสั

IR: แสงชว่ยโฟกสัอนิฟราเรดเทา่น ัน้
เมือ่ตดิตัง้ Speedlite ภายนอก แสงชว่ยโฟกสัอนิฟราเรดเทา่นัน้ทีจ่ะ
ถกูปลอ่ยออกมา ซึง่ป้องกนัการยงิแสงชว่ยปรับโฟกัสเป็นแฟลชชดุเล็กๆ
เมือ่ใชง้าน Speedlite ซรีีส่ ์EX รุน่ทีต่ดิตัง้ไฟ LED แสงไฟ LED จะไม่
เปิดอัตโนมัตเิพือ่ยงิแสงชว่ยโฟกสั

เปิดแสงไฟชว่ยปรบัโฟกสั

หากการตัง้คา่ระบบสว่นตวั [เปิดแสงไฟชว่ยปรบัโฟกสั] ของ Speedlite ภายนอก
เป็น [ไมใ่ชง้าน] Speedlite จะไมป่ลอ่ยแสงชว่ยปรับโฟกสัออกมาไมว่า่การตัง้คา่นี้
จะเป็นอยา่งไรก็ตาม
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3 การปรับตัง้ฟังกช์ัน่โฟกสัอตัโนมัตเิองN

คณุสามารถตัง้คา่ลักษณะการโฟกสัอตัโนมตัแิละเวลาตอบสนองชตัเตอรสํ์าหรับ 
AF ครัง้เดยีว

: ระบคุา่โฟกสั
ไมม่กีารถา่ยภาพจนกวา่จะจับโฟกสัได ้
ใชไ้ดผ้ลดเีมือ่คณุตอ้งการจับโฟกสักอ่นที่
จะถา่ยภาพ

: ระบคุา่ถา่ยภาพ
เนน้การถา่ยภาพแทนการจับโฟกสั ซึง่
จะเนน้การถา่ยภาพมากกวา่การจับโฟกัส
ทีถ่กูตอ้ง
โปรดทราบวา่จะสามารถถา่ยภาพ
แมย้งัจบัโฟกสัไมไ่ดก็้ตาม

ระบคุา่ถา่ย AF คร ัง้เดยีว
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หากไมส่ามารถจับโฟกัสไดโ้ดยใชก้ารโฟกัสอตัโนมตั ิคณุสามารถใหก้ลอ้ง
คน้หาโฟกัสทีถ่กูตอ้งตอ่ไปหรอืใหห้ยดุการคน้หา

ON: ใชร้ะบบคน้หาโฟกสั
หากไมส่ามารถจับโฟกสัไดโ้ดยใชก้าร
โฟกสัอัตโนมัต ิเลนสจ์ะถกูขับเคลือ่นให ้
คน้หาโฟกสัทีถ่กูตอ้ง

OFF: ไมใ่ชร้ะบบคน้หาโฟกสั
หากเริม่การโฟกสัอตัโนมัตแิลว้โฟกัส
เบีย่งเบนไปไกลหรอืจับโฟกสัไมไ่ด ้
จะหยดุการขับเคลือ่นเลนส ์เพือ่ป้องกนั
ไมใ่หเ้ลนสห์ลดุโฟกสัอยา่งเห็นไดช้ดั 
เนือ่งจากการคน้หาโฟกัส

24

ระบบขบัเคลือ่นเลนสเ์มือ่ปรบั AF ไมไ่ด้

เลนสท์ีม่ขีอบเขตการขบัเคลือ่นโฟกสักวา้ง เชน่ เลนสถ์า่ยภาพไกลชว่งพเิศษ 
จะหลดุโฟกสัอยา่งเห็นไดช้ดัระหวา่งการคน้หาโฟกสั และใชเ้วลานานขึน้เพือ่จับ
โฟกสัครัง้ตอ่ไป แนะนําใหต้ัง้คา่ [ไมใ่ชร้ะบบคน้หาโฟกสั]
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3 การปรับตัง้ฟังกช์ัน่โฟกสัอตัโนมัตเิองN

คณุสามารถเปลีย่นจํานวนจดุโฟกัสอตัโนมัตทิีเ่ลอืกไดเ้อง หากตัง้คา่โฟกสั
แบบเลอืกอตัโนมัต ิ65 จดุ กรอบพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัต ิ(พืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัติ
ทัง้หมด) จะถกูใชสํ้าหรับการโฟกัสไมว่า่การตัง้คา่ดา้นลา่งนีจ้ะเป็นอยา่งไรก็ตาม

: 65 จดุ
สามารถเลอืกจดุโฟกัสอตัโนมัตทัิง้ 65 
จดุไดเ้อง

: 21 จดุ
สามารถเลอืกจดุโฟกัสอตัโนมัตหิลัก 21 
จดุไดเ้อง

: 9 จดุ 
สามารถเลอืกจดุโฟกัสอตัโนมัตหิลัก 9 
จดุไดเ้อง

จุด AF ทีเ่ลอืกได้

เมือ่ใชเ้ลนสใ์นกลุม่ E ถงึ G (น.104-105) จํานวนจดุโฟกสัอตัโนมัตทิีเ่ลอืกไดเ้อง
จะนอ้ยลง

 แมว้า่ใชก้ารตัง้คา่อืน่นอกเหนอืจาก [65 จดุ] ยงัคงสามารถขยายจุดโฟกสั
อตัโนมัต ิ(เลอืกดว้ยตนเอง ), ขยายจดุโฟกสัอตัโนมัต ิ(เลอืกดว้ยตนเอง, 
รอบทศิทาง), โฟกสัอตัโนมัตแิบบโซน (เลอืกโซนดว้ยตนเอง) หรอืโฟกสั
อตัโนมัตโิซนกวา้ง (เลอืกโซนดว้ยตนเอง)

 เมือ่คณุกดปุ่ ม <S> จดุโฟกสัอตัโนมัตทิีไ่มส่ามารถเลอืกไดเ้องจะไมแ่สดงขึน้
ในชอ่งมองภาพ
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คณุสามารถจํากดัโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัทิีเ่ลอืกไดเ้พือ่ใหเ้หมาะกบั
ลักษณะการถา่ยภาพของคณุ เลอืกโหมดการเลอืกทีต่อ้งการและกดปุ่ ม <0> 
เพือ่ทําเครือ่งหมายถกู <X> จากนัน้เลอืก [ตกลง] เพือ่บันทกึการตัง้คา่

: เลอืกดว้ยตนเอง:AF จดุเล็ก
สําหรับการโฟกัสทีแ่น่นอนโดยมตํีาแหน่ง
ทีแ่คบลงกวา่โฟกสัอตัโนมัตจิดุเดยีว 
(เลอืกดว้ยตนเอง)

: เลอืกดว้ยตนเอง:AF จดุเดยีว
สามารถเลอืกหนึง่ในจดุโฟกัสอตัโนมัตทิี่
กําหนดโดยการตัง้คา่ [จดุ AF ทีเ่ลอืกได]้

: ขยายพืน้ที ่AF:
กลอ้งจะโฟกสัโดยใชจ้ดุโฟกสัอัตโนมัตทิีเ่ลอืกเองและจดุโฟกสัอตัโนมัติ
ทีอ่ยูต่ดิกนั (บน, ลา่ง, ซา้ย และขวา)

: ขยายพืน้ที ่AF:รอบทศิทาง
กลอ้งจะโฟกสัโดยใชจ้ดุโฟกสัอัตโนมัตทิีเ่ลอืกเองและจดุโฟกสัอตัโนมัติ
รอบทศิทาง

: เลอืกดว้ยตนเอง:แบบโซน AF
พืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตแิบง่ออกเป็นเกา้โซนสําหรับการโฟกสั

: เลอืกดว้ยตวัเอง:โซน AF กวา้ง
พืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตแิบง่ออกเป็นสามโซนสําหรับการโฟกสั

: เลอืกอตัโนมตั:ิAF 65 จดุ
กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ(พืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตทัิง้หมด) จะถกูใชสํ้าหรับ
การโฟกสั

ระบโุหมดเลอืกพืน้ที ่AF

 เครือ่งหมาย <X> ไมส่ามารถลบออกจาก [เลอืกดว้ยตนเอง:AFจดุเดยีว]
 หากเลนสท์ีต่ดิตัง้อยูใ่นกลุม่ G (น.105) คณุสามารถเลอืกไดเ้พยีง [เลอืกดว้ย
ตนเอง:AFจดุเล็ก], [เลอืกดว้ยตนเอง:AFจดุเดยีว] และ [ขยายพืน้ทีA่F: ]
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คณุสามารถกําหนดวธิสํีาหรับการเปลีย่นโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัติ
p/ : S 9 ปุ่ ม M-Fn
หลังจากคณุกดปุ่ ม <S> การใชง้าน 
<p> หรอืปุ่ ม <B> จะเปลีย่นโหมด
เลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัติ

p/ : S 9 ปุ่ มหมนุหลกั
หลังจากคณุกดปุ่ ม <S> การใชง้าน 
<p> หรอืปุ่ มหมนุ <6> จะเปลีย่น
โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัติ

คณุสามารถแยกกําหนดจดุ AF หรอืโหมดเลอืกพืน้ที ่AF + จดุ AF สําหรับ
การถา่ยภาพแนวตัง้และการถา่ยภาพแนวนอน

: เหมอืนกนัท ัง้แนวต ัง้/แนวนอน
ใชโ้หมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัตแิละ
จดุโฟกสัอัตโนมัตทิีเ่ลอืกเอง (หรอืโซน) 
เหมอืนกนัทัง้การถา่ยภาพแนวตัง้และ
การถา่ยภาพแนวนอน

วธิเีลอืกพืน้ที ่AF

จุด AF ตามแนวภาพ

เมือ่กําหนดเป็น [S 9 ปุ่ มหมนุหลกั ] ใหใ้ช ้<9> เพือ่เลือ่นจดุโฟกสัอัตโนมัตติาม
แนวนอน
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: แยกจดุ AF: พืน้ที+่จุด
สามารถแยกกําหนดโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตแิละจดุโฟกัสอตัโนมัต ิ
(หรอืโซน) สําหรับแตล่ะทศิทางของกลอ้ง (1. แนวนอน 2. แนวตัง้โดย
กริ๊ปของกลอ้งอยูด่า้นบน 3. แนวตัง้โดยกริ๊ปของกลอ้งอยูด่า้นลา่ง)
เมือ่คณุเลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัแิละจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ(หรอืโซน) 
ดว้ยตนเองสําหรับสามทศิทางของกลอ้งดงักลา่ว ก็จะเป็นการกําหนดคา่สําหรับ
แตล่ะทศิทาง เมือ่ไรก็ตามทีค่ณุเปลีย่นทศิทางของกลอ้งระหวา่งการถา่ยภาพ 
กลอ้งจะสลบัไปยงัโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัแิละจดุโฟกสัอตัโนมัตทิี่
เลอืกเอง (หรอืโซน) ทีกํ่าหนดไวส้ําหรับทศิทางนัน้

: แยกจดุ AF: จดุเทา่น ัน้
สามารถแยกกําหนดจดุโฟกสัอัตโนมัตสํิาหรับแตล่ะทศิทางของกลอ้ง 
(1. แนวนอน 2. แนวตัง้โดยกริ๊ปของกลอ้งอยูด่า้นบน 3. แนวตัง้โดยกริ๊ป
ของกลอ้งอยูด่า้นลา่ง) ในขณะทีใ่ชโ้หมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัติ
เหมอืนกัน จดุโฟกสัอตัโนมตัจิะเปลีย่นไปโดยอตัโนมัตสํิาหรบัแตล่ะทศิทาง
ของกลอ้งดงักลา่ว
ใชไ้ดก้บัโหมดเลอืกดว้ยตนเอง:AF จดุเล็ก, เลอืกดว้ยตนเอง:AF จดุเดยีว, 
ขยายพืน้ที ่AF:  และขยายพืน้ที ่AF:รอบทศิทาง
เมือ่คณุเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมัตดิว้ยตนเองสําหรับทัง้สามทศิทางของกลอ้ง
ดังกลา่ว จดุนัน้จะบันทกึเป็นคา่สําหรับแตล่ะทศิทาง จดุโฟกสัอตัโนมัติ
ทีเ่ลอืกเองจะปรับเปลีย่นใหเ้ขา้กับแตล่ะทศิทางของกลอ้งในระหวา่งการ
ถา่ยภาพ ถงึแมว้า่คณุจะเปลีย่นโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตเิป็น
เลอืกดว้ยตนเอง:AF จดุเล็ก, เลอืกดว้ยตนเอง:AF จดุเดยีว, ขยายพืน้ที ่
AF:  หรอืขยายพืน้ที ่AF:รอบทศิทาง การตัง้คา่จดุโฟกัสอัตโนมัตสํิาหรับ
แตล่ะทศิทางจะถกูเก็บไว ้
ถา้คณุเปลีย่นโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัเิป็นแบบโซน AF (เลอืกโซน
ดว้ยตนเอง) หรอืโซน AF กวา้ง (เลอืกโซนดว้ยตนเอง) โซนจะถกูปรับเปลีย่น
ใหเ้ขา้กบัแตล่ะทศิทางของกลอ้งในระหวา่งการถา่ยภาพ

 หากคณุลบการตัง้คา่กลอ้งทัง้หมดคนืสูค่า่เริม่ตน้ (น.70) การตัง้คา่จะเป็น 
[เหมอืนกนัท ัง้แนวต ัง้/แนวนอน] เชน่เดยีวกนั คา่ทีค่ณุกําหนดสําหรับสาม
ทศิทางของกลอ้ง (1, 2 และ 3) จะถกูลบและทัง้สามทศิทางจะกลับสูโ่ฟกสั
อตัโนมัตจิดุเดยีว (เลอืกดว้ยตนเอง) โดยเลอืกใชจุ้ดโฟกสัอัตโนมัตกิลาง

 ถา้หากคณุตัง้คา่นี้แลว้ หลังจากนัน้ทําการตดิตัง้เลนสข์องกลุม่ AF อืน่ (น.102-
105, โดยเฉพาะกลุม่ G) คา่ทีต่ัง้อาจถกูลบ
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คณุสามารถตัง้คา่จดุโฟกสัอตัโนมตัเิริม่ตน้ของ AI Servo AF เมือ่โหมดเลอืก
พืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตถิกูตัง้คา่เป็นเลอืกอตัโนมัต:ิAF 65 จดุ

:  จดุ AF เร ิม่ตน้ถกูเลอืก
AI Servo AF จะเริม่จากจดุโฟกสัอตัโนมัติ
ทีเ่ลอืกดว้ยตนเอง เมือ่การโฟกสัอัตโนมัติ
ถกูตัง้คา่เป็น AI Servo AF และโหมด
เลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัตถิกูตัง้คา่เป็น
เลอืกอัตโนมัต:ิAF 65 จดุ

:  จดุ AF เลอืกเอง
ถา้คณุเปลีย่นจากเลอืกดว้ยตนเอง:AF จดุเล็ก, เลอืกดว้ยตนเอง:AF 
จดุเดยีว, ขยายพืน้ที ่AF:  หรอืขยายพืน้ที ่AF:รอบทศิทาง เป็นเลอืก
อตัโนมตั:ิAF 65 จดุ AI Servo AF จะเริม่ทีจ่ดุโฟกสัอัตโนมตัทิีเ่ลอืกดว้ย
ตนเองกอ่นทีจ่ะเปลีย่น ซึง่สะดวกเมือ่คณุตอ้งการให ้AI Servo AF 
เริม่ตน้จากจดุโฟกสัอตัโนมัตทิีไ่ดเ้ลอืกไวก้อ่นทีจ่ะเปลีย่นโหมดเลอืกพืน้ที่
โฟกสัอตัโนมัตเิป็นเลอืกอตัโนมัต:ิAF 65 จดุ
หลังจากคณุตัง้คา่โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัตเิป็นเลอืกอตัโนมัต:ิAF 65 
จดุ ดว้ย [เร ิม่วดัแสงและ AF] (น.450), [เปลีย่นไปใชร้ะบบ AF ทีบ่นัทกึไว]้ 
(น.452) หรอื [บนัทกึ/เรยีกคนืระบบการถา่ยภาพ] (น.457) ของเมนู [83: 
ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง] คณุสามารถกดปุ่ มทีกํ่าหนดระหวา่งอยูใ่นโหมด
เลอืกดว้ยตนเอง:AF จดุเล็ก, เลอืกดว้ยตนเอง:AF จดุเดยีว, ขยายพืน้ที ่
AF:  หรอืขยายพืน้ที ่AF:รอบทศิทาง เพือ่เปลีย่นไปใช ้AI Servo AF 
แบบเลอืกอตัโนมัต:ิAF 65 จดุ แทนจดุโฟกสัอตัโนมตัทิีเ่พิง่ใชก้อ่นหนา้นี้

AUTO: อตัโนมตั ิ
จดุโฟกสัอตัโนมตัทิี ่AI Servo AF เริม่ตน้ใชจ้ะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัตใิห ้
เหมาะกบัสภาวะการถา่ยภาพ

จุด AF เร ิม่ตน้  AI Servo AF

เมือ่ตัง้คา่ [  จดุ AF เลอืกเอง ] AI Servo AF จะเริม่ตน้จากโซนที่
สมัพันธก์บัจุดโฟกสัอัตโนมัตทิีเ่ลอืกเอง แมว้า่คณุจะเปลีย่นโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสั
อัตโนมัตเิป็นโฟกสัอัตโนมัตแิบบโซน (เลอืกโซนดว้ยตนเอง) หรอืโฟกสัอตัโนมัติ
โซนกวา้ง (เลอืกโซนดว้ยตนเอง)
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EOS iTR* AF จะทําการโฟกสัอตัโนมตัโิดยการจดจําใบหนา้และสขีองวตัถ ุEOS 
iTR AF จะทํางานเมือ่โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัถิกูตัง้คา่เป็นโฟกสั
อัตโนมตัแิบบโซน (เลอืกโซนดว้ยตนเอง), โฟกสัอตัโนมัตโิซนกวา้ง (เลอืกโซน
ดว้ยตนเอง) หรอืโฟกสัแบบเลอืกอตัโนมัต ิ65 จดุ
* การตดิตามและจดจําอัจฉรยิะ: เซนเซอรว์ดัแสงจะจดจําวตัถแุละจุดโฟกสัอตัโนมตัจิะ
ตดิตามวตัถไุป

ON: ใชง้าน
จดุ AF จะถกูเลอืกโดยอตัโนมัติ
ไมเ่ฉพาะตามขอ้มลูการโฟกสัอัตโนมัต ิ
แตย่ังขึน้อยูก่บัใบหนา้และขอ้มลูอืน่ๆ 

ในโหมด AI Servo AF กลอ้งจะจดจําสขีองตําแหน่งทีถ่กูโฟกสัแรกสดุกอ่น 
จากนัน้จะตดิตามและโฟกสัวตัถทุีม่สีนัีน้ตอ่ไปและจะโฟกสัทีว่ตัถโุดยการ
เปลีย่นจดุโฟกสัอตัโนมตัไิปตดิตามสนัีน้แทน ซึง่ทําใหก้ารตดิตามเป้าหมาย
งา่ยขึน้กวา่การใชข้อ้มลูโฟกสัอตัโนมตัเิพยีงอยา่งเดยีว
ในโหมด AF ครัง้เดยีว EOS iTR AF จะทําใหก้ารโฟกัสทีค่นงา่ยขึน้ เพือ่ให ้
คณุสามารถใหค้วามสําคัญกบัองคป์ระกอบได ้

OFF: ไมใ่ชง้าน
จดุโฟกสัจะถกูเลอืกโดยอตัโนมัตติามขอ้มลูการโฟกสัอัตโนมัตเิทา่นัน้ 
(การโฟกสัอัตโนมัตจิะไมใ่ชข้อ้มลูของใบหนา้ สขีองวตัถ ุและรายละเอยีด
อืน่ๆ)

เลอืกจดุ AF อตัโนมตั:ิ EOS iTR AF

 หากตัง้คา่ [ใชง้าน] ไว ้กลอ้งจะใชเ้วลาโฟกสันานกวา่เมือ่ [ไมใ่ชง้าน]
 เมือ่ EOS iTR AF กําลังทํางาน ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุภายใต ้

การตัง้คา่ <o> จะเป็น 9.5 ภาพ/วนิาทโีดยประมาณ และความเร็วในการถา่ยภาพ
ตอ่เนื่องอาจลดลงในสภาวะแสงนอ้ย

 แมว้า่คณุตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] ผลทีไ่ดอ้าจไมเ่ป็นไปตามทีค่าดไวท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
สภาวะการถา่ยภาพและวัตถุ

 ภายใตส้ภาวะแสงนอ้ยเมือ่แฟลชปลอ่ยแสงชว่ยปรับโฟกสัออกมาโดยอัตโนมัต ิ
จดุโฟกสัอตัโนมัตจิะถกูเลอืกโดยอตัโนมัตติามขอ้มลูการโฟกสัอตัโนมตัเิทา่นัน้

 การตรวจจับใบหนา้อาจไมทํ่างานหากใบหนา้มขีนาดเล็กหรอือยูใ่นสภาวะแสงนอ้ย
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ในระหวา่งการเลอืกจดุโฟกัสอตัโนมัตดิว้ยตนเอง สามารถเลอืกใหห้ยดุที่
ขอบนอกหรอืวกกลับไปทางดา้นตรงขา้มได ้ฟังกช์ัน่นีจ้ะทํางานในโหมด
เลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตนิอกเหนอืจากโฟกสัอตัโนมัตแิบบโซน (เลอืกโซน
ดว้ยตนเอง), โฟกัสอตัโนมัตโิซนกวา้ง (เลอืกโซนดว้ยตนเอง) และโฟกสัแบบ
เลอืกอตัโนมตั ิ65 จดุ (ทํางานเมือ่ใช ้AI Servo AF)

: หยดุทีข่อบบรเิวณ AF
สะดวกเมือ่จดุโฟกสัอัตโนมัตทิีค่ณุใช ้
บอ่ยๆ อยูต่รงบรเิวณขอบ

: เลอืกตอ่เนือ่ง
การเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตัจิะไปในทศิทาง
ตรงกนัขา้มแทนทีจ่ะหยดุบรเิวณขอบนอก

25

รูปแบบเลอืกจดุ AF เอง
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คณุสามารถตัง้คา่ใหแ้สดงหรอืไมแ่สดงจดุโฟกสัอตัโนมัตไิดใ้นกรณีตอ่ไปนี:้ 
1. เมือ่เลอืกจดุโฟกสัอัตโนมัต ิ2. เมือ่กลอ้งพรอ้มถา่ยภาพ (กอ่นการโฟกัส
อัตโนมตั)ิ 3. ระหวา่งการโฟกสัอตัโนมัต ิและ 4. เมือ่จับโฟกสัได ้

: ทีเ่ลอืก (คงที)่
จดุโฟกสัอตัโนมัตทิีเ่ลอืกจะแสดงขึน้เสมอ

: ท ัง้หมด (คงที)่
จดุโฟกสัอตัโนมตัทัิง้หมดจะแสดงขึน้เสมอ

: ทีเ่ลอืก(AFลว่งหนา้โฟกสั)
จดุโฟกสัอตัโนมตัทิีเ่ลอืกจะแสดงขึน้ในกรณี 1, 2 และ 4

: ทีเ่ลอืก (โฟกสั)
จดุโฟกสัอตัโนมตัทิีเ่ลอืกจะแสดงขึน้ในกรณี 1 และ 4 รวมทัง้เมือ่เริม่การ
โฟกสัอตัโนมัติ

OFF: ไมแ่สดง
จดุโฟกสัอตัโนมตัทิีเ่ลอืกจะไมแ่สดงขึน้ในกรณี 2, 3 และ 4

แสดงจุด AF ระหวา่งปรบัโฟกสั
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คณุสามารถตัง้คา่ใหจ้ดุโฟกสัอัตโนมัตใินชอ่งมองภาพสวา่งหรอืไมส่วา่งขึน้เป็น
สแีดงเมือ่จับโฟกสัได ้

AUTO: อตัโนมตั ิ
จดุโฟกสัอัตโนมัตสิวา่งขึน้เป็นสแีดง
โดยอัตโนมตัภิายใตส้ภาวะแสงนอ้ย

ON: ใชง้าน
จดุโฟกสัอัตโนมัตสิวา่งขึน้เป็นสแีดง
ไมว่า่ระดับแสงโดยรอบจะเป็นอยา่งไร
ก็ตาม

OFF: ไมใ่ชง้าน
จดุโฟกสัอัตโนมัตไิมส่วา่งขึน้เป็นสแีดง

เมือ่ตัง้คา่เป็น [อตัโนมตั]ิ หรอื [ใชง้าน] คณุสามารถตัง้คา่ใหจ้ดุโฟกัสอตัโนมัติ
สวา่งหรอืไมส่วา่งขึน้เป็นสแีดง (กะพรบิ) ไดเ้มือ่คณุกดปุ่ ม <Q> ในระหวา่ง AI 
Servo AF 

OFF: ไมใ่ชแ้สงไฟ
จดุโฟกสัอัตโนมัตจิะไมส่วา่งขึน้ในระหวา่ง 
AI Servo AF

ON: ใชแ้สงไฟ
จดุโฟกสัอัตโนมัตทิีใ่ชสํ้าหรับการโฟกัส
สวา่งขึน้เป็นสแีดงในระหวา่ง AI Servo AF 
ซึง่จะไมทํ่างานหาก [แสดงแสงสวา่งใน
ชอ่งมองภาพ] ถกูตัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน]

แสดงแสงสวา่งในชอ่งมองภาพ

 เมือ่คณุกดปุ่ ม <S> จดุโฟกสัอตัโนมัตจิะสวา่งขึน้เป็นสแีดงไมว่า่การตัง้คา่นีจ้ะ
เป็นอยา่งไรก็ตาม

 ตวัวดัระดับอเิล็กทรอนกิสแ์ละตารางในชอ่งมองภาพ รวมทัง้ขอ้มลูทีต่ัง้คา่โดยใช ้
[แสดง/ซอ่นในชอ่งมองภาพ] (น.78) จะสวา่งขึน้เป็นสแีดงดว้ยเชน่กนั
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ไอคอนสถานะการโฟกสัอัตโนมัตทิีบ่ง่บอกการโฟกสัสามารถแสดงในระยะ
มองเห็นหรอืนอกระยะมองเห็นของชอ่งมองภาพ

: แสดงในระยะมองเห็น
ไอคอนสถานะ AF <i> จะแสดงทาง
ดา้นลา่งขวาในระยะมองเห็นของชอ่ง
มองภาพ

: แสดงนอกระยะมองเห็น
ไอคอน <e> จะแสดงอยูด่า้นลา่ง
ตัวแสดงการโฟกัส <o> นอกระยะ
มองเห็นของชอ่งมองภาพ

คณุสามารถทําการปรับจดุโฟกสัในการโฟกัสอตัโนมตัแิบบละเอยีดได ้
สําหรับรายละเอยีด โปรดด ู“การปรับจดุโฟกสัในการโฟกัสอตัโนมัตแิบบ
ละเอยีด” ในหนา้ถัดไป

สถานะ AF ในชอ่งมองภาพ

ปรบัละเอยีด AF

ไอคอนสถานะการโฟกสัอตัโนมัตจิะแสดงขึน้ในขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
หลังจากจับโฟกสัไดแ้ลว้และในขณะทีค่ณุกดปุ่ ม <p> คา้งไว ้
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ถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ ซึง่เรยีกวา่ “ปรับละเอยีด AF” กอ่นทําการปรับ 
โปรดอา่น “ขอ้ควรระวังเกีย่วกบัการปรับละเอยีด AF” ในหนา้ 140

โดยปกตไิมจํ่าเป็นตอ้งปรบั ใหท้ําการปรบัเฉพาะเมือ่มคีวามจําเป็น
เทา่น ัน้ โปรดทราบวา่การปรบัคา่นีอ้าจทําใหไ้มไ่ดก้ารโฟกสัที่
ถกูตอ้ง

ปรับคา่เองผา่นการปรับ การถา่ยภาพ และการตรวจสอบผล ทําซ้ําจนกวา่จะได ้
การปรับคา่ทีเ่หมาะสม ระหวา่งการโฟกัสอตัโนมตั ิไมว่า่จะใชเ้ลนสช์นดิใด 
จดุโฟกสัจะถกูปรับเลือ่นไปเสมอตามคา่ทีป่รับ

1 เลอืก [ปรบัละเอยีด AF]
 ภายใตแ้ท็บ [25] เลอืก [ปรบัละเอยีด 

AF] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [คา่เดยีวทกุเลนส]์

3 กดปุ่ ม <B>
 หนา้จอ [คา่เดยีวทกุเลนส]์ จะปรากฏขึน้

3 การปรบัจดุโฟกสัในการโฟกสัอตัโนมตัแิบบละเอยีดN

ปรบัคา่เดยีวทกุเลนส์
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4 ทาํการปรบัเปลีย่น
 ตัง้คา่การปรับ ชว่งทีป่รับไดจ้ะเป็น ±20 
ระดับ

 ตัง้คา่ไปทาง “-: ” เพือ่เลือ่นจดุโฟกัส
ไปทางดา้นหนา้จดุโฟกัสมาตรฐาน

 ตัง้คา่ไปทาง “+: ” เพือ่เลือ่นจดุโฟกสั
ไปทางดา้นหลังจดุโฟกสัมาตรฐาน

 หลังจากการปรับคา่ ใหก้ดปุ่ ม <0>
 เลอืก [คา่เดยีวทกุเลนส]์ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

5 ตรวจสอบผลการปรบั
 ถา่ยภาพและเลน่ดภูาพ (น.354) เพือ่
ตรวจสอบผลการปรับ

 หากผลการถา่ยภาพทีอ่อกมามกีาร
โฟกสัดา้นหนา้จดุเป้าหมาย ใหป้รับ
ไปทาง “+: ” หากมกีารโฟกสัดา้นหลัง
จดุเป้าหมาย ใหป้รับไปทาง “-: ”

 หากมคีวามจําเป็น ใหทํ้าการปรับคา่ซ้ํา

หากเลอืก [คา่เดยีวทกุเลนส]์ จะไมส่ามารถแยกปรับโฟกสัอตัโนมัตสํิาหรับเลนส์
มมุกวา้งและเลนสซ์มูระยะไกล
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คณุสามารถทําการปรับคา่สําหรับแตล่ะเลนสแ์ละบนัทกึการปรับคา่ไวภ้ายใน
กลอ้ง คณุสามารถบนัทกึการปรับคา่ไดถ้งึ 40 เลนส ์เมือ่คณุโฟกสัอตัโนมตัิ
โดยใชเ้ลนสท์ีไ่ดบ้นัทกึการปรับคา่ไว ้จดุโฟกสัจะถกูปรับเลือ่นไปเสมอตาม
คา่ทีป่รับ
ปรับคา่เองผา่นการปรับ การถา่ยภาพ และการตรวจสอบผล ทําซ้ําจนกวา่จะได ้
การปรับคา่ทีต่อ้งการ หากคณุใชเ้ลนสซ์มู ใหทํ้าการปรับคา่สําหรับชว่งมมุกวา้ง (W) 
และชว่งถา่ยภาพระยะไกล (T)

1 เลอืก [คา่แยกแตล่ะเลนส]์

2 กดปุ่ ม <B>
 หนา้จอ [คา่แยกแตล่ะเลนส]์ จะปรากฏขึน้

3 ตรวจสอบและเปลีย่นขอ้มลูของเลนส์
ตรวจสอบขอ้มลูของเลนส์
 กดปุ่ ม <B>
 หนา้จอจะแสดงชือ่เลนสแ์ละหมายเลข
ผลติภัณฑ ์10 หลัก เมือ่หมายเลข
ผลติภัณฑแ์สดงขึน้มา ใหเ้ลอืก [ตกลง] 
และไปทีข่ัน้ตอนที ่4

 หากไมส่ามารถยนืยันหมายเลขผลติภณัฑ์
ของเลนส ์“0000000000” จะแสดงขึน้มา 
ในกรณีนี ้ใสห่มายเลขโดยปฏบิัตติาม
คูม่อืในหนา้ถัดไป

 เกีย่วกบัเครือ่งหมายดอกจัน “ * ” ที่
แสดงดา้นหนา้หมายเลขผลติภัณฑข์อง
เลนสบ์างชนดิ โปรดดหูนา้ถัดไป

คา่แยกแตล่ะเลนส์

หมายเลขทีบ่นัทกึ
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การใสห่มายเลขผลติภณัฑ์
 เลอืกหลักตัวเลขทีจ่ะใส ่จากนัน้กดปุ่ ม 

<0> เพือ่ให ้<r> ปรากฏขึน้
 ใสห่มายเลข จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 หลังจากใสท่กุหลักแลว้ ใหเ้ลอืก [ตกลง]

หมายเลขผลติภณัฑข์องเลนส์

 ในข ัน้ตอนที ่3 หาก “ * ” ปรากฏดา้นหนา้หมายเลขผลติภณัฑ ์10 
หลกัของเลนส ์คณุสามารถบนัทกึเลนสร์ุน่เดยีวกนัไดเ้พยีงหนึง่ตวั 
แมว้า่คณุใสห่มายเลขผลติภณัฑแ์ลว้ “ * ” จะยงัคงแสดงอยู่

 หมายเลขผลติภณัฑบ์นเลนสอ์าจแตกตา่งจากหมายเลขผลติภณัฑ์
ทีแ่สดงบนหนา้จอในข ัน้ตอนที ่3 ซึง่ไมถ่อืเป็นความผดิปกติ
แตอ่ยา่งใด

 หากหมายเลขผลติภณัฑข์องเลนสป์ระกอบดว้ยตัวอกัษร ใหใ้สเ่ฉพาะตัวเลข
 หากหมายเลขผลติภณัฑข์องเลนสม์ ี11 หลักหรอืยาวกวา่ ใหใ้สเ่ฉพาะ 10 
หลักแรก

 ตําแหน่งของหมายเลขผลติภัณฑอ์าจแตกตา่งกันไปขึน้อยูก่ับเลนส์
 เลนสบ์างชนดิอาจไมร่ะบหุมายเลขผลติภัณฑ ์ในการบันทกึเลนสท์ีไ่มม่ี
หมายเลขผลติภัณฑ ์ใหใ้สห่มายเลขผลติภณัฑใ์ดก็ได ้

 หากเลอืก [คา่แยกแตล่ะเลนส]์ และใชต้ัวขยายกําลัง จะบันทกึการปรับ
คา่รว่มกนัของเลนสแ์ละตัวขยายกําลัง

 หากบนัทกึเลนสถ์งึ 40 ตัวแลว้ จะมขีอ้ความปรากฏขึน้ หลงัจากคณุเลอืกเลนส์
ทีต่อ้งการลบการบนัทกึ (เขยีนขอ้มลูทบั) คณุจะสามารถบนัทกึเลนสต์ัวอืน่ได ้
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3 การปรับจดุโฟกสัในการโฟกสัอตัโนมตัแิบบละเอยีดN

4 ทาํการปรบัเปลีย่น
 สําหรับเลนสซ์มู เลอืกชว่งมมุกวา้ง (W) 
หรอืชว่งถา่ยภาพระยะไกล (T) การกดปุ่ ม 
<0> จะยกเลกิกรอบสมีว่งและทําให ้
สามารถปรับคา่ได ้

 ตัง้คา่การปรับ จากนัน้กดปุ่ ม <0> 
ชว่งทีป่รับไดจ้ะเป็น ±20 ระดับ

 ตัง้คา่ไปทาง “-: ” เพือ่เลือ่นจดุโฟกสั
ไปทางดา้นหนา้จดุโฟกัสมาตรฐาน

 ตัง้คา่ไปทาง “+: ” เพือ่เลือ่นจดุโฟกสั
ไปทางดา้นหลังจดุโฟกสัมาตรฐาน

 สําหรับเลนสซ์มู ใหทํ้าตามขัน้ตอนนีซ้ํ้า
เพือ่ปรับคา่ชว่งมมุกวา้ง (W) และชว่ง
ถา่ยภาพระยะไกล (T)

 หลังจากเสร็จสิน้การปรับคา่ ใหก้ดปุ่ ม 
<M> เพือ่กลับสูห่นา้จอในขัน้ตอน
ที ่1

 เลอืก [คา่แยกแตล่ะเลนส]์ จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

5 ตรวจสอบผลการปรบั
 ถา่ยภาพและเลน่ดภูาพ (น.354) เพือ่
ตรวจสอบผลการปรับ

 หากผลการถา่ยภาพทีอ่อกมามกีาร
โฟกสัดา้นหนา้จดุเป้าหมาย ใหป้รับ
ไปทาง “+: ” หากมกีารโฟกสัดา้นหลัง
จดุเป้าหมาย ใหป้รับไปทาง “-: ”

 หากมคีวามจําเป็น ใหทํ้าการปรับคา่ซ้ํา

เลนสท์างยาวโฟกสัเดยีว

เลนสซ์มู
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เมือ่ [  ลบท ัง้หมด] ปรากฏขึน้ทางดา้นลา่งของหนา้จอ การกดปุ่ ม <L> จะลบ
การปรับคา่สําหรับ [คา่เดยีวทกุเลนส]์ และ [คา่แยกแตล่ะเลนส]์ ทัง้หมด

ลบการปรบัละเอยีด AF ท ัง้หมด

เมือ่ถา่ยภาพโดยใชช้ว่งกลาง (ความยาวโฟกสั) ของเลนสซ์มู จดุโฟกสัในการโฟกสั
อัตโนมัตจิะถกูแกไ้ขโดยอัตโนมัตใิหส้อดคลอ้งกบัการปรับคา่สําหรับชว่งมมุกวา้งและ
ชว่งถา่ยภาพระยะไกล แมว้า่จะปรับเฉพาะชว่งมมุกวา้งหรอืชว่งถา่ยภาพระยะไกล 
การแกไ้ขยังคงเป็นไปโดยอตัโนมัตสํิาหรับชว่งกลาง

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการปรบัละเอยีด AF
 จดุโฟกสัในการโฟกสัอตัโนมตัจิะแตกตา่งกนัเล็กนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพของวตัถ ุ
ความสวา่ง ตําแหน่งการซมู และสภาวะการถา่ยภาพอืน่ๆ ดังนัน้ แมว้า่คณุจะ
ทําการปรับละเอยีด AF ก็อาจยังคงไมไ่ดก้ารโฟกสัในตําแหน่งทีเ่หมาะสม

 การปรับคา่หนึง่ระดับจะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัคา่รรูับแสงกวา้งสดุของเลนส ์
ใหทํ้าการปรับคา่ ถา่ยภาพ และตรวจสอบโฟกสัซํ้าๆ เพือ่ปรับจุดโฟกสัในการ
โฟกสัอัตโนมัติ

 การปรับคา่จะไมถ่กูปรับใชก้บัการโฟกสัอัตโนมัตริะหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live 
View หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 การปรับคา่จะยังคงอยูแ่มว้า่คณุลบการตัง้คา่กลอ้งทัง้หมด (น.70) อยา่งไรก็ตาม 
การตัง้คา่นีจ้ะถกูปรับเป็น [ไมใ่ชง้าน]

ขอ้ควรทราบเกีย่วกบัการปรบัละเอยีด AF
 การปรับคา่ในสถานทีจ่รงิทีค่ณุจะถา่ยภาพเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุ ซึง่จะทําใหก้ารปรับคา่
แมน่ยํามากขึน้

 แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งเมือ่ทําการปรับคา่
 สําหรับการปรับคา่ แนะนําใหถ้า่ยภาพโดยใชค้ณุภาพในการบันทกึภาพเป็น 73
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โฟกสัอตัโนมัตอิาจจับโฟกสัลม้เหลว (ไฟยนืยันการโฟกัสของชอ่งมองภาพ 
<o> กะพรบิ) สําหรับวตัถบุางประเภทดังตอ่ไปนี:้

วตัถทุ ีย่ากตอ่การโฟกสั
 วัตถทุีม่คีวามเปรยีบตา่งตํา่มาก

(ตัวอยา่ง: ทอ้งฟ้าสฟ้ีา พืน้ผวิสทีบึทีเ่รยีบแบน ฯลฯ)
 วัตถใุนสภาวะแสงทีน่อ้ยมาก
 วัตถทุีถ่า่ยแบบยอ้นแสงมากๆ หรอืวัตถทุีม่ผีวิสะทอ้น

(ตัวอยา่ง: รถทีม่ผีวิสะทอ้นในระดับสงู ฯลฯ)
 วัตถใุนระยะใกลแ้ละไกลทีถ่กูจับภาพใกลก้บัจุดโฟกสัอัตโนมัต ิ

(ตัวอยา่ง: สตัวใ์นกรง ฯลฯ)
 วัตถจํุาพวกจดุแสงทีถ่กูจับภาพใกลก้บัจดุโฟกสัอัตโนมัติ

(ตัวอยา่ง: ฉากกลางคนื ฯลฯ)
 ลวดลายทีเ่ป็นแบบแผน

(ตัวอยา่ง: กลุม่หนา้ตา่งของตกึสงู แป้นพมิพค์อมพวิเตอร ์ฯลฯ)

ในกรณีดังกลา่ว ใหโ้ฟกัสดว้ยวธิใีดวธิหีนึง่ตอ่ไปนี:้
(1) เมือ่ใช ้AF ครัง้เดยีว ใหโ้ฟกสัวัตถทุีอ่ยูใ่นระยะเดยีวกบัวัตถทุีจ่ะถา่ยและ
ล็อคโฟกสั จากนัน้จัดองคป์ระกอบภาพใหม ่(น.85)

(2)ปรับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนสไ์ปที ่<MF> และโฟกสัดว้ยตนเอง 
(น.142)

เมือ่การโฟกสัอตัโนมตัลิม้เหลว

 อาจสามารถจับโฟกสัไดด้ว้ยการจัดองคป์ระกอบภาพใหมเ่ล็กนอ้ยและดําเนนิการ
โฟกสัอัตโนมัตอิกีครัง้โดยขึน้อยูก่บัวัตถุ

 สภาวะซึง่อาจทําใหย้ากตอ่การโฟกสัเมือ่ใชก้ารโฟกสัอตัโนมัตริะหวา่งการถา่ย
ภาพแบบ Live View หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแสดงเป็นรายการในหนา้ 308
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1 ปรบัสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของ
เลนสไ์ปที ่<MF>
 <4 L> จะแสดงขึน้บนแผง LCD

2 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 โฟกสัโดยการหมนุวงแหวนโฟกสัของเลนส์
จนกวา่วตัถจุะดคูมชดัในชอ่งมองภาพ

MF: โฟกสัดว้ยตนเอง

วงแหวนโฟกัส

 หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ขณะโฟกสัดว้ยตนเอง ตัวแสดงการโฟกสั 
<o> จะสวา่งขึน้เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้

 ดว้ยการโฟกสัแบบเลอืกอตัโนมัต ิ65 จดุ เมือ่จุดโฟกสัอัตโนมัตจิุดกลางจับโฟกสั
ไดแ้ลว้ ตวัแสดงการโฟกสั <o> จะสวา่งขึน้
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มโีหมดขบัเคลือ่นถา่ยภาพเดีย่วและถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ซึง่คณุสามารถเลอืกโหมด
ขับเคลือ่นใหเ้หมาะกบัฉากหรอืวัตถุ

1 กดปุ่ ม <o> (9)

2 เลอืกโหมดขบัเคลือ่น
 ในขณะทีม่องแผง LCD หรอืชอ่งมองภาพ 
ใหห้มนุปุ่ ม <5>

u : ถา่ยภาพเดีย่ว
เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ จะถา่ยภาพเพยีงภาพเดยีว

o: ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู
ขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุคา้งไว ้กลอ้งจะถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
สงูสดุทีป่ระมาณ 10.0 ภาพ/วนิาที

i : ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํา่
ขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุคา้งไว ้ภาพจะถกูถา่ยทีค่วามเร็ว
ประมาณ 3.0 ภาพ/วนิาที

B : ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ
ถา่ยภาพเดีย่วทีม่เีสยีงถา่ยภาพเบากวา่ <u> ในระหวา่งการถา่ยภาพ
โดยใชช้อ่งมองภาพ

M : ถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งทีม่เีสยีงถา่ยภาพเบากวา่ <i> ในระหวา่งการถา่ย
ภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งประมาณ 
4.0 ภาพ/วนิาที

o การเลอืกโหมดขบัเคลือ่น

ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View และการถา่ยภาพเคลือ่นไหว การถา่ยจะไมเ่งยีบ
แมว้า่จะตัง้คา่ <B> หรอื <M> ไว ้
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Q : ต ัง้เวลา 10 ว/ิรโีมทคอนโทรล
k: ต ัง้เวลา 2 ว/ิรโีมทคอนโทรล

สําหรับการถา่ยภาพโดยใชก้ารตัง้เวลา โปรดดหูนา้ 145 สําหรับการ
ถา่ยภาพโดยใชร้โีมทคอนโทรล โปรดดหูนา้ 250

ดว้ยการตัง้คา่ [82: ความเร็วถา่ยภาพตอ่เนือ่ง] (น.439) คณุสามารถตัง้คา่
ความเร็วในการถ่ายภาพตอ่เนื่องไดเ้อง

 เมือ่ EOS iTR AF กําลังทํางาน (น.130) ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ
ภายใตก้ารตัง้คา่ <o> จะเป็น 9.5 ภาพ/วนิาทโีดยประมาณ และความเร็วในการ
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจลดลงในสภาวะแสงนอ้ย

 หากตัง้คา่เป็น <B> หรอื <M> เวลาทีใ่ชเ้มือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ
จนกระทั่งภาพถกูถา่ยจะนานกวา่ปกตเิล็กนอ้ย

 หากคณุทําการถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงูในทีอ่ณุหภมูตํิา่เมือ่ประจุของ
แบตเตอรีเ่หลอือยูน่อ้ย ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งจะชา้ลง

 ในโหมด AI Servo AF ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจชา้ลงทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
วตัถทุีถ่่ายและเลนสท์ีใ่ชง้าน

o: ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุทีป่ระมาณ 10 ภาพ/วนิาทจีะสามารถ
ทําไดภ้ายใตส้ภาวะตอ่ไปนี้*: ความเร็วชตัเตอร ์1/1000 วนิาทหีรอืมากกวา่, 
คา่รรูับแสงสงูสดุ (อาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัเลนส)์, EOS iTR AF: OFF และ 
ถา่ยลดแสงวบูวาบ: ไมใ่ชง้าน ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจลดลง
ขึน้อยูก่บัความเร็วชตัเตอร ์คา่รรูับแสง สภาพวัตถุ ความสวา่ง เลนส ์การใชแ้ฟลช 
อณุหภมู ิประจทุีเ่หลอือยูข่องแบตเตอรี ่เป็นตน้
* โดยตัง้คา่โหมดโฟกสัอตัโนมัตเิป็น AF ครัง้เดยีว และปิดระบบลดภาพสัน่เมือ่ใชง้านเลนส์
ตอ่ไปนี:้ EF300mm f/4L IS USM, EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM, EF75-300mm 
f/4-5.6 IS USM, EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM

 ในเมนู [51: ระบบบนัทกึ+เลอืกการด์/โฟลฯ] หากตัง้คา่ [ระบบบนัทกึ] เป็น 
[บนัทกึแยกจากกนั] (น.148) และการตัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึของการด์ CF 
[f] และการด์ SD [g] แตกตา่งกนั จํานวนภาพตอ่เน่ืองสงูสดุ (น.153) จะลดลง 
เมือ่หน่วยความจําภายในเต็มระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ความเร็วในการ
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจลดลงเนื่องจากการถา่ยภาพจะหยดุลงชัว่ขณะ (น.155)
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ใชก้ารตัง้เวลาเมือ่ตอ้งการใหต้ัวเองอยูใ่นภาพทีถ่า่ย

1 กดปุ่ ม <o> (9)

2 เลอืกการต ัง้เวลา
 ในขณะทีม่องแผง LCD หรอืชอ่งมองภาพ 
ใหห้มนุปุ่ ม <5>

Q : ต ัง้เวลา 10 วนิาที
k : ต ัง้เวลา 2 วนิาที

3 ถา่ยภาพ
 มองผา่นชอ่งมองภาพ โฟกสัไปยังวัตถ ุ
จากนัน้กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ

 คณุสามารถตรวจสอบการทํางานของการ
ตัง้เวลาไดจ้ากหลอดไฟการตัง้เวลา 
เสยีงเตอืน และการแสดงผลการนับ
ถอยหลัง (เป็นวนิาท)ี บนแผง LCD

 สองวนิาทกีอ่นการถา่ยภาพ หลอดไฟ
การตัง้เวลาจะสวา่งและเสยีงเตอืนจะดัง
เร็วขึน้

j การใชก้ารต ัง้เวลา

 <k> ชว่ยใหค้ณุถา่ยภาพไดโ้ดยไมต่อ้งแตะกลอ้งทีต่ดิอยูก่บัขาตัง้กลอ้ง 
ซึง่จะป้องกนัการสัน่ของกลอ้งขณะคณุถา่ยภาพวตัถทุีอ่ยูน่ิง่หรอืเปิดรับแสงนาน

 หลังถา่ยภาพแบบตัง้เวลา แนะนําใหเ้ลน่ดภูาพ (น.354) เพือ่ตรวจสอบการโฟกสั
และการเปิดรับแสง

 เมือ่ใชก้ารตัง้เวลาเพือ่ถา่ยภาพตัวเอง ใหใ้ชก้ารล็อคโฟกสั (น.85) กบัวตัถทุีอ่ยู่
ในระยะเดยีวกบัตําแหน่งทีค่ณุจะยนื

 หากตอ้งการยกเลกิการตัง้เวลาหลังจากเริม่ทํางานแลว้ ใหก้ดปุ่ ม <o>

หากคณุไมม่องผา่นชอ่งมองภาพเมือ่กดปุ่ มชตัเตอร ์ใหปิ้ดฝาปิดชอ่งมองภาพ 
(น.249) หากมแีสงจากแหลง่อืน่ๆ ลอดผา่นชอ่งมองภาพขณะถา่ยภาพ อาจสง่ผล
กระทบตอ่การเปิดรับแสงได ้
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บนัทกึ
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4
การต ัง้คา่ภาพ

บทนีอ้ธบิายการตัง้คา่ฟังกช์ัน่เกีย่วกบัภาพ: คณุภาพในการ
บันทกึภาพ ความไวแสง รปูแบบภาพ สมดลุแสงขาว ปรับแสง
เหมาะสมอตัโนมัต ิลดจดุรบกวน เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง 
แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส ์ถา่ยลดแสงวบูวาบ และ
ฟังกช์ัน่อืน่ๆ

 ไอคอน M ดา้นบนขวาตรงหัวขอ้ของหนา้ หมายถงึฟังกช์ัน่นัน้
สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมด: <d> <s> <f> <a> <F>
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หากเสยีบการด์ CF หรอืการด์ SD ลงในกลอ้งแลว้ คณุสามารถเร ิม่
การบนัทกึภาพถา่ยได ้เมือ่เสยีบการด์เพยีงแผน่เดยีว คณุไมจํ่าเป็น
ตอ้งทําตามข ัน้ตอนทีอ่ธบิายในหนา้ 148-150
หากคณุเสยีบทัง้การด์ CF และการด์ SD คณุสามารถเลอืกวธิกีารบันทกึและ
เลอืกไดว้า่จะใชก้ารด์ใดสําหรับบันทกึและเลน่ภาพ 
[f] หมายถงึการด์ CF และ [g] หมายถงึการด์ SD

1 เลอืก [ระบบบนัทกึ+เลอืกการด์/โฟลฯ]
 ภายใตแ้ท็บ [51] เลอืก [ระบบ
บนัทกึ+เลอืกการด์/โฟลฯ] จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ระบบบนัทกึ]

3 เลอืกวธิกีารบนัทกึ
 เลอืกวธิกีารบันทกึ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 การเลอืกการด์สําหรบัการบนัทกึและเลน่ภาพ

วธิกีารบนัทกึเมือ่เสยีบการด์สองแผน่
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3 การเลอืกการด์สําหรับการบันทกึและเลน่ภาพ

 มาตรฐาน
ภาพจะถกูบันทกึไปยังการด์ทีเ่ลอืกโดยใช ้[บนัทกึ/ดภูาพ]

 เปลีย่นการด์อตัโนมตั ิ
เหมอืนกับการตัง้คา่ [มาตรฐาน] แตห่ากการด์เต็ม กลอ้งจะเปลีย่นไป
ใชอ้กีการด์หนึง่โดยอัตโนมัตเิพือ่บันทกึภาพ เมือ่เปลีย่นการด์อตัโนมัต ิ
โฟลเดอรใ์หมจ่ะถกูสรา้งขึน้

 บนัทกึแยกจากกนั
คณุสามารถตัง้คา่คณุภาพในการบันทกึภาพสําหรับแตล่ะการด์ (น.151) 
ซึง่แตล่ะภาพจะถกูแยกบันทกึลงในการด์ CF และการด์ SD ทัง้คูต่าม
คณุภาพในการบันทกึทีค่ณุตัง้คา่ไว ้คณุสามารถตัง้คา่คณุภาพในการ
บันทกึภาพไดอ้ยา่งอสิระ เชน่ 73 และ 1, หรอื c และ 41

 บนัทกึไวบ้นหลายสือ่
แตล่ะภาพทีม่ขีนาดเดยีวกนัจะถกูบันทกึลงในการด์ CF และการด์ SD 
ทัง้คูพ่รอ้มกนั คณุสามารถเลอืก RAW+JPEG ไดเ้ชน่กนั

 หาก [บนัทกึแยกจากกนั] ถกูตัง้คา่ไว ้และตัง้คา่คณุภาพในการบันทกึของการด์ 
CF และการด์ SD ไวแ้ตกตา่งกนั จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุของการถา่ยภาพ
ตอ่เนื่องจะลดลง (น.153)

 แมว้า่จะตัง้คา่ [ระบบบนัทกึ] เป็น [บนัทกึไวบ้นหลายสือ่] แตไ่มส่ามารถ
บนัทกึภาพเคลือ่นไหวไวบ้นการด์ CF และการด์ SD ไดภ้ายในเวลาเดยีวกนั หาก 
[บนัทกึแยกจากกนั] หรอื [บนัทกึไวบ้นหลายสือ่] ถกูตัง้คา่ไว ้ภาพเคลือ่นไหว
จะถกูบนัทกึไวบ้นการด์ทีต่ัง้คา่ไวสํ้าหรับ [ดภูาพ]

[บนัทกึแยกจากกนั] และ [บนัทกึไวบ้นหลายสือ่]
 เลขทีไ่ฟลเ์ดยีวกนัจะถกูใชสํ้าหรับการบนัทกึไวบ้นการด์ CF และการด์ SD
 แผง LCD จะแสดงจํานวนภาพทีถ่า่ยไดข้องการด์ทีม่จํีานวนนอ้ยกวา่
 เมือ่การด์อนัใดอนัหนึง่เต็ม [การด์* เต็ม] จะแสดงขึน้และการถา่ยภาพจะหยดุลง 
หากเกดิกรณีนีข้ ึน้ ทําการเปลีย่นการด์หรอืตัง้คา่ [ระบบบนัทกึ] เป็น 
[มาตรฐาน] หรอื [เปลีย่นการด์อตัฯ] และเลอืกการด์ทีม่คีวามจุเหลอื
เพือ่ถา่ยภาพตอ่
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หากตัง้คา่ [ระบบบนัทกึ] เป็น [มาตรฐาน] หรอื [เปลีย่นการด์อตัฯ] 
ใหเ้ลอืกการด์สําหรับการบันทกึและเลน่ภาพ
หากตัง้คา่ [ระบบบนัทกึ] เป็น [บนัทกึแยกจากกนั] หรอื [บนัทกึไวบ้น
หลายสือ่] ใหเ้ลอืกการด์สําหรับการเลน่ภาพ

มาตรฐาน / เปลีย่นการด์อตัโนมตั ิ
เลอืก [บนัทกึ/ดภูาพ]
 เลอืก [บนัทกึ/ดภูาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

f : บันทกึภาพไปยังการด์ CF 
และเลน่ภาพจากการด์ CF

g : บันทกึภาพไปยังการด์ SD 
และเลน่ภาพจากการด์ SD

 เลอืกการด์ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

บนัทกึแยกจากกนั / บนัทกึไวบ้นหลายสือ่
เลอืก [ดภูาพ]
 เลอืก [ดภูาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

f : เลน่ภาพจากการด์ CF
g : เลน่ภาพจากการด์ SD

 เลอืกการด์ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

การเลอืกการด์ CF หรอืการด์ SD สาํหรบัการบนัทกึและเลน่ภาพ
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คณุสามารถเลอืกจํานวนพกิเซลและคณุภาพของภาพ โดยการตัง้คา่คณุภาพ
ในการบันทกึของภาพ JPEG มแีปดตัวเลอืก: 73, 83, 74, 84, 7a, 
8a, b, c และการตัง้คา่คณุภาพของภาพ RAW มสีามตัวเลอืก: 1, 
41, 61 (น.154)

1 เลอืก [คณุภาพของภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [z1] เลอืก [คณุภาพ
ของภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืกคณุภาพในการบนัทกึภาพ
 ในการเลอืกคณุภาพแบบ RAW ใหห้มนุ
ปุ่ ม <6> ในการเลอืกคณุภาพแบบ 
JPEG ใหห้มนุปุ่ ม <5>

 ทางดา้นบนขวา ตัวเลข “**M 
(ลา้นพกิเซล) ****x****” หมายถงึ
จํานวนพกิเซลทีบ่ันทกึ และ [***] 
คอืจํานวนภาพทีถ่า่ยได ้(แสดงสงูสดุที ่
9999)

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ตัง้คา่

 ภายใต ้[51: ระบบบนัทกึ+เลอืกการด์/
โฟลฯ] หากตัง้คา่ [ระบบบนัทกึ] เป็น 
[บนัทกึแยกจากกนั] ใหเ้ลอืกการด์ CF 
[f] หรอืการด์ SD [g] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

 เลอืกคณุภาพในการบันทกึภาพทีต่อ้งการ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 การต ัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ

มาตรฐาน / 
เปลีย่นการด์อตัโนมตั ิ/ 
บนัทกึไวบ้นหลายสือ่

บนัทกึแยกจากกนั
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ตวัอยา่งการต ัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ

73 เทา่นัน้

61+841+73

1 เทา่นัน้

 หากตัง้คา่เป็น [–] สําหรับทัง้ RAW และ JPEG 73 จะถกูตัง้คา่
 จํานวนภาพทีถ่า่ยไดจ้ะแสดงขึน้เป็นไมเ่กนิ 1999 บนแผง LCD



153

3 การตัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ

คาํแนะนําการต ัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ (คา่โดยประมาณ)

*1:b เหมาะสําหรับการเลน่ภาพในกรอบแสดงภาพแบบดจิติอล
*2:c เหมาะสําหรับการสง่ภาพทางอเีมล ์หรอืใชแ้สดงบนเว็บไซต์

b และ c มคีณุภาพเป็น 7 (ละเอยีด)
 ขนาดไฟล ์จํานวนภาพทีถ่่ายได ้และจํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุระหวา่งการถ่ายภาพ
ตอ่เนือ่งขึน้อยูก่บัมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน (อตัราสว่นภาพ 3:2, ISO 100 
และรปูแบบภาพปกต)ิ โดยใชก้ารด์ CF 8 GB 
คา่เหลา่นีจ้ะเปลีย่นแปลงไปตามสภาพของวตัถุ ยีห่อ้ของการด์ อตัราสว่นภาพ 
ความไวแสง รปูแบบภาพ การต ัง้คา่ระบบสว่นตวั และการต ัง้คา่อืน่ๆ

 จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุใชก้บัการถา่ยภาพตอ่เนื่องความเร็วสงู <o> คา่ในวงเล็บ
ขึน้อยูก่บัมาตรฐานการทดสอบของแคนนอนโดยใชก้ารด์ CF Ultra DMA (UDMA) 7

คณุภาพของ
ภาพ

พกิเซลที่
บนัทกึ

ขนาด
การพมิพ์

ขนาดไฟล ์
(MB)

จํานวนภาพ
ทีถ่า่ยได้

จํานวนภาพ
ตอ่เนือ่งสงูสดุ

JPEG

73
20M A2

6.6 1090 130 (1090)

83 3.5 2060 2060 (2060)

74
8.9M A3

3.6 2000 2000 (2000)

84 1.8 3810 3810 (3810)

7a
5.0M A4

2.3 3060 3060 (3060)

8a 1.2 5800 5800 (5800)

b*1 2.5M 9x13 cm 1.3 5240 5240 (5240)

c*2 0.3M - 0.3 20330 20330 (20330)

RAW

1 20M A2 24.0 290 24 (31)

41 11M A3 19.3 350 28 (31)

61 5.0M A4 13.3 510 35 (35)

RAW
+

JPEG

1
73

20M
20M

A2
A2 24.0+6.6 220 18 (19)

41
73

11M
20M

A3
A2 19.3+6.6 260 18 (19)

61
73

5.0M
20M

A4
A2 13.3+6.6 340 18 (19)

แมว้า่คณุจะใชก้ารด์ UDMA จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะไมเ่ปลีย่นแปลง จํานวน
ภาพตอ่เนื่องสงูสดุจะเป็นจํานวนในวงเล็บบนตารางแทน
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ภาพ RAW คอืขอ้มลูดบิทีส่ง่ออกโดยเซนเซอรภ์าพซึง่ถกูแปลงเป็นขอ้มลู
ดจิติอล แลว้ถกูบันทกึลงบนการด์ และคณุสามารถเลอืกคณุภาพไดด้ังนี:้ 
1, 41, หรอื 61
คณุสามารถประมวลผลภาพ 1 ไดด้ว้ย [31: ประมวลผลภาพ RAW] 
(น.398) และบันทกึเป็นภาพ JPEG (ไมส่ามารถประมวลผลภาพ 41 และ 
61 ดว้ยกลอ้งได)้ เนือ่งจากภาพ RAW นัน้จะไมเ่ปลีย่นแปลง คณุจงึ
สามารถประมวลผลภาพ RAW ดว้ยตัวเลอืกในการประมวลผลทีห่ลากหลาย
เพือ่สรา้งภาพ JPEG ตามทีค่ณุตอ้งการ
คณุสามารถใช ้Digital Photo Professional (EOS ซอฟตแ์วร,์ น.536) เพือ่
ประมวลผลภาพ RAW คณุสามารถปรับเปลีย่นไดห้ลากหลายตามความตอ้งการ
และสรา้งภาพ JPEG, TIFF และอืน่ๆ อกีมากมายตามการปรับเปลีย่นเหลา่นัน้

ภาพ RAW

 หากคณุเลอืกทัง้ RAW และ JPEG ภาพถา่ยเดยีวกนัจะถกูบนัทกึพรอ้มกนัเป็น 
RAW และ JPEG ไวบ้นการด์ดว้ยคณุภาพในการบนัทกึภาพทีถ่กูตัง้คา่ไว ้
ภาพทัง้สองจะถกูบนัทกึดว้ยเลขทีไ่ฟลเ์ดยีวกนั (นามสกลุไฟล:์ .JPG สําหรับ 
JPEG และ .CR2 สําหรับ RAW)

 คณุภาพในการบนัทกึภาพมไีอคอนดังนี:้ 1 (RAW), 41 (RAW กลาง), 
61 (RAW เล็ก), JPEG (JPEG), 7 (ละเอยีด), 8 (ปกต)ิ, 3 (ใหญ)่, 4 
(กลาง) และ 6 (เล็ก)

ซอฟตแ์วรป์ระมวลผลภาพแบบ RAW
 แนะนําใหใ้ช ้Digital Photo Professional (DPP, EOS ซอฟตแ์วร)์ ในการ
แสดงภาพ RAW บนจอคอมพวิเตอร์

 DPP เวอรช์ัน่กอ่นอาจไมส่ามารถประมวลผลภาพ RAW ทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งเครือ่งนี้
ได ้หากคอมพวิเตอรข์องคณุม ีDPP เวอรช์ัน่กอ่น ใหอ้พัเดทดว้ย EOS DIGITAL 
Solution Disk CD-ROM ทีม่ใีหม้ากบักลอ้ง (เวอรช์ัน่กอ่นจะถกูบนัทกึทับลงไป)

 ซอฟตแ์วรจั์ดการภาพทีม่จํีาหน่ายทัว่ไป อาจไมส่ามารถแสดงภาพ RAW ที่
ถา่ยดว้ยกลอ้งนีไ้ด ้สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัความเขา้กนัได ้โปรดตดิตอ่สอบถาม
ผูผ้ลติซอฟตแ์วร์
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3 การตัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ

ดว้ยตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง คณุสามารถกําหนดคณุภาพในการบันทกึภาพ
ใหก้ับปุ่ ม <B> หรอืปุ่ มเชค็ระยะชดัลกึเพือ่ใหค้ณุสามารถเปลีย่นไปใช ้
คณุภาพนัน้ชัว่คราว หากคณุกําหนด [กาํหนดคณุภาพของภาพดว้ย
ปุ่ มเดยีว] หรอื [คณุภาพภาพดว้ยปุ่ มเดยีว (กดแช)่] แลว้กดปุ่ ม <B> 
หรอืปุ่ มเชค็ระยะชดัลกึ คณุสามารถเปลีย่นเป็นคณุภาพในการบันทกึภาพ
ทีต่อ้งการแลว้ถา่ยภาพไดอ้ยา่งรวดเร็ว
สําหรับรายละเอยีด โปรดดตูัง้การควบคมุดว้ยตนเอง (น.445)

จํานวนโดยประมาณของภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ
จะแสดงทางดา้นลา่งขวาของทัง้ชอ่งมองภาพ
และหนา้จอการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ
เลข 99 จะแสดงขึน้หากจํานวนของภาพ
ตอ่เนือ่งสงูสดุคอื 99 หรอืสงูกวา่

กาํหนดคณุภาพของภาพดว้ยปุ่ มเดยีว

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุของการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

ภายใต ้[51: ระบบบนัทกึ+เลอืกการด์/โฟลฯ] หากตัง้คา่ [ระบบบนัทกึ] เป็น 
[บนัทกึแยกจากกนั] คณุจะไมส่ามารถเปลีย่นเป็นการตัง้คา่คณุภาพของภาพ
ดว้ยปุ่ มเดยีวได ้

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะแสดงแมเ้มือ่การด์ไมไ่ดเ้สยีบอยูใ่นกลอ้ง ตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวา่มกีารด์เสยีบอยูก่อ่นทีจ่ะถา่ยภาพ

หากจํานวนภาพตอ่เนื่องสงูสดุแสดงเป็น "99" หมายถงึคณุสามารถถา่ยภาพ
ตอ่เนือ่งกนัได ้99 ภาพหรอืมากกวา่ หากจํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุลดลงเป็น 98 
หรอืตํา่กวา่ และหน่วยความจําบัฟเฟอรภ์ายในกําลังจะเต็ม "buSY" จะแสดงขึน้
ในชอ่งมองภาพและบนแผง LCD การถา่ยภาพจะหยดุลงชัว่ขณะ หากคณุหยดุ
ถา่ยภาพตอ่เนื่อง จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะเพิม่ขึน้ หลังจากทีภ่าพถา่ยทัง้หมด
ถกูเขยีนลงบนการด์ คณุสามารถกลับมาถา่ยภาพตอ่เนือ่งและถา่ยภาพไดม้าก
ตามจํานวนภาพตอ่เนื่องสงูสดุทีแ่สดงไวใ้นหนา้ 153
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ตัง้คา่ความไวแสง (การตอบสนองตอ่แสงของเซนเซอรภ์าพ) ใหเ้หมาะกับ
สภาพแสงโดยรอบ เมือ่เลอืกโหมด <A> ความไวแสง ISO จะถกูตัง้คา่
โดยอตัโนมัต ิ(น.158)
เกีย่วกบัความไวแสง ISO ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว โปรดดหูนา้ 317 และ 
321

1 กดปุ่ ม <m> (9)

2 ต ัง้คา่ความไวแสง
 ในขณะทีม่องแผง LCD หรอืใน
ชอ่งมองภาพ ใหห้มนุปุ่ ม <6>

 ความไวแสงสามารถตัง้คา่ไดใ้นชว่ง ISO 
100 - ISO 16000 โดยปรับทลีะ 1/3 
ระดับ

 “A” หมายถงึ ISO อตัโนมัต ิความไวแสง
จะถกูตัง้คา่โดยอัตโนมัต ิ(น.158)

คาํแนะนําในการปรบัความไวแสง

* ความไวแสงสงูจะสง่ผลใหภ้าพดหูยาบขึน้

i: การต ัง้คา่ความไวแสงN

ความไวแสง
ลกัษณะการถา่ยภาพ

(ไมใ่ชแ้ฟลช)
ระยะการทาํงานของ

แฟลช

ISO 100 - ISO 400
ภายนอกอาคารทีม่ี
แสงแดดจัด

ความไวแสงยิง่สงู 
ระยะการทํางานของแฟลช
จะยิง่ไกลขึน้

ISO 400 - ISO 1600
ทอ้งฟ้าหลัว 
หรอืบรรยากาศ
ในตอนเย็น

ISO 1600 - ISO 16000, H1, H2
ภายในอาคารทีม่ดื 
หรอืกลางคนื
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i: การตัง้คา่ความไวแสงN

 เนื่องจาก H1 (เทยีบเทา่ ISO 25600) และ H2 (เทยีบเทา่ ISO 51200) 
เป็นการตัง้คา่ความไวแสงแบบขยาย น๊อยส ์(จุดแสงและแถบแสง ฯลฯ) 
และสผีดิเพีย้นจะเห็นชดัเจนมากยิง่ขึน้ และความละเอยีดจะตํา่กวา่ปกติ

 หากตัง้คา่ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] เป็น [ใชง้าน] (น.182) จะ
ไมส่ามารถเลอืก ISO 100/125/160, H1 (เทยีบเทา่ ISO 25600) และ H2 
(เทยีบเทา่ ISO 51200) ได ้

 การถ่ายภาพในทีม่อีณุหภมูสิงูอาจสง่ผลใหภ้าพดเูป็นเม็ดหยาบยิง่ขึน้ และ
การเปิดรับแสงนานยงัอาจทําใหภ้าพมสีผีดิเพีย้นได ้

 เมือ่คณุถ่ายภาพดว้ยการใชค้วามไวแสงสงู น๊อยส ์(เชน่ จุดแสงและแถบแสง) 
อาจปรากฏใหเ้ห็นชดัขึน้

 เมือ่ถ่ายภาพในสภาวะทีทํ่าใหเ้กดิน๊อยสจํ์านวนมาก เชน่ ใชค้า่ความไวแสง ISO 
สงูรว่มกบัอณุหภมูทิีส่งูและการเปิดรับแสงนาน ภาพถา่ยอาจไมไ่ดร้ับการบนัทกึ
อยา่งสมบรูณ์

 หากคณุใชค้วามไวแสงสงูและแฟลชเพือ่ถา่ยภาพวัตถใุนระยะใกล ้อาจสง่ผล
ใหม้กีารเปิดรับแสงมากเกนิไป

 หากคณุตัง้คา่ H2 (เทยีบเทา่ ISO 51200) และถ่ายภาพเคลือ่นไหว ความไวแสง 
ISO จะปรับเป็น H1 (เทยีบเทา่ ISO 25600) ดว้ยการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
แบบตัง้คา่ระดบัแสงดว้ยตนเอง แมว้า่คณุจะปรับกลบัเป็นการถา่ยภาพนิง่ 
ความไวแสงจะไมเ่ปลีย่นกลับไปเป็น H2

 ภายใต ้[z2: การต ัง้คา่ความไวแสง ISO] คณุสามารถใช ้[ขอบเขตไวแสง 
ISO] เพือ่ขยายชว่งความไวแสง ISO ทีส่ามารถตัง้คา่ไดข้ึน้เป็น H2 (เทยีบเทา่ 
ISO 51200) (น.159)

 แมว้า่ [81: ระดบัข ัน้ในการต ัง้คา่ความไวแสง ISO] ถกูตัง้คา่เป็น [1 ระดบั] 
คณุยงัคงสามารถเลอืก ISO 16000 ได ้



i: การตัง้คา่ความไวแสงN
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หากตัง้คา่ความไวแสง ISO เป็น "A" 
(อตัโนมัต)ิ ความไวแสงจรงิทีก่ลอ้งกําหนด
จะแสดงขึน้เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
ดังรายละเอยีดดา้นลา่ง ความไวแสงจะ
ถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัตเิพือ่ใหเ้หมาะกบัโหมด
การถา่ยภาพ

*1:ชว่งความไวแสง ISO จรงิขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ [ตํา่สดุ] และ [สงูสดุ] ทีต่ัง้ไวใ้น 
[ขอบเขต ISO อตัโนฯ]

*2:หากการใชแ้ฟลชจะสง่ผลใหเ้กดิการเปิดรับแสงมากเกนิไป ความไวแสง ISO อาจ
ถกูลดลงจนถงึระดบัตํา่สดุทีเ่ป็นไปไดท้ี ่ISO 100 (ยกเวน้ในโหมด <a> และ <F> )

*3: ยกเวน้ในโหมด <A>
*4: ในโหมด <d> หาก Speedlite ภายนอกถกูตัง้ใหฉ้ายแฟลช ISO 400 - ISO 1600 

จะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมตัิ

ISO อตัโนมตั ิ

โหมดการถา่ยภาพ การต ัง้คา่ความไวแสง

A ตัง้คา่อตัโนมตัใินชว่ง ISO 100 - ISO 6400

d/s/f/a ตัง้คา่อตัโนมตัใินชว่ง ISO 100 - ISO 16000*1

F ISO 400*1

ใชแ้ฟลช ISO 400*1*2*3*4
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i: การตัง้คา่ความไวแสงN

คณุสามารถตัง้คา่ชว่งความไวแสง ISO ทีส่ามารถตัง้คา่ไดด้ว้ยตนเอง 
(ระดับตํา่สดุและสงูสดุ) คณุสามารถตัง้คา่ระดับตํา่สดุไดใ้นชว่ง ISO 100 ถงึ H1 
(เทยีบเทา่ ISO 25600) และคา่ระดับสงูสดุไดใ้นชว่ง ISO 200 ถงึ H2 
(เทยีบเทา่ ISO 51200)

1 เลอืก [การต ัง้คา่ความไวแสง ISO]
 ภายใตแ้ท็บ [z2] เลอืก [การต ัง้คา่
ความไวแสง ISO] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ขอบเขตไวแสง ISO]

3 ต ัง้คา่ระดบัตํา่สดุ
 เลอืกชอ่งระดับตํา่สดุ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 เลอืกความไวแสง จากนัน้กดปุ่ ม <0>

4 ต ัง้คา่ระดบัสงูสดุ
 เลอืกชอ่งระดับสงูสดุ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 เลอืกความไวแสง จากนัน้กดปุ่ ม <0>

5 เลอืก [ตกลง]

3 การต ัง้คา่ชว่งความไวแสงทีส่ามารถต ัง้คา่ไดด้ว้ยตนเอง



i: การตัง้คา่ความไวแสงN
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คณุสามารถตัง้คา่ชว่งความไวแสงสําหรับ ISO อตัโนมตัไิดใ้นชว่ง ISO 100 - 
ISO 16000 คณุสามารถตัง้คา่ระดับตํา่สดุไดใ้นชว่ง ISO 100 - ISO 12800 
และคณุสามารถตัง้คา่ระดับสงูสดุไดใ้นชว่ง ISO 200 - ISO 16000

1 เลอืก [ขอบเขต ISO อตัโนฯ]

2 ต ัง้คา่ระดบัตํา่สดุ
 เลอืกชอ่งระดบัตํา่สดุ จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เลอืกความไวแสง จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 ต ัง้คา่ระดบัสงูสดุ
 เลอืกชอ่งระดบัสงูสดุ จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เลอืกความไวแสง จากนัน้กดปุ่ ม <0>

4 เลอืก [ตกลง]

3 การต ัง้คา่ชว่งความไวแสงสาํหรบั ISO อตัโนมตั ิ

การตัง้คา่ [ตํา่สดุ] และ [สงูสดุ] จะใชก้บัคา่ความไวแสงตํา่สดุและสงูสดุของ
ความไวแสงเลือ่นคา่เองเชน่เดยีวกนั (น.436)
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i: การตัง้คา่ความไวแสงN

คณุสามารถตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรตํ์า่สดุไดเ้พือ่ใหก้ารตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร์
อัตโนมตัไิมช่า้เกนิไปเมือ่ตัง้คา่ ISO อตัโนมตัไิว ้
ซึง่จะสะดวกในโหมด <d> และ <f> เมือ่คณุใชเ้ลนสม์มุกวา้งเพือ่ถา่ยวัตถุ
ทีม่กีารเคลือ่นที ่หรอืเมือ่คณุใชเ้ลนสถ์า่ยภาพระยะไกล จะชว่ยลดการสัน่ของ
กลอ้งและวัตถเุบลอ

1 เลอืก [ค.เร็วชตัฯตํา่สดุ]

2 ต ัง้คา่ความเร็วชตัเตอรต์ํา่สดุที่
ตอ้งการ
 เลอืก [อตัโนมตั]ิ หรอื [ต ัง้คา่เอง]
 หากคณุเลอืก [อตัโนมตั]ิ ใหห้มนุปุ่ ม 

<6> เพือ่ตัง้ความเร็วทีต่อ้งการ (ชา้ลง
หรอืเร็วขึน้) โดยเทยีบกบัความเร็ว
มาตรฐาน จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หากคณุเลอืก [ดว้ยตนเอง] ใหห้มนุปุ่ ม 
<6> เพือ่ตัง้ความเร็วชตัเตอร ์จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

3 การต ัง้คา่ความเร็วชตัเตอรต์ํา่สดุสาํหรบั ISO อตัโนมตั ิ

ต ัง้คา่อตัโนมตั ิ

ต ัง้คา่เอง

 หากการเปิดรับแสงทีถ่กูตอ้งไมส่ามารถปรับไดต้ามระดับความไวแสง ISO สงูสดุ
ทีต่ัง้คา่ใน [ขอบเขต ISO อตัโนฯ] ความเร็วชตัเตอรตํ์า่กวา่ [ค.เร็วชตัฯตํา่สดุ] 
จะถกูตัง้คา่ใหไ้ดต้ามการเปิดรับแสงมาตรฐาน

 ฟังกช์ัน่นีจ้ะไมถู่กปรับใชก้บัแฟลชและการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

เมือ่ [อตัโนมตั:ิ 0] ถกูตัง้คา่ ความเร็วชตัเตอรตํ์า่สดุจะเป็นคา่ทีส่มัพันธก์บัทางยาว
โฟกสัของเลนส ์หนึง่ขัน้จาก [ชา้ลง] สู ่[เร็วข ึน้] เทยีบเทา่กบัหนึง่ระดับความเร็ว
ชตัเตอร์
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ดว้ยการเลอืกใชรู้ปแบบภาพ คณุสามารถปรับลักษณะภาพทีถ่า่ยในแบบทีค่ณุ
ตอ้งการสือ่ออกมาในภาพนัน้ๆ หรอืใหเ้หมาะกบัวตัถุ
รปูแบบภาพจะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัตเิป็น [D] (อตัโนมตั)ิ ในโหมด <A>

1 กดปุ่ ม <b>

2 เลอืก [A]
 หนา้จอการเลอืกรูปแบบภาพจะปรากฏขึน้

3 เลอืกรปูแบบภาพ
 รปูแบบภาพจะถกูตัง้คา่และกลอ้งพรอ้มที่
จะถา่ยภาพ

A การเลอืกรปูแบบภาพN

คณุยังสามารถเลอืกรปูแบบภาพดว้ย [z3: รปูแบบภาพ]
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A การเลอืกรปูแบบภาพN

D อตัโนมตั ิ
โทนสขีองภาพจะถกูปรับโดยอตัโนมัตเิพือ่ใหเ้หมาะกบัฉากทีถ่า่ย สสีนั
จะดสูดใส โดยเฉพาะภาพทอ้งฟ้าสฟ้ีา ใบไมส้เีขยีว และพระอาทติยต์ก 
ในฉากธรรมชาต ิกลางแจง้ และยามพระอาทติยต์กดนิ

P ปกติ
ภาพจะดมูสีสีนั สดใส และคมชดั เป็นรปูแบบทีเ่หมาะกบัลักษณะ
การถา่ยภาพโดยสว่นใหญ่

Q ภาพบคุคล
โทนสผีวิจะเป็นธรรมชาต ิทําใหภ้าพแลดนุู่มนวล เหมาะสําหรับถา่ยภาพ
บคุคลในระยะใกล ้
ดว้ยการเปลีย่น [โทนส]ี (น.165) คณุสามารถปรับโทนของสผีวิได ้

R ภาพววิ
ภาพทีไ่ดจ้ะมคีวามคมชดัมาก และสว่นทีเ่ป็นสฟ้ีาหรอืสเีขยีวดสูดขึน้ 
เหมาะสําหรับภาพทวิทัศนท์ีด่ตูืน่ตา

S ภาพเป็นกลาง
เหมาะสําหรับประมวลผลภาพตอ่ดว้ยคอมพวิเตอร ์เพือ่ใหไ้ดภ้าพทีม่ี
สอีอ่นลงและเป็นธรรมชาติ

U ภาพตามจรงิ
เหมาะสําหรับประมวลผลภาพตอ่ดว้ยคอมพวิเตอร ์สขีองวัตถทุีถ่กูถา่ยภาย
ใตแ้สงแดดดว้ยอณุหภมูขิองสทีี ่5200K จะถกูปรับเพือ่ใหต้รงกบัสจีรงิ
ของวตัถนัุน้ ภาพจะมสีอีอ่นลง

ลกัษณะเฉพาะของรปูแบบภาพ

หากโทนสไีมเ่ป็นไปตามทีต่อ้งการเมือ่เลอืก [อตัโนมตั]ิ ใหใ้ชร้ปูแบบภาพอืน่



A การเลอืกรปูแบบภาพN

164

V ภาพขาวดาํ
สรา้งสรรคภ์าพขาวดํา

W ผูใ้ชก้าํหนด 1-3
คณุสามารถบันทกึ [ภาพบคุคล], [ภาพววิ], ไฟลร์ปูแบบภาพ และอืน่ๆ 
เป็นรปูแบบพืน้ฐาน และทําการปรับแตง่ไดต้ามตอ้งการ (น.168) 
รปูแบบภาพทีผู่ใ้ชกํ้าหนดใดๆ ทีไ่มไ่ดต้ัง้คา่จะใชค้า่เดยีวกบัรูปแบบภาพ 
[ปกต]ิ

สญัลักษณ์หนา้จอเลอืกรปูแบบภาพ อา้งองิถงึพารามเิตอร ์เชน่ [ความคมชดั] 
และ [ความเปรยีบตา่ง] ตัวเลขแสดงการตัง้คา่พารามเิตอร ์เชน่ [ความคมชดั] 
และ [ความเปรยีบตา่ง] สําหรับแตล่ะรปูแบบภาพ

สญัลกัษณ์

สญัลกัษณ์

ภาพขาวดําทีถ่า่ยดว้ยรปูแบบ JPEG ไมส่ามารถทําใหก้ลับมาเป็นภาพสไีด ้หาก
คณุตอ้งการถ่ายภาพเป็นภาพสตีอ่ในภายหลัง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดย้กเลกิ
การตัง้คา่ [ภาพขาวดํา] แลว้

คณุสามารถแสดง <z> ในชอ่งมองภาพและบนแผง LCD เมือ่ [ภาพขาวดํา] ถกู
ตัง้คา่ (น.441)

g ความคมชดั

h ความเปรยีบตา่ง

i ความอิม่ตวัของสี

j โทนสี

k ลกูเลน่ฟิลเตอร ์(ภาพขาวดํา)

l ลกูเลน่โทนส ี(ภาพขาวดํา)
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คณุสามารถกําหนดรปูแบบภาพเองไดโ้ดยการปรับพารามเิตอรแ์ตล่ะตัว เชน่ 
[ความคมชดั] และ [ความเปรยีบตา่ง] ในการดผูลลัพธท์ีไ่ด ้ใหถ้า่ยภาพ
ทดสอบ ในการกําหนด [ภาพขาวดาํ] เอง โปรดดหูนา้ 167

1 กดปุ่ ม <b>

2 เลอืก [A]
 หนา้จอการเลอืกรูปแบบภาพจะปรากฏขึน้

3 เลอืกรปูแบบภาพ
 เลอืกรูปแบบภาพ จากนัน้กดปุ่ ม 

<B>

4 เลอืกพารามเิตอร์
 เลอืกพารามเิตอร ์เชน่ [ความคมชดั] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

A การกาํหนดรปูแบบภาพเองN



A การกําหนดรปูแบบภาพเองN
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5 ปรบัพารามเิตอร์
 ปรับพารามเิตอรต์ามตอ้งการ จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

 กดปุ่ ม <M> เพือ่บันทกึพารามเิตอร์
ทีป่รับ หนา้จอเลอืกรปูแบบภาพจะ
ปรากฏขึน้อกีครัง้

 การตัง้คา่พารามเิตอรใ์ดๆ ทีต่า่งจาก
คา่มาตรฐานจะแสดงเป็นสน้ํีาเงนิ

การต ัง้คา่พารามเิตอรแ์ละผลทีไ่ด้
g ความคมชดั  0: เสน้ขอบคมชดันอ้ย +7: เสน้ขอบคมชดั

h ความเปรยีบตา่ง -4: ความเปรยีบตา่งตํา่ +4: ความเปรยีบตา่งสงู

i ความอิม่ตวัของสี -4: ความอิม่ตวัของสตํีา่ +4: ความอิม่ตวัของสสีงู

j โทนสี -4: โทนสผีวิแดง +4: โทนสผีวิเหลอืง

 โดยการเลอืก [ต ัง้คา่เร ิม่ตน้] ในขัน้ตอนที ่4 คณุจะสามารถยอ้นรปูแบบภาพนัน้
กลับสูก่ารตัง้คา่พารามเิตอรเ์ริม่ตน้ได ้

 ในการถา่ยดว้ยรปูแบบภาพทีค่ณุปรับ กอ่นอืน่ใหเ้ลอืกรปูแบบภาพทีป่รับ จากนัน้
จงึถา่ยภาพ
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A การกําหนดรปูแบบภาพเองN

สําหรับภาพขาวดํา คณุสามารถปรับ [ลกูเลน่ฟิลเตอร]์ และ [ลกูเลน่โทนส]ี 
เพิม่เตมิจาก [ความคมชดั] และ [ความเปรยีบตา่ง] ทีอ่ธบิายในหนา้กอ่นหนา้
ไดอ้กีดว้ย

kลกูเลน่ฟิลเตอร์
ดว้ยการใชล้กูเลน่ฟิลเตอรก์บัภาพขาวดํา 
คณุจะสามารถทําใหเ้มฆสขีาวหรอืตน้ไม ้
สเีขยีวโดดเดน่ยิง่ขึน้ 

lลกูเลน่โทนสี
ดว้ยการใชล้กูเลน่โทนส ีคณุจะสามารถ
สรา้งภาพขาวดําในสนัีน้ได ้ซึง่สามารถ
ทําใหภ้าพดนู่าประทับใจยิง่ขึน้ได ้
สเีหลา่นีส้ามารถเลอืกได:้ [N:ไมใ่ช]้ 
[S:ซเีปีย] [B:นํา้เงนิ] [P:มว่ง] หรอื 
[G:เขยีว]

V การปรบัภาพขาวดาํ

ฟิลเตอร์ ตวัอยา่งลกูเลน่

N:ไมใ่ช ้ ภาพขาวดําธรรมดาโดยไมใ่ชล้กูเลน่ฟิลเตอร์

Ye:เหลอืง ทอ้งฟ้าจะดเูป็นธรรมชาตขิึน้ และเมฆสขีาวจะดสูดขึน้

Or:สม้ ทอ้งฟ้าจะดมูดืลงเล็กนอ้ย อาทติยต์กจะดสูวยขึน้

R:แดง ทอ้งฟ้าจะดคูอ่นขา้งมดื ใบไมร้ว่งจะดสูดและสวา่งขึน้

G:เขยีว โทนสผีวิและรมิฝีปากจะดจูดื ตน้ไมส้เีขยีวจะดสูดและสวา่งขึน้

การเพิม่ [ความเปรยีบตา่ง] จะทําใหล้กูเลน่ฟิลเตอรช์ดัเจนยิง่ขึน้
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คณุสามารถเลอืกรปูแบบภาพพืน้ฐาน เชน่ [ภาพบคุคล] หรอื [ภาพววิ] ปรับ
พารามเิตอรข์องรปูแบบนัน้ตามตอ้งการแลว้บันทกึภายใต ้[ผูใ้ชก้าํหนด 1] 
[ผูใ้ชก้าํหนด 2] หรอื [ผูใ้ชก้าํหนด 3]
คณุสามารถสรา้งรปูแบบภาพหลายรูปแบบทีม่กีารตัง้คา่พารามเิตอร ์เชน่ 
ความคมชดัและความเปรยีบตา่งทีแ่ตกตา่งกนัไป
คณุยังสามารถปรับพารามเิตอรข์องรปูแบบภาพทีบ่นัทกึลงในกลอ้งดว้ย EOS 
Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS น.536) ไดอ้กีดว้ย

1 กดปุ่ ม <b>

2 เลอืก [A]
 หนา้จอการเลอืกรูปแบบภาพจะปรากฏขึน้

3 เลอืก [ผูใ้ชก้าํหนด *]
 เลอืก [ผูใ้ชก้าํหนด *] จากนัน้กดปุ่ ม 

<B>

4 กดปุ่ ม <0>
 เมือ่เลอืก [รปูแบบภาพ] ไว ้ใหก้ดปุ่ ม 

<0>

5 เลอืกรปูแบบภาพพืน้ฐาน
 เลอืกรูปแบบภาพพืน้ฐาน จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 ในการปรับพารามเิตอรข์องรปูแบบภาพ
ทีบ่ันทกึลงในกลอ้งดว้ย EOS Utility 
(ซอฟตแ์วร ์EOS) ใหเ้ลอืกรปูแบบภาพทีน่ี่

A การบนัทกึรปูแบบภาพN
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A การบนัทกึรปูแบบภาพN

6 เลอืกพารามเิตอร์
 เลอืกพารามเิตอร ์เชน่ [ความคมชดั] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

7 ปรบัพารามเิตอร์
 ปรับพารามเิตอรต์ามตอ้งการ จากนัน้
กดปุ่ ม <0>
สําหรับรายละเอยีด โปรดด ู“การกําหนด
รปูแบบภาพเอง” (น.165)

 กดปุ่ ม <M> เพือ่บันทกึรปูแบบภาพ
ทีแ่กไ้ข จากนัน้หนา้จอเลอืกรปูแบบภาพ
จะปรากฏขึน้อกีครัง้

 รปูแบบภาพพืน้ฐานจะระบไุวท้างดา้นขวา
ของ [ผูใ้ชก้าํหนด *]

 หากรปูแบบภาพถกูบันทกึไวแ้ลว้ภายใต ้[ผูใ้ชก้ําหนด *] การเปลีย่นรปูแบบ
ภาพพืน้ฐานในขัน้ตอนที ่5 จะยกเลกิการตัง้คา่พารามเิตอรข์องรปูแบบภาพ
ทีบ่นัทกึไว ้

 หากคณุเลอืก [ลบการต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมด] (น.70) การตัง้คา่ [ผูใ้ชก้ําหนด *] 
ทัง้หมดจะคนืสูค่า่เริม่ตน้ รปูแบบภาพทีบ่ันทกึผา่น EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS) 
จะมเีพยีงแคพ่ารามเิตอรท์ีแ่กไ้ขเทา่นัน้ทีค่นืสูก่ารตัง้คา่เริม่ตน้

 ในการถา่ยดว้ยรปูแบบภาพทีค่ณุปรับ เลอืกรปูแบบ [ผูใ้ชก้ําหนด *] ทีบ่นัทกึ
จากนัน้จงึถา่ยภาพ

 สําหรับขัน้ตอนการบนัทกึไฟลร์ปูแบบภาพไปยังกลอ้ง โปรดดคููม่อืการใชง้าน 
EOS Utility (น.536)
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สมดลุแสงขาว (WB) สามารถทําใหพ้ืน้ทีข่าวภายในภาพดเูป็นสขีาว โดยปกติ
การตัง้คา่ [Q] (อตัโนมัต)ิ จะไดส้มดลุแสงขาวทีเ่หมาะสม หากสสีนัทีไ่ด ้
ไมเ่ป็นธรรมชาตเิมือ่ใช ้[Q] คณุสามารถเลอืกสมดลุแสงขาวใหเ้หมาะกบั
แหลง่กําเนดิแสง หรอืปรับดว้ยตนเองโดยการถา่ยภาพวัตถทุีม่สีขีาว
<A> ตัง้คา่โดยอตัโนมัตเิป็นโหมด [Q]

1 กดปุ่ ม <n> (9)

2 เลอืกการต ัง้คา่สมดลุแสงขาว
 ในขณะทีม่องแผง LCD หรอืชอ่งมองภาพ 
ใหห้มนุปุ่ ม <5>

(โดยประมาณ)

* ใชไ้ดก้บั Speedlite ทีม่ฟัีงกช์ัน่การสง่สญัญาณอณุหภมูสิ ีหรอืมเิชน่นัน้ จะถกูตัง้คา่
ตายตัวทีป่ระมาณ 6000 K

B: การต ัง้คา่สมดลุแสงขาวN

ลกัษณะ โหมด อณุหภมูสิ ี(K: เคลวนิ)

Q อตัโนมตัิ 3000-7000

W แสงแดด 5200

E แสงในรม่ 7000

R เมฆครึม้ โพลเ้พล ้อาทติยต์ก 6000

Y หลอดไฟทงัสเตน 3200

U แสงหลอดฟลอูอเรสเซนตข์าว 4000

D ใชแ้ฟลช ตัง้คา่อตัโนมตั*ิ

O กําหนดเอง (น.171) 2000-10000

P อณุหภมูสิ ี(น.173) 2500-10000

นอกจากนีค้ณุยังสามารถตัง้คา่ดว้ย [z2: สมดลุแสงขาว]
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B: การตัง้คา่สมดลุแสงขาวN

ในการมองเห็นของมนุษย ์วตัถสุขีาวจะดเูป็นสขีาวไมว่า่แสงจะเป็นชนดิใดก็ตาม 
ดว้ยกลอ้งดจิติอล อณุหภมูขิองสจีะถกูปรับดว้ยซอฟทแ์วรเ์พือ่ทําใหว้ัตถสุขีาว
ดเูป็นสขีาว การปรับนีเ้ป็นการแกไ้ขสขีัน้พืน้ฐาน ฟังกช์ัน่นีจ้ะชว่ยใหส้ามารถ
ถา่ยภาพแสงในรม่ใหม้สีธีรรมชาตไิด ้

สมดลุแสงขาวกําหนดเองชว่ยใหค้ณุสามารถตัง้คา่สมดลุแสงขาวสําหรับแหลง่
กําเนดิแสงเฉพาะเพือ่ความแมน่ยําทีส่งูกวา่ กระทําขัน้ตอนนีโ้ดยใชแ้หลง่กําเนดิ
แสงทีแ่ทจ้รงิ

1 ถา่ยภาพวตัถสุขีาว
 มองผา่นชอ่งมองภาพ และเล็งกรอบ
เสน้ประทัง้หมด (แสดงในภาพประกอบ) 
เหนอืวัตถสุขีาว

 โฟกสัดว้ยตนเองและถา่ยดว้ยการเปิดรับ
แสงมาตรฐานทีต่ัง้คา่สําหรับวตัถสุขีาว

 คณุสามารถใชก้ารตัง้คา่สมดลุแสงขาวใด
ก็ได ้

2 เลอืก [สมดลุแสงขาวกาํหนดเอง]
 ภายใตแ้ท็บ [z2] เลอืก [สมดลุแสงขาว
กาํหนดเอง] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หนา้จอการเลอืกสมดลุแสงขาวทีกํ่าหนด
เองจะปรากฏขึน้

สมดลุแสงขาว

O สมดลุแสงขาวกาํหนดเอง
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3 การนําเขา้ขอ้มลูสมดลุแสงขาว
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีถ่า่ย
ในขัน้ตอนที ่1 จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ในหนา้จอกลอ่งโตต้อบทีป่รากฏขึน้ 
ใหเ้ลอืก [ตกลง] และขอ้มลูจะถกูนําเขา้

 กดปุ่ ม <M> เพือ่ออกจากเมนู

4 กดปุ่ ม <n> (9)

5 เลอืกสมดลุแสงขาวกาํหนดเอง
 มองทีแ่ผง LCD และหมนุปุ่ ม <5> 
เพือ่เลอืก <O>

 หากการเปิดรับแสงทีไ่ดใ้นขัน้ตอนที ่1 แตกตา่งจากการเปิดรับแสงมาตรฐาน
อยา่งมาก อาจสง่ผลใหไ้มไ่ดส้มดลุแสงขาวทีถ่กูตอ้ง

 ในขัน้ตอนที ่3 ภาพเหลา่นีไ้มส่ามารถเลอืกได:้ ภาพทีถ่่ายขณะรปูแบบภาพ
ถกูตัง้คา่เป็น [ภาพขาวดํา] ภาพซอ้น และภาพทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งถา่ยรปูเครือ่งอืน่

 นอกเหนือจากวัตถสุขีาว สามารถใชแ้ผน่ภาพสเีทาหรอืแผ่นสะทอ้นแสงสเีทา 
18% (มจํีาหน่ายทัว่ไป) เพือ่ใหไ้ดส้มดลุแสงขาวทีถ่กูตอ้งมากขึน้

 สมดลุแสงขาวสว่นตวัทีบ่ันทกึดว้ยซอฟตแ์วร ์EOS จะถกูบนัทกึภายใต ้<O> 
หากคณุทําตามขัน้ตอนที ่3 ขอ้มลูสําหรับสมดลุแสงขาวสว่นตัวทีบ่นัทกึไว ้
จะถกูลบ
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B: การตัง้คา่สมดลุแสงขาวN

คณุสามารถตัง้คา่อณุหภมูสิขีองสมดลุแสงขาวไดม้ากมาย สําหรับผูใ้ชง้านขัน้สงู

1 เลอืก [สมดลุแสงขาว]
 ภายใตแ้ท็บ [z2] เลอืก 

[สมดลุแสงขาว] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ต ัง้คา่อณุหภมูสิ ี
 เลอืก [P]
 หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ตัง้คา่อณุหภมูสิ ี
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 อณุหภมูสิสีามารตัง้คา่ไดจ้ากประมาณ 
2500 K ถงึ 10000 K โดยเพิม่ลดทลีะ 
100 K

P การต ัง้คา่อณุหภมูสิ ี

 เมือ่ตัง้คา่อณุหภมูสิสํีาหรบัแสงทีเ่กดิจากฝีมอืมนุษย ์ตัง้คา่ปรับแกส้มดลุแสงขาว 
(สมีว่งหรอืสเีขยีว) ตามความจําเป็น

 หากคณุตัง้คา่ [P] สําหรับการอา่นคา่ดว้ยตวัวดัอณุหภมูสิทีีม่จํีาหน่ายทัว่ไป 
ใหถ้า่ยภาพทดสอบและปรับการตัง้คา่ เพือ่ชดเชยความแตกตา่งระหวา่ง
การอา่นคา่ของตวัวดัอณุหภมูสิกีบัการอา่นคา่อณุหภมูสิขีองกลอ้งถา่ยรปู
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คณุสามารถแกไ้ขสมดลุแสงขาวทีต่ัง้คา่ไวไ้ด ้การปรับจะใหผ้ลแบบเดยีวกนักบั
การใชฟิ้ลเตอรแ์ปลงอณุหภมูสิหีรอืฟิลเตอรช์ดเชยสซีึง่มจํีาหน่ายท่ัวไป แตล่ะ
สสีามารถแกไ้ขเป็นหนึง่ในเกา้ระดับ
สําหรับผูใ้ชง้านขัน้สงูซึง่คุน้เคยกบัการใชฟิ้ลเตอรแ์ปลงอณุหภมูสิหีรอื
ฟิลเตอรช์ดเชยสี

1 เลอืก [ปรบั/ครอ่มแสงขาว]
 ภายใตแ้ท็บ [z2] เลอืก [ปรบั/
ครอ่มแสงขาว] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ต ัง้คา่การแกไ้ขสมดลุแสงขาว
 ใช ้<9> เพือ่เลือ่นเครือ่งหมาย “ ” 
ไปยังตําแหน่งทีเ่หมาะสม

 B สําหรับสน้ํีาเงนิ, A สําหรับสเีหลอืง, M 
สําหรับสมีว่ง และ G สําหรับสเีขยีว 
สมดลุสขีองภาพจะถกูแกไ้ขตามสทีีเ่ลอืก 

 ทางดา้นขวาของหนา้จอ “ปรบัเลือ่น” 
แสดงถงึทศิทางและจํานวนทีแ่กไ้ข
ตามลําดับ

 การกดปุ่ ม <L> จะยกเลกิการตัง้คา่ 
[ปรบั/ครอ่มแสงขาว]

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ออกจากการตัง้คา่

u การปรบัแกส้มดลุแสงขาวN

ปรบัแกส้มดลุแสงขาว

ตวัอยา่งการตัง้คา่: A2, G1

 ระหวา่งปรับแกส้มดลุแสงขาว <u> จะแสดงขึน้บนแผง LCD
 คณุสามารถแสดง <z> ในชอ่งมองภาพและบนแผง LCD เมือ่ตัง้คา่ปรับแก ้
สมดลุแสงขาว (น.441)

 การแกไ้ขสน้ํีาเงนิ/เหลอืงหนึง่ระดับจะเทา่กบัฟิลเตอรแ์ปลงอณุหภมูสิปีระมาณ 5 
ไมเรด (Mired: หน่วยการวดัซึง่แสดงถงึระดับความทบึของฟิลเตอรแ์ปลง
อณุหภมูสิ)ี
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u การปรับแกส้มดลุแสงขาวN

ดว้ยการกดถา่ยเพยีงครัง้เดยีว จะสามารถบันทกึภาพถา่ยสามภาพดว้ยโทนสี
ทีแ่ตกตา่งพรอ้มๆ กนัได ้เมือ่วดักับอณุหภมูสิขีองการตัง้คา่สมดลุแสงขาว
ปัจจบุันแลว้ ภาพจะถกูถา่ยครอ่มดว้ยการตัง้คา่สน้ํีาเงนิ/เหลอืงหรอืการตัง้คา่
สมีว่ง/เขยีว ซึง่เรยีกวา่ ถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว (WB-BKT) ถา่ยภาพ
ครอ่มสมดลุแสงขาวสามารถทําไดถ้งึ ±3 ระดับโดยปรับทลีะระดบั

ต ัง้คา่จํานวนถา่ยภาพครอ่มสมดลุ
แสงขาว
 ในขัน้ตอนที ่2 ของ “ปรับแกส้มดลุ
แสงขาว” เมือ่คณุหมนุปุ่ ม <5> 
สญัลักษณ์ “ ” บนหนา้จอจะเปลีย่นเป็น 
“   ” (3 จดุ)
การหมนุปุ่ มไปทางขวาจะปรับการถา่ย
คร่อม B/A และการหมนุไปทางซา้ยจะ
ปรับการถา่ยคร่อม M/G

 ทีด่า้นขวา “ถา่ยครอ่ม” จะแสดงถงึ
ทศิทางการถา่ยคร่อมและจํานวนทีแ่กไ้ข

 การกดปุ่ ม <L> จะยกเลกิการตัง้คา่ 
[ปรบั/ครอ่มแสงขาว]

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ออกจากการตัง้คา่

ลําดบัการถา่ยครอ่ม
ภาพจะถกูถา่ยครอ่มตามลําดับตอ่ไปนี:้ 1. สมดลุแสงขาวมาตรฐาน, 2. การ
ตัง้คา่สน้ํีาเงนิ (B) และ 3. การตัง้คา่สเีหลอืง (A) หรอื 1. สมดลุแสงขาว
มาตรฐาน, 2. การตัง้คา่สมีว่ง (M) และ 3. การตัง้คา่สเีขยีว (G)

ถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาวอตัโนมตั ิ

การตัง้คา่ B/A ±3 ระดบั
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 ระหวา่งถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุของการถา่ยภาพ
ตอ่เนื่องจะลดลงและจํานวนของภาพทีถ่า่ยจะลดเหลอืหนึง่ในสามของจํานวน
ปกตดิว้ยเชน่กนั

 เนื่องจากกลอ้งจะบันทกึภาพสามภาพดว้ยการถา่ยเพยีงครัง้เดยีว การด์จงึใชเ้วลา
ในการบันทกึภาพถา่ยนานขึน้

 คณุสามารถตัง้คา่การแกไ้ขสมดลุแสงขาวและ AEB พรอ้มกนัไดด้ว้ยถา่ยภาพ
ครอ่มสมดลุแสงขาว หากคณุตัง้คา่ AEB ดว้ยถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว 
จํานวนภาพทัง้หมดเกา้ภาพจะถกูบนัทกึดว้ยการถ่ายเพยีงครัง้เดยีว

 เมือ่ตัง้คา่ถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว ไอคอนสมดลุแสงขาวจะกะพรบิ
 คณุสามารถเปลีย่นจํานวนภาพสําหรับถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว (น.435)
 “Bkt.” ยอ่มาจาก Bracketing หรอืการถา่ยภาพครอ่ม
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หากภาพออกมามดืหรอืความเปรยีบตา่งตํา่ สามารถแกไ้ขความสวา่งและ
ความเปรยีบตา่งไดโ้ดยอตัโนมัต ิคณุสมบัตนิีเ้รยีกวา่ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัต ิ
การตัง้คา่เริม่ตน้เป็น [มาตรฐาน] สําหรับภาพ JPEG การแกไ้ขจะถกูปรับใช ้
ในจังหวะทีถ่า่ยภาพ
[มาตรฐาน] ถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัตใินโหมด <A>

1 เลอืก [ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ
 ภายใตแ้ท็บ [z2] เลอืก [ปรบัแสง
เหมาะสมอตัโนมตั]ิ จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

2 เลอืกการต ัง้คา่
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

3 ถา่ยภาพ
 ภาพจะถกูบันทกึดว้ยความสวา่งและความ
เปรยีบตา่งทีแ่กไ้ขแลว้ตามความจําเป็น

3 การปรบัความสวา่งและความเปรยีบตา่ง
แบบอตัโนมตัNิ

 น๊อยสอ์าจเพิม่ขึน้โดยขึน้อยูก่บัสภาวะในการถา่ยภาพ
 หากการปรับแสงเหมาะสมอตัโนมัตสิงูเกนิไปและภาพสวา่งมากไป ใหต้ัง้คา่เป็น 

[ตํา่] หรอื [ไมใ่ชง้าน]
 หากปรับการตัง้คา่ไวเ้ป็นอยา่งอืน่นอกเหนือจาก [ไมใ่ชง้าน] และคณุใชก้าร
ชดเชยแสงหรอืชดเชยระดับแสงแฟลชเพือ่ทําใหก้ารเปิดรับแสงมดืลง ภาพทีไ่ด ้
อาจยังคงสวา่งอยู ่หากคณุตอ้งการการเปิดรับแสงทีม่ดืลง ใหป้รับฟังกช์ัน่นีเ้ป็น 
[ไมใ่ชง้าน]

 หาก [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] ถูกตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] การปรับแสง
เหมาะสมอัตโนมัตจิะถกูปรับเป็น [ไมใ่ชง้าน] โดยอัตโนมัติ

ในขัน้ตอนที ่2 หากคณุกดปุ่ ม <B> และไมเ่ลอืก <X> การตัง้คา่ 
[ปิดในโหมด M หรอื B] คําสัง่ [ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ สามารถตัง้คา่ได ้
ในโหมด <a> และ <F> อกีดว้ย
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คณุสมบัตนิีส้ามารถลดจุดรบกวนทีเ่กดิขึน้ในภาพ ถงึแมว้า่การลดจดุรบกวน
จะใชไ้ดก้บัความไวแสงทกุคา่ แตจ่ะไดผ้ลดเีป็นพเิศษในขณะทีใ่ชค้วามไวแสง
สงู เมือ่ใชค้วามไวแสงตํา่ จดุรบกวนในสว่นทีม่ดืของภาพ (บรเิวณเงามดื) จะ
ถกูปรับลดลง

1 เลอืก [ลดจดุรบกวนจากความไวแสง 
ISO สงู]
 ภายใตแ้ท็บ [z3] เลอืก [ลดจดุรบกวน
จากความไวแสง ISO สงู] จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

2 ต ัง้ระดบั
 เลอืกระดับการลดจุดรบกวนทีต่อ้งการ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 M: ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ
การตัง้คา่นีใ้ชเ้พือ่ลดจดุรบกวนโดยคงคณุภาพของภาพทีส่งูกวา่เมือ่เทยีบ
กับ [สงู] สําหรับภาพเดีย่วทีไ่ด ้เกดิจากการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสีภ่าพแลว้
จัดรวมเขา้ดว้ยกันโดยอตัโนมัตเิป็นภาพเดีย่วแบบ JPEG
หากตัง้คา่คณุภาพในการบันทกึภาพเป็น RAW หรอื RAW+JPEG คณุจะ
ไมส่ามารถตัง้คา่ [ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ]

3 ถา่ยภาพ
 ภาพจะถกูบันทกึโดยปรับใชก้ารลดจดุรบกวน

3 การต ัง้คา่ลดจดุรบกวนN

การลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู

เมือ่ตัง้คา่ลดจดุรบกวนถ่ายหลายภาพ คณุสามารถแสดง <z> ในชอ่งมองภาพและ
บนแผง LCD (น.441)
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ขอ้ควรระวงัในการต ัง้คา่ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ

 หากมคีวามคลาดแนวทีเ่ห็นไดช้ดัในภาพทีเ่กดิจากการสัน่ของกลอ้ง ลกูเลน่การ
ลดน๊อยสอ์าจลดลง

 หากคณุกําลังถอืกลอ้งถา่ย ใหถ้อืใหม้ัน่เพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งสัน่ แนะนําใหใ้ช ้
ขาตัง้กลอ้ง

 หากคณุถา่ยภาพวตัถทุีก่ําลังเคลือ่นไหว วตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นไหวนัน้อาจมรีอ่งรอย
หลงเหลอือยู่

 การปรับแนวภาพอาจไมทํ่างานอยา่งสมบรูณ์กบัลวดลายทีเ่ป็นแบบแผน (ตาราง 
ริว้ ฯลฯ) หรอื เรยีบแบน ภาพโทนสเีดยีว

 หากความสวา่งของวัตถเุปลีย่นแปลงในการถา่ยภาพทีถ่า่ยตดิตอ่กนั 4 ภาพ อาจ
สง่ผลใหภ้าพมคีา่แสงทีไ่มส่มํา่เสมอ

 การบันทกึภาพลงบนการด์จะใชเ้วลานานกวา่การถา่ยภาพปกต ิในขณะการ
ประมวลผลภาพ “buSY” จะแสดงขึน้ในชอ่งมองภาพและบนแผง LCD และคณุ
ไมส่ามารถถา่ยภาพไดจ้นกวา่การประมวลผลจะเสร็จสิน้

 คณุไมส่ามารถใช ้AEB และ ถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว
 การตัง้คา่ [ภาพบดิเบีย้ว] จะถกูปรับโดยอตัโนมัตเิป็น [ไมใ่ชง้าน]
 หาก [z3: ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน] [z3: ถา่ยภาพซอ้น] 

[z3: โหมด HDR] AEB หรอื ถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว ถกูตัง้คา่ 
[ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ] ไมส่ามารถตัง้คา่ได ้

 การยงิแฟลชไมส่ามารถใชง้านได ้แสงชว่ยปรับโฟกสัจะถกูปลอ่ยออกมาตาม
การตัง้คา่ [23: เปิดแสงไฟชว่ยปรบัโฟกสั]

 คณุไมส่ามารถตัง้คา่ [ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ] สําหรับเปิดหนา้กลอ้ง
คา้งชตัเตอรไ์ว ้และการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 การตัง้คา่จะเปลีย่นเป็น [มาตรฐาน] โดยอัตโนมัตหิากคณุทําสิง่ใดสิง่หนึง่
ตอ่ไปนี:้ ปรับสวติชก์ลอ้งไปที ่<2>, เปลีย่นแบตเตอรี,่ เปลีย่นการด์, 
เลอืกโหมดการถา่ยภาพ <A> หรอื <F>, ตัง้คา่หรอืเปลีย่นคณุภาพใน
การบันทกึภาพเป็น RAW หรอื RAW+JPEG หรอืเปลีย่นเป็นการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
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การลดจดุรบกวนนีใ้ชไ้ดก้บัภาพทีม่กีารเปิดรับแสง 1 วนิาทหีรอืนานกวา่

1 เลอืก [ลดจดุรบกวนจากการเปิด
ชตัเตอรน์าน]
 ภายใตแ้ท็บ [z3] เลอืก [ลดจดุรบกวน
จากการเปิดชตัเตอรน์าน] จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

2 ปรบัการต ัง้คา่ทีต่อ้งการ
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

 อตัโนมตั ิ
สําหรับภาพทีม่กีารเปิดรับแสง 1 วนิาทหีรอืนานกวา่ การลดจดุรบกวนจะ
ทํางานโดยอตัโนมัตหิากตรวจพบจดุรบกวนทีเ่กดิขึน้จากการเปิดชตัเตอร์
นาน การตัง้คา่ [อตัโนมตั]ิ เหมาะสําหรับการถา่ยภาพเกอืบทกุแบบ

 เปิด
การลดจดุรบกวนจะทํางานสําหรับทกุภาพทีม่กีารเปิดรับแสง 1 วนิาทหีรอื
นานกวา่ การตัง้คา่เป็น [เปิด] อาจชว่ยลดจดุรบกวนทีไ่มส่ามารถตรวจจับ
ไดใ้นขณะทีต่ัง้คา่เป็น [อตัโนมตั]ิ

3 ถา่ยภาพ
 ภาพจะถกูบันทกึโดยปรับใชก้ารลด
จดุรบกวน

การลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน
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 เมือ่ใช ้[อตัโนมตั]ิ และ [เปิด] กระบวนการลดจดุรบกวนภายหลังจากการ
ถา่ยภาพอาจใชเ้วลาเทา่กบัการเปิดรับแสง ในระหวา่งการลดจุดรบกวน สามารถ
ถา่ยภาพตอ่ไปไดต้ราบใดทีต่ัวแสดงจํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุในชอ่งมองภาพ
แสดง “1” หรอืมากกวา่

 ภาพทีถ่่ายดว้ย ISO 1600 หรอืสงูกวา่เมือ่ตัง้คา่ [เปิด] อาจดเูป็นเม็ดหยาบ
มากกวา่เมือ่ตัง้คา่ [ปิด] หรอื [อตัโนมตั]ิ

 เมือ่ตัง้คา่ [เปิด] หากถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงนานขณะใชง้านการแสดงภาพแบบ 
Live View ขอ้ความ “BUSY” จะแสดงขึน้ขณะดําเนนิการลดจุดรบกวน การแสดง 
Live View ไมป่รากฏจนกวา่จะลดน๊อยสเ์สร็จ (คณุไมส่ามารถถา่ยภาพเพิม่เตมิได)้
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คณุสามารถลดบรเิวณสวา่งจา้ทีม่กีารเปิดรับแสงมากเกนิไป

1 เลอืก [เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง]
 ภายใตแ้ท็บ [z3] เลอืก [เนน้โทนภาพ
บรเิวณสวา่ง] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ใชง้าน]
 รายละเอยีดสว่นทีส่วา่งจา้จะถกูปรับปรงุ 
ชว่งไดนามกิขยายจากโทนสเีทา
มาตรฐาน 18% ไปยังบรเิวณทีส่วา่งจา้ 
การไลโ่ทนระหวา่งระดับสเีทาและสว่น
สวา่งจะเรยีบเนยีนขึน้

3 ถา่ยภาพ
 ภาพจะถกูบันทกึโดยปรับใชก้ารเนน้
โทนภาพบรเิวณสวา่ง

3 เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่งN

เมือ่ตัง้คา่ [ใชง้าน] จุดรบกวนอาจเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย

เมือ่ตัง้คา่ [ใชง้าน] ชว่งทีส่ามารถตัง้คา่ไดจ้ะเป็น ISO 200 - ISO 16000 นอกจากนี้ 
ไอคอน <A> จะแสดงในชอ่งมองภาพและบนแผง LCD เมือ่ใชง้านการเนน้โทนภาพ
บรเิวณสวา่ง
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ระดับแสงบรเิวณขอบภาพทีล่ดลง เกดิจากลักษณะเฉพาะของเลนสท์ีส่ง่ผล
ใหม้มุของภาพทัง้สีม่มุดมูดืลง สทีีผ่ดิปกตริอบขอบวัตถเุรยีกวา่ความคลาดส ี
และการบดิเบีย้วของภาพเนือ่งจากลักษณะเฉพาะของเลนสเ์รยีกวา่ความ
คลาดสว่น ความคลาดเคลือ่นของเลนสแ์ละระดับแสงทีล่ดลงสามารถแกไ้ขได ้
คา่เริม่ตน้ของการแกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพและความคลาดสถีกูตัง้เป็น 
[ใชง้าน] และการแกไ้ขความคลาดสว่นถกูตัง้เป็น [ไมใ่ชง้าน]
หาก [ไมม่ขีอ้มลูแกไ้ข] แสดงขึน้ ใหด้ ูขอ้มลูแกไ้ขเลนส"์ ในหนา้ 185

1 เลอืก [แกไ้ขความคลาดเคลือ่น
ของเลนส]์
 ภายใตแ้ท็บ [z1] เลอืก [แกไ้ขความ
คลาดเคลือ่นของเลนส]์ จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

2 เลอืกการต ัง้คา่
 ตรวจสอบวา่ [มขีอ้มลูแกไ้ข] สําหรับ
เลนสท์ีใ่ชแ้สดงขึน้

 เลอืก [ระดบัแสงขอบภาพ] จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

 เลอืก [ใชง้าน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 ถา่ยภาพ
 ภาพจะถกูบันทกึโดยมกีารแกไ้ขระดับ
แสงบรเิวณขอบภาพแลว้

3การแกไ้ขระดบัแสงบรเิวณขอบภาพและ
ความคลาดเคลือ่นของเลนส์

การแกไ้ขระดบัแสงบรเิวณขอบภาพ

อาจมน๊ีอยสป์รากฏทีข่อบภาพโดยขึน้อยูก่บัสภาวะในการถา่ยภาพ

 ปรมิาณการแกไ้ขทีป่รับใชจ้ะตํา่กวา่ปรมิาณการแกไ้ขสงูสดุที ่Digital Photo 
Professional (EOS ซอฟตแ์วร,์ น.536)

 ความไวแสงยิง่มาก ปรมิาณการแกไ้ขยิง่นอ้ยลง
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1 เลอืกการต ัง้คา่
 ตรวจสอบวา่ [มขีอ้มลูแกไ้ข] สําหรับ
เลนสท์ีใ่ชแ้สดงขึน้

 เลอืก [สคีลาดเคลือ่น] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

 เลอืก [ใชง้าน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ถา่ยภาพ
 ภาพจะถกูบันทกึโดยมกีารแกไ้ขความ
คลาดสแีลว้

1 เลอืกการต ัง้คา่
 ตรวจสอบวา่ [มขีอ้มลูแกไ้ข] สําหรับ
เลนสท์ีใ่ชแ้สดงขึน้

 เลอืก [ภาพบดิเบีย้ว] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

 เลอืก [ใชง้าน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ถา่ยภาพ
 ภาพจะถกูบันทกึโดยมกีารแกไ้ขความ
คลาดสว่นแลว้

การแกไ้ขความคลาดสี

การแกไ้ขความคลาดสว่น
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กลอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูสําหรับการแกไ้ขระดบัแสงบรเิวณขอบภาพ การแกไ้ข
ความคลาดส ีและการแกไ้ขความคลาดสว่นของเลนสป์ระมาณ 30 ตัว หากคณุ
เลอืก [ใชง้าน] การแกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพ การแกไ้ขความคลาดส ี
และการแกไ้ขความคลาดสว่นจะถกูปรับใชโ้ดยอตัโนมตัสํิาหรับเลนสท์ีม่ขีอ้มลู
แกไ้ขบันทกึไวใ้นกลอ้ง

ดว้ย EOS Utility (EOS ซอฟตแ์วร)์ คณุจะสามารถตรวจสอบไดว้า่เลนสต์ัวใด
บา้งทีม่ขีอ้มลูแกไ้ขบันทกึอยูใ่นกลอ้ง คณุยังสามารถบันทกึขอ้มลูแกไ้ขของ
เลนสท์ีย่ังไมม่กีารบันทกึไวไ้ดอ้กีดว้ย สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้าน 
EOS Utility (น.536) ใน CD-ROM คูม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร์

ขอ้มลูแกไ้ขเลนส์

 เมือ่ใชง้านแกไ้ขความคลาดสว่น กลอ้งจะบนัทกึชว่งของภาพแคบกวา่ทีม่องเห็น
ผา่นชอ่งมองภาพ (ขอบภาพจะถกูครอบและความละเอยีดจะถกูลดลงเล็กนอ้ย)

 หากคณุตัง้คา่ [ภาพบดิเบีย้ว] เป็น [ใชง้าน] จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ (น.155) 
ระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนือ่งจะลดลง

 ความคลาดสว่นจะไมถู่กแกไ้ข หากคณุถา่ยภาพเคลือ่นไหวหรอืตัง้คา่โหมด HDR 
ถา่ยภาพซอ้น หรอื ลดจุดรบกวนถา่ยหลายภาพ

 การใชง้านแกไ้ขความคลาดสว่นขณะถา่ยภาพแบบ Live View จะสง่ผลกบั
มมุมองเล็กนอ้ย

 หากคณุขยายภาพระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View แกไ้ขความคลาดสว่น
ไมถ่กูปรับใชก้บัภาพทีแ่สดงอยู ่ดังนัน้ หากขอบภาพถกูขยาย บางสว่นของภาพ
ทีจ่ะไมถ่กูบนัทกึในภาพจรงิอาจแสดงขึน้

 เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น (น.407) จะไมถู่กผนวกลงในภาพทีบ่นัทกึเมือ่ใชง้านแกไ้ข
ความคลาดสว่น นอกจากนี ้จุด AF จะไมแ่สดงขึน้ (น.359) เมือ่คณุเลน่ภาพ
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ขอ้ควรระวงัสําหรบัแกไ้ขเลนส์
 แกไ้ขขอบภาพมดื แกไ้ขความคลาดส ีและ แกไ้ขความคลาดสว่น ไมส่ามารถ
ปรับใชก้บัภาพ JPEG ทีถ่า่ยไปแลว้ได ้

 เมือ่ใชเ้ลนสท์ีไ่มใ่ชข่องแคนนอน ขอแนะนําใหต้ัง้คา่การแกไ้ขเป็น [ไมใ่ชง้าน] 
ถงึแมว้า่ [มขีอ้มลูแกไ้ข] จะแสดงอยูก่็ตาม

 หากคณุใชก้ารดภูาพแบบขยายระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View แกไ้ขขอบ
ภาพมดื แกไ้ขความคลาดส ีและ แกไ้ขความคลาดสว่น จะไมม่ผีลในภาพทีแ่สดง
บนหนา้จอ

 ปรมิาณการแกไ้ขจะนอ้ย หากเลนสท์ีใ่ชไ้มม่ขีอ้มลูระยะหา่ง

ขอ้ควรทราบสําหรบัแกไ้ขเลนส์
 หากมองไมเ่ห็นผลของการแกไ้ข ใหข้ยายภาพหลงัจากทีถ่า่ยและตรวจสอบ
อกีครัง้

 การแกไ้ขสามารถปรับใชแ้มต้ดิตวัขยายกําลังหรอืตวัแปลงขนาดเทา่ตวัอยูก่็ตาม
 หากไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูแกไ้ขของเลนสท์ีต่ดิอยูล่งในกลอ้ง ผลลัพธท์ีไ่ดจ้ะ
เหมอืนกบัเมือ่ตัง้การแกไ้ขเป็น [ไมใ่ชง้าน]
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หากคณุถา่ยภาพโดยใชค้วามเร็วชตัเตอรส์งูภายใตแ้หลง่กําเนดิแสง เชน่ 
หลอดฟลอูอเรสเซนต ์การกะพรบิของหลอดไฟทําใหเ้กดิแสงวบูวาบและภาพ
อาจมกีารเปิดรับแสงในแนวตัง้ไมส่มํา่เสมอ หากใชก้ารถา่ยภาพตอ่เนือ่งภายใต ้
สภาวะเหลา่นี ้อาจสง่ผลใหก้ารเปิดรับแสงหรอืสโีดยรวมของภาพไมส่มํา่เสมอ
ดว้ยการถา่ยลดแสงวบูวาบ กลอ้งจะตรวจสอบความถีใ่นการกะพรบิของแหลง่
กําเนดิแสงและถา่ยภาพเมือ่ผลกระทบจากแสงวบูวาบทีม่ตีอ่การเปิดรับแสงหรอื
สนีอ้ยทีส่ดุ

1 เลอืก [ถา่ยลดแสงวบูวาบ]
 ภายใตแ้ท็บ [z4] เลอืก [ถา่ยลดแสง
วบูวาบ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ใชง้าน]

3 ถา่ยภาพ
 ภาพจะถกูถา่ยโดยลดความไมส่มํา่เสมอ
ของการเปิดรับแสงหรอืสทีีเ่กดิจากแสง
วบูวาบ

3 การลดแสงวบูวาบN

 เมือ่ตัง้คา่ [ใชง้าน] และคณุถา่ยภาพภายใตแ้หลง่แสงวบูวาบ เวลาทีใ่ชต้อบ
สนองชตัเตอรอ์าจมากขึน้เล็กนอ้ย นอกจากนี ้ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
อาจชา้ลง และชว่งเวลาถ่ายอาจไมส่มํา่เสมอ

 ฟังกช์ัน่นีไ้มส่ามารถทํางานกบัการถา่ยภาพแบบ Live View และการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว

 ในโหมด <d> หรอื <f> หากความเร็วชตัเตอรเ์ปลีย่นแปลงระหวา่งการถา่ยภาพ
ตอ่เนื่อง หรอื หากคณุถา่ยหลายภาพในฉากเดยีวกนัดว้ยความเร็วชตัเตอรต์า่งกนั 
โทนสอีาจไมส่มํา่เสมอ เพือ่หลกีเลีย่งโทนสไีมส่มํา่เสมอ ใหใ้ชโ้หมด <s> 
หรอื <a> กบัความเร็วชตัเตอรต์ายตัว

 โทนสขีองภาพทีถ่า่ยเมือ่ตัง้คา่ [ถา่ยลดแสงวบูวาบ] เป็น [ใชง้าน] อาจ
แตกตา่งจากเมือ่ตัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน]

 แสงวบูวาบทีม่คีวามถีน่อกเหนือไปจาก 100 Hz หรอื 120 Hz ไมส่ามารถถกู
ตรวจพบได ้นอกจากนี ้หากความถีข่องแสงวบูวาบเปลีย่นแปลงระหวา่งถ่ายภาพ
ตอ่เนื่อง ผลของแสงวบูวาบไมส่ามารถลดลงได ้
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 หากวตัถมุฉีากหลงัมดื หรอืหากมแีสงสวา่งจา้ในภาพ แสงวบูวาบอาจไมถ่กู
ตรวจพบ

 ภายใตส้ภาวะทีม่แีสงชนดิพเิศษ กลอ้งอาจไมส่ามารถลดผลของแสงวบูวาบได ้
แมใ้นขณะที ่<G> แสดงขึน้

 แสงวบูวาบอาจไมถ่กูตรวจพบอยา่งสมบรูณ์ ขึน้อยูก่บัชนดิของแหลง่แสง
 หากคณุจัดองคป์ระกอบภาพใหม ่<G> อาจปรากฏและหายไป
 ขึน้อยูก่บัแหลง่แสง หรอืสภาวะการถา่ยภาพ ถงึแมค้ณุใชฟั้งกช์ัน่นีผ้ลอาจ
ไมเ่ป็นไปตามทีค่าดไว ้

 แนะนําใหถ้่ายภาพทดสอบ
 หาก <G> ไมแ่สดงขึน้ในชอ่งมองภาพ ใหทํ้าเครือ่งหมายถกู [การตรวจจบั
แสงวบูวาบ] ใน [แสดง/ซอ่นในชอ่งมองภาพ] (น.78) เมือ่กลอ้งทําการ
ลดผลของแสงวบูวาบขณะทีค่ณุถา่ยภาพ <G> จะสวา่งขึน้ ภายใตแ้หลง่
แสงทีไ่มม่แีสงวบูวาบ หรอืไมม่แีสงวบูวาบถกูตรวจพบ <G> จะไมแ่สดงขึน้

 หาก [การตรวจจบัแสงวบูวาบ] ถกูทําเครือ่งหมายถกู และ [z4: ถา่ยลดแสง
วบูวาบ] ตัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน], การวดัภายใตแ้หลง่แสงวบูวาบจะทําให ้
<G> กะพรบิเตอืนในชอ่งมองภาพ แนะนําใหต้ัง้คา่ [ใชง้าน] กอ่นการ
ถา่ยภาพ

 ในโหมด <A> ผลของแสงวบูวาบจะลดลงเมือ่คณุถ่ายภาพ แต ่<G> 
จะไมแ่สดงขึน้

 ถา่ยลดแสงวบูวาบสามารถใชง้านกบัแฟลชได ้อยา่งไรก็ตาม คณุอาจไมไ่ดผ้ล
ตามทีค่าดไวจ้ากการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้าย
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ชว่งสําหรับปรับคา่การแสดงสเีรยีกวา่ “พกิดัส”ี ดว้ยกลอ้งตัวนี ้คณุสามารถปรับ
พกิดัสสํีาหรับการถา่ยภาพเป็น sRGB หรอื Adobe RGB สําหรับการถา่ยภาพ
ท่ัวไป ควรใช ้sRGB
พกิดัสถีกูตัง้คา่อัตโนมตัเิป็น [sRGB] ในโหมด <A>

1 เลอืก [พกิดัส]ี
 ภายใตแ้ท็บ [z2] เลอืก [พกิดัส]ี 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ปรบัพืน้ทีส่ที ีต่อ้งการ
 เลอืก [sRGB] หรอื [Adobe RGB] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

พกิดัสนีีใ้ชสํ้าหรับงานพมิพเ์ชงิพาณชิยห์รอืการใชง้านในอตุสาหกรรมอืน่
เป็นหลัก ไมแ่นะนําใหใ้ชก้ารตัง้คา่นีห้ากคณุไมม่คีวามคุน้เคยกบัการ
ประมวลผลภาพ Adobe RGB และกฎของการออกแบบระบบไฟลสํ์าหรับกลอ้ง 
Camera File System 2.0 (Exif 2.21 หรอืสงูกวา่) ภาพจะดหูมองมากเมือ่
เปิดในสภาพแวดลอ้มของคอมพวิเตอรแ์บบ sRGB และใชเ้ครือ่งพมิพท์ีไ่ม่
รองรับ Camera File System 2.0 (Exif 2.21 หรอืสงูกวา่) ทัง้นีจ้งึจําเป็นตอ้ง
นําภาพไปดําเนนิการตอ่ดว้ยซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร์

3 การต ัง้คา่พกิดัสNี

Adobe RGB

 หากภาพนิง่ทีถ่า่ยปรับพกิดัสไีวเ้ป็น Adobe RGB อกัขระตวัแรกของชือ่ไฟลจ์ะเป็น 
ขดีลา่ง “_”

 ไมม่กีารผนวกโปรไฟล ์ICC สําหรับคําอธบิายเกีย่วกบัโปรไฟล ์ICC โปรดดคููม่อื
การใชง้านซอฟตแ์วร ์(น.539) ใน CD-ROM
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คณุสามารถสรา้งและเลอืกโฟลเดอรบ์นพืน้ทีท่ีบ่นัทกึภาพถา่ยไดอ้ยา่งอสิระ
การกระทํานีเ้ป็นตัวเลอืกเพิม่เตมิเนือ่งจากกลอ้งจะสรา้งโฟลเดอรห์นึง่ขึน้มา
โดยอตัโนมัตเิพือ่เก็บบันทกึภาพถา่ย

1 เลอืก [ระบบบนัทกึ+เลอืกการด์/
โฟลฯ]
 ภายใตแ้ท็บ [51] เลอืก [ระบบ
บนัทกึ+เลอืกการด์/โฟลฯ] จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [โฟลเดอร]์

3 เลอืก [สรา้งโฟลเดอร]์

4 เลอืก [ตกลง]
 โฟลเดอรใ์หมท่ีม่หีมายเลขโฟลเดอร์
เพิม่ขึน้หนึง่ลําดับจะถกูสรา้งขึน้

3 การสรา้งและการเลอืกโฟลเดอร์

การสรา้งโฟลเดอร์
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3 การสรา้งและการเลอืกโฟลเดอร์

 เลอืกโฟลเดอรจ์ากหนา้จอเลอืกโฟลเดอร ์
จากนัน้กด <0>

 โฟลเดอรบ์นพืน้ทีท่ีบ่ันทกึภาพถา่ยจะถกู
เลอืก

 ภาพทีถ่า่ยตอ่ๆ ไปจะถกูบันทกึลงใน
โฟลเดอรท์ีเ่ลอืก

การเลอืกโฟลเดอร์

จํานวนภาพในโฟลเดอร์

ชือ่โฟลเดอร์

หมายเลขไฟลตํ์า่สดุ

หมายเลขไฟลส์งูสดุ

โฟลเดอร ์
ตัวอยา่งเชน่ “100EOS7D” ชือ่โฟลเดอรข์ึน้ตน้ดว้ยตวัเลขสามหลัก (หมายเลข
โฟลเดอร)์ ตอ่ดว้ยอกัขระตัวอกัษรหรอืตวัเลขหา้ตัว หนึง่โฟลเดอรส์ามารถเก็บได ้
9999 ภาพ (ไฟลห์มายเลข 0001 - 9999) เมือ่โฟลเดอรเ์ต็ม กลอ้งจะสรา้งโฟลเดอร์
ใหมท่ีม่หีมายเลขโฟลเดอรเ์พิม่ขึน้หนึง่ลําดบัโดยอัตโนมัต ิและหากมกีารรเีซ็ตเอง 
(น.196) เกดิขึน้ กลอ้งจะสรา้งโฟลเดอรใ์หมข่ึน้โดยอตัโนมัต ิสามารถตัง้หมายเลข
โฟลเดอรไ์ดจ้าก 100 ถงึ 999

การสรา้งโฟลเดอรด์ว้ยคอมพวิเตอร์
เมือ่เปิดการด์บนหนา้จอแลว้ ใหส้รา้งโฟลเดอรใ์หมช่ือ่ “DCIM” เปิดโฟลเดอร ์DCIM 
และสรา้งโฟลเดอรเ์ป็นจํานวนเทา่ทีต่อ้งการเพือ่บนัทกึและจัดระเบยีบภาพของคณุ 
ชือ่โฟลเดอรต์อ้งเป็นไปตามรปูแบบ “100ABC_D” ตวัเลขสามหลักแรกคอื
หมายเลขโฟลเดอรจ์าก 100 ถงึ 999 อักขระหา้ตัวสดุทา้ยสามารถเป็นการรวมกนั
ของตัวอกัษร A ถงึ Z แบบพมิพใ์หญแ่ละพมิพเ์ล็ก ตวัเลข และขดีลา่ง “_” ไม่
สามารถใชช้อ่งวา่งได ้โปรดทราบดว้ยวา่ชือ่ของสองโฟลเดอรไ์มส่ามารถใช ้
หมายเลขโฟลเดอรส์ามหลักรว่มกนัได ้(เชน่ “100ABC_D” และ “100W_XYZ”) 
แมว้า่อกัขระหา้ตวัทีเ่หลอืในแตล่ะชือ่จะตา่งกนั
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ชือ่ไฟลม์อีกัขระตัวอกัษรหรอืตวัเลขสีต่ัว 
ตอ่ดว้ยหมายเลขภาพตัวเลขสามหลัก 
(น.195) และนามสกลุไฟล ์อักขระ
ตัวอกัษรหรอืตัวเลขสีต่ัวแรกถกูตัง้คา่จากโรงงานและเป็นหมายเลขเฉพาะเครือ่ง
ของกลอ้ง อยา่งไรก็ตาม คณุสามารถเปลีย่นได ้
เมือ่ใช ้“ตัง้คา่ผูใ้ช1้” คณุสามารถเปลีย่นและบนัทกึอกัขระสีต่ัวตามความ
ตอ้งการ เมือ่ใช ้“ตัง้คา่ผูใ้ช2้” หากคณุบันทกึอกัขระสามตัว อกัขระตัวทีส่ ี่
จากทางซา้ยจะถกูตัง้อตัโนมัตเิพือ่บง่บอกขนาดภาพ

1 เลอืก [ชือ่ไฟล]์
 ภายใตแ้ท็บ [51] เลอืก [ชือ่ไฟล]์ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [เปลีย่นการต ัง้คา่ผูใ้ช*้]

3 ใสอ่กัขระตวัอกัษรหรอืตวัเลขใดก็ได้
 สําหรับ ตัง้คา่ผูใ้ช1้ ใสอ่กัขระสีต่ัว สําหรับ 
ตัง้คา่ผูใ้ช2้ ใสอ่กัขระสามตัว

 กดปุ่ ม <L> เพือ่ลบอักขระทีไ่มจํ่าเป็น
 กดปุ่ ม <Q> ชอ่งขอ้ความจะถกูเนน้
ดว้ยกรอบส ีและสามารถใสข่อ้ความได ้

3 การเปลีย่นชือ่ไฟล์

การบนัทกึหรอืการเปลีย่นชือ่ไฟล์

(ตัวอยา่ง) BE3B0001.JPG
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3 การเปลีย่นชือ่ไฟล์

 ใชง้านปุ่ ม <5> หรอื <9> เพือ่เลือ่น 
 และเลอืกอกัขระทีต่อ้งการ จากนัน้
กดปุ่ ม <0> เพือ่ใส่

 4 ออกจากการต ัง้คา่
 หลังจากใสจํ่านวนอกัขระถกูตอ้งแลว้ 
กดปุ่ ม <M> จากนัน้เลอืก [ตกลง]

 ชือ่ไฟลท์ีบ่ันทกึไวจ้ะถกูบันทกึ

 5 เลอืกชือ่ไฟลท์ีบ่นัทกึ
 เลอืก [ชือ่ไฟล]์ จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เลอืกชือ่ไฟลท์ีบ่นัทกึ จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 หาก ตัง้คา่ผูใ้ช2้ ถกูบันทกึแลว้ เลอืก 

“*** (อกัขระ 3 ตัวทีบ่ันทกึ) + 
ขนาดภาพ”

การตัง้คา่
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อักขระตวัแรกไมส่ามารถเป็นขดีลา่ง “_”

ต ัง้คา่ผูใ้ช2้
เมือ่คณุเลอืก “*** + ขนาดภาพ” ทีบ่ันทกึดว้ย ตัง้คา่ผูใ้ช2้ และถา่ยภาพ อกัขระ
คณุภาพในการบันทกึภาพ จะถกูตัง้อตัโนมัตจิากอกัขระตัวทีส่ ีจ่ากทางซา้ยของ
ชือ่ไฟล ์ความหมายของอกัขระคณุภาพในการบนัทกึภาพ มดีงันี:้
“***L” = 73 / 83 / 1 “***M” = 74 / 84 / 41

“***S” = 7a / 8a / 61 “***T” = b
“***U” = c
เมือ่ภาพถูกถา่ยโอนไปยงัคอมพวิเตอร ์อกัขระตัวทีส่ ีท่ ีถ่กูตัง้อัตโนมัตจิะถูกรวม
เขา้ไปดว้ย คณุจงึสามารถดขูนาดภาพไดโ้ดยไมต่อ้งเปิดภาพ ภาพ RAW หรอื ภาพ 
JPEG สามารถจําแนกไดด้ว้ยนามสกลุไฟล์

 นามสกลุไฟลจ์ะเป็น “.JPG” สําหรับภาพ JPEG “.CR2” สําหรับภาพ RAW และ 
“.MOV” หรอื “.MP4” สําหรับภาพเคลือ่นไหว

 เมือ่คณุถ่ายภาพดว้ย ตัง้คา่ผูใ้ช2้ อกัขระตัวทีส่ีข่องชือ่ไฟลจ์ะเป็น ขดีลา่ง “_”
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หมายเลขไฟลส์ีต่ัวเหมอืนกบัหมายเลขเฟรม
ของมว้นฟิลม์ ภาพทีถ่า่ยถกูตัง้หมายเลข
ไฟลภ์าพตามลําดับจาก 0001 ถงึ 9999 
และบันทกึในโฟลเดอรห์นึง่ คณุสามารถเปลีย่นแปลงวธิกํีาหนดหมายเลขไฟล์

1 เลอืก [หมายเลขไฟลภ์าพ]
 ภายใตแ้ท็บ [51] เลอืก [หมายเลข
ไฟลภ์าพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืกวธิกีารต ัง้หมายเลขไฟลภ์าพ
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

ต ัง้หมายเลขไฟลภ์าพตามลําดบัตอ่ไป แมว้า่จะเปลีย่นการด์หรอืมกีาร
สรา้งโฟลเดอรใ์หม่
แมว้า่คณุเปลีย่นการด์ สรา้งโฟลเดอร ์หรอืสลับการด์เป้าหมาย (เชน่ f9g) 
การตัง้หมายเลขไฟลภ์าพจะดําเนนิตามลําดับตอ่ไปจนถงึ 9999 สําหรับ
ภาพทีบ่ันทกึ ซึง่จะสะดวกตอ่การนําภาพทีบ่ันทกึเป็นหมายเลขระหวา่ง 0001 ถงึ 
9999 จากการด์หลากหลายแผน่หรอืหลากหลายโฟลเดอรไ์ปเก็บรวมลง
ในโฟลเดอรห์นึง่ในคอมพวิเตอรข์องคณุ
หากการด์ทีเ่ปลีย่นหรอืโฟลเดอรท์ีม่อียูม่รีปูภาพทีบ่ันทกึไวก้อ่นหนา้แลว้ 
หมายเลขไฟลข์องภาพใหมอ่าจตอ่จากหมายเลขไฟลข์องภาพทีม่อียูใ่นการด์
หรอืในโฟลเดอร ์หากคณุตอ้งการใชห้มายเลขไฟลแ์บบตอ่เนือ่ง ขอแนะนํา
ใหค้ณุใชก้ารด์ทีฟ่อรแ์มตใหมท่กุครัง้

3 วธิกีารต ัง้หมายเลขไฟลภ์าพ

(ตวัอยา่ง) BE3B0001.JPG

ตอ่เนือ่ง

0051 0052

หมายเลขไฟลห์ลงัจาก
การเปลีย่นการด์

หมายเลขไฟลลํ์าดบัถัดไป

100

0051 0052

101

หมายเลขไฟลห์ลงัจาก
การสรา้งโฟลเดอร ์

การด์ A (f) การด์ B (g) การด์ A
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หมายเลขไฟลจ์ะเร ิม่จาก 0001 ทกุคร ัง้ทีเ่ปลีย่นการด์หรอืสรา้ง
โฟลเดอรใ์หม่
เมือ่คณุเปลีย่นการด์ สรา้งโฟลเดอร ์หรอืสลับการด์เป้าหมาย (เชน่ f9g) 
การตัง้หมายเลขไฟลภ์าพจะดําเนนิตามลําดับจาก 0001 สําหรับภาพทีบ่ันทกึ 
ซึง่จะสะดวกตอ่การจัดระเบยีบภาพตามแผน่การด์หรอืตามโฟลเดอร์
หากการด์ทีเ่ปลีย่นหรอืโฟลเดอรท์ีม่อียูม่รีปูภาพทีบ่ันทกึไวก้อ่นหนา้แลว้ 
หมายเลขไฟลข์องภาพใหมอ่าจตอ่จากหมายเลขไฟลข์องภาพทีม่อียูใ่นการด์
หรอืในโฟลเดอร ์หากคณุตอ้งการบันทกึภาพดว้ยหมายเลขไฟลท์ีเ่ริม่ตน้จาก 
0001 คณุควรใชก้ารด์ทีฟ่อรแ์มตใหมท่กุครัง้

รเีซ็ตหมายเลขไฟลเ์ป็น 0001 หรอืเร ิม่ตน้หมายเลขไฟลจ์าก 0001 
ในโฟลเดอรใ์หม่
เมือ่คณุรเีซต็หมายเลขไฟลด์ว้ยตนเอง กลอ้งจะสรา้งโฟลเดอรใ์หมข่ึน้มา
โดยอตัโนมัตแิละหมายเลขไฟลห์รอืภาพทีบ่ันทกึลงในโฟลเดอรด์งักลา่วจะ
เริม่ตน้จาก 0001
นีจ่ะสะดวกตอ่การแยกใชโ้ฟลเดอรสํ์าหรับภาพทีถ่า่ยเมือ่วานและภาพทีถ่า่ยวันนี ้
เป็นตน้ หลังจากทีผู่ใ้ชร้เีซต็เองแลว้ หมายเลขไฟลจ์ะยอ้นกลับสูก่ารลําดับ
แบบตอ่เนือ่งหรอืรเีซ็ตอตัโนมัต ิ(จะไมม่กีารแสดงหนา้จอยนืยันผูใ้ชร้เีซ็ตเอง)

รเีซ็ตอตัโนมตั ิ

ผูใ้ชร้เีซ็ตเอง

0051 0001

หมายเลขไฟลห์ลงัจาก
การเปลีย่นการด์

ลําดบัหมายเลขไฟลจ์ะถกูรเีซต็

100

0051 0001

101

หมายเลขไฟลห์ลงัจาก
การสรา้งโฟลเดอร ์

การด์ A (f) การด์ B (g) การด์ A

หากหมายเลขไฟลใ์นโฟลเดอร ์999 มาถงึลําดบัที ่9999 กลอ้งจะไมส่ามารถ
ถา่ยภาพตอ่ไปไดแ้มว้า่การด์ยงัมหีน่วยความจําสําหรับจัดเก็บเหลอือยู ่จอ LCD จะ
แสดงขอ้ความแจง้วา่คณุตอ้งเปลีย่นแผ่นการด์ ใหเ้ปลีย่นแผ่นการด์ใหม่
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เมือ่คณุตัง้คา่ขอ้มลูลขิสทิธิ ์ขอ้มลูดังกลา่วจะบันทกึลงในภาพเป็นขอ้มลู Exif

1 เลอืก [ขอ้มลูลขิสทิธิ]์
 ภายใตแ้ท็บ [54] เลอืก 

[ขอ้มลูลขิสทิธิ]์ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการกาํหนด
 เลอืก [ป้อนชือ่ผูส้รา้งสรรค]์ หรอื 

[ป้อนรายละเอยีดลขิสทิธิ]์ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 ป้อนขอ้ความ
 กดปุ่ ม <Q> ชอ่งขอ้ความจะถกูเนน้
ดว้ยกรอบส ีและสามารถใสข่อ้ความได ้

 ใชง้านปุ่ ม <5> หรอื <9> เพือ่เลือ่น 
 และเลอืกอกัขระทีต่อ้งการ จากนัน้
กดปุ่ ม <0> เพือ่ใส่

 คณุสามารถใสไ่ดถ้งึ 63 อกัขระ
 ในการลบอกัขระ ใหก้ดปุ่ ม <L>
 ในการยกเลกิขอ้ความทีใ่ส ่ใหก้ดปุ่ ม 

<B> จากนัน้เลอืก [ตกลง] 
บนหนา้จอแสดงการยนืยัน

4 ออกจากการต ัง้คา่
 หลังจากใสข่อ้ความ กดปุ่ ม <M> 
จากนัน้เลอืก [ตกลง]

 ขอ้มลูถกูบันทกึ

3 การกาํหนดขอ้มลูลขิสทิธิข์องภาพN



3 การกําหนดขอ้มลูลขิสทิธิข์องภาพN

198

เมือ่คณุเลอืก [แสดงขอ้มลูลขิสทิธิ]์ 
ในขัน้ตอนที ่2 คณุสามารถตรวจสอบขอ้มลู 
[ผูส้รา้งสรรค]์ และ [ลขิสทิธิ]์ ทีค่ณุใส่

เมือ่คณุเลอืก [ลบขอ้มลูลขิสทิธิ]์ ในขัน้ตอนที ่2 ในหนา้กอ่นหนา้นี ้คณุ
สามารถลบขอ้มลู [ผูส้รา้งสรรค]์ และ [ลขิสทิธิ]์

การตรวจสอบขอ้มลูลขิสทิธิ์

การลบขอ้มลูลขิสทิธิ์

หากขอ้ความของ “ผูส้รา้งสรรค”์ หรอื “ลขิสทิธิ”์ ยาว อาจไมส่ามารถแสดงได ้
ทัง้หมดเมือ่คณุเลอืก [แสดงขอ้มูลลขิสทิธิ]์ 

นอกจากนีค้ณุยังสามารถตัง้คา่หรอืตรวจสอบขอ้มลูลขิสทิธิไ์ดด้ว้ย EOS Utility (EOS 
ซอฟตแ์วร,์ น.536)
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5
การต ัง้คา่ GPS

บทนีไ้ดอ้ธบิายการตัง้คา่ GPS ในตัวกลอ้ง EOS 7D Mark II (G) 
ซึง่สามารถรับสญัญาณการนําทางจากดาวเทยีม GPS 
(สหรัฐอเมรกิา), ดาวเทยีม GLONASS (รัสเซยี) และระบบ
ดาวเทยีม Quasi-Zenith (QZSS) "Michibiki"(ญีปุ่่ น)

 คา่เริม่ตน้ฟังกช์ัน่ GPS ถกูตัง้ไวเ้ป็น [ไมใ่ชง้าน]
 คูม่อืนีจ้ะใชศ้พัท ์“GPS” เพือ่กลา่วถงึฟังกช์ัน่การนําทางผา่นดาวเทยีม

เมือ่ต ัง้คา่ [GPS] เป็น [ใชง้าน] (น.203) กลอ้งจะรบั
สญัญาณ GPS อยา่งตอ่เนือ่งในชว่งเวลาทีส่มํา่เสมอ
แมว้า่ปิดสวติซก์ลอ้งอยูก็่ตาม ดงัน ัน้แบตเตอรีจ่ะหมด
เร็วขึน้และจํานวนภาพทีถ่า่ยไดจ้ะลดลง หากคณุไมใ่ช ้
GPS แนะนําใหต้ ัง้คา่ [GPS] เป็น [ไมใ่ชง้าน]

เมือ่ใชฟั้งกช์ัน่ GPS ควรแน่ใจวา่ไดต้รวจสอบพืน้ทีก่ารใชง้านและใช ้
ฟังกช์ัน่อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคับของประเทศหรอืภมูภิาค
นัน้ๆ ควรระมัดระวังเป็นอยา่งยิง่เมือ่ใช ้GPS นอกประเทศของตน
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 ขอ้มลูการแท็กพกิดั*1 (ละตจิดู ลองจจิดู 
ระดับความสงู) และเวลามาตรฐาน
สากล*2 จะถกูผนวกเขา้ไปกบัภาพได ้

 การใชเ้ข็มทศิดจิติอล (ยดึตามทศิเหนอื
ของเข็มทศิ) จะใหท้ศิทางการถา่ยถกู
ผนวกเขา้ไปกบัภาพได ้

 ขอ้มลูเหลา่นีส้ามารถใชแ้สดงสถานที่
ถา่ยภาพและทศิทางการถา่ยภาพไดบ้น
แผนทีท่ีแ่สดงบนคอมพวิเตอร์

*1:บางสภาวะของการเดนิทางหรอืการตัง้คา่ GPS อาจทําใหเ้กดิความไมแ่มน่ยําของ
ขอ้มลูการแท็กพกิดัทีผ่นวกเขา้ไปกบัภาพได ้

*2: เวลามาตรฐานสากล หรอืในตัวยอ่ UTC โดยพืน้ฐานแลว้เหมอืนกบัเวลามาตรฐาน
ของกรนีชิ

คณุสามารถใชฟั้งกช์ัน่การบันทกึ GPS เพือ่บันทกึขอ้มลูตําแหน่งของกลอ้งได ้
ทีช่ว่งเวลาการตัง้คา่ ขอ้มลูการแท็กพกิดันีส้ามารถดไูดบ้นแผนทีท่ีแ่สดงบน
คอมพวิเตอร์

* บางสภาวะของการเดนิทาง สถานที ่หรอืการตัง้คา่ GPS อาจทําใหเ้กดิความไมแ่มน่ยํา
ของขอ้มลูการแท็กพกิดัทีผ่นวกเขา้ไปกบัภาพได ้

เวลาของกลอ้งสามารถตัง้ไดโ้ดยใชส้ญัญาณ GPS

คณุสมบตัขิอง GPS

การแท็กพกิดัภาพ

การบนัทกึเสน้ทางการเดนิทาง

การต ัง้คา่เวลาของกลอ้ง
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คณุสมบตัขิอง GPS

ตําแหน่งการถา่ยภาพและเสน้ทางการเดนิทางสามารถดไูดบ้นแผนทีท่ีแ่สดง
บนคอมพวิเตอรโ์ดยใช ้Map Utility (EOS ซอฟตแ์วร,์ น.537)

การชมภาพและขอ้มลูบนแผนทีเ่สมอืนจรงิ

ขอ้มลูแผนที ่©2014 ZENRIN -
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โปรดทราบสิง่ตอ่ไปนีเ้มือ่ใชฟั้งกช์ัน่ GPS

 ในบางประเทศและภมูภิาค อาจจํากัดการใช ้GPS ดังนัน้ควรแน่ใจวา่ใชง้าน 
GPS อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคับในประเทศหรอืภมูภิาคของคณุ 
ควรระมัดระวงัเป็นอยา่งยิง่เมือ่ใช ้GPS นอกประเทศของตน

 ควรระมัดระวงัเกีย่วกบัการใชฟั้งกช์ัน่ GPS ในสถานทีท่ีจํ่ากดัการทํางาน
ของอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์

 ผูอ้ืน่อาจระบตํุาแหน่งหรอืตัวตนของคณุไดโ้ดยใชข้อ้มลูทีต่ัง้ในภาพถา่ยหรอื
ภาพเคลือ่นไหวทีม่กีารแท็ก ควรระมัดระวังเมือ่ใชภ้าพถา่ย ภาพเคลือ่นไหว 
หรอืไฟลจ์ดบันทกึ GPS ทีม่กีารแท็กทีต่ัง้รว่มกบัผูอ้ ืน่ เชน่ เมือ่โพสตข์อ้มลู
ออนไลนซ์ึง่หลายคนสามารถมองเห็นได ้

 การรับสญัญาณ GPS อาจใชเ้วลานานขึน้ในบางกรณี

ขอ้ควรระวงัการใช ้GPS
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ในการรับสญัญาณ GPS ใหนํ้ากลอ้งออกไปขา้งนอกภายใตท้อ้งฟ้าทีไ่มม่สี ิง่
บดบัง หันดา้นบนของกลอ้งขึน้ไปทางทอ้งฟ้าในขณะทีม่อืของคณุหรอืสิง่อืน่ๆ 
ออกหา่งจากสว่นบนของกลอ้ง
เมือ่สภาวะการรับสญัญาณด ีกลอ้งจะใชเ้วลาประมาณ 30 วนิาท ีถงึ 60 วนิาท ี
เพือ่จับสญัญาณดาวเทยีม GPS หลังจากทีค่ณุไดต้ัง้คา่ [GPS] เป็น [ใชง้าน] 
ใหต้รวจสอบวา่ [r] แสดงขึน้บนแผง LCD จากนัน้จงึถา่ยภาพ

1 เลอืก [ต ัง้คา่ GPS/เข็มทศิดจิติอล]
 ภายใตแ้ท็บ [52] เลอืก [ต ัง้คา่ GPS/
เข็มทศิดจิติอล] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ต ัง้คา่ [GPS] เป็น [ใชง้าน]

สถานะการรับสญัญาณ GPS แสดงดว้ย
ไอคอน [r] บนแผง LCD และบนหนา้จอ
การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ

rคงที ่: ไดร้บัสญัญาณ
rกะพรบิ : ยงัไมไ่ดร้บัสญัญาณ

เมือ่คณุถา่ยภาพในขณะที ่[r] แสดงอยู ่
ภาพถา่ยจะถกูแท็กทีต่ัง้

การรบัสญัญาณ GPS

สถานะการรบัสญัญาณ GPS
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 หากตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] <r> จะยังคงแสดงอยูบ่นแผง LCD แมใ้นเวลาทีค่ณุ
ตัง้สวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งเป็น <2> และเนือ่งจากกลอ้งจะรับสญัญาณ GPS 
อยา่งตอ่เนือ่งในชว่งเวลาทีส่มํา่เสมอ แบตเตอรีจ่ะถกูใชไ้ปอยา่งเร็ว และจํานวน
ของภาพทีส่ามารถถา่ยไดจ้ะลดลง ถา้คณุจะไมใ่ชก้ลอ้งเป็นเวลานาน ใหต้ัง้คา่
เป็น [ไมใ่ชง้าน]

 เสารับสญัญาณ GPS จะตดิตัง้อยูบ่รเิวณชอ่งเสยีบแฟลชภายนอก ถงึแมว้า่จะ
สามารถรับสญัญาณ GPS ไดใ้นขณะทีต่ดิ Speedlite ภายนอกไวท้ีช่อ่งเสยีบ
แฟลชภายนอก ความไวในการรับสญัญาณจะลดลงเล็กนอ้ย

 ตวัรับสญัญาณ GPS GP-E2 (แยกจําหน่าย) ไมส่ามารถใชไ้ด ้

การครอบคลมุ GPS ตํา่
ไมส่ามารถรับสญัญาณดาวเทยีม GPS ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ภายใตส้ภาวะตอ่ไปนี้ 
ซึง่สง่ผลใหข้อ้มลูการแท็กพกิดัอาจไมไ่ดร้ับการบนัทกึ หรอืขอ้มลูการแท็กพกิดั
ทีไ่มแ่มน่ยําอาจไดร้ับการบนัทกึ
 สถานทีใ่นอาคาร ใตด้นิ ในอโุมงคห์รอืในป่า ระหวา่งอาคาร หรอืในหบุเขา
 ใกลส้ายไฟฟ้าแรงสงู หรอืโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีใ่ชง้านบนชอ่งคลืน่ 1.5 GHz
 กลอ้งยังอยูใ่นกระเป๋า หรอือืน่ๆ
 เมือ่เดนิทางในระยะทางทีไ่กล
 เมือ่เดนิทางผ่านสภาพแวดลอ้มทีห่ลากหลาย
 เนื่องจากดาวเทยีม GPS เคลือ่นทีต่ลอดเวลา การเคลือ่นทีข่องดาวเทยีมสามารถ
รบกวนการแท็กพกิดั และทําใหข้อ้มลูการแท็กพกิดัสญูหายหรอืไมแ่มน่ยําได ้
แมใ้นสภาวะอืน่นอกเหนอืจากทีก่ลา่วขา้งตน้ ยิง่ไปกวา่นัน้ ขอ้มลูการแท็กพกิดั
อาจมเีสน้ทางทีไ่ดเ้ดนิทางไป แมว้า่กลอ้งจะถกูใชแ้คท่ีส่ถานทีเ่ดยีวเทา่นัน้

กลอ้งสามารถรับสญัญาณ GPS ไดแ้มอ้ยูใ่นแนวตัง้
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1 เลอืก [ต ัง้คา่]
 ตรวจสอบวา่ [GPS] ไดต้ัง้คา่เป็น 

[ใชง้าน]
 เลอืก [ต ัง้คา่] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [แสดงขอ้มลู GPS]
 ขอ้มลู GPS แบบละเอยีดจะแสดงขึน้

3 ถา่ยภาพ
 ภาพทีถ่า่ยหลังจากการรับสญัญาณ GPS 
จะถกูแท็กทีต่ัง้

การดขูอ้มลู GPS

โดยทัว่ไปแลว้ ระดับความสงูจะไมแ่มน่ยําเทา่ละตจูิดและลองจจิูด เนื่องโดย
ธรรมชาตขิอง GPS

 ไอคอน <A> แสดงถงึสภาวะสญัญาณ เมือ่ <C> แสดงอยู ่ระดับความสงูจะ
สามารถบันทกึไดเ้ชน่กนั อยา่งไรก็ตาม จะไมส่ามารถบนัทกึระดับความสงูได ้
เมือ่ <B> แสดงอยู่

 UTC (เวลามาตรฐานสากล) โดยพืน้ฐานแลว้จะเหมอืนกบัเวลามาตรฐานของ
กรนีชิ

 ในหนา้จอตัวอยา่ง ทศิทาง NE45° แสดงถงึทศิตะวนัออกเฉียงเหนอื 45°
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เลน่ภาพและกดปุ่ ม <B> เพือ่แสดงหนา้จอขอ้มลูการถา่ยภาพ (น.357) 
จากนัน้เอยีง <9> ขึน้หรอืลงเพือ่ตรวจสอบขอ้มลูการแท็กทีต่ัง้

ขอ้มลูการแท็กทีต่ ัง้

ละตจิดู

ระดับความสงู

ลองจจิดู

UTC (เวลามาตรฐานสากล)
เหนอื 
0°

ตะวันออก 
90°

ตะวนัตก 
270°

ใต ้
180°

ทศิ (ยดึตามทศิเหนอืของเข็มทศิ, 
น.208)

 เมือ่คณุถ่ายภาพเคลือ่นไหว ขอ้มลู GPS ในขณะทีค่ณุเริม่ถ่ายจะถูกบนัทกึ 
โปรดทราบวา่สภาวะการรับสญัญาณจะไมถู่กบนัทกึ

 สถานทีถ่า่ยภาพจะสามารถดไูดบ้นแผนทีท่ีแ่สดงบนคอมพวิเตอรโ์ดยใช ้Map 
Utility (EOS ซอฟตแ์วร,์ น.537)



207

ชว่ง (เวลา) ปรับปรงุขอ้มลูการแท็กทีต่ัง้สามารถตัง้คา่ได ้ถงึแมว้า่การปรับปรงุ
ขอ้มลูการแท็กทีต่ัง้ในชว่งเวลาสัน้ลงจะไดข้อ้มลูทีแ่มน่ยํามากขึน้ แตจ่ะทําให ้
จํานวนภาพทีถ่า่ยไดล้ดลง

1 เลอืก [ต ัง้คา่]
 ตรวจสอบวา่ [GPS] ไดต้ัง้คา่เป็น 

[ใชง้าน]
 เลอืก [ต ัง้คา่] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [เวลาปรบัปรงุตาํแหนง่]

3 ต ัง้ชว่งเวลาปรบัปรงุทีต่อ้งการ
 เลอืกชว่งเวลาปรับปรงุทีต่อ้งการ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

การต ัง้คา่ชว่งเวลาการระบตุาํแหนง่

 ยิง่ระยะเวลาระหวา่งการรับสญัญาณสัน้เทา่ไหร ่จํานวนภาพทีส่ามารถถา่ยได ้
จะยิง่นอ้ยลงเทา่นัน้

 ถา้คณุอยูใ่นสถานทีท่ีส่ภาวะการรับสญัญาณ GPS ไมค่อ่ยด ีจํานวนภาพทีส่ามารถ
ถา่ยไดจ้ะลดลง

 โดยธรรมชาตขิอง GPS อาจทําใหเ้กดิความไมส่มํา่เสมอของชว่งเวลาการระบุ
ตําแหน่ง
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ขอ้มลูทศิทางของกลอ้ง (ทศิการหนักลอ้ง) สามารถเพิม่ลงในภาพถา่ย

1 เลอืก [ต ัง้คา่]
 ตรวจสอบวา่ [GPS] ไดต้ัง้คา่เป็น 

[ใชง้าน]
 เลอืก [ต ัง้คา่] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ต ัง้คา่ [เข็มทศิดจิติอล] เป็น 
[ใชง้าน]
 เลอืก [เข็มทศิดจิติอล] จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 เลอืก [ใชง้าน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 หากหนา้จอ [ปรบัเทยีบเข็มทศิดจิติอล] 
ปรากฏขึน้ ใหทํ้าตามขัน้ตอนที ่2 และ 3 
ในหนา้ 210

ทศิปัจจบุันของกลอ้งสามารถแสดงบนจอ LCD

 เมือ่คณุกดปุ่ ม <B> เพือ่แสดงเข็มทศิ
ดจิติอล ทศิจะแสดงทางดา้นลา่งของ
หนา้จอ

 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View 
และการถา่ยภาพเคลือ่นไหว คณุสามารถ
ยนืยันทศิไดโ้ดยใชไ้อคอนลกูศรตรง
ตําแหน่งในวงกลมของหนา้จอตัวอยา่งนี้

การใชเ้ข็มทศิดจิติอล

การแสดงเข็มทศิระหวา่งถา่ยภาพ

 ในขณะถ่ายภาพตอ่เนื่อง หากคณุเปลีย่นทศิทางของกลอ้งหรอืเอยีงกลอ้งขึน้ลง 
ขอ้มลูทศิทางของกลอ้งทีถ่กูตอ้งจะไมถ่กูบนัทกึ

 ขอ้มลูทศิทางจะไมถู่กบนัทกึลงในไฟลจ์ดบนัทกึ (น.213)
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ในขณะทีค่ณุกําลังใชฟั้งกช์ัน่ GPS หากหนา้จอ [ปรบัเทยีบเข็มทศิดจิติอล] 
ปรากฏขึน้ หรอืทศิทางทีก่ลอ้งบอกดนู่าสงสยั ใหป้รับเทยีบเข็มทศิดจิติอลดังนี ้
ควรปรับเทยีบเข็มทศิดจิติอลทีส่ถานทีถ่า่ยภาพจรงิ

1 เลอืก [ปรบัเทยีบเข็มทศิดจิติอล]
 ตรวจสอบวา่ [เข็มทศิดจิติอล] ถกูตัง้คา่
เป็น [ใชง้าน]

 เลอืก [ปรบัเทยีบเข็มทศิดจิติอล] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 กลอ้งจะพรอ้มเพือ่การปรับเทยีบทศิทาง

การปรบัเทยีบเข็มทศิดจิติอล

เนือ่งจากเข็มทศิดจิติอลใชเ้ข็มทศิภมูศิาสตรโ์ลกเพือ่จับทศิทาง กลอ้งอาจไมร่ับ
หรอืไมส่ามารถเทยีบทศิทางทีถ่กูตอ้งไดใ้นสภาวะแวดลอ้มตอ่ไปนี้

• ในหรอืใกลอ้าคาร (รวมถงึอาคารสํานักงาน อาคารพักอาศยัทีใ่ชค้อนกรตี
เสรมิเหล็กหรอืกอ่อฐิ, และหา้งสรรพสนิคา้ใตด้นิ), ยานพาหนะ (รวมถงึรถยนต ์
รถไฟ เครือ่งบนิ และเรอื) หรอืสิง่กอ่สรา้งเหล็ก เชน่ ลฟิท ์เป็นตน้

• ใกลโ้ลหะ (รวมถงึโต๊ะทํางานหรอืเฟอรน์เิจอรเ์หล็ก), แมเ่หล็กถาวร (รวมถงึ
เครือ่งประดับแมเ่หล็ก) หรอื เครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น (รวมถงึโทรทศัน ์
เครือ่งคอมพวิเตอร ์ลําโพง หรอืโทรศัพทเ์คลือ่นที)่

• ใกลส้ายไฟฟ้าแรงสงู (รวมถงึหอสง่สญัญาณ), สายไฟฟ้าบนดนิ (รวมถงึสาย
ไฟฟ้าใหพ้ลังงานรถไฟ) หรอือปุกรณ์เหล็ก (รวมถงึสะพานลอยและราวกัน้ถนน)

• ในทีล่ะตจิูดสงู
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2 หมนุกลอ้ง
(1)แกวง่กลอ้งไปทางซา้ยหรอืขวาอยา่งนอ้ย 

180°
(2) เอยีงกลอ้งขึน้และลงอยา่งนอ้ย 180°
(3)หมนุกลอ้งอยา่งนอ้ย 180°
 ระวังอยา่ทํากลอ้งตก
 ขัน้ตอนที ่(1), (2) และ (3) สามารถ
กระทํากอ่นหลังสลับกนัได ้เคลือ่นไหว
กลอ้งตอ่ไปเรือ่ยๆ จนกวา่การปรับเทยีบ
ทศิทางจะเสร็จ

 หากเข็มทศิยังไมถ่กูปรับเทยีบหลังจากที่
คณุทําสิง่เหลา่นีแ้ลว้ ใหห้มนุตัวของคณุ
ไปทางซา้ยหรอืขวา แลว้เคลือ่นไหวกลอ้ง
อกีครัง้หนึง่

3 ออกจากการปรบัเทยีบทศิทาง
 เมือ่การปรับเทยีบทศิทางเสร็จสิน้แลว้ 
หนา้จอแสดงการเสร็จสิน้จะแสดงขึน้

 การเปรยีบเทยีบทศิทางจะเสร็จสิน้
ตามปกต ิแมข้อ้ความแสดงการเสร็จสิน้
จะปรากฏในขณะทีค่ณุยังคงเคลือ่นไหว
กลอ้งในขัน้ตอนที ่2

เพือ่ความปลอดภัย ใหถ้อดเลนสอ์อกจากกลอ้งกอ่นการทําการเปรยีบเทยีบทศิทาง
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ขอ้มลูเวลาทีไ่ดจ้ากสญัญาณ GPS สามารถตัง้คา่ไดบ้นกลอ้ง โดยมคีวาม
คลาดเคลือ่นประมาณ ±1 วนิาที

1 เลอืก [ต ัง้คา่]
 ตรวจสอบวา่ [GPS] ไดต้ัง้คา่เป็น 

[ใชง้าน]
 เลอืก [ต ัง้คา่] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ต ัง้เวลาอตัโนฯ]

3 เลอืกการต ัง้คา่ทีต่อ้งการ
 เลอืก [ปรบัปรงุอตัฯ] หรอื [ต ัง้ทนัท]ี 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 [ปรบัปรงุอตัฯ] จะปรับปรงุเวลาเมือ่
กลอ้งเปิดอยูแ่ละมสีญัญาณ GPS

การต ัง้เวลาบนกลอ้งจาก GPS

 หากไมส่ามารถรับสญัญาณจากดาวเทยีม GPS อยา่งนอ้ยหา้ดวงได ้เวลาจะไม่
ปรับปรงุโดยอัตโนมัต ิ[ต ัง้ทนัท]ี จะจางเป็นสเีทาและไมส่ามารถเลอืกได ้

 ถงึแมว้า่ [ต ัง้ทนัท]ี จะถกูเลอืกอยู ่การปรับปรงุเวลาอาจไมส่ามารถทําได ้
เนื่องจากจังหวะการรับสญัญาณ GPS ทีไ่มเ่หมาะสม

 เมือ่ [ต ัง้เวลาอตัโนฯ] ถกูตัง้คา่เป็น [ปรบัปรงุอตัฯ] วันทีแ่ละเวลาจะไมส่ามารถ
ถกูตัง้คา่เองโดยผูใ้ชเ้ป็น [วนัที/่เวลา/โซน] ภายใตแ้ท็บ [52] ได ้

 หากคณุใชอ้ปุกรณ์สง่สญัญาณไรส้าย WFT-E7 (Ver. 2/แยกจําหน่าย) และไม่
ตอ้งการเปลีย่นเวลาหลงัจากปรับคา่ [ซงิคเ์วลาระหวา่งกลอ้งแตล่ะตวั] ใหต้ัง้ 
[ต ัง้เวลาอตัโนฯ] เป็น [ไมใ่ชง้าน] ในขัน้ตอนที ่2
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เมือ่ใชฟั้งกช์ัน่การบันทกึ GPS ขอ้มลูการ
แท็กทีต่ัง้ตามเสน้ทางการเดนิทางของ
กลอ้งจะถกูบันทกึลงในหน่วยความจํา
ภายในกลอ้ง
ตําแหน่งการถา่ยภาพและเสน้ทางการ
เดนิทางสามารถดไูดบ้นแผนทีท่ีแ่สดง
บนคอมพวิเตอรโ์ดยใช ้Map Utility (EOS 
ซอฟตแ์วร,์ น.537)
โปรดทราบวา่ฟังกช์ัน่การบันทกึ GPS 
จะบันทกึขอ้มลูอยา่งตอ่เนือ่งแมว้า่ปิด
กลอ้งอยู ่รวมทัง้เมือ่ปิดสวติชอ์ตัโนมัติ

1 เลอืก [ต ัง้คา่]
 ตรวจสอบวา่ [GPS] ไดต้ัง้คา่เป็น 

[ใชง้าน]
 เลอืก [ต ัง้คา่] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [จดบนัทกึคา่ GPS]

3 ต ัง้คา่ [บนัทกึตาํแหนง่ GPS] เป็น 
[เปิด]
 เลอืก [บนัทกึตาํแหนง่ GPS] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เลอืก [เปิด] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

การบนัทกึเสน้ทางการเดนิทาง

ขอ้มลูแผนที ่©2014 ZENRIN -

 เมือ่ใชง้านฟังกช์ัน่การบนัทกึ GPS ไอคอน [ ] จะปรากฏบนหนา้จอการตัง้คา่
ฟังกช์ัน่การถา่ยภาพ (น.203)

 เมือ่คณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> หรอืเมือ่ระบบปิดสวติซอ์ตัโนมัติ
ทํางาน < > จะแสดงขึน้บนแผง LCD
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ขอ้มลูการแท็กตําแหน่งเสน้ทางทีก่ลอ้งไดเ้ดนิทางไปจะถกูบันทกึไวท้ีช่ว่งเวลา
ทีต่ัง้คา่ไวท้ี ่[เวลาปรบัปรงุตาํแหนง่] (น.207) ขอ้มลูจดบันทกึจะถกูบันทกึไว ้
ในหน่วยความจําภายในของกลอ้งโดยเรยีงตามวันที ่ตารางขา้งลา่งแสดงจํานวน
เป็นวันของขอ้มลูทีส่ามารถบันทกึได ้

ความจขุอ้มลูจดบนัทกึตามชว่งเวลาการชีพ้กิดั (โดยประมาณ)

* ถอืวา่จดบนัทกึขอ้มลู 8 ชัว่โมงตอ่วัน

 ขอ้มลูจดบันทกึทีบ่ันทกึไวใ้นหน่วยความจําภายในจะถกูโอนไปเป็นไฟล์
จดบันทกึในการด์ (น.214)

 ไฟลจ์ดบันทกึหนึง่ไฟลจ์ะถกูสรา้งขึน้สําหรับแตล่ะวนั ชือ่ไฟลจ์ดบันทกึ
จะมวีนัที ่(YYYYMMDD) และตัวเลข เชน่ 14103100 หากเปลีย่นโซนเวลา 
(น.47) ไฟลจ์ดบันทกึใหมจ่ะถกูสรา้งขึน้

 หากหน่วยความจําภายในของกลอ้งเต็ม ไฟลบ์ันทกึทีเ่กา่ทีส่ดุจะถกูเขยีน
ขอ้มลูทับดว้ยขอ้มลูจดบันทกึลา่สดุ

เมือ่ตัง้คา่ [GPS] เป็น [ใชง้าน] กลอ้งจะยังคงรับสญัญาณ GPS ทีร่ะยะเวลา
ทีต่ัง้คา่ไว ้แมว้า่สวติซข์องกลอ้งจะปิดอยูก่็ตาม ซึง่จะทําใหแ้บตเตอรีห่มดลง
เร็วกวา่และลดจํานวนภาพทีส่ามารถถา่ยได ้นอกจากนี ้เมือ่ [บนัทกึตาํแหนง่
GPS] ถกูตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] ระยะเวลาระหวา่งการปรับปรงุทีส่ัน้กวา่จะทําให ้
แบตเตอรีห่มดเร็วขึน้
เมือ่คณุไมไ่ดกํ้าลังเดนิทางหรอืเมือ่สญัญาณ GPS ออ่น แนะนําใหต้ัง้คา่ [GPS] 
เป็น [ไมใ่ชง้าน]

บนัทกึขอ้มลูการแท็กพกิดั

ชว่งเวลาปรบัปรงุ ขอ้มลูจดบนัทกึ ชว่งเวลาปรบัปรงุ ขอ้มลูจดบนัทกึ
ทกุ 1 วนิาที 4.1 วนั ทกุ 30 วนิาที 100 วัน

ทกุ 5 วนิาที 20 วนั ทกุ 1 นาที 100 วัน

ทกุ 10 วนิาที 41 วนั ทกุ 2 นาที 100 วัน

ทกุ 15 วนิาที 61 วนั ทกุ 5 นาที 100 วัน

การใชแ้บตเตอรีร่ะหวา่งการจดบนัทกึ
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ขอ้มลูจดบันทกึในหน่วยความจําภายในของกลอ้งสามารถดาวนโ์หลดลงบน
คอมพวิเตอรไ์ดด้ว้ย EOS Utility (EOS ซอฟตแ์วร)์ หรอืดาวนโ์หลดจากการด์
หลังจากโอนขอ้มลูไปยังการด์แลว้
เมือ่คณุใช ้Map Utility (EOS ซอฟตแ์วร,์ น.537) ในการเปิดไฟลจ์ดบันทกึที่
ถกูบันทกึลงบนคอมพวิเตอรข์องคณุ เสน้ทางการเดนิทางของกลอ้งจะแสดง
ลงบนแผนที่

การนําเขา้ขอ้มลูโดยใช ้EOS ซอฟตแ์วร ์
เมือ่กลอ้งเชือ่มตอ่กบัเครือ่งคอมพวิเตอรผ์า่นสายเชือ่มตอ่ทีจั่ดให ้คณุสามารถ
ดาวนโ์หลดขอ้มลูจดบันทกึไปยังคอมพวิเตอรไ์ดด้ว้ย EOS Utility (EOS 
ซอฟตแ์วร)์ สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้าน EOS Utility (CD-ROM)

การโอนขอ้มลูจดบนัทกึลงบนการด์เพือ่ดาวนโ์หลด
 เมือ่ [โอนขอ้มลูจดบนัทกึลงบนการด์] 
ถกูเลอืก คณุสามารถโอนขอ้มลูจดบันทกึ
ในหน่วยความจําภายในเป็นไฟลจ์ดบันทกึ
ไปยงัการด์ CF [f] หรอืการด์ SD [g] ได ้
โปรดทราบวา่เมือ่ไฟลจ์ดบันทกึถกูโอนไป
ทีก่ารด์แลว้ ขอ้มลูจดบันทกึนัน้จะถกู
ลบไปโดยถาวรจากหน่วยความจําภายใน
ของกลอ้ง

 ไฟลจ์ดบันทกึทีนํ่าเขา้ไปทีก่ารด์จะถกูเก็บไวท้ีโ่ฟลเดอร ์"GPS" ในโฟลเดอร ์
"MISC" นามสกลุไฟลจ์ะเป็น ".LOG"

 การเลอืก [ลบขอ้มลูจดบนัทกึ] จะเป็นการลบขอ้มลูจดบันทกึทีถ่กูบันทกึ
อยูใ่นหน่วยความจําภายในไปอยา่งถาวร การลบขอ้มลูอาจใชเ้วลาประมาณ
หนึง่นาที

การดาวนโ์หลดขอ้มลูจดบนัทกึลงบนคอมพวิเตอร์
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 ใชส้ายเชือ่มตอ่ทีจั่ดใหห้รอืสายจากแคนนอน (น.478) และใชอ้ปุกรณ์ปกป้อง
สายทีจั่ดใหเ้มือ่เชือ่มตอ่สาย (น.34)

 เสารับสญัญาณ GPS จะอยูบ่รเิวณสว่นบนของตัวกลอ้ง ดว้ยเหตนุี้ ขณะทีค่ณุ
พกพากลอ้งไปไหน เชน่ เก็บไวใ้นกระเป๋า เป็นตน้ พยายามใหส้ว่นบนของกลอ้ง
หนัขึน้ดา้นบนและไมว่างสิง่ใดทบัลงบนสว่นบนของกลอ้ง

 ตัง้คา่เวลาและวันทีข่องกลอ้งใหแ้มน่ยําทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทําได ้รวมถงึตัง้คา่โซนเวลา
หรอืการปรับเวลาในฤดรูอ้นของสถานทีท่ีถ่า่ยภาพ

 เนื่องจากขอ้มลูพกิดั วนัที ่และเวลาจะถกูบันทกึอยูเ่รือ่ยๆ แมเ้วลาทีก่ลอ้งปิดอยู ่
แบตเตอรีจ่งึถกูใชไ้ปเรือ่ยๆ เมือ่คณุใชก้ลอ้งอกีครัง้หนึง่ ระดับพลังงานแบตเตอรี่
อาจตํา่ลงแลว้ก็ได ้หากจําเป็น ใหช้ารจ์แบตเตอรีห่รอืเตรยีมแบตเตอรีสํ่ารองที่
ชารจ์แลว้ไวด้ว้ย (แยกจําหน่าย)
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6
การทาํงานข ัน้สงู

ในโหมดถา่ยภาพ <d> <s> 
<f> <a> <F> คณุ
สามารถเลอืกความเร็วชตัเตอร ์คา่
รรัูบแสง และการตัง้คา่กลอ้งอืน่ๆ 
เพือ่ปรับเปลีย่นการเปิดรับแสงและ
ไดผ้ลตามความตอ้งการ

 ไอคอน M ดา้นบนขวาตรงหวัขอ้ของหนา้ หมายถงึฟังกช์ัน่นัน้
สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมด: <d> <s> <f> <a> 
<F>

 หลังจากทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่แลว้ปลอ่ยออก คา่การ
เปิดรับแสงจะยังคงแสดงอยูใ่นชอ่งมองภาพและบนแผง LCD 
ประมาณ 4 วนิาท ี(0)

 สําหรับฟังกช์ัน่ทีส่ามารถตัง้คา่ไดใ้นแตล่ะโหมดการถา่ยภาพ 
โปรดดหูนา้ 480

ปรับสวติซ ์<R> ไปทางซา้ย
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กลอ้งจะตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงใหเ้หมาะกบัความสวา่งของวัตถุ
โดยอตัโนมัต ิซึง่เรยีกระบบนีว้า่โปรแกรมระดับแสงอตัโนมัติ
* <d> ยอ่มาจาก Program
* AE ยอ่มาจาก Auto Exposure

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<d>

2 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 มองผา่นชอ่งมองภาพและเล็งจดุโฟกสั
อตัโนมัตไิปยังวัตถ ุจากนัน้กดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่

 เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ ตัวแสดงการโฟกสั 
<o> ในชอ่งมองภาพจะสวา่งขึน้ 
(ในโหมด AF ครัง้เดยีว)

 ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงจะถกู
ตัง้คา่โดยอัตโนมัต ิและแสดงในชอ่ง
มองภาพและบนแผง LCD

3 ตรวจสอบการแสดงคา่
 หากการแสดงคา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละ
คา่รรัูบแสงไมก่ะพรบิ จะไดก้ารเปิดรับ
แสงมาตรฐาน

4 ถา่ยภาพ
 จัดองคป์ระกอบภาพและกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
จนสดุ

d: โปรแกรมระดบัแสงอตัโนมตั ิ
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d: โปรแกรมระดับแสงอตัโนมัติ

 หากความเร็วชตัเตอร ์“30"” และ f/number ทีตํ่า่กวา่
กะพรบิ แสดงวา่การเปิดรับแสงนอ้ยเกนิไป ใหป้รับ
เพิม่ความไวแสงหรอืใชแ้ฟลช

 หากความเร็วชตัเตอรเ์ป็น “8000” และ f/number 
ทีส่งูกวา่กะพรบิ แสดงวา่การเปิดรับแสงมากเกนิไป
ลดความไวแสง ISO หรอืใชฟิ้ลเตอร ์ND 
(แยกจําหน่าย) เพือ่ลดปรมิาณแสงทีเ่ขา้สูเ่ลนส์

ความแตกตา่งระหวา่งโหมด <d> และ <A>
ในโหมด <A> ฟังกช์ัน่ตา่งๆ เชน่ การโฟกสัอัตโนมัต ิและโหมดวัดแสง จะถกูตัง้คา่
โดยอตัโนมัตเิพือ่ป้องกนัภาพเสยี ฟังกช์ัน่ทีค่ณุสามารถตัง้คา่ไดเ้องมจํีากดั แต่
ดว้ยโหมด <d> ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูับแสงเทา่นัน้ทีจ่ะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมตั ิ
คณุสามารถตัง้คา่การโฟกสัอตัโนมัต ิโหมดวดัแสง และฟังกช์ัน่อืน่ๆ ไดเ้อง (น.480)

เลือ่นคา่โปรแกรม
 ในโหมดโปรแกรมระดับแสง คณุสามารถเปลีย่นคา่รว่มของคา่ความเร็วชตัเตอร์
และคา่รรูับแสง (โปรแกรม) ทีถ่กูตัง้คา่อตัโนมัตโิดยกลอ้ง ขณะใชค้า่การเปิดรับ
แสงเดยีวกนั ซึง่เรยีกระบบนีว้า่เลือ่นคา่โปรแกรม

 ในการเลือ่นคา่โปรแกรม กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ จากนัน้หมนุปุ่ ม <6> จน
ไดค้วามเร็วชตัเตอรท์ีต่อ้งการ หรอืคา่รรูับแสงแสดงขึน้

 เลือ่นคา่โปรแกรมจะถกูยกเลกิอัตโนมัตเิมือ่ระยะเวลาวัดแสง (0) หมดลง (แสดง
ชดเชยแสงปิดลง)

 เลือ่นคา่โปรแกรมไมส่ามารถทําไดเ้มือ่ใชแ้ฟลช
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ในโหมดนี ้คณุตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละกลอ้งจะตัง้คา่รูรับแสงโดยอตัโนมัติ
เพือ่ใหไ้ดก้ารเปิดรับแสงมาตรฐานทีเ่หมาะกับความสวา่งของวัตถ ุซึง่เรยีก
ระบบนีว้า่การเปิดรับแสงอตัโนมัตแิบบระบคุา่ความเร็วชตัเตอร ์ความเร็วชตัเตอร์
ทีเ่ร็วขึน้สามารถหยดุการเคลือ่นไหวของวัตถทุีกํ่าลงัเคลือ่นที ่ความเร็วชตัเตอร์
ทีช่า้ลงสามารถสรา้งเอฟเฟคเบลอ ทําใหภ้าพดนู่าประทับใจ
* <s> ยอ่มาจาก Time value

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<s>

2 ต ัง้คา่ความเร็วชตัเตอรท์ ีต่อ้งการ
 ในขณะทีม่องแผง LCD หรอืผา่น
ชอ่งมองภาพ ใหห้มนุปุ่ ม <6>

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
 คา่รรัูบแสงจะถกูปรับโดยอตัโนมัติ

4 ตรวจสอบการแสดงผลในชอ่ง
มองภาพและถา่ยภาพ
 หากการแสดงคา่รรัูบแสงไมก่ะพรบิ 
จะไดก้ารเปิดรับแสงมาตรฐาน

s: ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร์

เบลอจากการเคลือ่นไหว
(ความเร็วชตัเตอรตํ์า่: 1/30 วนิาท)ี

การเคลือ่นไหวหยดุนิง่
(ความเร็วชตัเตอรส์งู: 1/2000 วนิาท)ี
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s: ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร์

 หาก f/number ทีตํ่า่กวา่กะพรบิ แสดงวา่การเปิดรับ
แสงนอ้ยเกนิไป
หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรจ์นกระทัง่
คา่รรูับแสงหยดุกะพรบิหรอืปรับความไวแสงใหส้งูขึน้

 หาก f/number ทีส่งูกวา่กะพรบิ แสดงวา่การเปิดรับ
แสงมากเกนิไป
หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรจ์นกระทัง่
คา่รรูับแสงหยดุกะพรบิหรอืปรับความไวแสงใหตํ้า่ลง

การแสดงความเร็วชตัเตอร์
ความเร็วชตัเตอรจ์าก “8000” ถงึ “4” แสดงถงึตัวเลขสว่นของความเร็วชตัเตอรท์ี่
เป็นเศษสว่น ตัวอยา่งเชน่ “125” แสดงถงึ 1/125 วนิาท ี“0"5” แสดงถงึ 0.5 วนิาท ี
และ “15"” คอื 15 วนิาที
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ในโหมดนี ้คณุตัง้คา่รรัูบแสงทีต่อ้งการและกลอ้งจะตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรโ์ดยอตัโนมัติ
เพือ่ใหไ้ดก้ารเปิดรับแสงมาตรฐานทีเ่หมาะกบัความสวา่งของวตัถ ุซึง่เรยีกระบบนีว้า่
การเปิดรับแสงอตัโนมัตแิบบระบคุา่รรูบัแสง คา่ f/number ทีส่งูขึน้ (รรูบัแสงแคบลง) 
จะทําใหฉ้ากหนา้และฉากหลงัอยูภ่ายในการโฟกสัทีรั่บไดม้ากขึน้ ในทางกลบักนั 
คา่ f/number ทีตํ่า่ลง (รรัูบแสงกวา้งขึน้) จะทําใหฉ้ากหนา้และฉากหลงัอยูภ่ายในการ
โฟกสัทีรั่บไดน้อ้ยลง
* <f> ยอ่มาจาก Aperture value (การเปิดรรูับแสง)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<f>

2 ต ัง้คา่รรูบัแสงทีต่อ้งการ
 ในขณะทีม่องแผง LCD หรอืชอ่งมองภาพ 
ใหห้มนุปุ่ ม <6>

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
 ความเร็วชตัเตอรจ์ะถกูปรับโดยอตัโนมตัิ

4 ตรวจสอบการแสดงผลในชอ่ง
มองภาพและถา่ยภาพ
 หากการแสดงคา่ความเร็วชตัเตอรไ์ม่
กะพรบิ จะไดก้ารเปิดรับแสงมาตรฐาน

f: ระบคุา่รรูบัแสง

ฉากหนา้และฉากหลงัคมชดั
(ใชค้า่รรัูบแสงสงู f/number: f/32)

ฉากหลงัเบลอ
(ใชค้า่รรัูบแสงตํา่ f/number: f/5.6)
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f: ระบคุา่รรัูบแสง

การเปิดรูรับแสง (มา่นไดอะแฟรม) จะเปลีย่นในจังหวะทีถ่า่ยภาพเทา่นัน้ 
ในชว่งเวลาอืน่ คา่รรัูบแสงจะเปิดกวา้งเต็มที ่ดังนัน้ เมือ่คณุดฉูากผา่น
ชอ่งมองภาพหรอืบนจอ LCD จะเห็นความชดัลกึแคบ

กดปุ่ มเชค็ระยะชดัลกึเพือ่หยดุเลนสไ์วท้ี่
การตัง้คา่รรัูบแสงปัจจบุัน และเชค็ระยะชดัลกึ 
(ชว่งโฟกสัทีรั่บได)้

เช็คระยะชดัลกึN

 หากความเร็วชตัเตอร ์“30"” กะพรบิ แสดงวา่การเปิดรับ
แสงนอ้ยเกนิไป
หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ตัง้คา่รรัูบแสงใหก้วา้งขึน้ (f/number 
ตํา่ลง) จนกระทัง่ความเร็วชตัเตอรห์ยดุกะพรบิ หรอืปรับ
คา่ความไวแสง ISO ใหส้งูขึน้

 หากความเร็วชตัเตอร ์“8000” กะพรบิ แสดงวา่การ
เปิดรับแสงมากเกนิไป
หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ตัง้คา่รรูับแสงใหแ้คบลง (รรูับแสง 
f/number สงูขึน้) จนกระทัง่ความเร็วชตัเตอรห์ยดุ
กะพรบิ หรอืปรับคา่ความไวแสง ISO ใหตํ้า่ลง

การแสดงคา่รูรบัแสง
คา่ f/number ยิง่สงูขึน้ การเปิดรรูับแสงยิง่แคบลง f/number ทีแ่สดงจะแตกตา่งกนั
ขึน้อยูก่บัเลนส ์หากไมม่เีลนสต์ดิอยูก่บัตวักลอ้งเลย คา่รรูับแสงจะแสดงเป็น “00”

 f/number ทีส่งูกวา่จะทําใหฉ้ากหนา้และฉากหลังอยูภ่ายในการโฟกสัทีร่ับได ้
มากขึน้ อยา่งไรก็ตาม ชอ่งมองภาพจะดมูดืลง

 ขณะดภูาพ LIVE VIEW (น.288) คณุจะสามารถเปลีย่นคา่รรูับแสง และกดปุ่ ม
เช็คระยะชดัลกึเพือ่ดไูดว้า่ความชดัลกึเปลีย่นไปอยา่งไร

 การเปิดรับแสงจะถกูล็อค (ล็อค AE) ขณะกดปุ่ มเช็คระยะชดัลกึ
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ในโหมดนี ้คณุตัง้คา่ทัง้ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงไดต้ามตอ้งการ ในการ
ตรวจสอบการเปิดรับแสง ใหด้ตูัวแสดงระดับคา่แสงในชอ่งมองภาพหรอืใช ้
เครือ่งวัดแสงทีม่จํีาหน่ายท่ัวไป วธินีีเ้รยีกวา่การตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง
* <a> ยอ่มาจาก Manual

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<a>

2 ต ัง้คา่ความไวแสง (น.156)

3 ต ัง้คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูบัแสง
 ในการตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร ์ใหห้มนุปุ่ ม 

<6>
 ในการตัง้คา่รรูบัแสง ใหห้มนุปุ่ ม <5>
 หากไมส่ามารถตัง้คา่ได ้ใหป้รับสวติซ ์

<R> ไปทางซา้ย จากนัน้หมนุปุ่ ม 
<6> หรอื <5>

4 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
 การตัง้คา่การเปิดรับแสงจะแสดงใน
ชอ่งมองภาพและบนแผง LCD

 ทางดา้นขวาของชอ่งมองภาพ ตัวแสดง
ระดบัคา่แสง < > จะแสดงใหเ้ห็นความตา่ง
ของระดบัคา่แสงปัจจบุันจากระดบัคา่แสง
มาตรฐาน < >

5 ปรบัการเปิดรบัแสงและถา่ยภาพ
 ตรวจสอบตัวแสดงระดับคา่แสงและตัง้คา่
ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงตาม
ตอ้งการ

 หากคา่แสงเกนิ ±3 ระดับจากคา่แสง
มาตรฐาน < > หรอื < > จะแสดงขึน้
ตรงปลายของตัวแสดงระดับคา่แสง

a: ต ัง้คา่ระดบัแสงดว้ยตนเอง

ความเร็วชตัเตอร์
คา่รรัูบแสง

สวา่ง (+)

มดื (-)

จดุบง่ชีค้า่แสง
มาตรฐาน < >
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a: ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง

หากตัง้คา่ความไวแสงเป็น A (AUTO) คณุสามารถปรับการชดเชยแสง (น.228) 
ไดด้ังนี้

• [z2: ชดเชยแสง/AEB]
• ภายใต ้[83: ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง] ใช ้[s: ชดเชยแสง 

(กดแช ่หมนุ )] (น.455) หรอื [p: ชดเชยแสง (กดกา้นแชไ่ว ้
หมนุ )] (น.455)

• การควบคมุอยา่งรวดเร็ว (น.61)
ปรับปรมิาณการชดเชยแสงในขณะทีต่รวจสอบตัวแสดงระดับคา่แสงทาง
ดา้นลา่งของชอ่งมองภาพหรอืบนแผง LCD

การชดเชยแสงเมือ่ใช ้ISO อตัโนมตั ิ

 หากตัง้คา่ ISO อัตโนมัตไิว ้คา่ความไวแสงจะปรับเปลีย่นใหเ้หมาะกบัความเร็ว
ชตัเตอรแ์ละรรูับแสงเพือ่ใหไ้ดก้ารเปิดรับแสงมาตรฐาน ดังนัน้ คณุอาจไมไ่ดผ้ล
ของการเปิดรับแสงตามทีต่อ้งการ ในกรณีนี ้ใหต้ัง้คา่ชดเชยระดับแสง

 หากมกีารใชแ้ฟลชเมือ่ตัง้คา่ ISO อตัโนมตัไิว ้ชดเชยแสงจะไมถ่กูปรับใช ้
แมว้า่จะไดต้ัง้คา่ปรมิาณชดเชยแสงไว ้

 ภายใต ้[z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ หากเครือ่งหมายถกู <X> สําหรับ 
[ปิดในโหมด M หรอื B] ถูกยกเลกิ ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมัตสิามารถตัง้คา่ได ้
แมใ้นโหมด <a> (น.177)

 เมือ่ตัง้คา่ ISO อัตโนมัต ิคณุสามารถกดปุ่ ม <A> เพือ่ล็อคคา่ความไวแสง ISO
 หากคณุกดปุ่ ม <A> และจัดองคป์ระกอบภาพใหม ่คณุสามารถเห็นความแตกตา่ง
ของระดับคา่แสงตัวบนตัวแสดงระดับคา่แสงเปรยีบเทยีบกนักบัเมือ่คณุกดปุ่ ม <A>

 หากการชดเชยแสง (น.228) ถกูใชใ้นโหมด <d> <s> หรอื <f> 
และโหมดถ่ายภาพถกูเปลีย่นเป็น <a> โดยตัง้คา่ ISO อัตโนมัต ิปรมิาณชดเชย
แสงทีต่ัง้ไวจ้ะใชต้อ่ไป

 ดว้ยการตัง้คา่ ISO อัตโนมัตแิละ [81: ระดบัข ัน้ในการต ัง้คา่ความไวแสง ISO] 
ตัง้คา่เป็น [1/2 ระดบั] การชดเชยแสง 1/2 ระดับ จะถกูใชก้บัความไวแสง ISO 
(1/3 ระดบั) และความเร็วชตัเตอร ์อยา่งไรก็ตาม ความเร็วชตัเตอรท์ีแ่สดง
จะไมเ่ปลีย่นแปลง
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คณุสามารถเลอืกหนึง่ในสีว่ธิเีพือ่วัดความสวา่งของวัตถ ุในโหมด <A> 
การวัดแสงประเมนิทัง้ภาพจะถกูตัง้คา่โดยอัตโนมัติ

1 กดปุ่ ม <n> (9)

2 เลอืกโหมดวดัแสง
 ในขณะทีม่องแผง LCD หรอืชอ่งมองภาพ 
ใหห้มนุปุ่ ม <6>
q:วดัแสงประเมนิท ัง้ภาพ
w:วดัแสงบางสว่น
r:วดัแสงแบบจดุ
e:วดัแสงเฉลีย่หนกักลางภาพ

q วดัแสงประเมนิท ัง้ภาพ
โหมดนีเ้ป็นโหมดวัดแสงซึง่เหมาะสําหรับการถา่ยภาพ
ท่ัวไปหรอืแมแ้ตว่ตัถทุีย่อ้นแสง กลอ้งจะปรับการเปิดรับ
แสงโดยอตัโนมัตเิพือ่ใหเ้หมาะสมกับฉาก

w วดัแสงบางสว่น
ไดผ้ลดเีมือ่ฉากหลังสวา่งกวา่วัตถมุากเนือ่งจากแสง
ดา้นหลัง ฯลฯ วัดแสงบางสว่นครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 
6% ของบรเิวณกลางชอ่งมองภาพ

q การเลอืกโหมดวดัแสงN
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q การเลอืกโหมดวดัแสงN

r วดัแสงแบบจดุ
สําหรับการวดัเฉพาะจดุของวัตถหุรอืฉาก วดัแสงแบบ
จดุครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 1.8% ของบรเิวณกลาง
ชอ่งมองภาพ รอบวงการวดัแสงแบบจดุจะถกูแสดง
ในชอ่งมองภาพ

e วดัแสงเฉลีย่หนกักลางภาพ
การวัดจะเนน้วัดทีจ่ดุกึง่กลางภาพ จากนัน้เฉลีย่ตลอด
ท่ัวทัง้ฉาก

 ดว้ย q (วดัแสงประเมนิทัง้ภาพ) การตัง้คา่การเปิดรับแสงจะถกูล็อคเมือ่คณุ
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่และจับโฟกสัไดแ้ลว้ ในโหมด w (วัดแสงบางสว่น) 
r (วัดแสงแบบจุด) และ e (วัดแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ) การเปิดรับแสงจะถกู
ตัง้คา่ในจังหวะทีถ่า่ยภาพ (การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่จะไมล็่อคการเปิดรับแสง)

 เมือ่ตัง้คา่ <r> (วัดแสงแบบจุด) คณุสามารถแสดง <z> ในชอ่งมองภาพและ
บนแผง LCD (น.441)
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การชดเชยแสงสามารถปรับระดับคา่แสงมาตรฐานทีต่ัง้คา่โดยกลอ้งใหส้วา่งขึน้ 
(เพิม่การเปิดรับแสง) หรอืมดืลง (ลดการเปิดรับแสง)
การชดเชยแสงสามารถตัง้คา่ไดใ้นโหมดถา่ยภาพ <d>, <s> และ <f> 
ถงึแมว้า่คณุสามารถตัง้คา่การชดเชยแสงไดถ้งึ ±5 ระดับโดยปรับทลีะ 1/3 
ระดับ ตัวแสดงระดับคา่แสงในชอ่งมองภาพหรอืบนแผง LCD สามารถแสดง
การตัง้คา่เพยีง ±3 ระดับ หากคณุตอ้งการปรับการตัง้คา่การชดเชยแสงเกนิ ±3 
ระดับ ใหใ้ชก้ารควบคมุอยา่งรวดเร็ว (น.61) หรอืทําตามคําแนะนําเกีย่วกบั 
[z2: ชดเชยแสง/AEB] ในหนา้ถัดไป
หากใชโ้หมด <a> โดยตัง้คา่ ISO อตัโนมัต ิโปรดดหูนา้ 225 เพือ่ปรับการ
ชดเชยแสง

1 ตรวจสอบคา่แสง
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ (0) และ
ตรวจสอบตัวแสดงระดับคา่แสง

2 ปรบัปรมิาณการชดเชยแสง
 ในขณะทีม่องชอ่งมองภาพหรอืแผง LCD 
ใหห้มนุปุ่ ม <5>

 หากไมส่ามารถตัง้คา่ได ้ใหป้รับสวติซ ์
<R> ไปทางซา้ย จากนัน้หมนุปุ่ ม 
<5>

3 ถา่ยภาพ
 หากตอ้งการยกเลกิการชดเชยแสง 
ใหป้รับตัวแสดงระดับคา่แสง <h/N> 
ไปตรงจดุบง่ชีค้า่แสงมาตรฐาน (<a> 
หรอื <C>)

O การต ัง้คา่การชดเชยแสงN

เพิม่การเปิดรับแสงเพือ่ใหภ้าพสวา่งขึน้

ลดการเปิดรับแสงเพือ่ใหภ้าพมดืลง

หากตัง้คา่ [z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ (น.177) ไวเ้ป็นอยา่งอืน่นอกเหนอื
จาก [ไมใ่ชง้าน] ภาพอาจยังดสูวา่งอยูถ่งึแมจ้ะปรับลดการชดเชยแสงสําหรับ
ภาพมดื

 ปรมิาณชดเชยแสงจะยงัคงมผีลแมห้ลังจากทีค่ณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่
<2>

 หลังจากตัง้คา่ปรมิาณชดเชยแสง คณุสามารถป้องกนัการเปลีย่นแปลงของ
ปรมิาณชดเชยแสงโดยไมต่ัง้ใจไดด้ว้ยการปรับสวติซ ์<R> ไปทางขวา

 หากปรมิาณชดเชยแสงเกนิ ±3 ระดับ ปลายของตวัแสดงการเปิดรับแสงจะแสดง 
<J/ > หรอื <I/ >
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ดว้ยการปรับเปลีย่นความเร็วชตัเตอรห์รอืคา่รรัูบแสงโดยอัตโนมัต ิกลอ้งจะ
ถา่ยภาพครอ่มการเปิดรับแสงภายใน ±3 ระดับโดยปรับทลีะ 1/3 ระดับแบบ
ตอ่เนือ่งสามภาพ ซึง่เรยีกระบบนีว้า่การถา่ยภาพคร่อม
* AEB ยอ่มาจาก Auto Exposure Bracketing

1 เลอืก [ชดเชยแสง/AEB]
 ภายใตแ้ท็บ [z2] เลอืก [ชดเชยแสง/

AEB] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ปรบัชว่ง AEB
 หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ปรับชว่ง AEB หาก
คณุหมนุปุ่ ม <5> คณุสามารถปรับการ
ชดเชยแสง

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ตัง้คา่
 เมือ่คณุออกจากเมนู <h> และชว่ง 

AEB จะแสดงบนแผง LCD

3 ถา่ยภาพ
 ถา่ยภาพครอ่มสามภาพโดยใชโ้หมด
ขบัเคลือ่นทีต่ัง้คา่ไวต้ามลําดับดังนี:้ 
การเปิดรับแสงมาตรฐาน ลดการ
เปิดรับแสง และเพิม่การเปิดรับแสง

 การถา่ยภาพครอ่มจะไมถ่กูยกเลกิ
โดยอัตโนมตั ิหากตอ้งการยกเลกิ 
ใหทํ้าตามขัน้ตอนที ่2 เพือ่ปิดการ
แสดงชว่ง AEB

h การถา่ยภาพครอ่มการเปิดรบัแสงอตัโนมตั ิ(AEB)N

ชว่ง AEB

คา่แสง
มาตรฐาน

คา่แสง
ลดลง

คา่แสง
เพิม่ขึน้



h การถา่ยภาพครอ่มการเปิดรับแสงอตัโนมัต ิ(AEB)N
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 ในขณะถา่ยภาพครอ่ม <A> ในชอ่งมองภาพและ <h> บนแผง LCD จะกะพรบิ
 หากโหมดขับเคลือ่นตัง้คา่เป็น <u> หรอื <B> ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรส์ามครัง้สําหรับ
แตล่ะภาพ เมือ่ตัง้คา่ <o> <i> หรอื <M> และคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ 
ภาพถา่ยครอ่มสามภาพจะถกูถา่ยอยา่งตอ่เนือ่ง และกลอ้งจะหยดุการถา่ยอตัโนมัติ
เมือ่ตัง้คา่ <Q> หรอื <k> ภาพถา่ยครอ่มสามภาพจะถกูถา่ยอยา่งตอ่เนื่อง 
หลังจากรอ 10 วนิาท ีหรอื 2 วนิาที

 คณุสามารถตัง้คา่ถ่ายภาพครอ่มรว่มกบัการชดเชยแสง
 หากชว่งถ่ายภาพครอ่มเกนิ ±3 ระดับ ปลายของตวัแสดงการเปิดรับแสงจะแสดง 

<J/ > หรอื <I/ >
 ถา่ยภาพครอ่มไมส่ามารถใชก้บัแฟลช เปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์หรอืเมือ่ตัง้คา่ 

[ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ] หรอื [โหมด HDR]
 ถา่ยภาพครอ่มจะถกูยกเลกิอตัโนมัต ิเมือ่คณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่

<2> หรอืเมือ่แฟลชพรอ้มใชง้าน
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ใชก้ารล็อคคา่แสงเมือ่บรเิวณโฟกัสแตกตา่งจากบรเิวณทีว่ดัแสง หรอืเมือ่คณุ
ตอ้งการถา่ยภาพหลายภาพดว้ยการตัง้คา่การเปิดรับแสงเดยีวกนั กดปุ่ ม <A> 
เพือ่ล็อคคา่แสง จากนัน้จัดองคป์ระกอบภาพและถา่ยภาพ เรยีกระบบนีว้า่
การล็อคคา่แสง ซึง่ไดผ้ลดสํีาหรับการถา่ยภาพวตัถยุอ้นแสง เป็นตน้

1 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
 การตัง้คา่การเปิดรับแสงจะแสดงขึน้มา

2 กดปุ่ ม <A> (0)
 ไอคอน <A> จะสวา่งขึน้ในชอ่งมองภาพ
เพือ่บง่บอกวา่การตัง้คา่การเปิดรับแสง
ถกูล็อคไว ้(ล็อคคา่แสง)

 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <A> การตัง้คา่
การเปิดรับแสงในปัจจบุันจะถกูล็อค

3 จดัองคป์ระกอบภาพและถา่ยภาพ
 ตวัแสดงระดับคา่แสงทางดา้นขวาของ
ชอ่งมองภาพจะแสดงระดบัคา่แสงที่
ล็อคไวแ้ละระดับคา่แสงจรงิในปัจจบุัน

 หากคณุตอ้งการคงการล็อคคา่แสงไวใ้น
ขณะทีถ่า่ยภาพเพิม่เตมิ ใหก้ดปุ่ ม <A> 
คา้งไวแ้ละกดปุ่ มชตัเตอรเ์พือ่ถา่ยภาพ
ตอ่ไป

* เมือ่สวติชป์รับโหมดโฟกสัของเลนสถ์กูปรับไปที ่<MF> ล็อค AE จะปรับใชก้บัจุด AF 
กึง่กลาง

A การล็อคคา่แสงN

เอฟเฟคตา่งๆ ของการล็อค AE

โหมดวดัแสง 
(น.226)

วธิกีารเลอืกจดุ AF (น.95)

เลอืกอตัโนมตั ิ เลอืกดว้ยตนเอง

q*
ปรับใชล็้อค AE ทีจุ่ด AF 
ทีจั่บโฟกสัได ้ ปรับใชล็้อค AE ทีจุ่ด AF ทีเ่ลอืก

wre ปรับใชล็้อค AE ทีจุ่ด AF กึง่กลาง

ล็อค AE ไมส่ามารถใชง้านไดก้บัเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์
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ในโหมดนี ้ชตัเตอรจ์ะเปิดอยูต่ลอดระยะเวลาทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ 
และจะปิดเมือ่คณุปลอ่ยปุ่ มชตัเตอร ์ซึง่เรยีกวา่การเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์
ใชเ้ปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรสํ์าหรับฉากกลางคนื พล ุทอ้งฟ้า หรอืวัตถอุืน่ๆ 
ทีต่อ้งการการเปิดรับแสงนาน

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<F>

2 ต ัง้คา่รรูบัแสงทีต่อ้งการ
 ในขณะทีม่องแผง LCD หรอืใน
ชอ่งมองภาพ ใหห้มนุปุ่ ม <6> หรอื 
<5>

3 ถา่ยภาพ
 การเปิดรับแสงจะดําเนนิตอ่เนือ่งไป
ตลอดระยะเวลาทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
จนสดุ

 เวลาเปิดรับแสงทีใ่ชไ้ปจะแสดงบนแผง 
LCD

F: การเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์

เวลาเปิดรับแสงทีใ่ชไ้ป

 การเปิดรับแสงนานจะมจีุดรบกวนมากกวา่ปกติ
 หาก ISO อัตโนมัตถิกูตัง้คา่ไว ้ความไวแสงจะเป็น ISO 400 (น.158)
 สําหรับเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์หากคณุใชท้ัง้การตัง้เวลาและถา่ยภาพโดย
ล็อคกระจกขึน้ แทนการใชเ้ปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ
อยูเ่สมอ (เวลาทีต่ัง้เวลาไว ้+ เวลาเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร)์ หากคณุปลอ่ย
ปุ่ มชตัเตอรร์ะหวา่งการตัง้เวลานับถอยหลัง จะมเีสยีงลั่นชตัเตอรแ์ตจ่ะไมม่กีาร
ถา่ยภาพเกดิขึน้ หากคณุใชง้านตัง้เวลาคา้งชตัเตอรภ์ายใตส้ภาวะการถา่ยภาพ
เดยีวกนั คณุไมต่อ้งกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุคา้งไว ้

 อยา่หนักลอ้งชีไ้ปทางแหลง่แสงทีส่วา่งจา้ เชน่ ดวงอาทติยใ์นวันทีม่แีดดจัด 
หรอืแสงจา้ทีเ่กดิจากฝีมอืมนุษย ์การกระทําเชน่นี้อาจทําใหเ้ซนเซอรภ์าพหรอื
สว่นประกอบภายในของกลอ้งเสยีหายได ้
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F: การเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์

คณุสามารถตัง้เวลาเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรล์ว่งหนา้ได ้ดว้ยฟังกช์ัน่ตัง้เวลา
คา้งชตัเตอร ์คณุไมจํ่าเป็นตอ้งกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไวร้ะหวา่งการเปิดหนา้กลอ้ง
คา้งชตัเตอร ์ซึง่จะลดการสัน่ของกลอ้ง
การตัง้เวลาคา้งชตัเตอรส์ามารถตัง้คา่ไดแ้คใ่นโหมดถา่ยภาพ <F> (คา้ง
ชตัเตอร)์ การตัง้เวลาคา้งชตัเตอรไ์มส่ามารถตัง้คา่ (หรอืจะไมทํ่างาน) ในโหมด
ถา่ยภาพอืน่ๆ

1 เลอืก [ต ัง้เวลาคา้งชตั.]
 ภายใตแ้ท็บ [z4] เลอืก 

[ต ัง้เวลาคา้งชตั.] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ใชง้าน]
 เลอืก [ใชง้าน] จากนัน้กดปุ่ ม <B>

J ต ัง้เวลาคา้งชตัเตอรN์

 ดว้ยฟังกช์ัน่ [z3: ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน] 
คณุสามารถลดจุดรบกวนทีเ่กดิขึน้ขณะเปิดรับแสงนาน (น.180)

 สําหรับการเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งและตัง้เวลา
คา้งชตัเตอร ์สามารถใชก้ารถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้ (น.248) รว่มกบัเปิด
หนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรไ์ดเ้ชน่กนั

 คณุยงัสามารถถา่ยภาพแบบเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรด์ว้ยรโีมทสวติซ ์RS-80N3 
หรอื ตัวควบคมุรโีมทตัง้เวลา TC-80N3 (แยกจําหน่าย น.250)

 คณุยงัสามารถใชต้วัควบคมุรโีมท RC-6 (แยกจําหน่าย น.250) สําหรับเปิด
หนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์เมือ่คณุกดปุ่ มสง่สญัญาณของตวัควบคมุรโีมท เปิด
หนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรจ์ะเริม่ขึน้ทนัท ีหรอือกี 2 วนิาทใีหห้ลัง กดปุ่ มอกีครัง้เพือ่
หยดุการทํางานเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์
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3 ต ัง้เวลาคา้งชตัเตอรท์ ีต่อ้งการ
 เลอืก ชัว่โมง นาท ีหรอืวนิาที
 กดปุ่ ม <0> เพือ่ให ้<r> แสดงขึน้
 ตัง้คา่จํานวนทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0> (กลับไปยัง <s>)

4 เลอืก [ตกลง]
 เวลาทีต่ัง้ไวจ้ะแสดงบนหนา้จอเมนู
 <J> จะแสดงขึน้บนแผง LCD

5 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ แลว้การเปิด
หนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรจ์ะเริม่ขึน้และ
ตอ่เนือ่งไปจนหมดเวลาทีต่ัง้ไว ้

 การยกเลกิการตัง้เวลา ตัง้คา่ [ไมใ่ชง้าน] 
ในขัน้ตอนที ่2

ตัง้เวลาคา้งชตัเตอร์

เวลาเปิดรับแสงทีใ่ชไ้ป

 หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุระหวา่งทีต่ัง้เวลาคา้งชตัเตอรทํ์างานอยูก่ารเปิด
หนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรจ์ะหยดุลง

 เหลา่นีจ้ะยกเลกิการตัง้เวลาคา้งชตัเตอร ์(กลบัสู ่[ไมใ่ชง้าน]): ปรับสวติซ์
เปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> แสดงหนา้จอการถา่ยภาพเคลือ่นไหว หรอืเปลีย่น
โหมดถ่ายภาพจาก <F>
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รายละเอยีดสว่นทีเ่ป็นไฮไลทแ์ละเงาจะบันทกึเป็นโทนสทีีม่ชีว่งไดนามกิสงู 
แมว้า่จะเป็นฉากทีม่คีวามเปรยีบตา่งสงู การถา่ยภาพ HDR ไดผ้ลดสํีาหรับ
การถา่ยภาพววิและสิง่ไมม่ชีวีติทีห่ยดุนิง่
ฟงักช์ ัน่การถา่ยภาพ HDR จะถา่ยภาพสามภาพดว้ยคา่แสงทีแ่ตกตา่งกนั 
(คา่แสงมาตรฐาน คา่แสงนอ้ย และคา่แสงสงู) แลว้จงึรวมท ัง้สามภาพ
เขา้ดว้ยกนัโดยอตัโนมตั ิภาพถา่ย HDR จะถกูบนัทกึเป็นภาพ JPEG
* HDR ยอ่มาจาก High Dynamic Range หรอืชว่งไดนามกิสงู

1 กดปุ่ ม <b>

2 เลอืกโหมด HDR
 เลอืก [w] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 หนา้จอโหมด HDR จะปรากฏขึน้

3 ต ัง้คา่ [ปรบัชว่งการรบัแสง]
 เลอืกตัง้คา่ชว่งไดนามกิทีต่อ้งการ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 การเลอืก [อตัโนมตั]ิ จะทําใหช้ว่ง
ไดนามกิถกูตัง้คา่อัตโนมัต ิขึน้อยูก่บั
โทนสโีดยรวมของภาพ

 ตวัเลขยิง่มากขึน้ ชว่งไดนามกิจะกวา้งขึน้
 หากตอ้งการออกจากการถา่ยภาพ HDR 
เลอืก [ปิด HDR]

4 ต ัง้คา่ [ลกูเลน่]
 เลอืกลกูเลน่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

w: การถา่ยภาพ HDR (ชว่งไดนามกิสงู)N

 คณุยงัสามารถตัง้คา่ถา่ยภาพ HDR ไดด้ว้ย [z3: โหมด HDR]
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 สธีรรมชาติ
สําหรับภาพทีม่ชีว่งโทนสกีวา้ง ซึง่รายละเอยีดสว่นทีเ่ป็นไฮไลทแ์ละ
รายละเอยีดสว่นทีเ่ป็นเงาหายไป

 ศลิปะมาตรฐาน
รายละเอยีดสว่นทีเ่ป็นไฮไลทแ์ละรายละเอยีดสว่นทีเ่ป็นเงาจะถกูรักษาไว ้
ไดด้กีวา่ดว้ย [สธีรรมชาต]ิ ความเปรยีบตา่งจะลดลง และการไลร่ะดับสี
จะแบนลงเพือ่ใหภ้าพดคูลา้ยภาพวาด เคา้โครงของวัตถจุะมขีอบสวา่ง 
(หรอืมดื)

 ศลิปะ สสีดใส
สจีะอิม่ตัวมากกวา่ดว้ย [ศลิปะมาตรฐาน] และมคีวามเปรยีบตา่งตํา่และ
การไลร่ะดับสทีีแ่บนจะใหล้กูเลน่ทีเ่ป็นศลิปะกราฟิก

 ศลิปะ คมเขม้
สจีะมคีวามอิม่ตัวมากทีส่ดุ ทําใหว้ตัถดุนููนและภาพดเูหมอืนภาพวาดสน้ํีามัน

 ศลิปะ ลายนนู
ความอิม่ตัวของส ีความสวา่ง ความเปรยีบตา่ง และการไลร่ะดับส ีถกูลดลง
เพือ่ทําใหภ้าพดแูบน ภาพดซูดีและเกา่ เคา้โครงของวตัถจุะมขีอบสวา่ง 
(หรอืมดื)

ลกูเลน่

ศลิปะมาตรฐาน ศลิปะ สสีดใส ศลิปะ คมเขม้ ศลิปะ ลายนูน

ความอิม่ตวัของสี มาตรฐาน สงู สงูกวา่ ตํา่

เคา้โครงคมเขม้ มาตรฐาน ออ่น สงู เขม้ขึน้

ความสวา่ง มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มดื

โทน แบน แบน แบน แบนลง

แตล่ะลกูเลน่จะถกูปรับใช ้ขึน้อยูก่บัลักษณะของรปูแบบภาพทีต่ัง้คา่ไวเ้ป็นปัจจุบัน 
(น.162)
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w: การถา่ยภาพ HDR (ชว่งไดนามกิสงู)N

5 ต ัง้คา่ [HDR ตอ่เนือ่ง]
 เลอืก [1ภาพเทา่น ัน้] หรอื [ทกุภาพ] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เมือ่ตัง้คา่เป็น [1ภาพเทา่น ัน้] การ
ถา่ยภาพ HDR จะถกูยกเลกิโดยอัตโนมัติ
หลังจากสิน้สดุการถา่ยภาพ

 เมือ่ตัง้คา่เป็น [ทกุภาพ] การถา่ยภาพ 
HDR จะตอ่เนือ่งจนกระท่ังการตัง้คา่
ในขัน้ตอนที ่3 ตัง้คา่เป็น [ปิด HDR]

6 ต ัง้คา่ [ปรบัแนวอตัโนมตั]ิ
 สําหรับการถา่ยภาพโดยใชม้อืถอืกลอ้ง 
เลอืก [ใชง้าน] เมือ่ใชข้าตัง้กลอ้ง เลอืก 
[ไมใ่ชง้าน] จากนัน้กดปุ่ ม<0>

7 ต ัง้คา่ภาพทีจ่ะบนัทกึ
 หากตอ้งการบันทกึภาพทัง้หมดสามภาพ
และภาพ HDR ทีร่วมกนัแลว้ เลอืก 
[ทกุภาพ] จากนัน้กด <0>

 หากตอ้งการบันทกึแคภ่าพ HDR เลอืก 
[เฉพาะภาพ HDR] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>
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8 ถา่ยภาพ
 การถา่ยภาพ HDR สามารถทําไดด้ว้ย
การถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพและ
การถา่ยภาพแบบ Live View

 <w> จะแสดงขึน้บนแผง LCD
 เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ 
ภาพสามภาพจะถกูถา่ยตามลําดับ 
และภาพ HDR จะถกูบนัทกึลงในการด์

 หากคณุภาพในการบันทกึภาพถกูตัง้คา่เป็น RAW ภาพ HDR จะถกูบนัทกึ
ดว้ยคณุภาพ 73 หากคณุภาพในการบนัทกึภาพถกูตัง้คา่เป็น RAW+JPEG ภาพ 
HDR จะถกูบนัทกึดว้ยคณุภาพของภาพ JPEG

 การถ่ายภาพ HDR ไมส่ามารถทําไดร้ว่มกบั ขยายความไวแสง ISO (H1, H2) 
การถ่ายภาพ HDR สามารถทําไดภ้ายในชว่ง ISO 100 - ISO 16000

 แฟลชจะไมทํ่างานระหวา่งการถา่ยภาพ HDR
 ระหวา่งการถา่ยภาพ HDR [ไมใ่ชง้าน] จะถกูปรับใชสํ้าหรับ [ภาพบดิเบีย้ว] 

[z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] และ 
[z5: จําลองระดบัแสง]

 ไมส่ามารถตัง้คา่ถา่ยภาพครอ่มได ้
 หากคณุถา่ยภาพวตัถทุีก่ําลังเคลือ่นที ่การเคลือ่นทีข่องวัตถุอาจทิง้รอ่งรอยไว ้
 ในการถา่ยภาพ HDR ภาพสามภาพถกูถา่ยดว้ยความเร็วชตัเตอรท์ีต่า่งกนั
ทีต่ัง้คา่อตัโนมตั ิดงันัน้ แมว้า่ในโหมดถา่ยภาพ <s> และ <a> ความเร็วชตั
เตอรจ์ะถกูปรับตามความเร็วชตัเตอรท์ีค่ณุตัง้คา่

 ตัง้คา่ความไวแสง ISO ใหส้งู เพือ่ป้องกนัการสัน่ของกลอ้ง
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w: การถา่ยภาพ HDR (ชว่งไดนามกิสงู)N

 เมือ่ถ่ายภาพ HDR โดย [ปรบัแนวอตัโนมตั]ิ ตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] ขอ้มลูการ
แสดงจุด AF (น.359) และเก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น (น.407) จะไมถ่กูผนวกลงในภาพ

 หากคณุใชก้ารถา่ยภาพ HDR โดยใชม้อืถอืกลอ้ง โดย [ปรบัแนวอตัโนมตั]ิ 
ตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] ขอบภาพจะถกูตัดออกและความละเอยีดจะถกูลดลงเล็กนอ้ย 
และ หากภาพไมส่ามารถปรับแนวไดอ้ยา่งสมบรูณเ์นือ่งจากกลอ้งสัน่ ฯลฯ 
ปรับแนวอตัโนมตัอิาจไมทํ่างาน โปรดทราบวา่ในการถ่ายภาพทีม่กีารตัง้คา่
ความสวา่งหรอืมดืมากเกนิไป ปรบัแนวอตัโนมัตอิาจไมส่ามารถทํางานไดอ้ยา่ง
สมบรูณ์

 หากคณุถา่ยภาพ HDR โดยใชม้อืถอืกลอ้ง ในขณะที ่[ปรบัแนวอตัโนมตั]ิ 
ตัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน] ภาพสามภาพอาจไมถู่กปรับแนวอยา่งสมบรูณ์ และลกูเลน่ 
HDR อาจทําไดน้อ้ย แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง

 ปรับแนวอตัโนมตัอิาจทํางานไดไ้มส่มบรูณ์กบัลวดลายทีเ่ป็นแบบแผน (ลาย
ตาราง ริว้ ฯลฯ) หรอืภาพทีม่โีทนสแีบนหรอืสเีดยีว

 การไลร่ะดับสขีองทอ้งฟ้าหรอืผนังสขีาวอาจไมส่ามารถถกูสรา้งใหมไ่ดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง สผีดิเพีย้น คา่แสงทีไ่มส่มํา่เสมอ หรอืจดุรบกวน อาจปรากฏ

 การถ่ายภาพ HDR ใตแ้สงไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอืไฟ LED อาจสง่ผลใหบ้รเิวณ
ทีโ่ดนแสงไฟเกดิการแสดงสไีมเ่ป็นธรรมชาติ

 ในการถา่ยภาพ HDR ภาพสามภาพจะถกูรวมกนัหลังจากคณุถา่ยภาพ ดงันัน้
จงึจะใชเ้วลานานกวา่การถา่ยภาพปกตใินการบนัทกึภาพ HDR ลงในการด์ 
ระหวา่งการประมวลผลภาพ "buSY" จะแสดงในชอ่งมองภาพและบนแผง LCD 
และคณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพตอ่ไปไดจ้นกวา่การประมวลผลภาพจะเสร็จสมบรูณ์

 หากคณุเปลีย่นโหมดถา่ยภาพหรอืสลับเป็นการถา่ยภาพเคลือ่นไหวหลงัจากตัง้คา่
ถา่ยภาพ HDR แลว้ การตัง้คา่ถ่ายภาพ HDR อาจถกูลบ (การตัง้คา่ [ปรบัชว่ง
การรบัแสง] อาจถกูสลับเป็น [ปิด HDR])
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คณุสามารถถา่ยภาพทีม่กีารเปิดรับแสง 2 ถงึ 9 ครัง้แลว้รวมกนัเป็นภาพเดยีว 
หากคณุถา่ยภาพซอ้นโดยใชก้ารถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW (น.287) 
คณุสามารถมองเห็นการรวมภาพทีม่กีารเปิดรับแสงแตล่ะครัง้วา่เป็นอยา่งไรใน
ขณะถา่ยภาพ

1 กดปุ่ ม <b>

2 เลอืกถา่ยภาพซอ้น
 เลอืก [P] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 หนา้จอการตัง้คา่ถา่ยภาพซอ้นจะ
ปรากฏขึน้

3 ต ัง้คา่ [ถา่ยภาพซอ้น]
 เลอืก [On:ระบบ/ควบฯ] หรอื 

[On:ตอ่เนือ่ง] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 หากตอ้งการออกจากการถา่ยภาพซอ้น 
ใหเ้ลอืก [ไมใ่ชง้าน]

 ระบบ/ควบฯ (เนน้ระบบและการควบคมุ)
สะดวกเมือ่คณุตอ้งการถา่ยภาพซอ้นพรอ้มกับตรวจสอบผลทีไ่ดร้ะหวา่ง
ดําเนนิการ ในขณะถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งจะ
ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั

 ตอ่เนือ่ง (เนน้การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง)
ปรับใชก้ารถา่ยภาพซอ้นแบบตอ่เนือ่งกบัวตัถทุีกํ่าลงัเคลือ่นที ่การถา่ยภาพ
ตอ่เนือ่งสามารถทําได ้แตก่ารทํางานเหลา่นีจ้ะถกูปิดระหวา่งการถา่ยภาพ: 
การดเูมนู การแสดงผลแบบ LIVE VIEW การแสดงภาพหลังจากทีถ่า่ย 
การเลน่ภาพ และการยกเลกิภาพทีแ่ลว้ (น.246)
นอกจากนี ้ภาพทีถ่า่ยซอ้นเทา่นัน้จะถกูบันทกึ (ภาพทีม่กีารเปิดรับแสง
ครัง้เดยีวทีร่วมอยูใ่นภาพซอ้นจะไมถ่กูบันทกึ)

P การถา่ยภาพซอ้นN

คณุยังสามารถตัง้คา่ถา่ยภาพซอ้นดว้ย [z3: ถา่ยภาพซอ้น]
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P การถา่ยภาพซอ้นN

4 ต ัง้คา่ [ควบคมุถา่ยภาพซอ้น]
 เลอืกวธิคีวบคมุการถา่ยภาพซอ้นที่
ตอ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เตมิแตง่
ภาพทีไ่ดจ้ากการเปิดรับแสงแตล่ะครัง้จะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ใหต้ัง้คา่การชดเชย
แสงเป็นลบตาม [จํานวนภาพ] โปรดดคํูาแนะนําเบือ้งตน้ดา้นลา่งเพือ่
ตัง้คา่การชดเชยแสงเป็นลบ
คาํแนะนําในการต ัง้คา่การชดเชยแสงสําหรบัถา่ยภาพซอ้น
เปิดรับแสง 2 ครัง้: -1 ระดับ, เปิดรับแสง 3 ครัง้: -1.5 ระดับ, เปิดรับแสง 4 
ครัง้: -2 ระดบั

 เฉลีย่
การชดเชยแสงเป็นลบจะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัตติาม [จํานวนภาพ] ขณะที่
คณุถา่ยภาพซอ้น หากคณุถา่ยภาพซอ้นในฉากเดยีวกนั การเปิดรับแสง
พืน้หลังของวตัถจุะถกูควบคมุโดยอัตโนมตัเิพือ่ใหไ้ดค้า่แสงมาตรฐาน

 สวา่ง/มดื
เปรยีบเทยีบความสวา่ง (หรอืความมดื) ของภาพพืน้ฐานและภาพทีถ่กู
นํามาซอ้นตรงตําแหน่งเดยีวกนั จากนัน้จะเหลอืสว่นสวา่ง (หรอืสว่นมดื) 
ไวใ้นภาพ สอีาจปนกันไดทั้ง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราความสวา่ง (หรอืความมดื) 
ของภาพทีเ่ปรยีบเทยีบซึง่เปลีย่นแปลงไปตามสทีีซ่อ้นทับ

5 ต ัง้คา่ [จํานวนภาพ]
 เลอืกจํานวนภาพ จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 คณุสามารถตัง้คา่ได ้2 ถงึ 9 ภาพ



P การถา่ยภาพซอ้นN
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6 ต ัง้คา่ภาพทีจ่ะบนัทกึ
 หากตอ้งการบันทกึภาพทีม่กีารเปิดรับแสง
ครัง้เดยีวทัง้หมดและภาพซอ้นทีร่วมการ
เปิดรับแสง ใหเ้ลอืก [ทกุภาพ] จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

 หากตอ้งการบันทกึภาพทีซ่อ้นรวมการ
เปิดรับแสง เลอืก [ผลเทา่น ัน้] จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

7 ต ัง้คา่ [ถา่ยซอ้นตอ่เนือ่ง]
 เลอืก [1ภาพเทา่น ัน้] หรอื [ตอ่เนือ่ง] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เมือ่ตัง้คา่เป็น [1ภาพเทา่น ัน้] การถา่ย
ภาพซอ้นจะถกูยกเลกิโดยอตัโนมัติ
หลังจากสิน้สดุการถา่ยภาพ

 เมือ่ตัง้คา่เป็น [ตอ่เนือ่ง] การถา่ย
ภาพซอ้นจะดําเนนิตอ่ไปจนกวา่จะปรับ
การตัง้คา่ในขัน้ตอนที ่3 เป็น [ไมใ่ชง้าน]

8 ถา่ยภาพแรก
 เมือ่ตัง้คา่เป็น [On:ระบบ/ควบฯ] 
ภาพทีถ่า่ยจะแสดงขึน้

 ไอคอน <P> จะกะพรบิ
 จํานวนภาพทีเ่หลอืจะแสดงอยูใ่น
วงเล็บ [ ] ในชอ่งมองภาพหรอืบนหนา้จอ

 การกดปุ่ ม <x> ทําใหค้ณุสามารถ
ดภูาพทีถ่า่ยได ้(น.246)จํานวนภาพทีเ่หลอื
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9 ถา่ยภาพตอ่ไป
 เมือ่ตัง้คา่เป็น [On:ระบบ/ควบฯ] 
ภาพซอ้นทีร่วมการเปิดรับแสงจะแสดงขึน้

 เมือ่ใชก้ารถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW 
ภาพซอ้นทีร่วมการเปิดรับแสงจนถงึ
ปัจจบุันจะแสดงขึน้ ดว้ยการกดปุ่ ม <B> 
คณุสามารถแสดงเฉพาะภาพแบบ LIVE 
VIEW

 หลังจากทีค่ณุถา่ยภาพตามจํานวน
ภาพซอ้นทีต่ัง้ไว ้กลอ้งจะออกจาก
การถา่ยภาพซอ้น เมือ่ใชก้ารถา่ยภาพ
ตอ่เนือ่ง หลังจากคณุเสร็จสิน้การถา่ยภาพ
ตามจํานวนทีต่ัง้ไวข้ณะกดปุ่ มชตัเตอร์
คา้งอยู ่การถา่ยภาพจะหยดุลง

 คณุภาพในการบนัทกึภาพ ความไวแสง ISO รปูแบบภาพ การลดจุดรบกวนจาก
ความไวแสง ISO สงู และพกิดัส ีเป็นตน้ ทีต่ัง้ไวสํ้าหรับภาพทีม่กีารเปิดรับแสง
ครัง้เดยีวภาพแรกจะถกูตัง้คา่สําหรับภาพตอ่ๆ ไปเชน่เดยีวกนั

 [z5: อตัราสว่นภาพ] จะถกูจํากดัที ่3:2
 ระหวา่งการถา่ยภาพซอ้น [ไมใ่ชง้าน] จะถกูปรับใชสํ้าหรับ [z1: แกไ้ขความ
คลาดเคลือ่นของเลนส]์ [z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ และ [z3: 
เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง]

 หาก [z3: รปูแบบภาพ] ตัง้คา่เป็น [อตัโนมตั]ิ [ปกต]ิ จะถกูปรับใชสํ้าหรับ
การถ่ายภาพ

 หากตัง้คา่ [On:ระบบ/ควบฯ] และ [เตมิแตง่] ภาพทีแ่สดงระหวา่งการถา่ยภาพ
อาจดไูมล่ะเอยีด อยา่งไรก็ตาม เมือ่คณุเสร็จสิน้การถา่ยภาพตามจํานวนทีต่ัง้ไว ้
การลดจุดรบกวนจะถกูปรับใชแ้ละภาพซอ้นทา้ยทีส่ดุจะดลูะเอยีดขึน้

 หากคณุใชก้ารถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW ขณะตัง้คา่เป็น [On:ตอ่เนือ่ง] ฟังกช์ัน่ 
LIVE VIEW จะหยดุลงโดยอตัโนมัตหิลังจากถ่ายภาพแรก ตัง้แตภ่าพทีส่อง
เป็นตน้ไป ใหถ้า่ยภาพดว้ยการมองผ่านชอ่งมองภาพ

เมือ่ตัง้คา่เป็น [On:ระบบ/ควบฯ] คณุสามารถกดปุ่ ม <x>เพือ่ดภูาพซอ้นทีถ่า่ย
จนถงึปัจจุบนัหรอืลบภาพสดุทา้ยทีม่กีารเปิดรบัแสงครัง้เดยีวได ้(น.246)
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 เมือ่ใชก้ารถา่ยภาพซอ้น ยิง่จํานวนภาพมากขึน้ ยิง่เห็นจดุรบกวน สผีดิเพีย้น 
และริว้ภายในภาพไดช้ดัขึน้ นอกจากนี ้จดุรบกวนจะเพิม่ขึน้ตามความไวแสง ISO 
ทีส่งูขึน้ แนะนําใหถ้า่ยภาพโดยใชค้วามไวแสง ISO ตํา่

 หากตัง้คา่เป็น [เตมิแตง่] การประมวลผลภาพหลังจากการถา่ยภาพซอ้นจําเป็น
ตอ้งใชเ้วลา (ไฟแสดงสถานะจะสวา่งขึน้นานกวา่ปกต)ิ

 หากคณุใชก้ารถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW ขณะตัง้คา่ทัง้ [On:ระบบ/ควบฯ] และ 
[เตมิแตง่] ฟังกช์ัน่ LIVE VIEW จะหยดุลงโดยอตัโนมัตเิมือ่สิน้สดุการถา่ยภาพ
ซอ้น

 ในขัน้ตอนที ่9 ความสวา่งและจดุรบกวนภายในภาพซอ้นทีแ่สดงใหเ้ห็นระหวา่ง
การถ่ายภาพแบบ Live View จะแตกตา่งจากภาพซอ้นทา้ยทีส่ดุทีถ่กูบนัทกึ

 หากตัง้คา่เป็น [On:ตอ่เนือ่ง] ใหป้ลอ่ยปุ่ มชตัเตอรห์ลังจากการถา่ยภาพตาม
จํานวนทีต่ัง้ไว ้

 หากปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> เปลีย่นแบตเตอรี ่หรอืสลับไปยังการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว การถา่ยภาพซอ้นจะถกูยกเลกิ

 หากคณุสลับโหมดการถา่ยภาพไปยัง <A> หรอื <w/x/y> ในขณะถา่ยภาพ 
การถ่ายภาพซอ้นจะสิน้สดุลง

 หากคณุเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรห์รอืเครือ่งพมิพ ์การถา่ยภาพซอ้นจะ
ไมส่ามารถทําได ้หากคณุเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรห์รอืเครือ่งพมิพร์ะหวา่ง
การถ่ายภาพ การถา่ยภาพซอ้นจะหยดุลง
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คณุสามารถเลอืกภาพทีบ่ันทกึในการด์เป็นภาพแรกในการเปิดรับแสงครัง้เดยีว 
ภาพตน้ฉบับของภาพทีถ่กูเลอืกจะยังคงอยู่
คณุสามารถเลอืกไดเ้ฉพาะภาพ 1 คณุไมส่ามารถเลอืกภาพ 41/61 
หรอืภาพ JPEG ได ้

1 เลอืก [เลอืกภาพสาํหรบัทาํภาพซอ้น]
 ภาพในการด์จะแสดงขึน้

2 เลอืกภาพ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะใชเ้ป็น
ภาพแรกในการเปิดรับแสงครัง้เดยีว 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เลอืก [ตกลง]
 หมายเลขไฟลข์องภาพทีเ่ลอืกจะแสดง
ทีด่า้นลา่งของหนา้จอ

3 ถา่ยภาพ
 เมือ่คณุเลอืกภาพแรก จํานวนภาพ
ทีเ่หลอืทีต่ัง้คา่ดว้ย [จํานวนภาพ] 
จะลดลงไป 1 ภาพ ตัวอยา่ง หาก 
[จํานวนภาพ] เป็น 3 คณุสามารถ
ถา่ยไดอ้กีสองภาพ

การรวมภาพซอ้นกบัภาพทีบ่นัทกึในการด์

 ภาพเหลา่นีไ้มส่ามารถเลอืกเป็นภาพแรกในการเปิดรับแสงครัง้เดยีว: ภาพทีถ่า่ย
เมือ่ตัง้คา่ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] เป็น [ใชง้าน] ภาพทีต่ัง้คา่ 
[อตัราสว่นภาพ] เป็นคา่อืน่นอกเหนอืจาก [3:2] (น.297) และภาพทีม่ขีอ้มลู
ตดัขอบภาพ (น.443)

 [ไมใ่ชง้าน] จะปรับใชสํ้าหรับ [z1: แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส]์ 
[z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ และ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] 
ไมว่า่การตัง้คา่ภาพ RAW ทีถ่กูเลอืกใหเ้ป็นภาพแรกในการเปิดรับแสงครัง้เดยีว
จะเป็นอยา่งไรกต็าม

 ความไวแสง ISO รปูแบบภาพ การลดจุดรบกวนจากความไวแสง ISO สงู และ
พกิดัส ีฯลฯ ทีต่ัง้คา่สําหรับภาพ 1 ภาพแรกจะถกูปรับใชก้บัภาพตอ่ๆ ไปดว้ย

 หากตัง้คา่ [z3: รปูแบบภาพ] เป็น อัตโนมัต ิสําหรับภาพ RAW ทีถ่กูเลอืกใหเ้ป็น
ภาพแรกในการเปิดรับแสงครัง้เดยีว การถา่ยภาพจะถกูปรับใหเ้ป็นแบบปกติ

 คณุไมส่ามารถเลอืกภาพทีถ่่ายดว้ยกลอ้งอืน่
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เมือ่ตัง้คา่เป็น [On:ระบบ/ควบฯ] และคณุ
ยังถา่ยภาพไมค่รบตามจํานวนทีต่ัง้คา่ไว ้
คณุสามารถกดปุ่ ม <x> เพือ่ดภูาพซอ้น
รวมทีถ่า่ยไปแลว้ทัง้หมดได ้คณุสามารถ
ตรวจดภูาพและการเปิดรับแสงได ้(ไม่
สามารถทําไดเ้มือ่ตัง้คา่เป็น [On:ตอ่เนือ่ง])
เมือ่คณุกดปุ่ ม <L> การดําเนนิการทีทํ่าได ้
ระหวา่งการถา่ยภาพซอ้นจะแสดงขึน้

ตรวจสอบและลบภาพซอ้นระหวา่งการถา่ยภาพ

 คณุยังสามารถเลอืกภาพซอ้นแบบ 1 เป็นภาพแรกในการเปิดรับแสงครัง้เดยีวได ้
 หากคณุเลอืก [ไมเ่ลอืกภาพ] ภาพทีเ่ลอืกไวจ้ะถกูยกเลกิ

การทาํงาน คําอธบิาย

q ยกเลกิภาพทีแ่ลว้ ลบภาพสดุทา้ยทีค่ณุถา่ย (ถา่ยภาพอืน่) จํานวนภาพ
ทีเ่หลอืจะเพิม่ขึน้มา 1 ภาพ

W บนัทกึและออก

หากตัง้คา่เป็น [บนัทกึตน้ทางภาพ: ทกุภาพ] 
ภาพทีม่กีารเปิดรับแสงครัง้เดยีวและภาพซอ้น
ทีร่วมการเปิดรบัแสงทกุภาพ จะถกูบนัทกึกอ่นออก
หากตัง้คา่เป็น [บนัทกึตน้ทางภาพ: ผลเทา่น ัน้] 
เฉพาะภาพซอ้นทีร่วมการเปิดรับแสงทีทํ่าการซอ้น
แลว้เทา่นัน้ จะถกูบนัทกึกอ่นออก

r ออกโดยไมบ่นัทกึ ภาพเหลา่นีจ้ะไมถ่กูบนัทกึกอ่นออก

2 กลบัไปหนา้จอกอ่นหนา้ หนา้จอกอ่นหนา้คณุจะกดปุ่ ม <L> จะปรากฏขึน้
อกีครัง้

ระหวา่งการถา่ยภาพซอ้น คณุสามารถดภูาพไดเ้ฉพาะภาพซอ้นเทา่นัน้
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 มขีอ้จํากดัใดๆ ในคณุภาพในการบนัทกึภาพหรอืไม่
การตัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ JPEG ทัง้หมดสามารถเลอืกได ้หาก
ตัง้คา่ 41 หรอื 61 ภาพซอ้นทีร่วมการเปิดรับแสงจะเป็นภาพ 1

 ฉนัสามารถซอ้นรวมภาพทีบ่นัทกึในการด์ไดห้รอืไม่
เมือ่ตัง้คา่เป็น [เลอืกภาพสําหรบัทําภาพซอ้น] คณุสามารถเลอืกภาพ
ทีบ่ันทกึในการด์เป็นภาพแรกในการเปิดรับแสงครัง้เดยีว (น.245) 
โปรดทราบวา่คณุไมส่ามารถซอ้นรวมภาพทีบ่ันทกึลงในการด์ไปแลว้ได ้

 สามารถถา่ยภาพซอ้นในการถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW ไดห้รอืไม่
เมือ่ตัง้คา่ [On:ระบบ/ควบฯ] คณุสามารถถา่ยภาพซอ้นในการถา่ยภาพแบบ LIVE 
VIEW ได ้(น.287) โปรดทราบวา่ [z5: อตัราสว่นภาพ] จะถกูจํากดัที ่[3:2]

 ใชห้มายเลขไฟลอ์ะไรในการบนัทกึภาพซอ้นทีร่วมการเปิดรบัแสง
หากภาพทัง้หมดถกูตัง้คา่ใหบ้ันทกึ ไฟลภ์าพซอ้นทีร่วมการเปิดรับแสง
จะเป็นหมายเลขลําดับตามมาหลังหมายเลขไฟลท์า้ยสดุของภาพทีม่กีาร
เปิดรับแสงครัง้เดยีวทีใ่ชใ้นการสรา้งภาพซอ้นทีร่วมการเปิดรับแสง

 ระบบปิดสวติซอ์ตัโนมตัทิํางานขณะการถา่ยภาพซอ้นหรอืไม่
ตราบใดทีต่ัง้คา่ [52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ เป็นอยา่งอืน่นอกเหนอืจาก 
[ไมใ่ชง้าน] กลอ้งจะปิดโดยอตัโนมัต ิหลังจากไมม่กีารใชง้านเป็นเวลา 30 
นาท ีหากระบบปิดสวติซอ์ตัโนมัตทํิางาน การถา่ยภาพซอ้นจะหยดุลง และ
การตัง้คา่การถา่ยภาพซอ้นจะถกูยกเลกิ
กอ่นจะเริม่การถา่ยภาพซอ้น ระบบปิดสวติซอ์ัตโนมตัจิะทํางานตามคา่ทีต่ัง้ไว ้
กบักลอ้ง และการถา่ยภาพซอ้นจะถกูยกเลกิ

คาํถามทีพ่บบอ่ย

การต ัง้คา่คณุภาพใน
การบนัทกึภาพ

ภาพทีม่กีารเปิดรบัแสง
คร ัง้เดยีว

ภาพซอ้นทีร่วมการ
เปิดรบัแสง

JPEG JPEG JPEG

1 1 1

41/61 41/61 1

1+JPEG 1+JPEG 1+JPEG

41/61+JPEG 41/61+JPEG 1+JPEG
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แมว้า่การใชก้ารตัง้เวลาหรอืรโีมทสวติซจ์ะสามารถป้องกนักลอ้งสัน่ได ้การ
ถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้เพือ่ป้องกันการสัน่สะเทอืนของกลอ้ง (แรงสัน่ของ
กระจก) สามารถชว่ยไดเ้มือ่คณุใชเ้ลนสถ์า่ยภาพไกลชว่งพเิศษหรอืถา่ยภาพ
ในระยะใกล ้(การถา่ยภาพแบบมาโคร)

1 ต ัง้คา่ [ถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้] 
เป็น [ใชง้าน]
 ภายใตแ้ท็บ [z4] เลอืก [ถา่ยภาพ
โดยล็อคกระจกขึน้] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

 เลอืก [ใชง้าน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 โฟกสัทีว่ตัถ ุจากน ัน้กดปุ่ มชตัเตอร์
ลงจนสดุ
 กระจกจะเปิดขึน้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุอกีคร ัง้
 ภาพจะถกูถา่ยและกระจกจะปิดลง

2 การถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้N

 ในแสงสวา่งจา้ เชน่ชายหาดหรอืลานสกใีนวันทีม่แีดดจัด หลังจากล็อคกระจกขึน้
แลว้ใหถ้่ายรปูทนัที

 อยา่หนักลอ้งชีไ้ปทางดวงอาทติย ์อณุหภมูขิองดวงอาทติยอ์าจเผาและทําลาย
มา่นชตัเตอรเ์สยีหายได ้

 ระหวา่งการถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพและการทํางาน
ของเมนู ฯลฯ จะถกูปิดใชง้าน
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การใชฝ้าปิดชอ่งมองภาพ

 ถงึแมโ้หมดขบัเคลือ่นตัง้คา่เป็นถ่ายภาพตอ่เนือ่ง ก็สามารถถา่ยภาพไดเ้พยีง
ภาพเดยีว

 การตัง้เวลาหรอืตัง้เวลาคา้งชตัเตอรส์ามารถใชไ้ดก้บัการถ่ายภาพโดยล็อค
กระจกขึน้ได ้

 ภายหลังจากหมดเวลา 30 วนิาท ีหลังจากการถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้ 
กระจกจะปิดลงทีเ่ดมิอตัโนมัต ิการกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุจะล็อคกระจกขึน้อกีครัง้

 สําหรับการถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้ แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งและรโีมทสวติซ ์
RS-80N3 (แยกจําหน่าย) หรอืตวัควบคมุรโีมทตัง้เวลา TC-80N3 (แยกจําหน่าย) 
(น.250)

 คณุยงัสามารถใชต้วัควบคมุรโีมท (แยกจําหน่าย น.250) แนะนําใหต้ัง้คา่ตัว
ควบคมุรโีมทเป็น รอ 2 วนิาที

เมือ่คณุใชง้านการตัง้เวลา คา้งชตัเตอรไ์ว ้หรอืรโีมทสวติซ ์และไมไ่ดม้อง
ผา่นชอ่งมองภาพ แสงจากแหลง่อืน่ๆ ทีเ่ขา้สูช่อ่งมองภาพอาจเป็นสาเหตุ
ใหภ้าพดมูดืได ้เหตกุารณ์นีส้ามารถป้องกนัไดด้ว้ยการใชฝ้าปิดชอ่งมองภาพ 
(น.33) ทีม่ากบัสายคลอ้งกลอ้ง
ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW และการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ไมจํ่าเป็น
ตอ้งตดิตัง้ฝาปิดชอ่งมองภาพ

1 ถอดยางครอบชอ่งมองภาพ
 จับยางครอบชอ่งมองภาพทัง้สองขา้ง
แลว้เลือ่นขึน้เพือ่ถอด

2 ตดิฝาปิดชอ่งมองภาพ
 สอดฝาปิดชอ่งมองภาพลงไปยังร่อง
ของชอ่งมองภาพเพือ่ตดิเขา้

 หลังจากทีค่ณุถา่ยภาพเสร็จ ใหถ้อด
ฝาปิดชอ่งมองภาพออก และตดิยาง
ครอบชอ่งมองภาพ

การใชฝ้าปิดชอ่งมองภาพ
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คณุสามารถเชือ่มตอ่รโีมทสวติซ ์RS-80N3 (แยกจําหน่าย) หรอื ตวัควบคมุ
รโีมทตัง้เวลา TC-80N3 (แยกจําหน่าย) หรอือปุกรณ์เสรมิ EOS ใดๆ ทีม่ชีอ่ง
เชือ่มตอ่ชนดิ N3 เขา้กบักลอ้งในการถา่ยภาพได ้(น.478)
การใชง้านอปุกรณ์เสรมิ โปรดดคููม่อืการใชง้าน

1 เปิดฝาปิดชอ่งเชือ่มตอ่อปุกรณ์

2 ตอ่ปล ัก๊เขา้กบัชอ่งเชือ่มตอ่รโีมท
คอนโทรล
 ตอ่ปลั๊กตามรปูทีแ่สดง
 หากตอ้งการถอดปลั๊ก ใหจั้บสว่นสเีงนิแลว้ดงึ

F การใชร้โีมทสวติซ์

R การถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล
ดว้ยตวัควบคมุรโีมท RC-6 (แยกจําหน่าย) คณุสามารถถา่ยภาพ
ไดด้ว้ยรโีมทในระยะไมเ่กนิประมาณ 5 เมตร/16.4 ฟตุ จาก
ตวักลอ้ง คณุสามารถถา่ยภาพไดใ้นทนัท ีหรอืตัง้เวลารอ 2 วนิาที
และคณุยงัสามารถใชต้วัควบคมุรโีมท RC-1 และ RC-5 ไดเ้ชน่กนั

1 โฟกสัไปยงัวตัถุ

2 ปรบัสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของ
เลนสไ์ปที ่<MF>
 คณุยังสามารถถา่ยภาพดว้ย <f>

3 กดปุ่ ม <o> (9)
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R การถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล

4 เลอืกการต ัง้เวลา
 ในขณะทีม่องแผง LCD หรอืชอ่งมองภาพ 
ใหห้มนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืก <Q> หรอื 
<k>

5 กดปุ่ มสง่สญัญาณของตวัควบคมุ
รโีมท
 เล็งตัวควบคมุรโีมทไปทางเซนเซอร์
รโีมทคอนโทรลของกลอ้ง แลว้กดปุ่ ม
สง่สญัญาณ

 หลอดไฟตัง้เวลาสวา่งขึน้และภาพจะ
ถกูถา่ยเซนเซอร์

รโีมท
คอนโทรล

 แสงไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอืไฟ LED อาจเป็นสาเหตใุหก้ารทํางานของกลอ้ง
ผดิพลาดและลั่นชตัเตอรโ์ดยไมต่ัง้ใจ พยายามใหก้ลอ้งหา่งจากแหลง่แสงเหลา่นี้

 หากคณุเล็งตัวควบคมุรโีมทสําหรับตัง้คา่โทรทัศน์ไปทางกลอ้งถา่ยรปูแลว้สัง่การ 
อาจเป็นสาเหตใุหก้ารทํางานของกลอ้งผดิพลาดและล่ันชตัเตอรโ์ดยไมต่ัง้ใจ

การถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรลยังสามารถใชไ้ดก้บัหลายอปุกรณ์ เชน่ Speedlite 
ซรีีส่ ์EX ทีม่ฟัีงกช์ัน่สัง่การดว้ยรโีมท
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ดว้ยฟังกช์ัน่ตัง้ชว่งเวลาถา่ย คณุสามารถตัง้คา่ชว่งเวลาการถา่ยภาพและ
จํานวนภาพได ้กลอ้งจะทําการถา่ยภาพซ้ําทลีะหนึง่ภาพอตัโนมัต ิตามชว่งเวลา
ทีต่ัง้คา่ไว ้จนครบจํานวนภาพทีต่ัง้คา่ไว ้

1 เลอืก [ต ัง้ชว่งเวลาถา่ย]
 ภายใตแ้ท็บ [z4] (แท็บ [z2] ใน 

<A>) เลอืก [ต ัง้ชว่งเวลาถา่ย] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ใชง้าน]
 เลอืก [ใชง้าน] จากนัน้กดปุ่ ม <B>

3 ต ัง้คา่ชว่งเวลาการถา่ยภาพและ
จํานวนภาพ
 เลอืก ชัว่โมง นาท ีหรอืวนิาท ีหรอื
จํานวนภาพ

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ให ้<r> แสดงขึน้
 ตัง้คา่จํานวนทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0> (กลับไปยัง <s>)

 ชว่งเวลา
ตัง้คา่ไดต้ัง้แต ่[00:00:01] ถงึ [99:59:59]

 จํานวนภาพ
ตัง้คา่ไดต้ัง้แต ่[01] ถงึ [99] หากคณุตัง้คา่เป็น [00] กลอ้งจะทําการ
ถา่ยภาพจนกระท่ังคณุหยดุตัง้ชว่งเวลาถา่ย

H การถา่ยภาพแบบกาํหนดชว่งเวลา
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H การถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลา

4 เลอืก [ตกลง]
 การตัง้คา่ชว่งเวลาถา่ยจะแสดงบน
หนา้จอเมนู

 <H> จะแสดงขึน้บนแผง LCD

5 ถา่ยภาพ
 การถา่ยภาพจะเริม่ขึน้ตามการตัง้คา่
ชว่งเวลาถา่ย

 ระหวา่งถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลา 
<H> จะกะพรบิ

 หลังจากถา่ยภาพครบตามจํานวนที่
ตัง้คา่ไว ้การถา่ยภาพแบบกําหนดชว่ง
เวลาจะหยดุลงและถกูยกเลกิอตัโนมัติ

ชว่งเวลา

จํานวนภาพ

ตัง้ชว่งเวลาถา่ย

 แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง
 แนะนําใหท้ดสอบถา่ยภาพ
 หลังจากการถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลาเริม่ขึน้ คณุสามารถกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
จนสดุเพือ่ถา่ยภาพตามปกต ิอยา่งไรก็ตาม ในเวลา 5 วนิาทกีอ่นการถ่ายภาพ
แบบกําหนดชว่งเวลาครัง้ตอ่ไป การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การทํางานของเมนู 
การเลน่ภาพ และการทํางานอืน่ๆ จะถกูหยดุไว ้และกลอ้งจะพรอ้มถา่ยภาพ

 หากภาพถกูถา่ยหรอืมภีาพทีอ่ยูร่ะหวา่งการดําเนนิการในขณะทีม่กีารถา่ยภาพ
แบบกําหนดชว่งเวลาครัง้ตอ่ไป การถ่ายภาพแบบกําหนดชว่งเวลาจะถูกยกเลกิ 
จะทําใหจํ้านวนภาพถา่ยแบบกําหนดชว่งเวลาลดลงกวา่จํานวนภาพทีต่ัง้คา่ไว ้

 การถ่ายภาพแบบกําหนดชว่งเวลาสามารถใชร้ว่มกบั ถา่ยภาพครอ่ม ถา่ยภาพ
ครอ่มสมดลุแสงขาว ถา่ยภาพซอ้น และโหมด HDR

 คณุสามารถหยดุการถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลาโดย เลอืก [ไมใ่ชง้าน] 
หรอืปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
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 หากสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนสต์ัง้คา่เป็น <AF> กลอ้งจะไมถ่า่ยภาพ
ถา้การโฟกสัไมส่มบรูณ์ แนะนําใหต้ัง้คา่เป็น <MF> และโฟกสัดว้ยตนเองกอ่น

 การถ่ายภาพแบบ LIVE VIEW การถ่ายภาพเคลือ่นไหว เปิดหนา้กลอ้งคา้ง
ชตัเตอร ์หรอืถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้ ไมส่ามารถทํางานกบัการถา่ยภาพ
แบบกําหนดชว่งเวลาได ้

 ระบบปิดสวติซอ์ตัโนมัตจิะไมทํ่างานระหวา่งการถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลา 
สําหรับการถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลาทีน่าน แนะนําใหใ้ชช้ดุอะแดปเตอร์
ไฟฟ้า AC รุน่ ACK-E6 (แยกจําหน่าย) ในการใหพ้ลังงานกบัตัวกลอ้ง

 หากการเปิดรับแสงนานหรอืความเร็วชตัเตอรน์านกวา่ชว่งเวลาการถา่ยภาพ
ทีต่ัง้คา่ไว ้กลอ้งจะไมส่ามารถถา่ยตามชว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไวไ้ด ้ดงันัน้ กลอ้งจะ
ถา่ยภาพไดจํ้านวนนอ้ยกวา่จํานวนภาพถา่ยแบบกําหนดชว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไว ้และ 
จํานวนภาพอาจลดลงเมือ่ความเร็วชตัเตอรแ์ละชว่งเวลาถา่ยภาพเกอืบจะเป็น
จํานวนเดยีวกนั หรอืใกลเ้คยีงกนั

 หากระยะเวลาบนัทกึของการด์นานกวา่ชว่งเวลาถา่ยภาพทีต่ัง้คา่ไว ้เนือ่งจาก
ประสทิธภิาพของการด์หรอืการตัง้คา่ถา่ยภาพ ฯลฯ กลอ้งอาจไมถ่า่ยภาพตาม
ชว่งเวลาถา่ยภาพทีต่ัง้คา่ไว ้

 หากคณุใชแ้ฟลชกบัการถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลา ตัง้คา่ชว่งเวลาถา่ยภาพ
ใหม้ากกวา่การเตรยีมพรอ้มทํางานของแฟลช เพราะหากชว่งเวลาถา่ยภาพสัน้
เกนิไป แฟลชอาจไมทํ่างาน

 หากชว่งเวลาถา่ยภาพสัน้เกนิไป กลอ้งอาจไมทํ่าการถา่ยภาพหรอืถา่ยภาพโดย
ไมม่กีารโฟกสัอัตโนมัติ

 การถ่ายภาพแบบกําหนดชว่งเวลาจะถกูยกเลกิและรเีซ็ตเป็น [ไมใ่ชง้าน] หาก
คณุทําดงันี:้ ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>, แสดงหนา้จอการถา่ยภาพ
แบบ LIVE VIEW หรอืภาพเคลือ่นไหว, ตัง้คา่โหมดถ่ายภาพเป็น <F> 
หรอืตัง้โหมดถา่ยภาพเอง หรอืใช ้EOS Utility (EOS ซอฟตแ์วร,์ น.536)

 หลังจากการถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลาเริม่ขึน้ คณุไมส่ามารถใชก้ารถา่ยภาพ
ดว้ยรโีมทคอนโทรลได ้(น.250) หรอืการถา่ยภาพสัง่การดว้ยรโีมททีอ่อกแบบ
มาเพือ่ Speedlite ภายนอกสําหรับ EOS โดยเฉพาะ

 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลา หากตาของคณุไมไ่ดอ้ยูท่ีช่อ่งมองภาพ 
ใหต้ดิฝาปิดชอ่งมองภาพ (น.249) แสงจากแหลง่อืน่ทีเ่ขา้สูช่อ่งมองภาพ อาจ
สง่ผลกระทบตอ่การเปิดรับแสงได ้
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7
การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช

บทนีอ้ธบิายวธิกีารถา่ยภาพดว้ยแฟลชในตัวกลอ้งและ 
Speedlite ภายนอก (ซรีีส่ ์EX แยกจําหน่าย) วธิกีารตัง้คา่
แฟลชดว้ยหนา้จอเมนูของกลอ้ง และวธิกีารใชแ้ฟลชใน
ตวักลอ้งเพือ่การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้าย

 ไมส่ามารถใชแ้ฟลชไดก้บัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว เนือ่งจากแฟลชจะ
ไมทํ่างาน

 ถา่ยภาพครอ่มไมส่ามารถใชแ้ฟลชได ้



256

ในโหมด <d> <s> <f> <a> 
<F> เพยีงแคก่ดปุ่ ม <D> เพือ่ยกแฟลช
ในตวักลอ้งขึน้สําหรับการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช 
กอ่นการถา่ยภาพ ใหต้รวจสอบวา่ [D] 
แสดงขึน้ในชอ่งมองภาพ หลังการถา่ยภาพ 
ใหใ้ชน้ิว้ดันแฟลชในตัวกลอ้งกลับลงไปจน
กระท่ังคลกิเขา้ที่

ในโหมด <A> แฟลชในตัวกลอ้งจะยกขึน้และยงิแสงโดยอตัโนมตัใินสภาวะ
แสงนอ้ยหรอืยอ้นแสง คณุสามารถเปิดหรอืปิดใชง้านการสอ่งแสงไฟแฟลชได ้
ตารางดา้นลา่งนีแ้สดงการตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูับแสงทีใ่ชร้ว่มกบัแฟลช

D การใชแ้ฟลชในตวักลอ้ง

โหมดการถา่ยภาพ ความเร็วชตัเตอร์ คา่รรูบัแสง
A ตัง้คา่อตัโนมัติ ตัง้คา่อตัโนมัติ

d
ตัง้คา่อตัโนมัต ิ
(1/250 วนิาท ี- 1/60 วนิาท)ี ตัง้คา่อตัโนมัติ

s ตัง้คา่เอง (1/250 วนิาท ี- 30 วนิาท)ี ตัง้คา่อตัโนมัติ

f ตัง้คา่อตัโนมัต ิ(1/250 วนิาท ี- 30 วนิาท)ี ตัง้คา่เอง

a ตัง้คา่เอง (1/250 วนิาท ี- 30 วนิาท)ี ตัง้คา่เอง

F
การเปิดรับแสงดําเนนิตอ่ไปในขณะทีค่ณุ
กดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไวห้รอืในขณะทีก่าร
ตัง้เวลาคา้งชตัเตอรกํ์าลังทํางาน

ตัง้คา่เอง

การถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชในโหมด <f>
ในการปรับใหไ้ดค้า่การเปิดรับแสงแฟลชทีถ่กูตอ้ง กําลังของแฟลชจะถกูตัง้โดยอตัโนมัต ิ
(ปรับคา่การเปิดรับแสงแฟลชอตัโนมัต)ิ เพือ่ใหต้รงกบัขนาดรรัูบแสงทีตั่ง้ดว้ยตนเอง 
ความเร็วชตัเตอรจ์ะถกูตัง้โดยอตัโนมัตไิวร้ะหวา่ง 1/250 วนิาท ี- 30 วนิาท ีเพือ่ให ้
เหมาะสมกบัความสวา่งของฉาก
ในสภาพแสงนอ้ย จะปรับคา่การเปิดรับแสงของวตัถหุลักดว้ยแสงแฟลชอตัโนมัต ิ
และจะปรับคา่การเปิดรบัแสงของฉากหลังดว้ยความเร็วชตัเตอรตํ์า่ทีต่ัง้คา่โดย
อัตโนมัต ิทัง้วัตถแุละฉากหลงัจะมกีารเปิดรับแสงอยา่งเหมาะสม (การซงิคแ์ฟลช
ความเร็วตํา่อตัโนมตั)ิ หากคณุกําลงัถอืกลอ้งถา่ย ใหถ้อืใหม้ั่นเพือ่ป้องกนัไมใ่ห ้
กลอ้งสัน่ แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง
เพือ่ป้องกนัการใชค้วามเร็วชตัเตอรตํ์า่ ใต ้[z1: ควบคมุแฟลช] ใหต้ัง้คา่ 
[ความเร็วซงิคแ์ฟลชในโหมด Av] เป็น [1/250-1/60 วนิาท ีอตัโนมตั]ิ หรอื 
[1/250 วนิาท ี(คงที)่] (น.265)
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ระยะทีม่ผีลของแฟลชในตวักลอ้ง
(เมตร/ฟตุโดยประมาณ)

ความไวแสง
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S15-85mm f/3-5.6 IS USM

มมุกวา้ง: f/3.5 ระยะไกล: f/5.6

ISO 100 1-3.1 / 3.3-10.3 1-2.0 / 3.3-6.4

ISO 200 1-4.4 / 3.3-14.6 1-2.8 / 3.3-9.1

ISO 400 1-6.3 / 3.3-20.6 1-3.9 / 3.3-12.9

ISO 800 1.1-8.9 / 3.6-29.2 1-5.6 / 3.3-18.2

ISO 1600 1.6-12.6 / 5.2-41.2 1-7.9 / 3.3-25.8

ISO 3200 2.2-17.8 / 7.3-58.3 1.4-11.1 / 4.6-36.5

ISO 6400 3.1-25.1 / 10.3-82.5 2.0-15.7 / 6.4-51.6

ISO 12800 4.4-35.6 / 14.6-116.7 2.8-22.2 / 9.1-72.9

ISO 16000 5.0-39.9 / 16.4-130.9 3.1-24.9 / 10.2-81.8

H1 
(เทยีบเทา่ ISO 25600) 6.3-50.3 / 20.6-165.0 3.9-31.4 / 12.9-103.1

H2 
(เทยีบเทา่ ISO 51200) 8.9-71.1 / 29.2-233.3 5.6-44.4 / 18.2-145.8

 เมือ่คณุใชแ้ฟลชในตวักลอ้ง ใหถ้อดเลนสฮ์ดูและอยูห่า่งจากวัตถอุยา่งนอ้ย 1 
เมตร/3.3 ฟตุ

 หากกลอ้งยังตดิเลนสฮ์ดูอยูห่รอืวตัถทุีต่อ้งการจะถ่ายอยูใ่กลเ้กนิไป แฟลชใน
ตวักลอ้งจะถูกบดบงัและสว่นลา่งของภาพอาจจะดมูดื

 อยา่ถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช หากแฟลชในตัวกลอ้งถกูกดลงโดยนิว้มอืของคณุ
หรอืไมไ่ดย้กขึน้อยา่งเต็มทีด่ว้ยเหตผุลอืน่ใดก็ตาม

หากคณุใชเ้ลนสถ์า่ยภาพไกลชว่งพเิศษหรอืเลนสท์ีม่คีา่รรูบัแสงใหญแ่ละสว่นลา่ง
ของภาพดมูดื แนะนําใหใ้ช ้Speedlite ภายนอก (แยกจําหน่าย, น.261)
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การใชไ้ฟลดตาแดงเมือ่ถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชสามารถชว่ยลดตาแดงได ้

1 เลอืก [เปิด/ปิด ลดตาแดง]
 ภายใตแ้ท็บ [z4] (แท็บ [z2] ใน 

<A>) ใหเ้ลอืก [เปิด/ปิด ลดตาแดง] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [เปิด]
 สําหรับการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช 
เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ 
ไฟลดตาแดงจะสวา่งขึน้

3 การลดตาแดง

 คณุสมบัตลิดตาแดงจะทํางานไดด้ทีีส่ดุเมือ่สิง่ทีถ่า่ยมองไฟลดตาแดง เมือ่หอ้ง
มแีสงสวา่งเพยีงพอ และคณุอยูใ่กลก้บัสิง่ทีถ่า่ย

 เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ สเกลทีแ่สดงอยูท่ี่
ดา้นลา่งของชอ่งมองภาพจะหดและปิดลง เพือ่ผลลัพธ์
ทีด่ทีีส่ดุ ใหถ้า่ยภาพหลังจากการแสดงสเกลนีปิ้ดลง

 ประสทิธภิาพของการลดตาแดงแตกตา่งออกไปโดยขึน้อยูก่บัสิง่ทีถ่า่ย
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ปรับชดเชยระดับแสงแฟลชหากการเปิดรับแสงแฟลชของวตัถไุมไ่ดต้ามที่
ตอ้งการ คณุสามารถปรับการชดเชยแสงไดจ้นถงึ ±3 สตอ๊ป โดยจะปรับทลีะ 
1/3 สตอ๊ป

1 กดปุ่ ม <m> (9)

2 ปรบัปรมิาณการชดเชยแสง
 ในขณะทีม่องแผง LCD หรอืผา่น
ชอ่งมองภาพ ใหห้มนุปุ่ ม <5>

 ในการทําใหก้ารเปิดรับแสงแฟลช
สวา่งขึน้ ใหห้มนุปุ่ ม <5> ไปทางขวา 
(เพิม่การเปิดรับแสง) หากตอ้งการ
ทําใหร้ะดับแฟลชมดืลง ใหห้มนุปุ่ ม 
<5> ไปทางซา้ย (ลดการเปิดรับแสง)

 หลังจากการถา่ยภาพ ใหต้ัง้คา่ชดเชย
ระดับแสงแฟลชกลับเป็นศนูย์

y การชดเชยระดบัแสงแฟลชN

เพิม่การเปิดรับแสงเพือ่ใหภ้าพสวา่งขึน้

ลดการเปิดรบัแสงเพือ่ใหภ้าพมดืลง

 หาก [z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ (น.177) ถกูปรับไวเ้ป็นอยา่งอืน่
นอกเหนือจาก [ไมใ่ชง้าน] ภาพอาจยังดสูวา่งอยูถ่งึแมจ้ะปรับลดการชดเชย
ระดับแสงแฟลช

 หากชดเชยระดบัแสงแฟลชถกูตัง้คา่ไวก้บั Speedlite ภายนอก (แยกจําหน่าย, 
น.261) คณุจะไมส่ามารถตัง้คา่ชดเชยระดับแสงแฟลชดว้ยกลอ้งได ้หากตัง้คา่
ไวก้บัทัง้กลอ้งและ Speedlite การตัง้คา่ของ Speedlite จะมผีลทบัการตัง้คา่
ของกลอ้ง

 ปรมิาณการชดเชยแสงแฟลชจะยังคงอยูแ่มว้า่คณุจะปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่
<2>

 นอกจากนีค้ณุยังสามารถปรับชดเชยระดบัแสงแฟลชดว้ย [ต ัง้คา่ระบบแฟลช
ในตวักลอ้ง] ภายใต ้[z1: ควบคมุแฟลช] (น.264)

 คณุยงัสามารถใชก้ลอ้งเพือ่ตัง้คา่ชดเชยระดบัแสงแฟลชของ Speedlite ภายนอก
ของ EOS โดยเฉพาะดว้ยวธิเีดยีวกนักบัแฟลชในตัวกลอ้ง
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ล็อค FE (แสงแฟลช) ใชเ้รยีกและล็อคแสงแฟลชทีเ่หมาะสมเพือ่สว่นทีต่อ้งการ
ของภาพ

1 กดปุ่ ม <D>
 แฟลชในตัวกลอ้งจะยกขึน้
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่แลว้มองผา่น
ชอ่งมองภาพเพือ่ตรวจสอบวา่ไอคอน 
<D> สวา่งอยู่

2 โฟกสัไปยงัวตัถุ

3 กดปุ่ ม <B> (8)
 เล็งศนูยก์ลางชอ่งมองภาพไปยังวัตถุ
ทีค่ณุตอ้งการล็อคการเปิดรับแสงแฟลช 
จากนัน้กดปุ่ ม <B>

 แฟลชจะยงิแฟลชนําและจะคํานวณ
กําลังแฟลชทีจํ่าเป็นแลว้เก็บไวใ้น
หน่วยความจํา

 “FEL” จะแสดงในชอ่งมองภาพชัว่ขณะหนึง่ 
และ <d> จะสวา่งขึน้ และตวัแสดง
ระดบัคา่แสงแฟลชจะแสดงขึน้ดงัทีแ่สดง
ทางดา้นซา้ย

 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <B> แฟลชนําจะ
ถกูยงิออกมา และกําลงัแฟลชจะถกูคํานวณ
และเกบ็ไวใ้นหน่วยความจํา

4 ถา่ยภาพ
 จัดองคป์ระกอบภาพและกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงจนสดุ

 แฟลชจะยงิในจังหวะทีถ่า่ยภาพ

A ล็อคแฟลช FEN

 หากวัตถอุยูไ่กลเกนิไปและอยูน่อกระยะทําการของแฟลช ไอคอน <D> จะกะพรบิ 
ใหข้ยับเขา้ใกลวั้ตถแุลว้ทําซ้ําขัน้ตอนที ่2 ถงึ 4

 ล็อค FE จะไมส่ามารถใชก้บัการถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW ได ้
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การถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชดว้ย Speedlite ซรีีส่ ์EX (แยกจําหน่าย) นัน้งา่ย
เหมอืนกับการใชแ้ฟลชในตัวกลอ้ง
สําหรบัรายละเอยีดการใชง้าน โปรดดคููม่อืการใชง้าน Speedlite ซรีีส่ ์
EX กลอ้งรุน่นีเ้ป็นกลอ้ง Type-A ซึง่สามารถใชง้านคณุสมบตัทัิง้หมดของ 
Speedlite ซรีีส่ ์EX ได ้
หากตอ้งการตัง้คา่ระบบแฟลชและระบบสว่นตวัของแฟลชดว้ยเมนูของกลอ้ง 
ใหด้ทูีห่นา้ 264-273

 ชดเชยระดบัแสงแฟลช
ตัง้คา่สว่นนีโ้ดยวธิเีดยีวกันกับแฟลชในตัวกลอ้ง ดหูนา้ 259

 ล็อคแฟลช FE
ขัน้ตอนการตัง้คา่โดยพืน้ฐานแลว้จะเหมอืนกบัการตัง้คา่ของแฟลชใน
ตัวกลอ้ง ดหูนา้ 260

D การใช ้Speedlite ภายนอก

Speedlite ซรีีส่ ์EX สาํหรบัรุน่ EOS โดยเฉพาะ

Macro LiteShoe-mount Speedlite

หากเป็นการยากทีจ่ะจับโฟกสัไดด้ว้ยโฟกสัอัตโนมัต ิSpeedlite ภายนอกของ EOS 
โดยเฉพาะจะปลอ่ยแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัออกมาโดยอตัโนมัตติามความจําเป็น
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 สําหรบั Speedlite ซรีีส่ ์EZ/E/EG/ML/TL ทีต่ ัง้คา่โหมดแฟลช
อตัโนมตัไิวท้ ี ่A-TTL หรอื TTL แฟลชจะยงิแสงเต็มกาํลงัไฟเทา่น ัน้
ตัง้คา่โหมดการถา่ยภาพของกลอ้งเป็น <a> (ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง) 
หรอื <f> (ระบคุา่รรัูบแสง) และปรับการตัง้คา่รรัูบแสงกอ่นถา่ยภาพ

 เมือ่คณุใชง้าน Speedlite ทีม่โีหมดแฟลชกําหนดเอง ใหถ้า่ยภาพใน
โหมดแฟลชกําหนดเอง

ความเร็วการซงิค ์
กลอ้งสามารถซงิโครไนซก์บัแฟลชขนาดเล็กยีห่อ้อืน่ไดท้ีค่วามเร็ว 1/250 วนิาที
หรอืทีตํ่า่กวา่ ถา้เป็นกรณีของแฟลชสตดูโิอขนาดใหญ ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
ไดท้ดสอบการซงิคแ์ฟลชกอ่นการถา่ยดว้ยความเร็วซงิคท์ีอ่ยูร่ะหวา่ง 1/60 
วนิาท ีกบั 1/30 วนิาท ีระยะเวลาของการฉายแฟลชของแฟลชแตล่ะตัวจะ
นานกวา่ของแฟลชขนาดเล็ก และแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะรุน่

ชอ่งตอ่ PC

 ชอ่งตอ่ PC ของกลอ้งสามารถใชไ้ดก้บั
ตัวแฟลชดว้ยสายซงิค ์ชอ่งตอ่ PC จะ
ถกูรอ้ยไวเ้พือ่ป้องกนัการหลดุการเชือ่มตอ่
โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

 ชอ่งตอ่ PC ของกลอ้งไมม่ขีัว้ คณุสามารถ
เชือ่มตอ่สายซงิคโ์ดยไมต่อ้งคํานงึถงึขัว้

ขอ้ควรระวงัในการถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW
หากคณุใชแ้ฟลชทีไ่มใ่ชข่องแคนนอนกับการถา่ยภาพแบบ Live View ใหต้ัง้คา่ 
[z6: ถา่ยภาพLVแบบเงยีบ] เป็น [ไมใ่ชง้าน] (น.299) แฟลชจะไมทํ่างาน
หากถกูตัง้คา่ไวเ้ป็น [โหมด 1] หรอื [โหมด 2]

Speedlite ของแคนนอนรุน่อืน่ๆ นอกเหนอืจากซรีีส่ ์EX

แฟลชทีไ่มใ่ชข่องแคนนอน
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D การใช ้Speedlite ภายนอก

 หากใชง้านกลอ้งรว่มกบัแฟลชหรอือปุกรณ์เสรมิสําหรับแฟลชซึง่ออกแบบมา
เพือ่การใชง้านรว่มกบัยีห่อ้อืน่ กลอ้งอาจไมส่ามารถทํางานอยา่งสมบรูณ์แบบได ้
และอาจสง่ผลใหทํ้างานผดิปกติ

 อยา่เชือ่มตอ่ตวัแฟลชทีใ่ชแ้รงดันไฟฟ้าสงูกวา่ 250 โวลทก์บัชอ่งตอ่ PC ของ
กลอ้ง

 อยา่ใชแ้ฟลชทีม่แีรงดันไฟฟ้าสงูมากกบัฐานเสยีบอปุกรณ์เสรมิของกลอ้ง 
เนื่องจากแฟลชอาจไมทํ่างาน

แฟลชทีต่ดิกบัชอ่งเสยีบแฟลชภายนอกของกลอ้งและแฟลชทีต่ดิกบัชอ่งตอ่ PC 
สามารถใชง้านพรอ้มกนัได ้
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ดว้ยแฟลชในตัวกลอ้งหรอืแฟลช Speedlite ซรีีส่ ์EX ภายนอกทีใ่ชก้บัการตัง้คา่
ระบบแฟลช คณุสามารถใชห้นา้จอเมนูของกลอ้งเพือ่ตัง้คา่ระบบแฟลชหรอื
ฟังกช์ัน่สว่นตัวของ Speedlite ภายนอกได ้
หากคณุใช ้Speedlite ภายนอก ใหต้ดิ Speedlite กบักลอ้งและเปิด 
Speedlite กอ่นการต ัง้คา่ระบบแฟลช 
สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัระบบแฟลช Speedlite ภายนอก โปรดดคููม่อื
การใชง้าน Speedlite

1 เลอืก [ควบคมุแฟลช]
 ภายใตแ้ท็บ [z1] เลอืก [ควบคมุแฟลช]
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หนา้จอการควบคมุแสงแฟลชจะปรากฏขึน้

2 เลอืกรายการทีต่อ้งการ
 เลอืกตวัเลอืกทีจ่ะตัง้คา่ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

หากตอ้งการเปิดใชก้ารถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช 
ใหต้ัง้คา่เป็น [ใชง้าน] หากตอ้งการเปิดใช ้
เพยีงแสงไฟชว่ยปรับโฟกสั ใหต้ัง้คา่เป็น 
[ไมใ่ชง้าน]

สําหรับการวดัแสงแฟลชท่ัวไป ใหป้รับเป็น 
[ประเมนิ] หากเลอืก [เฉลีย่] การชดเชย
ระดับแสงแฟลชจะถกูเฉลีย่ไปทัง้บรเิวณ
ทีจ่ะวดั อาจจําเป็นตอ้งใชก้ารชดเชยระดับ
แสงแฟลชโดยขึน้อยูก่บัฉาก การตัง้คา่นี้
มไีวสํ้าหรับผูใ้ชง้านขัน้สงู

3 การต ัง้คา่แฟลชN

สอ่งแสงไฟแฟลช

วดัแสงแฟลช E-TTL II
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คณุสามารถปรับความเร็วการซงิคแ์ฟลช
สําหรับการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชในโหมด
ระบคุา่รรัูบแสง (f)

 : อตัโนมตั ิ
ความเร็วการซงิคแ์ฟลชจะปรับอตัโนมัตใินชว่งระหวา่ง 1/250 วนิาท ีถงึ 30 
วนิาท ีเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัความสวา่งของฉากหลัง สามารถซงิคแ์ฟลช
ความเร็วสงูเมือ่ใช ้Speedlite ภายนอกได ้

 : 1/250-1/60 วนิาท ีอตัโนมตั ิ
ป้องกนัการใชค้วามเร็วชตัเตอรตํ์า่ในสภาวะแสงนอ้ย เหมาะสําหรับป้องกนั
ไมใ่หว้ัตถใุนภาพเบลอและปัญหากลอ้งสัน่ อยา่งไรก็ตาม ในขณะทีว่ัตถรัุบ
แสงแฟลชไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ฉากหลังจะมดื

 : 1/250 วนิาท ี(คงที)่
ความเร็วการซงิคแ์ฟลชถกูตัง้คา่ตายตัวที ่1/250 วนิาท ีซึง่เหมาะตอ่
การป้องกนัการเบลอของวัตถแุละปัญหากลอ้งสัน่มากกวา่การตัง้คา่ 
[1/250-1/60 วนิาท ีอตัโนมตั]ิ อยา่งไรก็ตาม ในสภาวะแสงนอ้ย 
ฉากหลังของวัตถจุะออกมามดืกวา่การตัง้คา่ [1/250-1/60 วนิาท ี
อตัโนมตั]ิ

ความเร็วซงิคแ์ฟลชในโหมด Av

หากตัง้คา่ [1/250-1/60 วนิาท ีอตัโนมตั]ิ หรอื [1/250 วนิาท ี(คงที)่] 
จะไมส่ามารถซงิคค์วามเร็วสงูไดเ้มือ่ใชโ้หมด <f> กบั Speedlite ภายนอก
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เมือ่คณุใชแ้ฟลชในตัวกลอ้งหรอืแฟลช 
Speedlite ซรีีส่ ์EX ภายนอกทีใ่ชก้ับ
การตัง้คา่ระบบแฟลช คณุสามารถกดปุ่ ม 
<D> เพือ่แสดงหนา้จอ [ต ัง้คา่ระบบ
แฟลชในตวักลอ้ง] หรอื [ต ัง้คา่ระบบ
แฟลชตดิต ัง้ภายนอก] ไดโ้ดยตรงโดย
ไมต่อ้งแสดงหนา้จอเมนูกอ่น

 ดว้ยแฟลชในตวักลอ้ง
กดปุ่ ม <D> สองคร ัง้
 กดปุ่ มอกีครัง้หนึง่ และแฟลชในตัวกลอ้ง
จะทํางาน

 กดปุ่ มนีอ้กีครัง้เพือ่แสดงหนา้จอ 
[ต ัง้คา่ระบบแฟลชในตวักลอ้ง]

 ดว้ย Speedlite ภายนอก
กดปุ่ ม <D>
 เมือ่เปิด Speedlite ภายนอกแลว้ 
ใหก้ดปุ่ ม <D> เพือ่แสดงหนา้จอ 
[ต ัง้คา่ระบบแฟลชตดิต ัง้ภายนอก]

การแสดงหนา้จอการต ัง้คา่ระบบแฟลชโดยตรง

 เมือ่กดปุ่ ม <D> เพือ่แสดงหนา้จอการตัง้คา่ระบบแฟลช คณุจะไมส่ามารถตัง้คา่ 
[สอ่งแสงไฟแฟลช], [E-TTL II] หรอื [ความเร็วซงิคแ์ฟลชในโหมด Av] 
ตัง้คา่ระบบเหลา่นีด้ว้ย [z1: ควบคมุแฟลช] แทน

 หากตัง้คา่ [สอ่งแสงไฟแฟลช] เป็น [ไมใ่ชง้าน] และเมือ่คณุกดปุ่ ม <D> 
หนา้จอ [ควบคมุแฟลช] จะปรากฏขึน้ (น.264)
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 โหมดทํางานแฟลช
โดยปกตแิลว้ ใหต้ัง้คา่เป็น [E-TTL II] 
เพือ่เปิดใชก้ารถา่ยภาพแบบเปิดรับแสง
อตัโนมัตดิว้ยแฟลชในตัวกลอ้ง

หากตอ้งการตัง้คา่กําลังของแฟลชดว้ย
ตัวคณุเอง ใหเ้ลอืก [แฟลชกาํหนดเอง]
เลอืก [กาํลงัแสงแฟลช2] จากนัน้เลอืก
ระดับแฟลชใหอ้ยูใ่นชว่ง 1/1 - 1/128 
(ปรับทลีะ 1/3 ระดับ) กอ่นการถา่ยภาพ 
โหมดนีม้ไีวสํ้าหรับผูใ้ชง้านขัน้สงู

หาก [แฟลชหลายชุด] ถกูเลอืกไว ้
คณุสามารถใชค้วามเร็วชตัเตอรตํ์า่เพือ่จับ
ชว่งเวลาหลายชว่งเวลาของวัตถเุคลือ่นไหว
ในภาพเดยีว
กอ่นอืน่ใหต้ัง้คา่ [กาํลงัแสงแฟลช2], 
[ความถี]่ และ [จํานวนคร ัง้แฟลช] 
จากนัน้จงึถา่ยภาพ โหมดนีม้ไีวสํ้าหรับ
ผูใ้ชง้านขัน้สงู

การต ัง้คา่ระบบแฟลชในตวักลอ้ง

 เพือ่ป้องกนัแฟลชไมใ่หเ้กดิความเสยีหายจากความรอ้นสงู อยา่ใชแ้ฟลชหลายชดุ
มากกวา่สบิครัง้ตดิตอ่กนั หากคณุใชแ้ฟลชหลายชดุ 10 ครัง้ ปลอ่ยใหแ้ฟลชได ้
พักอยา่งนอ้ย 10 นาทกีอ่นเริม่ใชไ้ฟแฟลชอกีครัง้

 สําหรับการใชแ้ฟลชหลายชดุ กําลังแฟลชทีอ่อกมาจะเป็น 1/128 - 1/4
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 ชตัเตอรซ์งิค ์
โดยปกตแิลว้ ใหต้ัง้คา่เป็น [มา่นชตัเตอร์
แรก] เพือ่ใหแ้ฟลชยงิทันททีีเ่ริม่เปิดรับแสง

หากตัง้คา่ [มา่นชตัเตอรท์ี ่2] แฟลชจะยงิกอ่นทีช่ตัเตอรจ์ะดับลงพอด ี
เมือ่รวมกับความเร็วชตัเตอรท์ีช่า้ คณุจะสามารถเก็บภาพเสน้แสงทีส่วยงาม เชน่ 
แสงของไฟหนา้รถยนตใ์นเวลากลางคนื ดว้ยความรูส้กึทีเ่ป็นธรรมชาตมิากขึน้ 
ดว้ยการซงิคม์า่นชตัเตอรท์ีส่อง แฟลชสองตัวจะยงิแสง: ครัง้แรกเมือ่คณุกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งจนสดุ และอกีครัง้ในทันททีีก่ารรับแสงสิน้สดุลง
 ชดเชยแสงแฟลช 2

คณุสามารถปรับการชดเชยแสงไดจ้นถงึ ±3 
สตอ๊ป โดยจะปรับทลีะ 1/3 สตอ๊ป

 ระบบไรส้าย
ดว้ยการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชแบบไรส้าย 
(ดว้ยการสง่ขอ้มลูผา่นแสง) คณุสามารถ
ใชแ้ฟลชในตัวกลอ้งเพือ่ควบคมุ Speedlite 
ภายนอกแบบไรส้ายได ้
สําหรับรายละเอยีด โปรดด ู"การใชแ้ฟลช
แบบไรส้าย" ในหนา้ 274

เมือ่ใชก้ารซงิคม์า่นชตัเตอรท์ีส่อง ใหต้ัง้คา่ความเร็วชตัเตอรเ์ป็น 1/25 วนิาทหีรอื
ชา้กวา่ หากความเร็วชตัเตอรเ์ป็น 1/30 วนิาทหีรอืเร็วกวา่ การซงิคม์า่นชตัเตอรท์ีห่นึง่
จะถกูปรับใชโ้ดยอัตโนมัต ิแมว้า่จะตัง้คา่เป็น [มา่นชตัเตอรท์ ี ่2] ก็ตาม
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การแสดงผลหนา้จอและตวัเลอืกการต ัง้คา่จะแตกตา่งออกไปขึน้อยูก่บั
รุน่ของ Speedlite ภายนอก, โหมดทํางานแฟลชในขณะน ัน้, การต ัง้คา่
ระบบสว่นตวัของ Speedlite และอืน่ๆ
หากตอ้งการดวูา่ Speedlite (แยกจําหน่าย) ของคณุมฟัีงกช์ัน่ใดบา้ง โปรดดู
คูม่อืการใชง้าน Speedlite

ตวัอยา่งการแสดงผล

 โหมดทํางานแฟลช
คณุสามารถเลอืกโหมดทํางานแฟลชเพือ่ใหเ้หมาะกบัการถา่ยภาพโดยใช ้
แฟลชตามทีค่ณุตอ้งการได ้

[วดัแสงแฟลช E-TTL II] เป็นโหมด
มาตรฐานของ Speedlite ซรีีส่ ์EX สําหรับ
การยงิแฟลชอตัโนมัติ
[แฟลชกาํหนดเอง] ใชสํ้าหรับการตัง้คา่ 
[ระดบักาํลงัแสงแฟลช] ของ Speedlite 
ดว้ยตัวคณุเอง
สําหรับโหมดทํางานแฟลชอืน่ๆ โปรดดคููม่อื
การใชง้านของ Speedlite ทีส่ามารถใชก้บั
ฟังกช์ัน่นีไ้ด ้

การต ัง้คา่ระบบแฟลชภายนอก

โหมดทํางานแฟลช
ซมูแฟลช
(การครอบคลมุแสงแฟลช)

ชดเชยระดับแสงแฟลช

ระบบไรส้าย/
การควบคมุอตัราสว่นแฟลช

ชตัเตอรซ์งิค์ ถา่ยภาพครอ่มแสงแฟลช
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 ระบบไรส้าย / การควบคมุอตัราสว่นแฟลช
การถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชแบบไรส้าย 
(หลายครัง้) สามารถทําไดด้ว้ยการสง่ขอ้มลู
ผา่นแสงหรอืคลืน่วทิยุ
สําหรับรายละเอยีดของแฟลชแบบไรส้าย 
โปรดดคููม่อืการใชง้านของ Speedlite ที่
สามารถใชก้ับการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชแบบ
ไรส้าย

ดว้ยแฟลชมาโคร (MR-14EX II ฯลฯ) 
ทีใ่ชก้ับการตัง้คา่ระบบแฟลชภายนอก 
คณุสามารถตัง้คา่อตัราสว่นแฟลชระหวา่ง
แฟลชทวูป์หรอืหวัแฟลช A และ B หรอืใช ้
แฟลชไรส้ายทีม่แีฟลชตัวรอง
สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกับการควบคมุอตัรา
สว่นแฟลช โปรดดคููม่อืการใชง้านมาโครแฟลช

 ซูมแฟลช (การครอบคลมุแสงแฟลช)
ดว้ย Speedlite ทีม่หีวัแฟลชแบบซมูได ้
คณุสามารถตัง้คา่การครอบคลมุแสงแฟลชได ้
โดยปกตแิลว้ ใหต้ัง้คา่เป็น [อตัโนมตั]ิ 
เพือ่ทีก่ลอ้งจะทําการตัง้คา่การครอบคลมุ
แสงแฟลชโดยอัตโนมัตเิพือ่ใหต้รงกับทาง
ยาวโฟกสัของเลนส์
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 ชตัเตอรซ์งิค ์
โดยปกตแิลว้ ใหต้ัง้คา่เป็น [ซงิคม์า่น
ชตัเตอรแ์รก] เพือ่ใหแ้ฟลชยงิทันททีี่
เริม่เปิดรับแสง

หากตัง้คา่ [ซงิคม์า่นชตัเตอรท์ี ่2] แฟลชจะยงิกอ่นทีช่ตัเตอรจ์ะดับลงพอด ี
เมือ่รวมกบัความเร็วชตัเตอรท์ีช่า้ คณุจะสามารถเก็บภาพเสน้แสงทีส่วยงาม เชน่ 
แสงของไฟหนา้รถยนตใ์นเวลากลางคนื ดว้ยความรูส้กึทีเ่ป็นธรรมชาตมิากขึน้ 
ดว้ยการซงิคม์า่นชตัเตอรท์ีส่อง แฟลชสองตัวจะยงิแสง: ครัง้แรกเมือ่คณุกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งจนสดุ และอกีครัง้ในทันททีีก่ารรับแสงสิน้สดุลง
หากตัง้คา่ [ซงิคค์วามเร็วสงู] แฟลชจะสามารถใชง้านไดท้ีท่กุความเร็วชตัเตอร ์
ซึง่จะไดผ้ลดมีากโดยเฉพาะในกรณีการถา่ยภาพบคุคลโดยใชแ้ฟลชเตมิเมือ่คณุ
ตอ้งการใหค้วามสําคัญกบัการตัง้คา่รรัูบแสง

 ชดเชยระดบัแสงแฟลช
คณุสามารถปรับการชดเชยแสงไดจ้นถงึ ±3 
สตอ๊ป โดยจะปรับทลีะ 1/3 สตอ๊ป
สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้าน 
Speedlite

 ถา่ยภาพครอ่มแสงแฟลช
ในขณะทีกํ่าลังแฟลชถกูเปลีย่นโดยอตัโนมัต ิ
กลอ้งจะถา่ยสามภาพ
สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้าน
ของ Speedlite ทีม่รีะบบถา่ยภาพครอ่ม
แสงแฟลช
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เมือ่ใชก้ารซงิคม์า่นชตัเตอรท์ีส่อง ใหต้ัง้คา่ความเร็วชตัเตอรเ์ป็น 1/25 วนิาทหีรอื
ชา้กวา่ หากความเร็วชตัเตอรเ์ป็น 1/30 วนิาทหีรอืเร็วกวา่ การซงิคม์า่นชตัเตอรแ์รก
จะถกูปรับใชโ้ดยอัตโนมัตแิมว้า่จะตัง้คา่เป็น [ซงิคม์า่นชตัเตอรท์ ี ่2] ก็ตาม

 เมือ่ใชง้าน Speedlite ซรีีส่ ์EX ทีไ่มส่ามารถใชไ้ดก้บัการตัง้คา่ระบบแฟลช 
คณุจะสามารถตัง้คา่ไดเ้พยีงตอ่ไปนี้: [สอ่งแสงไฟแฟลช], [E-TTL II] และ 
[ชดเชยระดบัแสงแฟลช] ใต ้[ต ัง้คา่ระบบแฟลชตดิต ัง้ภายนอก] 
([ชตัเตอรซ์งิค]์ ยังสามารถปรับใชก้บั Speedlite ซรีีส่ ์EX บางรุน่ไดอ้กีดว้ย)

 หากตัง้คา่ชดเชยระดบัแสงแฟลชกบั Speedlite ภายนอกแลว้ จะไมส่ามารถตัง้คา่
ชดเชยระดบัแสงแฟลชดว้ยกลอ้งได ้หากตัง้คา่ไวก้บัทัง้กลอ้งและ Speedlite 
ภายนอก การตัง้คา่ของ Speedlite จะมผีลทับการตัง้คา่ของกลอ้ง
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สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัระบบสว่นตัวของ Speedlite ภายนอก โปรดดคููม่อื
การใชง้าน Speedlite (แยกจําหน่าย)

1 เลอืก [ต ัง้คา่ C.Fn ของแฟลช
ภายนอก]

2 ต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ทีต่อ้งการ
 เลอืกหมายเลข จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เลอืกการตัง้คา่ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

1 เลอืก [ลบการต ัง้คา่]

2 เลอืกการต ัง้คา่ทีต่อ้งการจะลบ
 เลอืก [ลบการต ัง้คา่แฟลชใน
ตวักลอ้ง], [ลบการต ัง้คา่แฟลช
ภายนอก] หรอื [ลบระบบสว่นตวัแฟลช
ภายนอกท ัง้หมด] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 บนกลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยัน ใหเ้ลอืก [ตกลง] 
จากนัน้การตัง้คา่แฟลชหรอืการตัง้คา่ระบบ
สว่นตวัทัง้หมดจะถกูลบออกไป

การต ัง้คา่ระบบสว่นตวัของ Speedlite ภายนอก

ลบการต ัง้คา่

ขณะใชง้าน Speedlite ซรีีส่ ์EX หากการตัง้คา่ระบบสว่นตัว [โหมดวดัแสงแฟลช] 
ตัง้ไวเ้ป็น [วดัแสงแฟลช TTL] (แฟลชอตัโนมัต)ิ Speedlite จะยงิแสงเต็มกําลังไฟ
เสมอ

ระบบสว่นตัวของ Speedite (P.fn) จะไมส่ามารถถกูตัง้คา่หรอืยกเลกิไดด้ว้ยหนา้จอ 
[ควบคมุแฟลช] ของกลอ้ง ใหต้ัง้คา่นัน้กบั Speedlite
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แฟลชในตัวกลอ้งจะทํางานเป็นตัวหลักสําหรับ Speedlite ซรีีส่ ์EX ภายนอก
ของแคนนอนทีม่คีณุสมบัตติัวรองไรส้าย ซึง่จะสามารถสัง่ Speedlite ใหย้งิ
แฟลชดว้ยการสง่ขอ้มลูผา่นแสง
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดอ้า่นเกีย่วกับการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชแบบ
ไรส้าย (ดว้ยการสง่ขอ้มลูผา่นแสง) ในคูม่อืการใชง้าน Speedlite

สําหรับการใช ้Speedlite (ตัวรอง) โปรดดคููม่อืการใชง้านและตัง้คา่ดังนี ้
การตัง้คา่ทีน่อกเหนอืจากทีอ่ยูด่า้นลา่งนีสํ้าหรับการควบคมุตัวรองจะตัง้คา่
ดว้ยกลอ้ง แฟลชตัวรองแบบตา่งๆ สามารถใชด้ว้ยกนัและควบคมุดว้ยกันได ้

(1) ต ัง้คา่ Speedlite ภายนอกเป็นแฟลชตวัรอง
(2) ต ัง้คา่ชอ่งรบัสญัญาณ Speedlite ภายนอกเป็นชอ่งเดยีวกบัที่

ต ัง้คา่ไวท้ ีก่ลอ้ง*1

(3) สําหรบัอตัราควบคมุแฟลช ใหต้ ัง้กลุม่แฟลชตวัรอง
(4) วางกลอ้งและแฟลชตวัรองไวใ้นระยะทีแ่สดงดา้นลา่ง
(5) หนัเซนเซอรไ์รส้ายของแฟลชตวัรองไปทางกลอ้ง*2

การใชแ้ฟลชแบบไรส้ายN

การต ัง้คา่ตวัรองและการวางตาํแหนง่

ตัวอยา่งการวางตําแหน่งแฟลชไรส้าย

ในอาคาร

นอกอาคาร

ประมาณ 10 ม. 
(32.8 ฟตุ)

ประมาณ 7 ม. 
(23.0 ฟตุ)

ประมาณ 80°

ประมาณ 5 ม. 
(16.4 ฟตุ)

ประมาณ 7 ม. 
(23.0 ฟตุ)
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*1:หาก Speedlite ไมม่ฟัีงกช์ัน่การตัง้คา่ชอ่งสญัญาณ ตวัแฟลชจะทํางานไมว่า่การตัง้ชอ่ง
ในกลอ้งจะเป็นอยา่งไร

*2: ในหอ้งขนาดเล็ก แฟลชตวัรองอาจทํางานแมว้า่เซนเซอรไ์รส้ายจะไมห่นัไปทางกลอ้ง 
สญัญาณไรส้ายของกลอ้งสามารถสะทอ้นกบัผนังและสง่ไปถงึแฟลชตวัรองได ้เมือ่ใช ้
Speedlite ซรีีส่ ์EX พรอ้มกบัหวัแฟลชคงทีแ่ละเซนเซอรไ์รส้าย ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่
แฟลชนัน้ทํางานเมือ่คณุถา่ยภาพ

 การยกเลกิการปิดสวติซอ์ตัโนมตัขิองแฟลชตวัรอง
หากตอ้งการยกเลกิการปิดสวติซอ์ตัโนมัตขิองแฟลชตัวรอง ใหก้ดปุ่ ม 
<B> ของกลอ้ง

ฟังกช์ัน่ตวัหลักของกลอ้งจะไมส่ามารถใชใ้นการถ่ายภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายดว้ย
การสง่ขอ้มลูผ่านคลืน่วทิยไุด ้
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ตารางดา้นลา่งนีจ้ะแสดงการตัง้คา่การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายทีส่ามารถ
ทําได ้เลอืกการตัง้คา่ทีเ่หมาะสมกบัวัตถ,ุ สภาวะการถา่ยภาพ, จํานวนของ 
Speedlite ภายนอกทีค่ณุใช ้ฯลฯ

การต ัง้คา่ถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้าย

Speedlite ภายนอก
แฟลช
ใน

ตวักลอ้ง
หนา้

การต ัง้คา่

จํานวน
A:B 

อตัราสว่น
แฟลช

C
ชดเชยระดบั
แสงแฟลช

ระบบ
ไรส้าย

กลุม่
แฟลช

อตัโนมตั ิ
(E-TTL II 
แฟลช
อตัโนมตั)ิ

เดีย่ว - - - น.277 0 1 ทกุตัว

เดีย่ว - - ใชง้าน น.279 0:3 -

หลายอนั - - - น.280 0 1 ทกุตัว

หลายอนั ต ัง้คา่ - - น.281 0 1(A:B)

หลายอนั ต ัง้คา่ ต ัง้คา่ - น.282 0 1(A:B C)

หลายอนั - - ใชง้าน

น.283

0+3 1 ทกุตวัและ 2

หลายอนั ต ัง้คา่ - ใชง้าน 0+3 1(A:B)2

หลายอนั ต ัง้คา่ ต ัง้คา่ ใชง้าน 0+3 1(A:B C)2

• ชดเชยระดบัแสงแฟลช
น.284

• ล็อคแสงแฟลช

Speedlite ภายนอก
แฟลชใน
ตวักลอ้ง หนา้

การต ัง้คา่

จํานวน กําลงัแฟลช
 A, B, C

ระบบ
ไรส้าย

กลุม่
แฟลช

แฟลช
กําหนดเอง

เดีย่ว/หลายอนั - -

น.285

0 1 ทกุตวั

หลายอนั ต ัง้คา่ - 0 1(A:B:C)

เดีย่ว/หลายอนั - ใชง้าน 0+3 1 ทกุตวัและ 2

หลายอนั ต ัง้คา่ ใชง้าน 0+3 1(A:B:C)2

แมว้า่แฟลชในตวักลอ้งจะถกูเลอืกเป็นไมใ่ชง้านในการต ัง้คา่ของกลอ้ง 
แตแ่ฟลชดงักลา่วจะยงัทาํงานเพือ่ควบคมุแฟลชตวัรองดว้ยการสง่ขอ้มลู
ผา่นแสง ดังนัน้ แฟลชทีถ่กูยงิออกมาเพือ่ควบคมุตัวรองอาจปรากฏในภาพได ้
ขึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ยภาพ



277

การใชแ้ฟลชแบบไรส้ายN

หวัขอ้นีจ้ะแสดงการตัง้คา่แบบพืน้ฐานสําหรับ
การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายอตัโนมัติ
ดว้ย Speedlite ภายนอกหนึง่ตัว
ข ัน้ตอนที ่1 ถงึ 4 และ 6 ใชไ้ดก้บัการ
ถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายท ัง้หมด 
เพราะฉะน ัน้ ใหล้ะข ัน้ตอนเหลา่นีก้บั
การต ัง้คา่แฟลชแบบไรส้ายอืน่ทีจ่ะ
อธบิายในหนา้หลงัจากนี้
ในหนา้จอเมนู ไอคอน <0/1> หมายถงึ 
Speedlite ภายนอก และไอคอน <3/2> 
หมายถงึแฟลชในตัวกลอ้ง

1 กดปุ่ ม <I> เพือ่ยกแฟลชใน
ตวักลอ้ง
 สําหรับการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้าย 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดย้กแฟลชใน
ตวักลอ้งขึน้แลว้

2 เลอืก [ควบคมุแฟลช]
 ภายใตแ้ท็บ [z1] ใหเ้ลอืก [ควบคมุ
แฟลช]

3 เลอืก [ต ัง้คา่ระบบแฟลชในตวักลอ้ง]

การถา่ยภาพแบบอตัโนมตัดิว้ย Speedlite ภายนอกหนึง่ตวั
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4 ต ัง้คา่ [โหมดทาํงานแฟลช] เป็น 
[E-TTL II]

5 ต ัง้คา่ [ระบบไรส้าย] เป็น [0]

6 ต ัง้คา่ [ชอ่งสญัญาณ]
 ตัง้คา่ชอ่ง (1-4) ใหเ้หมอืนกบัชอ่ง
ของแฟลชตัวรอง

7 ต ัง้คา่ [กลุม่แฟลช] เป็น [1ทกุตวั]
 คณุสามารถตัง้แฟลชตวัรองใหอ้ยูใ่น
กลุม่แฟลชใดก็ได ้(A, B หรอื C)

8 ยงิแฟลชทดสอบ
 ตรวจสอบวา่แฟลชตวัรองพรอ้มทีจ่ะ
ทํางานแลว้ จากนัน้ขณะทีห่นา้จอ 
[ต ัง้คา่ระบบแฟลชในตวักลอ้ง] 
กําลังแสดงอยู ่ใหก้ดปุ่ ม <B>

 แฟลชตัวรองจะทํางาน

9 ถา่ยภาพ
 ตัง้คา่กลอ้งและถา่ยภาพดว้ยวธิเีดยีวกัน
กบัทีถ่า่ยแบบใชแ้ฟลชธรรมดา

 หากตอ้งการหยดุถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช
ไรส้าย ใหต้ัง้คา่ [ระบบไรส้าย] เป็น 
[ไมใ่ชง้าน]

 แนะนําใหต้ัง้คา่ [E-TTL II] เป็น [ประเมนิ]
 ไมส่ามารถถา่ยภายแบบไรส้ายดว้ยแฟลชหลายชดุได ้
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หวัขอ้นีค้อืการถา่ยภาพแบบอตัโนมัตดิว้ย 
Speedlite ภายนอกหนึง่ตัวและแฟลชใน
ตัวกลอ้ง
คณุสามารถเปลีย่นอัตราสว่นแฟลชระหวา่ง 
Speedlite ภายนอกและแฟลชในตวักลอ้งได ้
เพือ่ปรับมมุมองแสงเงาในวัตถุ

1 ต ัง้คา่ [ระบบไรส้าย] เป็น [0:3]

2 ต ัง้คา่อตัราสว่นแฟลชทีต่อ้งการแลว้
จงึถา่ยภาพ
 เลอืก [1:2] และตัง้คา่อตัราสว่นแฟลช
ระหวา่ง 8:1 ถงึ 1:1 ไมส่ามารถตัง้คา่
อตัราสว่นแฟลชไปทางขวาของ 1:1 ได ้

การถา่ยภาพแบบอตัโนมตัดิว้ย Speedlite ภายนอกหนึง่ตวั
และแฟลชในตวักลอ้ง

 หากแฟลชในตัวกลอ้งไมย่งิแสงตามตอ้งการ ใหต้ัง้คา่ความไวแสง ISO ใหส้งูขึน้ 
(น.156)

 อตัราสว่นแฟลช 8:1 ถงึ 1:1 จะเทยีบเทา่กบั 3:1 ถงึ 1:1 สตอ๊ป (โดยปรับทลีะ 
1/3 สตอ๊ป)
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แฟลชตัวรองทีเ่ป็น Speedlite ภายนอกหลายตัว สามารถนับเป็นหนึง่หน่วย
ของแฟลชหรอืแยกเป็นกลุม่แฟลชตัวรองได ้และสามารถตัง้อตัราสว่นแฟลช
ไดด้ว้ย
การตัง้คา่พืน้ฐานจะแสดงอยูด่า้นลา่งนี ้ดว้ยการเปลีย่นการตัง้คา่ [กลุม่แฟลช] 
คณุสามารถถา่ยดว้ยการตัง้คา่แฟลชไรส้ายหลายแบบกับ Speedlite หลายตัว

การต ัง้คา่พืน้ฐาน:
โหมดทํางานแฟลช : E-TTL II
ระบบไรส้าย :0
ชอ่ง : (เหมอืนกนักบัแฟลชตวัรอง)

 [1ทกุตวั] การใช ้Speedlite ตวัรองหลายตวัรวมกนัเป็นหนึง่หนว่ย
ซึง่จะสะดวกเมือ่คณุตอ้งการกําลังแฟลชใหญ ่
แฟลชตัวรองทัง้หมดจะยงิออกมาทีกํ่าลัง
แฟลชเดยีวกนั และจะถกูควบคมุเพือ่ใหไ้ด ้
คา่แสงมาตรฐาน
ไมว่า่แฟลชสํารองจะอยูใ่นกลุม่แฟลชใด (A, 
B หรอื C) แฟลชทัง้หมดจะยงิพรอ้มกนั
เป็นกลุม่เดยีวกนั

1 ต ัง้คา่ [กลุม่แฟลช] เป็น [1ทกุตวั]

2 ถา่ยภาพ

การถา่ยภาพแบบอตัโนมตัดิว้ย Speedlite ภายนอกหลายตวั
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 [1(A:B)] แฟลชตวัรองหลายตวัในหลายกลุม่แฟลช
คณุสามารถแบง่แฟลชตัวรองไปอยูใ่น
กลุม่แฟลช A หรอื B และเปลีย่นอตัราสว่น
แฟลชเพือ่ใหไ้ดล้กูเลน่ของแสงทีต่อ้งการ
โปรดดคููม่อืการใชง้าน Speedlite และตัง้คา่
แฟลชสํารองหนึง่ตัวเขา้ไปในกลุม่แฟลช A 
และแฟลชสํารองอกีตัวหนึง่เขา้ไปในกลุม่
แฟลช B ใหว้างตําแหน่ง Speedlite ตามที่
แสดงในภาพประกอบ

1 ต ัง้คา่ [กลุม่แฟลช] เป็น [1(A:B)]

2 ต ัง้คา่อตัราสว่นแฟลช A:B แลว้จงึ
ถา่ยภาพ
 เลอืก [อตัราสว่นกาํลงั A:B] และตัง้คา่
อตัราสว่นแฟลช

A B

อัตราสว่นแฟลช 8:1 ถงึ 1:1 ถงึ 1:8 จะเทยีบเทา่กบั 3:1 ถงึ 1:1 ถงึ 1:3 สต๊อป 
(โดยปรับทลีะ 1/2 สตอ๊ป)
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 [1(A:B C)] แฟลชตวัรองหลายตวัในหลายกลุม่แฟลช
นีค่อืตัวแปรของการตัง้คา่ [1(A:B)] 
การตัง้คา่นีใ้ชก้ลุม่แฟลช C เพือ่กําจัดเงาที่
ฉากหลังซึง่เกดิจากกลุม่แฟลช A และ B
โปรดดคููม่อืการใชง้าน Speedlite และตัง้คา่
แฟลชสํารองทัง้สามตัว เขา้ไปในกลุม่แฟลช 
A, B และ C ตามลําดับ วางตําแหน่ง 
Speedlite ตามทีแ่สดงในภาพประกอบ

1 ต ัง้คา่ [กลุม่แฟลช] เป็น [1(A:B 
C)]

2 ต ัง้คา่อตัราสว่นแฟลช A:B และ
ต ัง้คา่ระดบัการชดเชยระดบัแสง
แฟลชสาํหรบั C จากน ัน้จงึถา่ยภาพ
 เลอืก [อตัราสว่นกาํลงั A:B] และตัง้คา่
อตัราสว่นแฟลช

 เลอืก [ชดเชยแสงกลุม่ C] และตัง้คา่
ปรมิาณการชดเชยระดับแสงแฟลช

A

C

B

 หากตัง้คา่ [กลุม่แฟลช] เป็น [1(A:B)] แฟลชตัวรองในกลุม่แฟลช C จะไมย่งิ
 หากกลุม่แฟลช C เล็งไปยงัวตัถหุลัก อาจสง่ผลใหไ้ดร้ับแสงมากเกนิไป
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แฟลชในตัวกลอ้งก็สามารถรวมเขา้กบัการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายได ้
ดังคําอธบิายในหนา้ 280-282
การตัง้คา่พืน้ฐานจะแสดงอยูด่า้นลา่งนี ้ดว้ยการเปลีย่น [กลุม่แฟลช] คณุ
สามารถถา่ยดว้ยการตัง้คา่แฟลชไรส้ายหลายแบบกบั Speedlite หลายตวั 
เสรมิเขา้กบัแฟลชในตัวกลอ้ง

1 การต ัง้คา่พืน้ฐาน:
โหมดทํางานแฟลช : E-TTL II
ระบบไรส้าย :0+3

ชอ่ง : (เหมอืนกนักบัแฟลชตวัรอง)

2 ต ัง้คา่ [กลุม่แฟลช]
 การเลอืกใชก้ารทํางานอยา่งใดอยา่งหนึง่
ตอ่ไปนี:้ [1ทกุตวัและ2], 
[1(A:B)2] หรอื [1(A:B C)2]

 ดว้ย [1(A:B)2] ใหต้ัง้คา่อตัราสว่นแฟลช 
A:B จากนัน้จงึถา่ยภาพ

 ดว้ย [1(A:B C)2] ใหต้ัง้คา่อตัราสว่น
แฟลช A:B และตัง้คา่ระดับการชดเชย
ระดับแสงแฟลชสําหรับ C จากนัน้จงึ
ถา่ยภาพ

การถา่ยภาพแบบอตัโนมตัดิว้ยแฟลชในตวักลอ้งและ 
Speedlite ภายนอกหลายตวั

A B A

C

B

[1ทกุตวัและ2] [1(A:B)2] [1(A:B C)2]
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 ชดเชยระดบัแสงแฟลช
เมือ่ตัง้คา่ [โหมดทํางานแฟลช] เป็น [E-TTL II] จะสามารถตัง้คา่การ
ชดเชยระดับแสงแฟลชได ้การตัง้คา่การชดเชยระดับแสงแฟลชทีส่ามารถ
ทําได ้(ดขูา้งลา่ง) จะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่ับการตัง้คา่ [ระบบไรส้าย] และ 
[กลุม่แฟลช]

ชดเชยระดบัแสงแฟลช
การชดเชยระดับแสงแฟลชจะปรับใชก้ับ
ทัง้แฟลชในตัวกลอ้งและ Speedlite ภายนอก
ทัง้หมด

ชดเชยแสงแฟลช2

การชดเชยระดับแสงแฟลชจะปรับใชก้ับ
แฟลชในตัวกลอ้ง

ชดเชยแสงแฟลช1

การชดเชยระดับแสงแฟลชจะปรับใชก้ับ 
Speedlite ภายนอกทัง้หมด

ชดเชยแสง A,B
การชดเชยระดับแสงแฟลชจะปรับใชก้ับ
ทัง้กลุม่ A และ B

ชดเชยแสงกลุม่ C
การชดเชยระดบัแสงแฟลชจะปรับใชก้บักลุม่ C

 ล็อคแสงแฟลช
หากตัง้คา่ [โหมดทํางานแฟลช] เป็น [E-TTL II] คณุสามารถกดปุ่ ม 
<B> เพือ่ทําการล็อคแสงแฟลช (น.260) ได ้

ถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายสรา้งสรรค์
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เมือ่ตัง้คา่ [โหมดทํางานแฟลช] เป็น [แฟลชกาํหนดเอง] จะสามารถตัง้คา่
ชดเชยแสงแฟลชดว้ยตัวเองได ้การตัง้คา่กําลังแฟลชทีส่ามารถตัง้คา่ได ้
([กาํลงัแฟลช1], [กาํลงัแสงกลุม่ A] ฯลฯ) จะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่ับ
การตัง้คา่ [ระบบไรส้าย] (ดขูา้งลา่ง)

ระบบไรส้าย: 0

 กลุม่แฟลช: 1ทกุตวั
การตัง้คา่แฟลชกําหนดเองจะปรับใชก้ับ 
Speedlite ภายนอกทัง้หมด

 กลุม่แฟลช: 1(A:B:C)
คณุสามารถแบง่แฟลชตัวรองไปอยูใ่น
กลุม่แฟลช A, B และ C และตัง้คา่กําลัง
แฟลชสําหรับแตล่ะกลุม่แยกกันได ้

ระบบไรส้าย: 0+3

 กลุม่แฟลช: 1ทกุตวัและ2
คณุสามารถตัง้คา่กําลังแฟลชแยกกนัได ้
สําหรับ Speedlite ภายนอกและแฟลช
ในตัวกลอ้ง

 กลุม่แฟลช: 1(A:B:C)2

คณุสามารถแบง่แฟลชตัวรองไปอยูใ่น
กลุม่แฟลช A, B และ C และตัง้คา่กําลัง
แฟลชสําหรับแตล่ะกลุม่แยกกันได ้คณุ
สามารถตัง้คา่กําลังแฟลชสําหรับแฟลช
ในตัวกลอ้งได ้

การต ัง้คา่ดว้ยตนเองของกาํลงัแฟลชสาํหรบัการถา่ยภาพแบบ
ใชแ้ฟลชไรส้าย

แฟลชในตัวกลอ้งจะมกีําลังแสงที ่1/4 - 1/128 เมือ่ตัง้คา่ 0+3
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8
การถา่ยภาพโดยใชจ้อ LCD

(การถา่ยภาพแบบ Live View)
คณุสามารถถา่ยภาพในขณะทีม่อง
ภาพผา่นจอ LCD ของกลอ้งได ้
ซึง่เรยีกวา่ “การถา่ยภาพแบบ Live 
View”
การถา่ยภาพแบบ Live View 
สามารถเปิดใชง้านไดโ้ดยการปรับ
สวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไปที ่<A>

 หากคณุถอืกลอ้งดว้ยมอืและถา่ยภาพในขณะทีม่องผา่นจอ LCD 
การสัน่ของกลอ้งอาจจะทําใหภ้าพเบลอ แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง

การถา่ยภาพแบบ Live View จากระยะไกล
ดว้ยการตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์EOS Utility (EOS ซอฟตแ์วร,์ น.536) บน
คอมพวิเตอร ์คณุสามารถเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรแ์ละถา่ยภาพโดย
การควบคมุจากระยะไกลในขณะทีม่องผ่านหนา้จอคอมพวิเตอร ์สําหรับ
รายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร ์(น.539) ใน CD-ROM
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1 ปรบัสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไปที ่<A>

2 แสดงภาพแบบ Live View
 กดปุ่ ม <0>
 ภาพแบบ Live View จะปรากฏบนจอ LCD
 ภาพแบบ Live View จะแสดงใหเ้ห็นระดับ
ความสวา่งทีใ่กลเ้คยีงกบัภาพทีค่ณุจะถา่ย
จรงิ

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กลอ้ง
จะโฟกสัดว้ยวธิโีฟกสัอตัโนมัตปัิจจบุัน
ทีต่ัง้ไว ้(น.301)

4 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ
 กลอ้งจะถา่ยภาพ และภาพทีถ่า่ยจะแสดง
บนจอ LCD

 เมือ่สิน้สดุการแสดงภาพ กลอ้งจะกลับสู่
การถา่ยภาพแบบ Live View อกีครัง้
โดยอัตโนมตัิ

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ออกจากการถา่ยภาพ
แบบ Live View

A การถา่ยภาพโดยใชจ้อ LCD

 ทศันพสิยัของภาพอยูท่ีป่ระมาณ 100% (เมือ่คณุภาพในการบนัทกึภาพถกูตัง้คา่
เป็น JPEG 73)

 ในโหมดการถา่ยภาพ <d> <s> <f> <a> <F> คณุสามารถเช็ค
ระยะชดัลกึได ้โดยกดปุ่ มเช็คระยะชดัลกึ

 ขณะถา่ยภาพตอ่เนือ่ง การเปิดรับแสงทีต่ัง้ไวสํ้าหรับภาพแรกทีถ่า่ยจะถกูปรับ
ใชก้บัภาพตอ่ๆ ไปเชน่กนั

 คณุยังสามารถใชตั้วควบคมุรโีมท (แยกจําหน่าย, น.250) สําหรับการถา่ยภาพ LIVE VIEW
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A การถา่ยภาพโดยใชจ้อ LCD

ตัง้คา่ [z5: ถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW] 
(แท็บ [z3] ใน <A>) เป็น [ใชง้าน]

จํานวนภาพทีถ่า่ยไดโ้ดยใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View
(จํานวนภาพโดยประมาณ)

 จํานวนทีไ่ดน้ี้ข ึน้อยูก่บัการทดสอบดว้ยแบตเตอรีแ่พ็ค LP-E6N ทีช่ารจ์ไฟจนเต็ม 
และตรงตามมาตรฐานของ CIPA (Camera & Imaging Products Association)

 ดว้ยแบตเตอรีแ่พ็ค LP-E6N ทีช่ารจ์ไฟจนเต็ม การถา่ยภาพแบบ Live View อยา่ง
ตอ่เนือ่งสามารถทําไดป้ระมาณ 2 ชัว่โมง 20 นาท ีทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C / 73°F) 
และประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาท ีทีอ่ณุหภมูตํิา่ (0°C / 32°F)

การเปิดใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View

อณุหภมู ิ อณุหภมูหิอ้ง 
(23°C / 73°F)

อณุหภมูติํา่ 
(0°C / 32°F)

ไมใ่ชแ้ฟลช 270 260

ใชแ้ฟลช 50% 250 240

 อยา่หันกลอ้งชีไ้ปทางแหลง่แสงทีส่วา่งจา้ เชน่ ดวงอาทติยใ์นวนัทีม่แีดดจัด หรอื
แสงจา้ทีเ่กดิจากฝีมอืมนุษย ์การกระทําเชน่นีอ้าจทําใหเ้ซนเซอรภ์าพหรอื
สว่นประกอบภายในของกลอ้งเสยีหายได ้

 ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW อยูใ่นหนา้ 311-312

 คณุยงัสามารถโฟกสัไดโ้ดยกดปุ่ ม <p>
 เมือ่ใชแ้ฟลช จะมเีสยีงชตัเตอรด์ังขึน้สองครัง้ แตก่ลอ้งจะถา่ยภาพเพยีงหนึง่
ภาพเทา่นัน้ และเวลาในการถ่ายภาพหลังจากกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุจะนาน
กวา่การถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพเล็กนอ้ย

 หากไมใ่ชง้านกลอ้งเป็นระยะเวลานาน กลอ้งจะปิดลงโดยอัตโนมัตหิลังจาก
เวลาทีต่ัง้ไวใ้น [52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ (น.69) หากตัง้คา่ [52: ปิดสวติซ์
อตัโนมตั]ิ เป็น [ไมใ่ชง้าน] การถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW จะสิน้สดุลง
โดยอตัโนมตัเิมือ่ครบ 30 นาท ี(กลอ้งยงัคงเปิดอยู)่

 คณุสามารถใชส้าย HDMI รุน่ HTC-100 (แยกจําหน่าย) เพือ่แสดงภาพแบบ LIVE 
VIEW บนจอโทรทศันไ์ด ้(น.385) โปรดทราบวา่จะไมม่กีารสง่สญัญาณเสยีงออก 
หากภาพไมป่รากฏบนจอโทรทศัน ์ใหต้ัง้คา่ [53: ระบบวดิโีอ] ไปที ่[สําหรบั 
NTSC] หรอื [สําหรบั PAL] ใหถ้กูตอ้ง (ขึน้อยูก่บัมาตรฐานวดิโีอของเครือ่งรับ
โทรทัศน์ของคณุ)



A การถา่ยภาพโดยใชจ้อ LCD

290

 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <B> การแสดงขอ้มลูจะเปลีย่นไป

การแสดงขอ้มลู

ความไวแสง

จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้

ตัวแสดงระดับคา่แสง

คา่รรัูบแสง

ความเร็วชตัเตอร์

ตรวจสอบระดบัแบตเตอรี่

จําลองระดบัแสง

โหมดขบัเคลือ่น

ชดเชยระดบัแสงแฟลช

วธิโีฟกัสอตัโนมตัิ

จดุโฟกสัอตัโนมัต ิ(FlexiZone - Single)

ถา่ยภาพครอ่ม/
ถา่ยภาพครอ่มแสงแฟลช

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

ฮสิโตแกรม

รปูแบบภาพ

สมดลุแสงขาว/
ปรับแกส้มดลุแสงขาว

โหมดการถา่ยภาพ

ถา่ยภาพ HDR/
ถา่ยภาพซอ้น/
ลดจดุรบกวน 
ถา่ยหลายภาพ

สถานะการสง่สญัญาณการด์ Eye-Fi

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ/
จํานวนภาพทีเ่หลอืในการถา่ยภาพซอ้น

โหมดวดัแสง/
สอ่งแสงไฟแฟลช
(โหมด A)

ล็อคคา่แสง

เข็มทศิดจิติอล

ตัวแสดงการเชือ่มตอ่ GPS

แฟลชพรอ้มทํางาน/ปิดแฟลช

คณุภาพในการบนัทกึ
ภาพ

การด์สําหรับการ
บนัทกึ/เลน่ภาพ

ปรับแสงเหมาะสม
อตัโนมัติ

ชดเชยแสง

เตอืนอณุหภมูิ
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 ฮสิโตแกรมสามารถแสดงไดเ้มือ่ตัง้คา่ [z5: จําลองระดบัแสง: ใชง้าน] (น.298)
 คณุสามารถแสดงตัววัดระดบัอเิล็กทรอนกิสไ์ดโ้ดยกดปุ่ ม <B> (น.76) 
โปรดทราบวา่หากวธิโีฟกสัอัตโนมัตติัง้คา่เป็น [u+การตดิตาม] หรอืกลอ้ง
เชือ่มตอ่อยูก่บัเครือ่งรับโทรทศันท์ีม่สีาย HDMI จะไมส่ามารถแสดงตัววดัระดับ
อเิล็กทรอนกิส์

 เมือ่ <g> แสดงเป็นสขีาว บง่บอกวา่ความสวา่งของภาพแบบ Live View 
ใกลเ้คยีงกบัลักษณะของภาพจรงิทีถ่า่ย

 หาก <g> กะพรบิ บง่บอกวา่ภาพแบบ Live View แสดงความสวา่งทีแ่ตกตา่ง
จากผลการถ่ายภาพจรงิ อันเนือ่งมาจากสภาวะแสงนอ้ยหรอืแสงจา้ อยา่งไรก็ตาม 
ภาพจรงิทีบ่ันทกึจะเป็นไปตามการตัง้คา่การเปิดรับแสง โปรดทราบวา่น๊อยสอ์าจ
ปรากฏใหเ้ห็นชดัขึน้กวา่ภาพจรงิทีบ่นัทกึ

 หากใชง้านลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ, เปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร,์ หรอืแฟลชอยู ่
ไอคอน <g> และฮสิโตแกรมจะจางเป็นสเีทา (สําหรับการอา้งองิ) ฮสิโตแกรม
อาจไมแ่สดงอยา่งสมบรูณ์ในสภาวะแสงนอ้ยหรอืแสงจา้

อยา่จบักลอ้งตรงตําแหนง่เดมิเป็นระยะเวลานาน
ถงึแมว้า่กลอ้งจะไมร่อ้นมาก การสมัผัสกบัตวักลอ้งสว่นเดมิเป็นเวลานาน อาจทําให ้
ผวิหนังมผีืน่แดง เป็นเม็ดพพุอง หรอืเป็นรอยแผลไหม ้แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง 
สําหรับบคุคลทีม่ปัีญหาระบบไหลเวยีนโลหติหรอืผวิหนังทีแ่พง้า่ย หรอืเมือ่ใชก้ลอ้ง
ในสถานทีท่ีร่อ้นมากๆ
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ในโหมดถา่ยภาพ <A> กลอ้งจะตรวจจับประเภทของฉากและตัง้คา่ทกุอยา่ง
โดยอตัโนมัตเิพือ่ใหเ้หมาะสมกบัฉาก ประเภทของฉากทีต่รวจจับไดจ้ะแสดง
ทีด่า้นซา้ยบนของหนา้จอ สําหรับบางฉากหรอืบางสภาวะการถา่ยภาพ ไอคอน
ทีแ่สดงอาจไมต่รงกบัฉากทีแ่ทจ้รงิ

*1: จะแสดงขึน้เมือ่ตัง้คา่วธิโีฟกสัอตัโนฯ เป็น [u+การตดิตาม] เทา่นัน้ หากตัง้คา่วธิี
โฟกสัอตัโนฯ อืน่ ไอคอน “ไมใ่ชภ่าพบคุคล” จะแสดงขึน้แมว้า่จะตรวจพบบคุคลก็ตาม

*2: จะแสดงขึน้เมือ่เลนสท์ีต่ดิอยูม่ขีอ้มลูระยะทาง หากใชท้อ่ตอ่เสรมิหรอืเลนสร์ะยะใกล ้
ไอคอนทีแ่สดงอาจไมต่รงกบัฉากทีแ่ทจ้รงิ

*3: ไอคอนทีเ่หมาะกบัฉากทีต่รวจพบจะแสดงขึน้
*4: จะแสดงขึน้เมือ่อยูใ่นสภาวะตอ่ไปนี:้ ฉากถา่ยภาพมดื ฉากกลางคนื และกลอ้งตดิอยูก่บั

ขาตัง้กลอ้ง

ไอคอนแสดงฉาก

วตัถุ ภาพบคุคล*1 ไมใ่ชภ่าพบคุคล
สฉีากหลงั

ฉากหลงั
เคลือ่นไหว ฉากธรรมชาติ

และกลางแจง้ เคลือ่นไหว ปิด*2

สวา่ง
สเีทา

ยอ้นแสง

ทอ้งฟ้า
สฟ้ีาออ่น

ยอ้นแสง

อาทติยต์ก *3 *3 สสีม้

สปอตไลท์

สน้ํีาเงนิเขม้มดื

ใชข้าต ัง้
กลอ้ง

*4*5 *3 *4*5 *3
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*5:จะแสดงขึน้หากใชเ้ลนสเ์หลา่นี:้
• EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II • EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II
• EF300mm f/2.8L IS II USM • EF400mm f/2.8L IS II USM
• เลนสท์ีม่รีะบบลดภาพสัน่ทีอ่อกสูต่ลาดในปี 2012 หรอืหลงัจากนัน้

*4+*5:หากสภาวะในทัง้ขอ้ *4 และ *5 เกดิขึน้รว่มกนั ความเร็วชตัเตอรจ์ะลดลง

การจําลองภาพผลลัพธจ์ะแสดงการตัง้คา่ของรูปแบบภาพ สมดลุแสงขาว 
และฟังกช์ัน่อืน่ๆ ในภาพแบบ LIVE VIEW เพือ่ใหค้ณุสามารถดลูักษณะ
ของภาพจรงิทีถ่า่ยได ้
ภาพแบบ LIVE VIEW จะแสดงผลของการตัง้คา่ตอ่ไปนีโ้ดยอตัโนมัติ

การจําลองภาพผลลพัธร์ะหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View
 รปูแบบภาพ

* จะแสดงการตัง้คา่ทัง้หมด เชน่ ความคมชดั ความเปรยีบตา่ง ความอิม่ตัวของส ี
และโทนสี

 สมดลุแสงขาว
 ปรับแกส้มดลุแสงขาว
 โหมดวดัแสง
 ระดับแสง (ตัง้คา่ [z5: จําลองระดบัแสง: ใชง้าน])
 ความชดัลกึ (ตัง้คา่ปุ่ มเชค็ระยะชดัลกึ เปิด)
 ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ
 แกไ้ขขอบภาพมดื
 แกไ้ขความคลาดสี
 แกไ้ขความคลาดสว่น
 เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง
 อตัราสว่นภาพ (การยนืยันพืน้ทีภ่าพ)

การจําลองภาพผลลพัธ์

ขอ้ควรระวังสําหรับการแกไ้ขความคลาดสว่นระหวา่งการถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW 
อยูใ่นหนา้ 185
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ในขณะทีแ่สดงภาพแบบ LIVE VIEW หากคณุกดปุ่ ม <n> <o> 
<m> หรอื <b> หนา้จอการตัง้คา่จะปรากฏบนจอ LCD และคณุสามารถ
หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่ตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพทีเ่หมาะสม
 การกดปุ่ ม <n> แลว้จากนัน้กดปุ่ ม<B> คณุสามารถตัง้คา่การปรับ/
ครอ่มแสงขาว

การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ในการถา่ยภาพ

การตัง้คา่ B/q/R/f/y/i/A

เมือ่คณุตัง้คา่ w (วัดแสงบางสว่น) หรอื r (วดัแสงแบบจุด) รอบวงการวดัแสงจะ
แสดงทีบ่รเิวณกึง่กลาง
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การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพ

ในโหมด <d> <s> <f> <a> <F> วธิโีฟกสัอตัโนมตั,ิ โหมดขบั
เคลือ่น, โหมดวดัแสง, การด์บนัทกึ/เลน่ภาพ และคณุภาพของภาพ, 
สมดลุแสงขาว, รปูแบบภาพ และปรับแสงเหมาะสมอตัโนมัต ิสามารถตัง้คา่ได ้
ในโหมด <A> คณุสามารถต ัง้คา่รายการทีเ่ป็นตวัหนาและการสอ่ง
แสงไฟแฟลชได้

1 กดปุ่ ม <Q> (7)
 ฟังกช์ัน่ทีส่ามารถตัง้คา่ไดจ้ะแสดงขึน้

2 เลอืกฟงักช์ ัน่และต ัง้คา่
 ใชปุ้่ ม <9> เพือ่เลอืกฟังกช์ัน่
 การตัง้คา่ของฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกจะแสดงขึน้
บนจอ

 หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่ตัง้คา่
 เพือ่ตัง้คา่คณุภาพในการบันทกึภาพ RAW 
กดปุ่ ม <0>

 เพือ่เลอืกการด์สําหรับการบันทกึ/เลน่ภาพ 
การปรับ/ครอ่มแสงขาว หรอืพารามเิตอร์
รปูแบบภาพ ใหก้ดปุ่ ม <B>

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ยนืยันการตัง้คา่และ
กลับสูห่นา้จอการถา่ยภาพแบบ LIVE 
VIEW

Q ควบคมุทนัใจ



296

z5
เมือ่สวติซก์ารถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW/
การถา่ยภาพเคลือ่นไหวตัง้คา่เป็น <A> 
ตัวเลอืกเมนูการถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW 
จะแสดงขึน้ภายใตแ้ท็บ [z5] และ [z6] 
(แท็บ [z3] ใน <A>)

ฟงักช์ ัน่ทีส่ามารถต ัง้คา่ไดบ้นหนา้จอเมนนูีป้รบัใชเ้ฉพาะการถา่ยภาพ
แบบ Live View จะไมท่ํางานกบัการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ 
(การต ัง้คา่จะใชก้ารไมไ่ด)้

 ถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW
คณุสามารถตัง้คา่การถา่ยภาพแบบ Live View เป็น [ใชง้าน] หรอื 
[ไมใ่ชง้าน]

 วธิโีฟกสัอตัโนฯ
คณุสามารถเลอืก [u+การตดิตาม] [FlexiZone - Multi] หรอื 
[FlexiZone - Single] โปรดดหูนา้ 301-308 สําหรับวธิโีฟกสัอตัโนมัติ

 AF ตอ่เนือ่ง
การตัง้คา่เริม่ตน้เป็น [ไมใ่ชง้าน]
กลอ้งจะโฟกสัวัตถอุยา่งหยาบอยา่งตอ่เนือ่ง หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่จะทําใหก้ารโฟกสัรวดเร็วขึน้ หากตัง้คา่ [ใชง้าน] เลนสจ์ะทํางาน
ทันทแีละใชพ้ลังแบตเตอรีม่ากขึน้ จํานวนภาพทีถ่า่ยไดจ้ะลดลงไปดว้ย 
เนือ่งจากอายกุารใชง้านแบตเตอรีส่ัน้ลง
หากคณุตอ้งการปรับสวติซโ์หมดโฟกสัของเลนสไ์ปที ่<MF> ระหวา่ง AF 
ตอ่เนือ่ง ใหห้ยดุการถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW กอ่น

3 การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ของเมนู
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3 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ของเมนู

 แสดงตาราง
เมือ่ใช ้[3x3 l] หรอื [6x4 m] คณุสามารถแสดงเสน้ตารางเพือ่ชว่ยใน
การจับระดับกลอ้งในแนวตัง้หรอืแนวนอน และเมือ่ใช ้[3x3+diag n] 
เสน้ตารางจะแสดงกับเสน้ทแยง เพือ่ชว่ยในการจัดองคป์ระกอบภาพใหม้ี
ความสมดลุมากยิง่ขึน้โดยจัดแนวจดุตัดไวเ้หนอืวตัถุ

 อตัราสว่นภาพN
อตัราสว่นของภาพสามารถตัง้คา่เป็น [3:2], [4:3], [16:9] หรอื [1:1] 
พืน้ทีโ่ดยรอบภาพแบบ LIVE VIEW จะถกูคลมุดว้ยสดํีา เมือ่ตัง้คา่อัตราสว่น
ภาพดังตอ่ไปนี:้ [4:3] [16:9] [1:1]
ภาพ JPEG จะถกูบันทกึดว้ยอตัราสว่นภาพทีกํ่าหนด ภาพ RAW จะถกูบันทกึ
ดว้ยอตัราสว่นภาพ [3:2] เสมอ เนือ่งจากขอ้มลูอัตราสว่นภาพถกูผนวก
อยูก่บัภาพ RAW แลว้ คณุจงึสรา้งภาพไดด้ว้ยอัตราสว่นภาพทีต่ัง้ไวเ้มือ่คณุ
ประมวลผลภาพ RAW ดว้ยกลอ้งหรอื EOS ซอฟตแ์วร ์และเมือ่คณุแสดง
ภาพ RAW บนกลอ้ง เสน้อตัราสว่นภาพจะแสดงใหเ้ห็นพืน้ทีข่องภาพ

คณุภาพ
ของภาพ

อตัราสว่นภาพและจํานวนพกิเซล (โดยประมาณ)
3:2 4:3 16:9 1:1

3/1 5472x3648
(20.0 ลา้นพกิเซล)

4864x3648
(17.7 ลา้นพกิเซล)

5472x3072*
 (16.8 ลา้นพกิเซล)

3648x3648 
(13.3 ลา้นพกิเซล)

4
3648x2432

(8.9 ลา้นพกิเซล)
3248x2432* 

(7.9 ลา้นพกิเซล)
3648x2048* 

(7.5 ลา้นพกิเซล)
2432x2432

(5.9 ลา้นพกิเซล)

41
4104x2736 

(11.2 ลา้นพกิเซล)
3648x2736 

(10.0 ลา้นพกิเซล)
4104x2310* 

(9.5 ลา้นพกิเซล)
2736x2736

(7.5 ลา้นพกิเซล)

a/61
2736x1824

(5.0 ลา้นพกิเซล)
2432x1824

(4.4 ลา้นพกิเซล)
2736x1536*

(4.2 ลา้นพกิเซล)
1824x1824

(3.3 ลา้นพกิเซล)

b
1920x1280

(2.5 ลา้นพกิเซล)
1696x1280*

(2.2 ลา้นพกิเซล)
1920x1080

(2.1 ลา้นพกิเซล)
1280x1280

(1.6 ลา้นพกิเซล)

c
720x480 

(350,000 พกิเซล)
640x480 

(310,000 พกิเซล)
720x408* 

(290,000 พกิเซล)
480x480 

(230,000 พกิเซล)
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 จําลองระดบัแสงN
จําลองระดับแสง จําลองและแสดงความสวา่งในภาพจรงิ (ระดับแสง) 
ทีจ่ะออกมา
• ใชง้าน (g)
ความสวา่งของภาพทีแ่สดงจะใกลเ้คยีงกบัความสวา่งจรงิ (ระดับแสง) 
ของภาพผลลัพธ ์หากคณุตัง้คา่ชดเชยแสง ความสวา่งของภาพจะ
เปลีย่นไปดว้ย

• ระหวา่ง e (E/g)
โดยปกตแิลว้ ภาพจะแสดงดว้ยความสวา่งมาตรฐาน เพือ่ทําใหภ้าพแบบ 
LIVE VIEW สามารถมองเห็นไดง้า่ย ความสวา่งของภาพทีแ่สดงจะ
ใกลเ้คยีงกบัความสวา่งจรงิ (ระดบัแสง) ของภาพผลลัพธ ์เฉพาะในขณะที่
คณุกดปุ่ มเชค็ระยะชดัลกึเทา่นัน้

• ไมใ่ชง้าน (E)
ภาพจะแสดงดว้ยความสวา่งมาตรฐาน เพือ่ทําใหภ้าพแบบ LIVE VIEW 
สามารถมองเห็นไดง้า่ย แมว้า่คณุไดต้ัง้คา่ชดเชยแสง ภาพจะแสดงดว้ย
ความสวา่งมาตรฐาน

 การตัง้คา่คณุภาพในการบันทกึภาพทีทํ่าเครือ่งหมายดอกจัน ไมต่รงกบัอตัราสว่น
ภาพทีเ่หมาะสมอยา่งแทจ้รงิ

 พืน้ทีภ่าพทีบ่นัทกึของอตัราสว่นภาพทีทํ่าเครือ่งหมายดอกจัน อาจแตกตา่งจาก
จํานวนทีแ่สดงเล็กนอ้ย ใหต้รวจสอบภาพทีถ่า่ยบนจอ LCD เมือ่ทําการถา่ยภาพ

 หากคณุใชก้ลอ้งตวัอืน่เพือ่พมิพภ์าพทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งนีโ้ดยตรงในอตัราสว่นภาพ 
1:1 อาจทําใหพ้มิพภ์าพไดไ้มถ่กูตอ้ง
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z6 N

 ถา่ยภาพ LV แบบเงยีบN
• โหมด 1
คณุสามารถลดเสยีงของกลอ้งขณะถา่ยภาพได ้และสามารถทําการถา่ย
ภาพตอ่เนือ่งไดเ้ชน่กนั หากตัง้คา่ <o> คณุสามารถถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
ดว้ยความเร็วสงูสดุไดป้ระมาณ 10.0 ภาพตอ่วนิาที

• โหมด 2
เมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ ภาพทีถ่า่ยจะมเีพยีงภาพเดยีว ในขณะที่
คณุกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไว ้การทํางานของกลอ้งจะถกูหยดุไว ้แลว้เมือ่คณุ
ลดการกดปุ่ มชตัเตอรม์าทีค่รึง่หนึง่ กลอ้งจะกลบัสูก่ารทํางานอกีครัง้ 
เสยีงถา่ยภาพจงึลดลง แมต้ัง้คา่เป็นถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ภาพทีถ่า่ยจะมเีพยีง
ภาพเดยีว

• ไมใ่ชง้าน
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน] หากคณุใชเ้ลนส ์TS-E 
(นอกเหนอืจากทีแ่สดงไวใ้น  ดา้นลา่ง) สําหรบัการปรบัเลือ่นหรอื
เอยีงเลนส ์หรอืหากคณุใชท้อ่ตอ่เสรมิ หากตัง้คา่ [โหมด 1] หรอื [โหมด 2] 
อาจไมไ่ดรั้บคา่แสงมาตรฐาน หรอือาจไมไ่ดรั้บคา่แสงทีส่มํา่เสมอ

 หากคณุใช ้[โหมด 1] ในการถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง การตัง้คา่ [ไมใ่ชง้าน] 
จะถกูปรับใชก้บัภาพในลําดับตอ่ๆ ไป

 เมือ่ถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช การตัง้คา่ [ไมใ่ชง้าน] จะถกูปรับใช ้ไมว่า่จะมกีารตัง้คา่ 
[ถา่ยภาพLVแบบเงยีบ] (การถา่ยภาพแบบเงยีบจะไมส่ามารถทํางานได)้

 เมือ่ใชง้านแฟลชทีไ่มใ่ชข่องแคนนอน ใหต้ัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน] แฟลชจะไม่
ยงิออกมาหากตัง้คา่เป็น [โหมด 1] หรอื [โหมด 2]

 หากตัง้คา่ [โหมด 2] และคณุใชต้วัควบคมุรโีมท (น.250) การทํางานจะ
เหมอืนกบัการทํางานของ [โหมด 1]

หากคณุใชเ้ลนส ์TS-E17mm f/4L หรอื TS-E24mm f/3.5L II คณุสามารถใช ้
[โหมด 1] หรอื [โหมด 2]
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 ระยะเวลาวดัแสงN
คณุสามารถเปลีย่นระยะเวลาแสดงการตัง้คา่การเปิดรับแสงได ้(เวลาล็อค AE)

การทํางานใดๆ ตอ่ไปนีจ้ะหยดุการถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW ใหก้ดปุ่ ม <0> เพือ่
เริม่การถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW อกีครัง้
• การเลอืก [z3: เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น] [53: ทาํความสะอาดเซนเซอร]์ 

[54: ลบการต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมด] หรอื [54: รุน่โปรแกรมควบคมุระบบ]
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คณุสามารถเลอืกวธิโีฟกสัอตัโนมัตเิพือ่ใหเ้หมาะกับสภาวะการถา่ยภาพและ
วัตถทุีค่ณุตอ้งการถา่ยภาพ วธิโีฟกสัอัตโนมัตติอ่ไปนีม้ใีหม้ากบักลอ้ง: 
[u(ใบหนา้)+การตดิตาม] (น.302) [FlexiZone - Multi] (น.304) และ 
[FlexiZone - Single] (น.306)
หากคณุตอ้งการไดโ้ฟกสัทีแ่มน่ยํา ใหป้รับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนส์
ไปที ่<MF> ขยายภาพและโฟกัสดว้ยตนเอง (น.309)

เลอืกวธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ
 ภายใตแ้ท็บ [z5] (แท็บ [z3] ใน 

<A>) เลอืก [วธิโีฟกสัอตัโนฯ]
 เลอืกวธิโีฟกสัอตัโนมัตทิีต่อ้งการ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ในขณะทีแ่สดงภาพแบบ Live View 
คณุสามารถกดปุ่ ม <o> เพือ่เลอืก
วธิโีฟกสัอตัโนมัติ

การใชโ้ฟกสัอตัโนมตัเิพือ่โฟกสั (วธิโีฟกสัอตัโนมตั)ิ

การเลอืกวธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ

ความเร็วในการโฟกสัอตัโนมตัเิปลีย่นแปลงไปตามวธิกีารควบคมุการโฟกสั
อตัโนมตั ิ
ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View และการถา่ยภาพเคลือ่นไหว วธิกีารควบคมุ
การโฟกสัอตัโนมัตทิีใ่ช ้(ตรวจสอบความแตกตา่งดว้ยเซนเซอรภ์าพหรอืตรวจสอบ
ความเปรยีบตา่ง) จะปรับเปลีย่นไปโดยอตัโนมัตขิึน้อยูก่บัเลนสแ์ละฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้าน 
เชน่ การแสดงภาพแบบขยาย ซึง่จะสง่ผลตอ่ความเร็วในการโฟกสัอตัโนมตัเิป็น
อยา่งมากและกลอ้งอาจใชเ้วลานานขึน้เพือ่โฟกสั (โดยปกตกิารตรวจสอบความ
แตกตา่งจะใหก้ารโฟกสัอตัโนมัตทิีเ่ร็วกวา่) สําหรับรายละเอยีด โปรดดจูากเว็บไซต์
แคนนอน
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กลอ้งจะตรวจจับและโฟกัสบนใบหนา้บคุคล หากใบหนา้มกีารขยับ จดุโฟกสั
อัตโนมตั ิ<p> จะเคลือ่นทีเ่พือ่ตดิตามใบหนา้นัน้ไป

1 แสดงภาพแบบ Live View
 กดปุ่ ม <0>
 ภาพแบบ Live View จะปรากฏบนจอ LCD

2 เลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
 เมือ่ตรวจพบใบหนา้ กรอบ <p> 
จะปรากฏขึน้บรเิวณใบหนา้ทีโ่ฟกัส

 หากตรวจพบหลายใบหนา้ จะแสดงกรอบ 
<q> ใหใ้ชปุ้่ ม <9> เพือ่เลือ่นกรอบ 
<q> ไปบรเิวณใบหนา้ทีค่ณุตอ้งการโฟกสั

 หากไมส่ามารถตรวจพบใบหนา้ กลอ้ง
จะเปลีย่นวธิโีฟกสัเป็น FlexiZone - Multi 
เพือ่ทําการเลอืกอตัโนมัต ิ(น.304)

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสั
 เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอัตโนมตัิ
จะเปลีย่นเป็นสเีขยีวและมเีสยีงเตอืน
ดังขึน้

 หากไมส่ามารถโฟกสัได ้จดุโฟกัส
อตัโนมัตจิะเปลีย่นเป็นสสีม้

u(ใบหนา้)+การตดิตาม: c
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4 ถา่ยภาพ
 ตรวจสอบโฟกัสและคา่แสง จากนัน้
กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ 
(น.288)

 การโฟกสัวตัถอุ ืน่นอกเหนอืจากใบหนา้บคุคล
กดปุ่ ม <9> หรอื <0> และกรอบโฟกัสอตัโนมัต ิ< > จะปรากฏขึน้
ตรงกลาง จากนัน้ใช ้<9> เพือ่เลือ่นกรอบโฟกสัอตัโนมัตไิปบนวตัถุ
ทีต่อ้งการ เมือ่กรอบโฟกสัอัตโนมตัจัิบโฟกสัไดแ้ลว้ กรอบจะตดิตามวัตถุ
ไปตลอดแมว้า่วตัถจุะเคลือ่นทีห่รอืคณุจัดองคป์ระกอบภาพใหม่

 หากใบหนา้ไมอ่ยูใ่นโฟกสั จะไมส่ามารถตรวจจับใบหนา้ได ้คณุสามารถป้องกนั
ไดโ้ดยการตัง้คา่ [z5: AF ตอ่เนือ่ง] เป็น [ใชง้าน]

 วตัถอุืน่นอกเหนอืจากใบหนา้บคุคลอาจถกูตรวจพบเป็นใบหนา้ได ้
 การตรวจจับใบหนา้จะไมทํ่างานหากใบหนา้ในภาพมขีนาดเล็กมากหรอืใหญม่าก 
สวา่งหรอืมดืเกนิไป หรอืถูกซอ่นเป็นบางสว่น

 <p> อาจครอบคลมุเพยีงบางสว่นของใบหนา้

 เนื่องจากไมส่ามารถใชก้ารโฟกสัอตัโนมัตกิบัใบหนา้ทีต่รวจพบใกล ้ๆ  ขอบภาพ 
<p> จะจางเป็นสเีทา ในสถานการณ์นีห้ากคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ วัตถุ
จะถกูโฟกสัดว้ยวธิ ีFlexiZone - Multi ทีม่กีารเลอืกอตัโนมัติ

 รปูรา่งของกรอบ AF < > จะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัขนาดและรปูรา่งของวัตถุ
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คณุสามารถโฟกสัไดใ้นพืน้ทีก่วา้งโดยใชจ้ดุโฟกสัอตัโนมัตสิงูสดุ 31 จดุ 
(เลอืกอตัโนมตั)ิ พืน้ทีก่วา้งนีย้ังสามารถแบง่ออกเป็น 9 โซนสําหรับการโฟกสั 
(เลอืกโซน)

1 แสดงภาพแบบ Live View
 กดปุ่ ม <0>
 ภาพแบบ Live View จะปรากฏบนจอ LCD

2 เลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตัNิ
 การกดปุ่ ม <9> หรอื <0> จะสลับ
ระหวา่งการเลอืกอตัโนมัตแิละการเลอืก
โซน ในโหมด <A> การเลอืกอตัโนมัติ
จะถกูตัง้คา่โดยอัตโนมัติ

 ใชปุ้่ ม <9> เพือ่เลอืกโซน หากตอ้งการ
กลับสูโ่ซนกลาง ใหก้ดปุ่ ม <9> หรอื 
<0> อกีครัง้

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 เล็งจุดโฟกสัอัตโนมัตไิปยังวัตถ ุและ
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

 เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอัตโนมตัิ
จะเปลีย่นเป็นสเีขยีวและมเีสยีงเตอืน
ดังขึน้

 หากไมส่ามารถโฟกสัได ้กรอบพืน้ทีจ่ะ
เปลีย่นเป็นสสีม้

FlexiZone - Multi: o

กรอบพืน้ที่

กรอบโซน
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4 ถา่ยภาพ
 ตรวจสอบโฟกัสและคา่แสง จากนัน้
กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ 
(น.288)

 หากกลอ้งไมโ่ฟกสัวัตถุเป้าหมายทีต่อ้งการดว้ยการเลอืกจดุ AF แบบอัตโนมัต ิ
ใหเ้ลอืกโซนหรอืเปลีย่นวธิโีฟกสัอตัโนมตัเิป็น [FlexiZone - Single] และ
โฟกสัใหมอ่กีครัง้

 ความแตกตา่งของจํานวนจุด AF ขึน้อยูก่บั [z5: อตัราสว่นภาพ] มจีุด AF 31 
จดุทีอ่ตัราสว่นภาพ [3:2] มจีุด AF 25 จุดทีอ่ตัราสว่นภาพ [4:3] และ [1:1] 
และมจีุด AF 21 จุดทีอ่ตัราสว่นภาพ [16:9] และมโีซนสามโซนทีอ่ตัราสว่นภาพ 
[16:9]

 ในการถา่ยภาพเคลือ่นไหว มจีดุ AF 21 จุด (หรอืมจีดุ AF 25 จุด หากตัง้คา่เป็น 
[640x480] ) และมสีามโซน (หรอืเกา้โซน หากตัง้คา่เป็น [640x480])
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กลอ้งจะโฟกสัโดยใชจ้ดุโฟกสัอัตโนมัตจิุดเดยีว ซึง่ไดผ้ลดเีมือ่คณุตอ้งการ
โฟกสัไปยังวัตถทุีเ่จาะจง

1 แสดงภาพแบบ Live View
 กดปุ่ ม <0>
 ภาพแบบ Live View จะปรากฏบนจอ LCD
 จดุโฟกสัอตัโนมัต ิ< > จะปรากฏขึน้
 ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว หาก
ตัง้คา่ [Servo AF ภาพเคลือ่นไหว] 
เป็น [ใชง้าน] จะแสดงจดุโฟกสั
อตัโนมัตทิีม่ขีนาดใหญข่ึน้

2 เลือ่นจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
 ใช ้<9> เพือ่เลือ่นจดุโฟกสัอัตโนมัติ
ไปยังตําแหน่งทีค่ณุตอ้งการโฟกสั 
(ไมส่ามารถเลือ่นไปตรงขอบของหนา้จอ)

 การกดปุ่ ม <9> หรอื <0> จะเลือ่น
จดุโฟกสัอตัโนมัตกิลับไปตรงกลาง
หนา้จอ

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 เล็งจุดโฟกสัอัตโนมัตไิปยังวัตถ ุ
และกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

 เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอัตโนมตัิ
จะเปลีย่นเป็นสเีขยีวและมเีสยีงเตอืน
ดังขึน้

 หากไมส่ามารถโฟกสัได ้จดุโฟกัส
อตัโนมัตจิะเปลีย่นเป็นสสีม้

4 ถา่ยภาพ
 ตรวจสอบโฟกัสและคา่แสง จากนัน้
กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ 
(น.288)

FlexiZone - Single: d

จดุโฟกสัอตัโนมัติ
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การใชโ้ฟกสัอตัโนมัตเิพือ่โฟกสั (วธิโีฟกัสอัตโนมัต)ิ

การโฟกสัอตัโนมตั ิ
 แมจ้ะโฟกัสไดแ้ลว้ การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่จะทําใหจั้บโฟกสัอกีครัง้
 ความสวา่งของภาพอาจเปลีย่นแปลงในระหวา่งและหลังจากทําการโฟกสั
อตัโนมตัิ

 หากแหลง่กําเนดิแสงเปลีย่นตําแหน่งในขณะทีแ่สดงภาพแบบ Live View 
อาจทําใหภ้าพหนา้จอไหวและโฟกัสไดย้ากขึน้ หากเกดิกรณีนีข้ ึน้ ให ้
ออกจากการถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW และใชโ้ฟกสัอัตโนมัตใิตแ้หลง่
กําเนดิแสงทีแ่ทจ้รงิ

 หากตัง้คา่ [u+การตดิตาม] จะไมส่ามารถใชก้ารดภูาพแบบขยายได ้
 เมือ่ตัง้คา่ [FlexiZone - Multi] และคณุกดปุ่ ม <u> สว่นกลางของโซน
ทีเ่ลอืก (หรอืสว่นกลางของภาพทีเ่ลอืกโดยอตัโนมตั)ิ จะถกูขยาย

 เมือ่ตัง้คา่ [FlexiZone - Single] ไวแ้ละคณุกดปุ่ ม <u> จะขยายพืน้ที่
บรเิวณจดุโฟกสั หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ การโฟกสัจะทํางาน
ระหวา่งการแสดงภาพแบบขยาย หากจับโฟกัสไดย้ากเมือ่ใชก้ารดภูาพ
แบบขยาย ใหก้ลับสูก่ารแสดงภาพแบบปกตแิละใชโ้ฟกสัอตัโนมัต ิ
โปรดทราบวา่ความเร็วโฟกสัอัตโนมัตขิองการดภูาพแบบปกตแิละการดภูาพ
แบบขยายอาจแตกตา่งกนั

 หากคณุขยายการดภูาพหลังจากโฟกสัดว้ย [FlexiZone - Multi] หรอื 
[FlexiZone - Single] ในระหวา่งการดภูาพแบบปกต ิอาจไมไ่ดโ้ฟกัส
ทีแ่มน่ยํา

ขอ้ควรทราบเกีย่วกบั AF

 ระหวา่งการดภูาพแบบขยาย AF แบบตรวจสอบความเปรยีบตา่งจะถกูปรับใช ้
โดยไมข่ึน้กบัเลนสท์ีใ่ชง้านอยู ่ดงันัน้ความเร็ว AF จงึชา้ลง

 ระหวา่งการดภูาพแบบขยายจะไมทํ่าการ AF ตอ่เนื่อง (น.296)
 ในมมุมองแบบขยาย ภาพจะถกูแสดงโดยไมม่กีารแกไ้ขความคลาดสว่น
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สภาวะการถา่ยภาพซึง่อาจทําใหย้ากตอ่การโฟกสั
 วัตถทุีม่คีวามเปรยีบตา่งตํา่ เชน่ ทอ้งฟ้าสฟ้ีา พืน้ผวิสทีบึทีเ่รยีบแบน หรอื
เมือ่รายละเอยีดของเงาและไฮไลทห์ายไป

 วัตถใุนสภาวะแสงนอ้ย
 ลายทางและลวดลายแบบอืน่ๆ ทีส่สีนัแตกตา่งกนัตามแนวนอนเทา่นัน้
 วัตถทุีม่ลีวดลายเป็นแบบแผน (กลุม่หนา้ตา่งของตกึสงู แป้นพมิพ์
คอมพวิเตอร ์ฯลฯ)

 เคา้โครงวัตถแุละลายเสน้ทีล่ะเอยีด
 ใตแ้หลง่กําเนดิแสงทีเ่ปลีย่นแปลงความสวา่ง ส ีหรอืลวดลายตลอดเวลา
 ฉากกลางคนืหรอืจดุแสง
 ใตแ้สงไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอืไฟ LED และเมือ่ภาพไหว
 วัตถขุนาดเล็กมาก
 วัตถบุนขอบภาพ
 วัตถสุะทอ้นแสง
 วัตถใุนระยะใกลแ้ละไกลทีอ่ยูใ่นจดุโฟกัสเดยีวกนั (เชน่ สตัวใ์นกรง)
 วัตถใุนจดุโฟกสัทีข่ยับอยูต่ลอดเวลาและไมส่ามารถหยดุนิง่ไดเ้นือ่งจาก
กลอ้งสัน่หรอืวตัถเุบลอ

 วัตถทุีข่ยับเขา้หาหรอืถอยออกหา่งจากกลอ้ง
 ทําการโฟกสัอัตโนมัตขิณะทีว่ัตถไุมอ่ยูใ่นโฟกสั
 ปรับใชเ้อฟเฟคซอฟตโ์ฟกสัเมือ่ใชเ้ลนสซ์อฟตโ์ฟกสั
 เมือ่ใชฟิ้ลเตอรแ์บบเทคนคิพเิศษ
 น๊อยส ์(จดุ ริว้ ฯลฯ) ปรากฏบนหนา้จอในระหวา่งการโฟกัสอตัโนมัติ

 หากคณุไมส่ามารถจับโฟกสัไดด้ว้ย AF ใหป้รับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนส์
ไปที ่<MF> และโฟกสัดว้ยตนเอง

 หากคณุถา่ยวตัถบุนขอบภาพและวตัถนัุน้หลดุโฟกสัอยูเ่ล็กนอ้ย ใหเ้ล็งจุดโฟกสั
อตัโนมัตหิรอืโซนกลางไปยังวัตถเุพือ่โฟกสั โฟกสัอกีครัง้จากนัน้จงึถา่ยภาพ

 แสงชว่ยปรับโฟกสัจะไมป่ลอ่ยออกมา อยา่งไรก็ตาม หากใช ้Speedlite ซรีีส่ ์EX 
(แยกจําหน่าย) ซึง่ตดิตัง้ไฟ LED แสงไฟ LED จะเปิดขึน้เพือ่ชว่ยโฟกสัเมือ่จําเป็น

 ในระหวา่งดภูาพแบบขยาย การทีก่ลอ้งสัน่อาจทําใหจั้บโฟกสัยากขึน้ แนะนํา
ใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง
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คณุสามารถขยายภาพและโฟกสัอยา่งแมน่ยําไดโ้ดยใชโ้หมด MF (โฟกสัดว้ยตนเอง)

1 ปรบัสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของ
เลนสไ์ปที ่<MF>
 หมนุวงแหวนโฟกัสของเลนสเ์พือ่โฟกสั
แบบหยาบ

2 แสดงกรอบขยายภาพ
 กดปุ่ ม <u>
 กรอบขยายภาพจะปรากฏขึน้

3 เลือ่นกรอบขยายภาพ
 ใช ้<9> เพือ่เลือ่นกรอบขยายภาพไปยงั
ตําแหน่งทีค่ณุตอ้งการโฟกสั

 การกดปุ่ ม <9> จะเลือ่นกรอบขยายภาพ
กลับไปตรงกลางหนา้จอ

4 ขยายภาพ
 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <u> กําลังขยาย
ภายในกรอบจะเปลีย่นแปลงดังตอ่ไปนี:้

 ในขณะทีแ่สดงภาพแบบขยาย คณุ
สามารถใช ้<9> เพือ่เลือ่นภาพขยาย
ไปรอบๆ

MF: การโฟกสัดว้ยตนเอง

กรอบขยายภาพ

ล็อคคา่แสง

ตําแหน่งของภาพบรเิวณทีถ่กูขยาย

กําลงัขยาย (โดยประมาณ)

แสดงภาพแบบปกต ิ9 1x 9 5x 9 10x



MF: การโฟกสัดว้ยตนเอง
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5 โฟกสัดว้ยตนเอง
 ในขณะทีม่องภาพขยาย ใหห้มนุวงแหวน
โฟกสัของเลนสเ์พือ่ปรับโฟกัส

 หลังจากจับโฟกสัไดแ้ลว้ ใหก้ดปุ่ ม <u> 
เพือ่กลับสูก่ารแสดงภาพแบบปกติ

6 ถา่ยภาพ
 ตรวจสอบคา่แสง จากนัน้กดปุ่ มชตัเตอร์
ลงจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ (น.288)
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ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW
คณุภาพของภาพ
 เมือ่คณุถ่ายภาพดว้ยการใชค้วามไวแสงสงู น๊อยส ์(เชน่ จุดแสงและแถบแสง) 
อาจปรากฏใหเ้ห็นชดัขึน้

 การถ่ายภาพในทีม่อีณุหภมูสิงูอาจสง่ผลใหเ้กดิน๊อยสห์รอืสผีดิเพีย้นในภาพได ้
 เมือ่ใชก้ารถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW ตอ่เนือ่งเป็นระยะเวลานาน อณุหภมูภิายใน
ตวักลอ้งอาจจะสงูขึน้ และคณุภาพของภาพอาจลดลง ใหอ้อกจากการถา่ยภาพ
แบบ Live View เสมอเมือ่คณุไมไ่ดถ้า่ยภาพ

 หากคณุถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงนานในขณะทีอ่ณุหภมูภิายในตวักลอ้งสงู 
คณุภาพของภาพอาจลดลง ใหอ้อกจากการถา่ยภาพแบบ Live View แลว้
รอสกัครูก่อ่นจะถา่ยภาพอกีครัง้

ไอคอนการเตอืนอณุหภูมภิายในสขีาว <s> และสแีดง <E>
 หากอณุหภมูภิายในตัวกลอ้งเพิม่สงูขึน้เนือ่งจากถา่ยภาพแบบ Live View เป็น
เวลานานหรอืภายใตอ้ณุหภมูแิวดลอ้มทีส่งู ไอคอนสขีาว <s> หรอืสแีดง 
<E> จะปรากฏขึน้

 ไอคอนสขีาว <s> บง่บอกวา่คณุภาพของภาพนิง่จะลดลง แนะนําใหค้ณุออกจาก
การถ่ายภาพแบบ Live View ชัว่คราวและพักใหก้ลอ้งเย็นลงกอ่นเริม่ถา่ยภาพ
อกีครัง้

 ไอคอนสแีดง <E> บง่บอกวา่การถา่ยภาพแบบ Live View จะหยดุลงโดย
อตัโนมัตใินไมช่า้ หากเกดิกรณีนีข้ ึน้ คณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพไดอ้กีครัง้
จนกวา่อณุหภมูภิายในตัวกลอ้งจะลดลง ใหอ้อกจากการถา่ยภาพแบบ LIVE 
VIEW หรอืปิดกลอ้ง และพักกลอ้งชัว่ครู่

 การใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View ในทีอ่ณุหภมูสิงูเป็นระยะเวลานานจะ
สง่ผลใหไ้อคอน <s> หรอื <E> ปรากฏเร็วขึน้ ใหปิ้ดกลอ้งเมือ่ไมถ่า่ยภาพ

 หากอณุหภมูภิายในตัวกลอ้งสงู คณุภาพของภาพทีใ่ชค้วามไวแสงสงูหรอื
เปิดรับแสงนานอาจลดลง แมก้อ่นทีไ่อคอนสขีาว <s> จะแสดงขึน้

ผลการถา่ยภาพ
 ขณะใชก้ารดภูาพแบบขยาย ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูับแสงจะแสดงเป็นสแีดง 
หากคณุถา่ยภาพขณะใชก้ารดภูาพแบบขยาย การเปิดรับแสงอาจไมเ่ป็นไป
ดงัทีต่อ้งการ ใหก้ลับสูก่ารดภูาพแบบปกตกิอ่นถา่ยภาพ

 แมว้า่คณุจะถ่ายภาพดว้ยการดภูาพแบบขยาย ภาพจรงิทีถ่า่ยจะเป็นมมุมองภาพ
แบบการดภูาพแบบปกติ
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ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW
ภาพแบบ Live View
 ในสภาวะแสงนอ้ยหรอืแสงจา้ ภาพแบบ Live View อาจไมแ่สดงความสวา่ง
เดยีวกบัภาพทีถ่า่ย

 แมจ้ะตัง้คา่ความไวแสงตํา่ น๊อยสอ์าจปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัในภาพแบบ Live View 
ทีแ่สดงอยูภ่ายใตแ้สงนอ้ย อยา่งไรก็ตาม เมือ่คณุถา่ยภาพ ภาพทีบ่นัทกึจะมี
น๊อยสเ์พยีงเล็กนอ้ย (คณุภาพของภาพแบบ Live View แตกตา่งจากภาพที่
บนัทกึ)

 หากแหลง่กําเนดิแสง (การสอ่งสวา่ง) ในภาพเปลีย่นแปลงไป ภาพหนา้จออาจ
ไหว หากเกดิกรณีนี้ข ึน้ ใหอ้อกจากการถา่ยภาพแบบ Live View และถา่ยภาพ
แบบ Live View อกีครัง้ใตแ้หลง่กําเนดิแสงทีแ่ทจ้รงิ

 หากคณุหนักลอ้งไปยังทศิทางอืน่ อาจทําใหส้ญูเสยีความสวา่งทีถ่กูตอ้งของ
ภาพแบบ Live View ไปชัว่ขณะ รอจนกวา่ระดบัความสวา่งคงทีแ่ลว้จงึถา่ยภาพ

 หากในภาพมแีหลง่กําเนดิแสงทีส่วา่งจา้ พืน้ทีส่วา่งอาจแสดงเป็นสดํีาบนจอ LCD 
อยา่งไรก็ตาม ภาพจรงิทีถ่า่ยจะแสดงพืน้สสีวา่งอยา่งถกูตอ้ง

 ในสภาวะแสงนอ้ย หากคณุตัง้คา่ [52: ความสวา่งจอ LCD] เป็นสวา่งจา้ 
ภาพแบบ LIVE VIEW อาจมจีุดรบกวนหรอืสผีดิเพีย้นได ้อยา่งไรก็ตาม น๊อยส์
หรอืสผีดิเพีย้นจะไมถ่กูบนัทกึลงในภาพทีถ่า่ย

 เมือ่คณุขยายภาพ ความคมชดัของภาพอาจดเูดน่ชดักวา่ภาพจรงิ

ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั
 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW การตัง้คา่ระบบสว่นตวับางอยา่ง
จะไมทํ่างาน (การตัง้คา่จะใชก้ารไมไ่ด)้ สําหรับรายละเอยีด โปรดด ูน.432-433

เลนสแ์ละแฟลช
 ฟังกช์ัน่ตัง้คา่โฟกสัลว่งหนา้ สามารถใชไ้ดก้บัการถ่ายภาพแบบ LIVE VIEW 
เฉพาะเมือ่ใชเ้ลนสถ์า่ยภาพไกล (ชว่งพเิศษ) ทีม่โีหมดตัง้คา่โฟกสัลว่งหนา้ 
ซึง่มจํีาหน่ายตัง้แตค่รึง่หลังของปี 2011 เทา่นัน้

 ล็อคแฟลช FE จะไมทํ่างานหากใชง้านแฟลชในตัวกลอ้งอยู ่ล็อคแฟลช FE 
และแสงแฟลชตวัอยา่งจะไมทํ่างานขณะใช ้Speedlite ภายนอก
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9
การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

การถา่ยภาพเคลือ่นไหวสามารถเปิด
ใชง้านไดโ้ดยการปรับสวติซถ์า่ย
ภาพแบบ Live View/
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไปที ่<k>

 สําหรับการด์ทีส่ามารถใชบ้ันทกึภาพเคลือ่นไหว โปรดดหูนา้ 5
 หากคณุถอืกลอ้งดว้ยมอืและถา่ยภาพเคลือ่นไหว การสัน่ของ
กลอ้งอาจจะทําใหภ้าพเคลือ่นไหวเบลอ แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง

Full HD 1080
Full HD 1080 หมายถงึความเขา้กนัไดก้บัระบบความ
ละเอยีดสงูทีม่คีณุลักษณะพกิเซลแนวตัง้ 1080 พกิเซล 
(เสน้สแกน)
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เมือ่โหมดถา่ยภาพถกูตัง้คา่เป็น <A>, <d> หรอื <F> กลอ้งจะควบคมุการ
เปิดรับแสงอตัโนมัตเิพือ่ใหเ้หมาะกบัความสวา่งปัจจบุันของฉาก การควบคมุ
การเปิดรับแสงจะเหมอืนกนัทกุโหมดการถา่ยภาพ

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<A>, <d> 
หรอื <F>

2 ปรบัสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไปที ่<k>
 จะเกดิเสยีงจากการยกตัวของกระจก
สะทอ้นภาพ จากนัน้ภาพจะปรากฏบนจอ 
LCD

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กอ่นถา่ยภาพเคลือ่นไหว ใหโ้ฟกสัโดย
ใชร้ะบบโฟกัสอตัโนมัตหิรอืโฟกสัดว้ย
ตนเอง (น.301-310)

 เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ 
กลอ้งจะโฟกสัดว้ยวธิโีฟกัสอตัโนมัติ
ปัจจบุันทีต่ัง้ไว ้

4 ถา่ยภาพเคลือ่นไหว
 กดปุ่ ม <0> เพือ่เริม่ถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว

 ในขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว สญัลักษณ์ 
“o” จะแสดงขึน้ทีม่มุบนขวาของหนา้จอ

 เสยีงจะถกูบันทกึโดยใชไ้มโครโฟนใน
ตัวกลอ้ง

 หากตอ้งการหยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
ใหก้ดปุ่ ม <0> อกีครัง้

k การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

/  การถา่ยภาพแบบเปิดรบัแสงอตัโนมตั ิ

กําลังบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ไมโครโฟนในตัวกลอ้ง
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k การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

เมือ่โหมดการถา่ยภาพเป็น <s> คณุสามารถตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรสํ์าหรับ
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไดด้ว้ยตนเอง ความไวแสงและคา่รรัูบแสงจะถกูปรับ
โดยอตัโนมัตเิพือ่ใหเ้หมาะกบัความสวา่งและไดค้า่แสงมาตรฐาน

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<s>

2 ปรบัสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไปที ่<k>

3 ต ัง้คา่ความเร็วชตัเตอรท์ ีต่อ้งการ
 ในขณะทีม่องจอ LCD ใหห้มนุปุ่ ม <6> 
ความเร็วชตัเตอรท์ีส่ามารถตัง้คา่ได ้
ขึน้อยูก่ับอัตราเฟรม
• 6 5 B 4:

1/4000 วนิาท ี- 1/30 วนิาที
• 8 7: 1/4000 วนิาท ี- 1/60 วนิาที

4 โฟกสัและถา่ยภาพเคลือ่นไหว
 กระบวนการเดยีวกบัขัน้ตอนที ่3 และ 4 ใน 

“การถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงอตัโนมตั”ิ 
(น.314)

 ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร์

ความเร็วชตัเตอร์

 ไมแ่นะนําใหเ้ปลีย่นความเร็วชตัเตอรร์ะหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว เนือ่งจาก
ความเปลีย่นแปลงในการเปิดรับแสงจะถกูบนัทกึ

 เมือ่ถ่ายภาพเคลือ่นไหวของวตัถทุีเ่คลือ่นที ่แนะนําใหใ้ชค้วามเร็วชตัเตอรท์ี ่1/30 
วนิาท ีถงึ 1/125 วนิาท ียิง่ความเร็วชตัเตอรส์งูขึน้ การเคลือ่นไหวของวตัถอุาจ
ดไูมค่อ่ยราบรืน่

 หากคณุเปลีย่นความเร็วชตัเตอรข์ณะถา่ยภาพภายใตแ้สงไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอื
ไฟ LED อาจบันทกึภาพแบบกระตกุ
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เมือ่โหมดการถา่ยภาพเป็น <f> คณุสามารถตัง้คา่รรัูบแสงสําหรับถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวไดด้ว้ยตนเอง ความไวแสงและความเร็วชตัเตอรจ์ะถกูปรับโดย
อัตโนมตัเิพือ่ใหเ้หมาะกบัความสวา่งและไดค้า่แสงมาตรฐาน

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<f>

2 ปรบัสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไปที ่<k>

3 ต ัง้คา่รรูบัแสงทีต่อ้งการ
 ในขณะทีม่องจอ LCD ใหห้มนุปุ่ ม <6>

4 โฟกสัและถา่ยภาพเคลือ่นไหว
 กระบวนการเดยีวกบัขัน้ตอนที ่3 และ 4 ใน 

“การถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงอตัโนมตั”ิ 
(น.314)

 ระบคุา่รรูบัแสง

คา่รรัูบแสง

ไมแ่นะนําใหเ้ปลีย่นคา่รรูับแสงระหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว เนือ่งจากความ
เปลีย่นแปลงในการเปิดรบัแสงจะถกูบันทกึ
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k การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ความไวแสง ISO ในโหมด <A>
 ในโหมด <A> ความไวแสงจะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมตัใินชว่ง ISO 100 - 

ISO 16000

ความไวแสง ISO ในโหมด <d>, <s>, <f> และ <F>
 ความไวแสงจะถกูตัง้คา่โดยอัตโนมัตใินชว่ง ISO 100 - ISO 16000
 ภายใต ้[z2: การต ัง้คา่ความไวแสง ISO] (น.159) หากคณุตัง้คา่ 

[ชว่งความไวแสง] ในสว่น [สงูสดุ] เป็น [H1 (25600)] ในโหมด<d>, 
<f> หรอื<F> ชว่งความไวแสงอตัโนมัตจิะขยายถงึ H1 (ซึง่เทยีบเทา่กบั 
ISO 25600) แมว้า่คณุตัง้คา่ [สงูสดุ] และ [ตํา่สดุ] เป็นชว่งทีแ่คบกวา่
ชว่ง ISO เริม่ตน้ (ISO 100 - ISO 16000) กลอ้งจะไมม่ผีล

 หากตัง้คา่ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] เป็น [ใชง้าน] (น.182) 
ชว่งความไวแสงอัตโนมตัจิะเป็น ISO 200 - ISO 16000

 ภายใต ้[z2: การต ัง้คา่ความไวแสง ISO], [ขอบเขต ISO อตัโนฯ] 
และ [ค.เร็วชตัฯตํา่สดุ] จะไมส่ามารถตัง้คา่ (น.160-161) สําหรับการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวได ้และ [ขอบเขตไวแสง ISO] จะไมส่ามารถตัง้ได ้
ในโหมด <s>

สําหรับ [ขอบเขตไวแสง ISO] หากตัง้คา่ [สงูสดุ] เป็น [H2 (51200)] 
และคณุเปลีย่นจากการถา่ยภาพนิง่เป็นการถา่ยภาพเคลือ่นไหว คา่สงูสดุของ
ชว่งความไวแสงอตัโนมัต ิจะเป็น H1 (เทยีบเทา่กบั ISO 25600 ยกเวน้ในโหมด 
<A> และ <s>) จะไมส่ามารถขยายออกไปไดถ้งึ ISO 51200
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ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวในโหมด <A>, <d>, <s>, <f> 
และ <F> กลอ้งนีร้องรับฟังกช์ัน่ทีจ่ะเปิดไฟ LED ของ Speedlite 
โดยอตัโนมัตใินสภาวะทีม่แีสงนอ้ย สําหรบัรายละเอยีดการใชง้าน 
โปรดดคููม่อืการใชง้าน Speedlite ซรีีส่ ์EX

การใช ้Speedlite ซรีีส่ ์EX (แยกจําหนา่ย) ซึง่ตดิต ัง้ไฟ LED

ขอ้ควรทราบเกีย่วกบัโหมด <A>, < d>, <s>, <f> และ <F>
 ในโหมด <A> ไอคอนบนหนา้จอสําหรบัฉากทีก่ลอ้งตรวจพบจะแสดงอยู่
ดา้นซา้ยบนของหนา้จอ (น.319)

 คณุสามารถล็อคการรับแสง (ล็อค AE) โดยการกดปุ่ ม <A> (ยกเวน้ในโหมด 
<A> น.231) การตัง้คา่การเปิดรับแสงจะแสดงเป็นระยะเวลาทีต่ัง้คา่ดว้ย 
[z6: ระยะเวลาวดัแสง] หากใชก้ารล็อค AE ระหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว คณุ
สามารถยกเลกิไดโ้ดยการกดปุ่ ม <S> (การตัง้คา่การล็อค AE จะถกูเก็บไว ้
จนกระทั่งคณุกดปุ่ ม <S>)

 คณุสามารถตัง้คา่การชดเชยระดับแสงไดถ้งึ ±3 ระดับโดยการตัง้คา่ <R> 
เลือ่นไปทางซา้ย และหมนุปุ่ ม <5> (ยกเวน้ในโหมด <A>)

 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่จะแสดงความเร็วชตัเตอรแ์ละความไวแสงทางดา้นลา่ง
ของหนา้จอ นีค่อืการตัง้คา่การเปิดรับแสงสําหรับการถา่ยภาพนิง่ (น.323) 
การตัง้คา่การเปิดรับแสงสําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหวจะไมแ่สดงขึน้ โปรด
ทราบวา่การตัง้คา่การเปิดรับแสงสําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหวอาจแตกตา่งจาก
การถ่ายภาพนิง่

 ในโหมด <A>, <d> และ <F> ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูับแสง จะไมถ่กู
บนัทกึลงในขอ้มลู Exif ของภาพเคลือ่นไหว
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ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวในโหมด <A> ไอคอนทีแ่สดงถงึฉากทีก่ลอ้ง
จับไดจ้ะถกูแสดง และการถา่ยภาพจะปรับเป็นฉากนัน้ สําหรับบางฉากหรอื
บางสภาวะการถา่ยภาพ ไอคอนทีแ่สดงอาจไมต่รงกบัฉากทีแ่ทจ้รงิ

*1:จะแสดงขึน้เมือ่ตัง้คา่วธิโีฟกสัอตัโนมัตเิป็น [u+การตดิตาม] หากตัง้คา่วธิโีฟกสั
อตัโนมัตอิืน่ ไอคอน “ไมใ่ชภ่าพบคุคล” จะแสดงขึน้แมว้า่จะตรวจพบบคุคลก็ตาม

*2:จะแสดงขึน้เมือ่เลนสท์ีต่ดิอยูม่ขีอ้มลูระยะทาง หากใชท้อ่ตอ่เสรมิหรอืเลนสร์ะยะใกล ้
ไอคอนทีแ่สดงอาจไมต่รงกบัฉากทีแ่ทจ้รงิ

*3:ไอคอนทีเ่หมาะกบัฉากทีต่รวจพบจะแสดงขึน้

ไอคอนแสดงฉาก

วตัถุ
ภาพบคุคล*

1

ไมใ่ชภ่าพบคุคล
สฉีากหลงั

ฉากหลงั ฉากธรรมชาติ
และกลางแจง้ ปิด*2

สวา่ง
สเีทา

ยอ้นแสง

ทอ้งฟ้า
สฟ้ีาออ่น

ยอ้นแสง

อาทติยต์ก *3 *3 สสีม้

สปอตไลท์
สน้ํีาเงนิเขม้

มดื
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คณุสามารถตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร ์คา่รรัูบแสง และความไวแสงสําหรับถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวไดด้ว้ยตนเอง การใชก้ารตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเองเพือ่ถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวเหมาะสําหรับผูใ้ชง้านขัน้สงู

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<a>

2 ปรบัสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไปที ่<k>

3 ต ัง้คา่ความไวแสง
 กดปุ่ ม <m>
 หนา้จอการตัง้คา่ความไวแสงจะปรากฏ
บนจอ LCD

 หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ตัง้คา่ความไวแสง
 สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกับความไวแสง 
โปรดดหูนา้ถัดไป

4 ต ัง้คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูบัแสง
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่และตรวจสอบ
ตัวแสดงระดับคา่แสง

 ในการตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร ์ใหห้มนุปุ่ ม 
<6> ความเร็วชตัเตอรท์ีส่ามารถตัง้คา่
ไดข้ึน้อยูก่ับอตัราเฟรม
• 6 5 B 4:

1/4000 วนิาท ี- 1/30 วนิาที
• 8 7: 1/4000 วนิาท ี- 1/60 วนิาที

 ในการตัง้คา่รรัูบแสง ใหห้มนุปุ่ ม <5>
 หากไมส่ามารถตัง้คา่ได ้ใหป้รับสวติซ ์

<R> ไปทางซา้ย จากนัน้หมนุปุ่ ม 
<6> หรอื <5>

 การถา่ยภาพแบบต ัง้คา่ระดบัแสงดว้ยตนเอง

ความเร็วชตัเตอร์

คา่รรัูบแสง
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5 โฟกสัและถา่ยภาพเคลือ่นไหว
 กระบวนการเดยีวกบัขัน้ตอนที ่3 และ 4 ใน 

“การถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงอตัโนมตั”ิ 
(น.314)

ความไวแสง ISO ในโหมด <a>
 ดว้ย [อตัโนมตั]ิ (A) ความไวแสงจะถกูตัง้คา่โดยอัตโนมัตใินชว่ง ISO 100 

- ISO 16000 ภายใต ้[z2: การต ัง้คา่ความไวแสง ISO] หากคณุตัง้ 
[ขอบเขตไวแสง ISO] ในสว่น [สงูสดุ] เป็น [H1 (25600)] (น.159) 
ชว่งความไวแสงอัตโนมตัจิะไมข่ยายเป็นสงูสดุ H1 แมว้า่คณุตัง้คา่ [สงูสดุ] 
และ [ตํา่สดุ] เป็นชว่งทีแ่คบกวา่ชว่ง ISO เริม่ตน้ (ISO 100 - ISO 16000) 
กลอ้งจะไมม่ผีล

 คณุสามารถตัง้คา่ความไวแสงดว้ยตนเองในชว่ง ISO 100 - ISO 16000 
โดยปรับทลีะ 1/3 ระดับ ภายใต ้[z2: การต ัง้คา่ความไวแสง ISO] 
หากคณุตัง้ [ขอบเขตไวแสง ISO] ในสว่นของ [สงูสดุ] เป็น [H1 
(25600)] ชว่งความไวแสงอัตโนมัตจิะขยายถงึ H1 (ซึง่เทยีบเทา่กบั ISO 
25600) คณุยังสามารถตัง้คา่ [สงูสดุ] และ [ตํา่สดุ] เป็นชว่งทีแ่คบกวา่ชว่ง 
ISO เริม่ตน้ (ISO 100 - ISO 16000)

 หากตัง้คา่ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] เป็น [ใชง้าน] (น.182) 
ความไวแสง ISO อตัโนมตัหิรอืปรับดว้ยตนเองจะเป็น ISO 200 - ISO 
16000

 ภายใต ้[z2: การต ัง้คา่ความไวแสง ISO] จะไมส่ามารถตัง้คา่ [ขอบเขต 
ISO อตัโนฯ] และ [ค.เร็วชตัฯตํา่สดุ] (น.160-161) สําหรับการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวได ้
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 ภายใต ้[ขอบเขตไวแสง ISO] หากตัง้คา่ [สงูสดุ] เป็น [H2 (51200)] 
และคณุเปลีย่นจากการถ่ายภาพนิง่เป็นการถา่ยภาพเคลือ่นไหว คา่สงูสดุของ
ชว่งความไวแสง ISO สําหรับ ชว่ง ISO แบบปรับดว้ยตนเองระหวา่งการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวจะเป็น H1 (เทยีบเทา่กบั ISO 25600) จะไมส่ามารถขยายออก
ไปไดถ้งึ ISO 51200

 ไมแ่นะนําใหเ้ปลีย่นความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงระหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
เนื่องจากความเปลีย่นแปลงในการเปิดรับแสงจะถกูบันทกึ

 เมือ่ถ่ายภาพเคลือ่นไหวของวตัถทุีเ่คลือ่นที ่แนะนําใหใ้ชค้วามเร็วชตัเตอรท์ี ่1/30 
วนิาท ีถงึ 1/125 วนิาท ียิง่ความเร็วชตัเตอรส์งูขึน้ การเคลือ่นไหวของวัตถอุาจ
ดไูมค่อ่ยราบรืน่

 หากคณุเปลีย่นความเร็วชตัเตอรข์ณะถา่ยภาพภายใตแ้สงไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอื
ไฟ LED อาจบันทกึภาพแบบกระตกุ

 ภายใต ้[83: ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง] หากตัง้คา่ [s: ชดเชยแสง 
(กดแช ่หมนุ )] (น.455) คณุจะสามารถตัง้คา่การชดเชยระดับแสงได ้
ในขณะทีกํ่าลังตัง้คา่ ISO อตัโนมัติ

 เมือ่ตัง้คา่ ISO อัตโนมัตไิว ้คณุสามารถกดปุ่ ม <A> เพือ่ล็อคความไวแสง
 หากคณุกดปุ่ ม <A> และจัดองคป์ระกอบภาพใหม ่คณุจะเห็นความแตกตา่ง
ของระดับคา่แสงทีต่วัแสดงระดบัคา่แสง (น.323) เปรยีบเทยีบกบัเมือ่กดปุ่ ม <A>

 โดยการกดปุ่ ม <B> คณุสามารถแสดงฮสิโตแกรมได ้
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 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <B> การแสดงขอ้มลูจะเปลีย่นไป

* ใชก้บัคลปิภาพเคลือ่นไหวเดีย่ว

การแสดงขอ้มลู

รปูแบบภาพ

การด์สําหรับการบนัทกึ
/เลน่ภาพ

จดุโฟกสัอตัโนมัต ิ(FlexiZone - Single)

ตัวแสดงระดับคา่แสง
คา่รรัูบแสง

ความเร็วชตัเตอร์

สมดลุแสงขาว

โหมดการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
: เปิดรับแสงอตัโนมตั ิ(A)
: เปิดรับแสงอตัโนมตั ิ(d/F)
: ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร์
: ระบคุา่รรัูบแสง
: ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง

คณุภาพในการ
บันทกึภาพ

ไฟ LED

วธิโีฟกสัอตัโนมัติ

เตอืนอณุหภมูิ

อตัราเฟรม

ความไวแสง

โหมดเปิดรบัแสง
L: เปิดรับแสงอตัโนมัติ

:ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร์
:ระบคุา่รรัูบแสง

K: ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง

ระดบัเสยีง: ตัง้เอง

ตัววดัระดบัเสยีง

โหมดขบัเคลือ่น

ปรับแสงเหมาะสม
อัตโนมัติ

เวลาถา่ยภาพเคลือ่นไหวทีเ่หลอือยู*่/เวลาทีใ่ชไ้ป

ลดเสยีงลม

ลดระดับเสยีง

จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ

วธิกีารบบีอัด

Servo AF ภาพเคลือ่นไหว

ล็อคคา่แสง

สถานะการสง่สญัญาณการด์ Eye-Fi

เข็มทศิดจิติอล

ตวัแสดงการเชือ่มตอ่ GPS

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

MOV/MP4

ระดับเสยีงหฟัูง

ขนาดการบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหว

กําลังบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหว

ชดเชยแสง

ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่

ไทมโ์คด้

ตัวแสดงการบนัทกึ

ฮสิโตแกรม (โหมด a)
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 คณุสามารถแสดงตัววัดระดับอเิล็กทรอนกิสไ์ดโ้ดยกดปุ่ ม <B> (น.76) 
 โปรดทราบวา่หากตัง้คา่วธิโีฟกสัอัตโนมัตเิป็น [u +ตดิตาม] หรอืกลอ้งเชือ่มตอ่
อยูก่บัเครือ่งรับโทรทศันด์ว้ยสาย HDMI (น.385) ตวัวดัระดับอเิล็กทรอนกิสจ์ะ
ไมส่ามารถแสดงขึน้มาได ้

 ตวัวดัระดับอเิล็กทรอนกิสจ์ะไมส่ามารถแสดงขึน้มาไดร้ะหวา่งการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว (ตัววดัระดับอเิล็กทรอนกิสจ์ะหายไปเมือ่คณุเริม่การการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว)

 เมือ่เริม่ถา่ยภาพเคลือ่นไหว เวลาถา่ยภาพเคลือ่นไหวทีเ่หลอือยูจ่ะเปลีย่นเป็น
เวลาทีใ่ชไ้ป

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
 อยา่หนักลอ้งชีไ้ปทางแหลง่แสงทีส่วา่งจา้ เชน่ ดวงอาทติยใ์นวันทีม่แีดดจัด 
หรอืแสงจา้ทีเ่กดิจากฝีมอืมนุษย ์การกระทําเชน่นี้อาจทําใหเ้ซนเซอรภ์าพหรอื
สว่นประกอบภายในของกลอ้งเสยีหายได ้

 ภายใต ้[51: ระบบบนัทกึ+เลอืกการด์/โฟลฯ] ถงึแมว้า่ [ระบบบนัทกึ] 
จะถกูเลอืกเป็น [บนัทกึไวบ้นหลายสือ่] (น.149) ภาพเคลือ่นไหวจะไมถ่กู
บันทกึลงทัง้ในการด์ CF [f] และการด์ SD [g] หากตัง้คา่ [บนัทกึแยกจากกนั] 
หรอื [บนัทกึไวบ้นหลายสือ่] ภาพเคลือ่นไหวจะถูกบนัทกึลงในการด์ทีต่ัง้คา่
สําหรับ [ดูภาพ]

 หากตัง้คา่ <Q> ไว ้และความไวแสงหรอืคา่รรูับแสงเปลีย่นไประหวา่งการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว สมดลุแสงขาวอาจเปลีย่นไปเชน่กนั

 หากคณุถา่ยภาพเคลือ่นไหวภายใตแ้สงไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอืไฟ LED ภาพ
เคลือ่นไหวอาจกระตกุ

 ไมแ่นะนําใหป้รับการซมูของเลนสใ์นระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว การปรับ
การซมูของเลนสอ์าจทําใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงในการเปิดรับแสงทีจ่ะถกู
บนัทกึได ้ไมว่า่คา่รรูับแสงกวา้งสดุของเลนสจ์ะเปลีย่นหรอืไมก่็ตาม

 ขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว คณุจะไมส่ามารถขยายภาพไดแ้มว้า่คณุจะกดปุ่ ม <u>
 ควรระวงัไมปิ่ดบงัไมโครโฟน (น.314) ดว้ยนิว้ของคณุ เป็นตน้
 [ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ] (น.178) และ [ภาพบดิเบีย้ว] (น.184) 
จะไมส่ามารถตัง้คา่ได ้(ฟังกช์ัน่เหลา่นีจ้ะไมทํ่างาน)

 หากคณุเชือ่มตอ่หรอืตดัการเชือ่มตอ่สาย HDMI ระหวา่งการถ่ายภาพเคลือ่นไหว 
การถ่ายภาพเคลือ่นไหวจะสิน้สดุ

 ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพเคลือ่นไหว จะอยูท่ ีห่นา้ 351-352
 หากมคีวามจําเป็น ใหอ้า่นขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพแบบ LIVE 

VIEW เพิม่เตมิในหนา้ 311-312
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ขอ้ควรทราบเกีย่วกบัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
 การตัง้คา่เกีย่วกบัภาพเคลือ่นไหวอยูภ่ายใตแ้ท็บ [z4] และ [z5] (น.342) 
ภายในโหมด <A> การตัง้คา่เหลา่นีจ้ะอยูท่ีแ่ท็บ [z2] และ [z3]

 ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึทกุครัง้ทีค่ณุถา่ยภาพเคลือ่นไหว หากขนาดของ
ไฟลใ์หญก่วา่ 4 GB ไฟลใ์หมจ่ะถกูสรา้งขึน้ทีป่ระมาณทกุ 4 GB ตอ่ไป

 ระยะมองเห็นของภาพเคลือ่นไหวคอืประมาณ 100% (เมือ่ตัง้คา่ขนาดการบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหวเป็น L)

 คณุสามารถโฟกสัไปทีภ่าพไดโ้ดยการกดปุ่ ม <p>
 ภายใต ้[z5: หนา้ทีปุ่่ มV] หากเลอืก [ /k] [q/k] คณุจะสามารถกดปุ่ ม
ชตัเตอรจ์นสดุเพือ่เริม่หรอืหยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหวได ้(น.348)

 กลอ้งจะบันทกึเสยีงแบบโมโนโดยใชไ้มโครโฟนในตัวกลอ้ง (น.314)
 สามารถใชไ้มโครโฟนภายนอกสว่นใหญ ่(ทีม่จํีาหน่ายทัว่ไป) ทีม่ปีลั๊กขนาด
เล็กเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 3.5 มม. ได ้

 คณุสามารถแสดงภาพเคลือ่นไหวบนหนา้จอโทรทัศน์ไดโ้ดยใชส้าย HDMI รุน่ 
HTC-100 (แยกจําหน่าย) (น.385) หากภาพไมป่รากฏบนจอโทรทัศน์ ให ้
ตรวจสอบวา่ไดต้ัง้คา่ [53: ระบบวดิโีอ] เป็น [สําหรบั NTSC] หรอื [สําหรบั 
PAL] อยา่งถกูตอ้งหรอืไม ่(ขึน้อยูก่บัมาตรฐานวดิโีอของโทรทศันข์องคณุ)

 คณุสามารถฟังเสยีงในขณะทีค่ณุกําลังถา่ยภาพเคลือ่นไหวไดโ้ดยการเชือ่มตอ่
หฟัูงแบบสเตอรโิอ (ทีม่จํีาหน่ายทัว่ไป) ทีม่ปีล๊ักขนาดเล็กเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 
3.5 มม. เขา้กบัชอ่งหฟัูงของกลอ้ง (น.23)

 คณุสามารถใชต้ัวควบคมุรโีมท RC-6 (แยกจําหน่าย น.250) เพือ่เริม่หรอืหยดุ
การถ่ายภาพเคลือ่นไหวไดห้ากโหมดขับเคลือ่นเป็น <Q> หรอื <k> ตัง้คา่
สวติซจั์บเวลาการถา่ยภาพเป็น <2> (รอ 2 วนิาท)ี จากนัน้กดปุ่ มสง่สญัญาณ 
หากสวติซถ์กูตัง้คา่เป็น <o> (ถา่ยภาพทันท)ี การถา่ยภาพนิง่จะทํางาน

 ดว้ยแบตเตอรีแ่พ็ค LP-E6N ทีช่ารจ์ไฟจนเต็ม เวลาในการเลน่ภาพแบบตอ่เนื่อง
ทีอ่ณุหภมูหิอ้งจะเป็นดังนี:้ ที ่23°C/73°F: ประมาณ 1 ชม. 40 นาท ีที ่0°C/
32°F: ประมาณ 1 ชม. 30 นาที

 ฟังกช์ัน่การโฟกสัลว่งหนา้สามารถใชไ้ดก้บัการถา่ยภาพเคลือ่นไหวเมือ่ใช ้
เลนสถ์า่ยภาพไกล (ชว่งพเิศษ) ทีม่โีหมดตัง้คา่โฟกสัลว่งหนา้ ซึง่มจํีาหน่าย
ตัง้แตค่รึง่หลังของปี 2011

อยา่จบักลอ้งตรงตําแหนง่เดมิเป็นระยะเวลานาน
ถงึแมว้า่กลอ้งจะไมร่อ้นมาก การสมัผัสกบัตวักลอ้งสว่นเดมิเป็นเวลานาน อาจทําให ้
ผวิหนังมผีืน่แดง เป็นเม็ดพพุอง หรอืเป็นรอยแผลไหม ้แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง 
สําหรับบคุคลทีม่ปัีญหาระบบไหลเวยีนโลหติหรอืผวิหนังทีแ่พง้า่ย หรอืเมือ่ใชก้ลอ้ง
ในสถานทีท่ีร่อ้นมากๆ
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การจําลองภาพผลลัพธจ์ะแสดงการตัง้คา่ปัจจบุันของรปูแบบภาพ สมดลุแสง
ขาว และฟังกช์ัน่อืน่ๆ ในภาพเพือ่ใหค้ณุสามารถดลูักษณะของภาพจรงิทีถ่า่ยได ้
ขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว ภาพทีเ่ห็นจะแสดงผลของการตัง้คา่ตอ่ไปนีโ้ดย
อัตโนมตัิ

การจําลองภาพผลลพัธส์ําหรบัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
 รปูแบบภาพ

* จะแสดงการตัง้คา่ทัง้หมด เชน่ ความคมชดั ความเปรยีบตา่ง ความอิม่ตัวของส ี
และโทนสี

 สมดลุแสงขาว
 ปรับแกส้มดลุแสงขาว
 ระดับแสง
 ความชดัลกึ
 ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ
 แกไ้ขขอบภาพมดื
 แกไ้ขความคลาดสี
 เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

การจําลองภาพผลลพัธ์
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ในขณะทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหว คณุยังสามารถ
ถา่ยภาพนิง่ไดโ้ดยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ

การถา่ยภาพนิง่ในระหวา่งทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหว
 หากคณุถา่ยภาพนิง่ในระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ภาพเคลือ่นไหวจะ
บันทกึชว่งขณะทีน่ิง่ประมาณ 1 วนิาที

 ภาพนิง่ทีถ่า่ยจะถกูบันทกึลงในการด์ และจะกลับสูก่ารถา่ยภาพเคลือ่นไหว
อกีครัง้โดยอตัโนมตัเิมือ่ภาพแบบ Live View แสดงขึน้มา

 ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวและภาพนิง่จะแยกบันทกึลงในการด์
 ภายใต ้[51: ระบบบนัทกึ+เลอืกการด์/โฟลฯ] หาก [ระบบบนัทกึ] 

(น.148) ถกูตัง้คา่เป็น [มาตรฐาน] หรอื [เปลีย่นการด์อตัฯ] ไฟล์
ภาพเคลือ่นไหวและภาพนิง่จะถกูบันทกึลงในการด์เดยีวกนั หากตัง้คา่ 
[บนัทกึแยกจากกนั] หรอื [บนัทกึไวบ้นหลายสือ่] ภาพเคลือ่นไหวจะ
ถกูบันทกึลงในการด์ทีต่ัง้คา่สําหรับ [ดภูาพ] (น.150) ภาพนิง่จะถกูบันทกึ
ทีค่ณุภาพในการบันทกึภาพทีถ่กูตัง้คา่ไวท้ีก่ารด์นัน้

 ฟังกช์ัน่พเิศษเพือ่การถา่ยภาพนิง่แสดงอยูด่า้นลา่งนี ้ฟังกช์ัน่อืน่ๆ จะ
เหมอืนกับทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหว

* หากตัง้คา่เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง ชว่งความไวแสง ISO จะเริม่ตัง้แต ่ISO 200

การถา่ยภาพนิง่

ฟงักช์ ัน่ การต ัง้คา่

คณุภาพใน
การบนัทกึ
ภาพ

ดังทีต่ัง้คา่ใน [z1: คณุภาพของภาพ]
เมือ่ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวเป็น [1920x1080] หรอื 
[1280x720] อตัราสว่นภาพจะเป็น 16:9 เมือ่ขนาดเป็น [640x480] 
อัตราสว่นภาพจะเป็น 4:3

ความไวแสง 
ISO*

• <A>: ISO 100 - ISO 6400
• <d>, <s>, <f> และ <F>: ISO 100 - ISO 16000
• <a>: ด ู"ความไวแสง ISO ในโหมด <a>" ในหนา้ 321

การต ัง้คา่
การเปิดรบัแสง

• <A>, <d> และ <F>: ตัง้ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูับแสง
โดยอตัโนมตัิ

• <s>: ตัง้ความเร็วชตัเตอรด์ว้ยตนเองและตัง้คา่รรัูบแสงโดยอัตโนมัติ
• <f>: ตัง้รรูับแสงดว้ยตนเองและตัง้ความเร็วชตัเตอรโ์ดยอตัโนมัติ
• <a>: ตัง้ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูบัแสงดว้ยตวัคณุเอง



k การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

328

 หากตัง้คา่ L 8 (59.94 ภาพตอ่ว)ิ หรอื 7 (50.00 ภาพตอ่ว)ิ หรอื 
หากตัง้คา่ [z5: หนา้ทีปุ่่ มV] เป็น [ /k] หรอื [q/k] 
คณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพนิง่ได ้

 การถ่ายภาพนิง่ในระหวา่งทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหวจะมคีวามครอบคลมุประมาณ 
99% ดว้ย L หรอื w หรอืประมาณ 98% ดว้ย x (เมือ่ตัง้คา่คณุภาพในการ
บนัทกึภาพเป็น JPEG 73)

 ไมส่ามารถใชถ้า่ยภาพครอ่ม
 ถงึแมว้า่จะใชแ้ฟลชอยู ่แตแ่ฟลชจะไมทํ่างาน
 การถา่ยภาพนิง่ตอ่เนือ่งสามารถทําไดใ้นระหวา่งทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหว อยา่งไรกต็าม 
ภาพทีถ่่ายจะไมแ่สดงขึน้บนหนา้จอ ทัง้นี ้การถา่ยภาพเคลือ่นไหวอาจจะหยดุ
โดยอตัโนมตั ิขึน้อยูก่บัคณุภาพในการบันทกึภาพของภาพนิง่ จํานวนภาพที่
ถา่ยตอ่เนื่อง ความสามารถของการด์ เป็นตน้

 การใช ้AF สามารถทําไดใ้นระหวา่งทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหว อยา่งไรก็ตาม อาจเกดิ
กรณีดังตอ่ไปนีข้ ึน้:
•อาจหลดุโฟกสัชัว่ขณะ
•ความสวา่งของภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึอาจเปลีย่นแปลง
•ภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึอาจหยดุนิง่ชัว่ขณะ
•ภาพเคลือ่นไหวอาจบันทกึเสยีงการทํางานของเลนส์

 การชดเชยแสงไดถ้งึ ±3 ระดับ สามารถใชไ้ดก้บัการถา่ยภาพนิง่ในระหวา่งที่
ถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 หากคณุตอ้งการถา่ยภาพนิง่อยา่งตอ่เนือ่งระหวา่งทีถ่่ายภาพเคลือ่นไหว แนะนํา
ใหใ้ชก้ารด์ความเร็วสงู แนะนําใหต้ัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพสําหรับภาพนิง่
ใหเ้ล็กลง และถ่ายภาพนิง่ตอ่เนือ่งกนัเป็นจํานวนนอ้ยลง

 คณุสามารถถ่ายภาพนิง่ไดใ้นทกุโหมดขบัเคลือ่น
 สามารถตัง้เวลากอ่นเริม่ถา่ยภาพเคลือ่นไหวได ้ระหวา่งทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหว 
กลอ้งจะเปลีย่นไปเป็นการถา่ยภาพทลีะภาพ
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หากคณุกดปุ่ ม <n>, <o>, <m> หรอื <b> ในขณะ
ทีกํ่าลังแสดงภาพอยูบ่นจอ LCD หนา้จอการตัง้คา่จะปรากฏบนจอ LCD และ
คณุสามารถหมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่ตัง้คา่แตล่ะฟังกช์ัน่ได ้

 ระหวา่งการถา่ยภาพดว้ยการตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง (น.320) คณุสามารถ
กดปุ่ ม <m> เพือ่ตัง้คา่ความไวแสง ISO ได ้

 การกดปุ่ ม <n> แลว้จากนัน้กดปุ่ ม <B> คณุสามารถตัง้คา่
การปรับ/ครอ่มแสงขาว

 โปรดทราบวา่ไมส่ามารถตัง้คา่โหมดตอ่ไปนีไ้ด:้ <q> โหมดวัดแสง, 
<y> ชดเชยแสงแฟลช, <w> โหมด HDR, และ <P> 
ถา่ยภาพซอ้น

ในโหมด <d>, <s>, <f>, <a> และโหมด <F> สามารถตัง้คา่ 
วธิโีฟกสัอตัโนมตั,ิ โหมดขบัเคลือ่น, ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว, 
ระดับเสยีงบันทกึ (ปรับดว้ยตัวเองเทา่นัน้), ระดบัเสยีง (หฟัูง), การด์บนัทกึ/
เลน่ภาพ และคณุภาพของภาพ (ภาพนิง่), สมดลุแสงขาว, รูปแบบภาพ 
และปรับแสงเหมาะสมอตัโนมัติ
ในโหมด <A> สามารถต ัง้คา่ไดเ้ฉพาะฟงักช์ ัน่ท ีเ่ป็นตวัหนาทางดา้นบน
เทา่น ัน้

1 กดปุ่ ม <Q> (7)
 ฟังกช์ัน่ทีส่ามารถตัง้คา่ไดจ้ะแสดงขึน้

2 เลอืกฟงักช์ ัน่และต ัง้คา่
 ใชปุ้่ ม <9> เพือ่เลอืกฟังกช์ัน่
 การตัง้คา่ของฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกจะแสดงขึน้
บนจอ

 หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่ตัง้คา่
 ในการตัง้คา่ขนาดการบันทกึภาพ
เคลือ่นไหว หรอืตัง้คา่คณุภาพของภาพ
เป็น RAW ใหก้ดปุ่ ม <0>

การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ในการถา่ยภาพ

การตัง้คา่ B/R/f/i/A

Q ควบคมุทนัใจ
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 เพือ่เลอืกการด์สําหรับการบนัทกึ/เลน่ภาพ 
การปรับ/ครอ่มแสงขาว หรอืพารามเิตอร์
รปูแบบภาพ ใหก้ดปุ่ ม <B>

 การกดปุ่ ม <0> จะทําใหก้ลอ้งกลับเขา้สู่
การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ดว้ย [z4: คณุ.บนัทกึภาพ.ไหว] (แท็บ 
[z2] ใน <A>) คณุสามารถตัง้คา่รปู
แบบการบันทกึภาพเคลือ่นไหว ขนาดการ
บันทกึภาพเคลือ่นไหว (ขนาด, อตัราเฟรม, 
วธิกีารบบีอดั) และฟังกช์ัน่อืน่ๆ
อตัราเฟรมทีแ่สดงบนหนา้จอ [ขนาด
บนัทกึภาพเคลือ่นไหว] จะปรับเปลีย่น
โดยอตัโนมัตขิึน้อยูก่บัการตัง้คา่ [53: 
ระบบวดิโีอ] (น.491)

คณุสามารถเลอืกรปูแบบการบันทกึของภาพเคลือ่นไหว

 MOV
ภาพเคลือ่นไหวจะบันทกึในรูปแบบ MOV 
(นามสกลุไฟล:์ “.MOV”) สะดวกสําหรับ
การแกไ้ขโดยใชค้อมพวิเตอร์

 MP4
ภาพเคลือ่นไหวจะบันทกึในรปูแบบ MP4 (นามสกลุไฟล:์ “.MP4”) รปูแบบนี้
เขา้กันไดก้ับระบบเลน่ภาพทีห่ลากหลายมากกวา่รปูแบบ MOV

3 การต ัง้คา่ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

MOV/MP4
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3 การตัง้คา่ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

คณุสามารถเลอืกขนาดของภาพเคลือ่นไหว อตัราเฟรม และวธิกีารบบีอัด
 ขนาดภาพ

L 1920x1080
คณุภาพในการบันทกึระดับความละเอยีด
สงูสดุ (Full HD) อตัราสว่นภาพเป็น 16:9
w 1280x720
คณุภาพในการบันทกึระดับความละเอยีด
สงู (HD) อตัราสว่นภาพเป็น 16:9

x 640x480
คณุภาพในการบันทกึระดับความละเอยีดมาตรฐาน อัตราสว่นภาพเป็น 4:3

 อตัราเฟรม (fps: ภาพตอ่วนิาท)ี
6 29.97 ภาพตอ่ว.ิ/8 59.94 ภาพตอ่ว.ิ
สําหรับพืน้ทีซ่ ึง่ใชร้ปูแบบโทรทัศน ์NTSC (อเมรกิาเหนอื, ญีปุ่่ น, เกาหลใีต,้ 
เม็กซโิก ฯลฯ)
5 25.00 ภาพตอ่ว.ิ/7 50.00 ภาพตอ่ว.ิ
สําหรับพืน้ทีซ่ ึง่ใชร้ปูแบบโทรทัศน ์PAL (ยโุรป, รัสเซยี, จนี, ออสเตรเลยี ฯลฯ)
4 23.98 ภาพตอ่ว.ิ/B 24.00 ภาพตอ่ว.ิ
สว่นใหญสํ่าหรับการถา่ยทําภาพยนตร ์รายละเอยีดเกีย่วกบั B โปรดดหูนา้ 
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ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ภาพเคลือ่นไหวทีบั่นทกึที ่L 8 (59.94 ภาพตอ่ว.ิ) หรอื 7 (50.00 ภาพตอ่ว.ิ) 
อาจเลน่ดอูยา่งไมถ่กูตอ้งในอปุกรณ์อืน่ เนือ่งจากการประมวลผลขอ้มลูอยา่งหนัก
ระหวา่งการเลน่ดภูาพ

อัตราเฟรมทีแ่สดงบนหนา้จอขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวจะขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ 
[53: ระบบวดิโีอ] วา่เป็น [สําหรบั NTSC] หรอื [สําหรบั PAL]
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 วธิกีารบบีอดั
W ALL-I (สําหรับแกไ้ข/I-only)
บบีอดัหนึง่เฟรมตอ่หนึง่ครัง้ในการบันทกึ แมว้า่ขนาดไฟลจ์ะใหญก่วา่ IPB 
(มาตรฐาน) และ IPB (ออ่น) แตภ่าพเคลือ่นไหวจะเหมาะสําหรับการ
แกไ้ขมากกวา่

X IPB (มาตรฐาน)
บบีอดัหลายเฟรมตอ่หนึง่ครัง้ในการบันทกึอยา่งมปีระสทิธภิาพ เนือ่งจาก
ขนาดไฟลจ์ะเล็กกวา่ ALL-I (สําหรับแกไ้ข) คณุจะสามารถถา่ยภาพไดน้าน
ยิง่ขึน้ (โดยใชก้ารด์ชนดิเดยีวกัน)

 IPB (ออ่น)
เลอืกไดเ้มือ่ตัง้คา่รปูแบบการบันทกึภาพเคลือ่นไหวเป็น [MP4] 
ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบันทกึทีอ่ตัราบติตํา่กวา่ IPB (มาตรฐาน) สง่ผลให ้
ไฟลม์ขีนาดเล็กกวา่และเขา้กนัไดก้ับระบบเลน่ภาพทีห่ลากหลายมากขึน้ 
จากทัง้สามวธิทีีส่ามารถใชไ้ด ้วธินีีใ้หร้ะยะเวลาการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
ไดย้าวนานทีส่ดุบนการด์ทีม่กีารกําหนดความจุ

 หากตัง้คา่ L 8(59.94 ภาพตอ่ว.ิ) หรอื 7(50.00 ภาพตอ่ว.ิ) 
ฟังกช์ัน่บางประเภทจะไมม่ใีหใ้ชง้าน

• Servo AF ภาพเคลือ่นไหวจะไมทํ่างาน
• AF จับความแตกตา่งจะทํางาน (การโฟกสัอาจใชเ้วลานานกวา่ปกต)ิ
• ไมส่ามารถถา่ยภาพนิง่ได ้

 หากคณุเปลีย่นการตัง้คา่ [53: ระบบวดิโีอ] ใหต้ัง้คา่ขนาดการบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหวอกีครัง้
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3 การตัง้คา่ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

บันทกึภาพเคลือ่นไหวทีอ่ตัราเฟรม 24.00 ภาพตอ่วนิาท ีใชก้บัคณุภาพ
ความละเอยีดสงูสดุ

หากตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] ภาพเคลือ่นไหวจะ
ถกูบันทกึเป็นแบบ LBW หรอื 
LBX

หากคณุไดต้ัง้คา่ [ขนาดบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหว] แลว้ จากนัน้ตัง้คา่ [24.00p] 
เป็น [ใชง้าน] ใหต้ัง้คา่ [ขนาดบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหว] ใหมอ่กีครัง้

24.00p

ขอ้ควรระวงัในการใช ้[24.00p: ใชง้าน]
 [53: ระบบวดิโีอ] จะไมส่ามารถตัง้คา่ได ้
 [53: อตัราเฟรม HDMI] (น.350) จะไมส่ามารถตัง้คา่ได ้ภาพเคลือ่นไหวจะ
สง่สญัญาณออกที ่1080/24.00p ผ่านทาง HDMI หากคณุเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบั
เครือ่งรับโทรทศันห์รอือืน่ๆ ทีไ่มร่องรับสญัญาณ 1080/24.00p ผ่านทาง HDMI 
ภาพเคลือ่นไหวอาจจะไมป่รากฏขึน้บนจอ

 หากคณุตัง้คา่กลับไปที ่[ไมใ่ชง้าน], [53: อตัราเฟรม HDMI] จะถกูตัง้คา่เป็น 
[อตัโนมตั]ิ

 ถงึแมว้า่คณุจะตัง้คา่กลับไปที ่[ไมใ่ชง้าน] ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
จะไมก่ลับเป็นขนาดเดมิ ตัง้คา่ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวอกีครัง้
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 ในรปูแบบ MOV (โดยประมาณ)

 ในรปูแบบ MP4 (โดยประมาณ)

ระยะเวลารวมในการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวและขนาดไฟลต์อ่นาที

คณุภาพการบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหว

ระยะเวลารวมในการบนัทกึบนการด์
ขนาดไฟล์

4 GB 8 GB 16 GB

L

87 X 8 นาที 17 นาที 34 นาที 440 MB/นาที

65
B4

W 5 นาที 11 นาที 23 นาที 654 MB/นาที

65
B4

X 16 นาที 33 นาที 1 ชม. 7 นาที 225 MB/นาที

w
87 W 6 นาที 13 นาที 26 นาที 583 MB/นาที

87 X 19 นาที 38 นาที 1 ชม. 17 นาที 196 MB/นาที

x 65 X 50 นาที 1 ชม. 41 นาที 3 ชม. 22 นาที 75 MB/นาที

คณุภาพการบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหว

ระยะเวลารวมในการบนัทกึบนการด์
ขนาดไฟล์

4 GB 8 GB 16 GB

L

87 X 8 นาที 17 นาที 35 นาที 431 MB/นาที

65
B4

W 5 นาที 11 นาที 23 นาที 645 MB/นาที

65
B4

X 17 นาที 35 นาที 1 ชม. 10 นาที 216 MB/นาที

65 43 นาที 1 ชม. 26 นาที 2 ชม. 53 นาที 87 MB/นาที

w

87 W 6 นาที 13 นาที 26 นาที 574 MB/นาที

87 X 20 นาที 40 นาที 1 ชม. 21 นาที 187 MB/นาที

65 2 ชม. 5 นาที 4 ชม. 10 นาที 8 ชม. 20 นาที 30 MB/นาที

x
65 X 57 นาที 1 ชม. 55 นาที 3 ชม. 50 นาที 66 MB/นาที

65 2 ชม. 43 นาที 5 ชม. 26 นาที 10 ชม. 53 นาที 23 MB/นาที

อณุหภมูภิายในตัวกลอ้งทีเ่พิม่ขึน้อาจทําใหก้ารถา่ยภาพเคลือ่นไหวหยดุลงกอ่นทีจ่ะ
ถงึระยะเวลาสงูสดุในการบนัทกึทีแ่สดงในตาราง (น.351)
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3 การตัง้คา่ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

 ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวมขีนาดเกนิ 4 GB
แมค้ณุจะถา่ยภาพเคลือ่นไหวเกนิ 4 GB คณุยังคงสามารถถา่ยภาพตอ่ได ้
โดยไมม่กีารหยดุชะงัก
ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ประมาณ 30 วนิาทกีอ่นทีภ่าพเคลือ่นไหว
จะมขีนาดไฟลถ์งึ 4 GB เวลาถา่ยภาพทีใ่ชไ้ปหรอืไทมโ์คด้ทีแ่สดงบน
หนา้จอการถา่ยภาพเคลือ่นไหวจะเริม่กะพรบิ หากคณุถา่ยภาพเคลือ่นไหว
ตอ่ไปเรือ่ยๆ จนกระทั่งขนาดไฟลภ์าพเคลือ่นไหวเกนิ 4 GB ไฟลภ์าพ
เคลือ่นไหวใหมจ่ะถกูสรา้งขึน้โดยอตัโนมัต ิและเวลาถา่ยภาพทีใ่ชไ้ปหรอื
ไทมโ์คด้จะหยดุกะพรบิ
เมือ่คณุเลน่ภาพเคลือ่นไหว คณุจะตอ้งแยกเลน่ทลีะไฟล ์ไมส่ามารถเลน่
ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวไดแ้บบอตัโนมตัติามลําดับ หลงัจากการเลน่ภาพ
เคลือ่นไหวหนึง่จบลง ใหเ้ลอืกและเลน่ภาพเคลือ่นไหวถัดไป

 ขดีจํากดัเวลาในการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
ระยะเวลาสงูสดุในการบันทกึคลปิภาพเคลือ่นไหวหนึง่อยูท่ี ่29 นาท ี59 
วนิาท ีหากเวลาในการถา่ยภาพเคลือ่นไหวถงึ 29 นาท ี59 วนิาท ีการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวจะหยดุลงโดยอตัโนมัต ิคณุสามารถเริม่ตน้ถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวไดอ้กีครัง้โดยกดปุ่ ม <0> (ภาพเคลือ่นไหวจะบันทกึเป็น
ไฟลใ์หม)่

ขณะกําลังถา่ยภาพเคลือ่นไหว หากไฟลม์ขีนาดใหญก่วา่ 4 GB “buSY”จะแสดง
บนแผง LCD สกัครูห่นึง่ การถา่ยภาพนิง่จะไมส่ามารถทําไดใ้นขณะที ่“buSY” 
แสดงอยูบ่นหนา้จอ
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คณุสามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหวในขณะที่
บันทกึเสยีงดว้ยไมโครโฟนแบบโมโนใน
ตัวกลอ้งหรอืไมโครโฟนแบบสเตอรโิอ
ภายนอก (ทีม่จํีาหน่ายท่ัวไป) คณุสามารถ
ปรับระดบัการบันทกึเสยีงไดอ้ยา่งอสิระ
การตัง้คา่การบันทกึเสยีงอยูภ่ายใต ้[z4: 
บนัทกึเสยีง] (แท็บ [z2] ใน <A>)

อตัโนมตั ิ : ระดับการบันทกึเสยีงจะถกูปรับโดยอตัโนมัต ิการควบคมุ
ระดับแบบอัตโนมัตจิะทํางานโดยอตัโนมัตเิพือ่ตอบรับ
ระดับเสยีง

ต ัง้เอง : สําหรับผูใ้ชง้านขัน้สงู คณุสามารถปรับระดับการบันทกึ
เสยีงไดใ้น 64 ระดับ
เลอืก [ระดบัเสยีง] และดทูีม่าตรระดับขณะหมนุปุ่ ม <5> 
เพือ่ปรับระดับการบันทกึเสยีง ในขณะทีม่องตัวแสดงขดี
ระดับสงูสดุ (3 วนิาท)ี ใหป้รับมาตรระดับจนทําให ้
สญัลักษณ์ “12” (-12 dB) ดา้นขวาสวา่งขึน้เป็นบางครัง้
เพือ่ใหไ้ดเ้สยีงทีด่ังทีส่ดุ หากมาตรระดับเกนิ “0” เสยีงจะ
ไมเ่หมอืนจรงิ

ไมใ่ชง้าน : เสยีงจะไมถ่กูบันทกึ และจะไมม่กีารบันทกึเสยีงผา่น
สญัญาณออก HDMI (น.348)

ลดเสยีงลม : เมือ่ตัง้คา่ [ใชง้าน] กลอ้งจะลดเสยีงรบกวนทีเ่กดิจากลม
ในขณะทีกํ่าลังบันทกึภายนอกอาคาร คณุสมบตันิีส้ามารถ
ใชไ้ดก้บัไมโครโฟนทีม่ใีนตัวกลอ้งเทา่นัน้ โปรดทราบวา่ 
[ใชง้าน] จะลดเสยีงเบสตํา่ลง ดงันัน้ใหต้ัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน] 
เมือ่ไมม่ลีม ซึง่จะบันทกึเสยีงทีเ่ป็นธรรมชาตมิากกวา่เปิด 
[ใชง้าน]

ลดระดบัเสยีง : ลดการบดิเบอืนของเสยีงทีเ่กดิจากเสยีงดัง ถงึแมว้า่จะ
ตัง้คา่ [บนัทกึเสยีง] เป็น [อตัโนมตั]ิ หรอื [ต ัง้เอง] 
กอ่นการถา่ยภาพแลว้ การบดิเบอืนของเสยีงยังอาจเกดิขึน้
ไดห้ากมเีสยีงดังมาก ในกรณีนี ้แนะนําใหต้ัง้คา่เป็น [ใชง้าน]

3 การต ัง้คา่การบนัทกึเสยีง

บนัทกึเสยีง/ระดบัการบนัทกึเสยีง

ลดเสยีงลม/ลดระดบัเสยีง
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 การใชไ้มโครโฟน
โดยปกตแิลว้ไมโครโฟนในตัวกลอ้งจะบันทกึเสยีงแบบโมโน
การบันทกึเสยีงแบบสเตอรโิอสามารถทําไดโ้ดยการเชือ่มตอ่ไมโครโฟน
แบบสเตอรโิอภายนอก (ทีม่จํีาหน่ายท่ัวไป) ทีม่ปีลั๊กขนาดเล็ก (φ3.5 มม.) 
เขา้กบัชอ่งตอ่เขา้ไมโครโฟนภายนอกของกลอ้ง (น.23)

 การใชห้ฟูงั
คณุสามารถฟังเสยีงในขณะทีค่ณุกําลังถา่ยภาพเคลือ่นไหวไดโ้ดยการ
เชือ่มตอ่หฟัูงแบบสเตอรโิอ (ทีม่จํีาหน่ายท่ัวไป) ทีม่ปีลั๊กขนาดเล็กเสน้
ผา่นศนูยก์ลาง 3.5 มม. เขา้กบัชอ่งหฟัูงของกลอ้ง (น.23) หากคณุใช ้
ไมโครโฟนแบบสเตอรโิอภายนอก (ทีม่จํีาหน่ายท่ัวไป) คณุจะสามารถ
ฟังเสยีงแบบสเตอรโิอได ้ในการปรับระดับเสยีงของหฟัูง กดปุ่ ม <Q> 
และเลอืก <n> จากนัน้หมนุ <5> เพือ่ปรับ (น.329)
คณุสามารถใชห้ฟัูงในระหวา่งทีด่ภูาพเคลือ่นไหวได ้

เมือ่คณุใชห้ฟัูงเพือ่ฟังเสยีง การลดเสยีงรบกวนจะไมถ่กูปรับใชก้บัสญัญาณออกหฟัูง 
ดว้ยเหตนุี้ สิง่ทีค่ณุไดย้นิจะแตกตา่งไปจากเสยีงทีบ่ันทกึจรงิในภาพเคลือ่นไหว

 ในโหมด <A> สามารถตัง้คา่ [บนัทกึเสยีง] เป็น [เปิด] หรอื [ปิด] ได ้
หากตัง้คา่เป็น [เปิด] ระดบัการบันทกึเสยีงจะถกูปรับโดยอตัโนมัต ิ(เชน่เดยีวกบั 
[อตัโนมตั]ิ) แตฟั่งกช์ัน่ลดเสยีงลมจะไมทํ่างาน

 หากกลอ้งถา่ยรปูถกูเชือ่มตอ่เขา้กบัโทรทศันด์ว้ยสาย HDMI เสยีงจะสง่สญัญาณ
ออกดว้ยเชน่กนั (ยกเวน้ในกรณีทีต่ัง้คา่ [บนัทกึเสยีง] เป็น [ปิด]) หากเสยีงจาก
โทรทัศน์ทําใหเ้กดิเสยีงหวดีหอน ใหว้างกลอ้งหา่งออกไปจากโทรทศัน ์หรอืลด
ระดับเสยีงของโทรทศันล์ง

 คณุสามารถปรับระดับเสยีงของหฟัูงไดโ้ดยการกดปุ่ ม <Q> จากนัน้กดปุ่ ม 
<c> คา้งไว ้แลว้เอยีง <9> ขึน้หรอืลง

 ความสมดลุของระดับเสยีงระหวา่ง L (ซา้ย) และ R (ขวา) ไมส่ามารถปรับได ้
 เสยีงจะถกูบันทกึทีอ่ตัราความถี ่48 kHz/16-bit
 หากตัง้คา่ [z5: ควบคมุแบบเงยีบ] เป็น [เปิด h] (น.338) คณุจะสามารถปรับ
ระดับการบนัทกึเสยีงไดด้ว้ยแผงสมัผัส <h> โดยมเีสยีงการทํางานทีน่อ้ยลง
ในขณะการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
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คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ของความไวแสง ISO ระดบัการบันทกึเสยีง 
และอืน่ๆ ไดโ้ดยไมทํ่าเสยีงรบกวนมากเกนิไปในระหวา่งทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหว

หากตัง้คา่ [z5: ควบคมุแบบเงยีบ] (แท็บ 
[z3] ใน <A>) เป็น [เปิด h] คณุจะ
สามารถใชแ้ผงสมัผัส <h> บนวงแหวน
ดา้นในของปุ่ มหมนุควบคมุทันใจ

คณุเพยีงแคส่มัผัสดา้นบน ลา่ง ซา้ย หรอื ขวา 
ของ <h> สําหรับการทํางานแบบเงยีบ
ระหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว คณุสามารถ
กดปุ่ ม <Q> เพือ่แสดงหนา้จอควบคมุอยา่ง
รวดเร็วและเปลีย่นฟังกช์ัน่ดา้นลา่งไดด้ว้ย <h>

*1: ดว้ยการตัง้คา่ ISO อตัโนมัต ิ
*2: ดว้ยการตัง้คา่ [บนัทกึเสยีง: ต ัง้เอง]

3 ควบคมุแบบเงยีบ

ฟังกช์ัน่ทีส่ามารถ
ตัง้คา่ได ้

โหมดการถา่ยภาพ
A d/F s f a

ความเร็วชตัเตอร์ - - k - k

คา่รรูับแสง - - - k k

ความไวแสง - - - - k

ชดเชยแสง - k k k k*1

ระดับเสยีง*2 - k k k k

nระดับเสยีง k k k k k

 หากตัง้คา่ [z5: ควบคมุแบบเงยีบ] เป็น [เปิด h] คณุจะไมส่ามารถเปลีย่นการ
ตัง้คา่การควบคมุอยา่งรวดเร็วดว้ย <5> ปุ่ มหมนุควบคมุทันใจในระหวา่งการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว

 ถงึแมว้า่คณุจะเปลีย่นคา่รรัูบแสงแบบเงยีบดว้ย <h> แตภ่าพเคลือ่นไหวจะยังคง
บนัทกึเสยีงการทํางานของการปรับรรูับแสงเลนส์

 หากมน้ํีาหรอืเศษดนิเป้ือน <h> การทํางานแบบสมัผัสอาจจะไมทํ่างาน 
ในกรณีนี ้ใหใ้ชผ้า้สะอาดทําความสะอาด <h> หากยังคงไมทํ่างาน ใหร้อสกัพัก
แลว้ลองใหมอ่กีครัง้

กอ่นถา่ยภาพเคลือ่นไหว คณุสามารถใช ้<h> กบัการตัง้คา่ [ระดบัเสยีง] เพือ่ปรับ
ระดบัการบันทกึเสยีง
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3 การตัง้คา่ไทมโ์คด้

ไทมโ์คด้ คอืการอา้งองิเวลาทีจ่ะถกูบันทกึ
โดยอัตโนมตั ิเพือ่ซงิคก์ับภาพเคลือ่นไหว
ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ซึง่จะถกู
บันทกึไวต้ลอดเวลา ในหน่วยเวลาเป็น ชัว่โมง 
นาท ีวนิาท ีและเฟรม ซึง่จะถกูใชใ้นระหวา่ง
การแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวเป็นหลัก
ใช ้[z5: ไทมโ์คด้] (แท็บ [z3] ใน 
<A>) เพือ่ตัง้คา่ไทมโ์คด้

ขณะบนัทกึ : ไทมโ์คด้จะวิง่ขึน้ในขณะทีค่ณุถา่ยภาพเคลือ่นไหวเทา่นัน้ 
ไทมโ์คด้จะดําเนนิตอ่ไปในลําดับของไฟลภ์าพเคลือ่นไหวที่
ถกูบันทกึได ้

วิง่อสิระ : ไทมโ์คด้จะวิง่ขึน้ไมว่า่คณุจะถา่ยภาพเคลือ่นไหวอยูห่รอืไม่

คณุสามารถตัง้เวลาเริม่ตน้ของไทมโ์คด้ได ้

ใสค่า่ดว้ยตนเอง : คณุสามารถตัง้คา่ ชัว่โมง นาท ีวนิาท ีและเฟรม 
ไดต้ามตอ้งการ

รเีซ็ต : รเีซ็ตเวลาทีต่ัง้คา่ดว้ย [ใสค่า่ดว้ยตนเอง] และ 
[ต ัง้เป็นเวลากลอ้ง] เป็น “00:00:00.” หรอื 
“00:00:00:” (น.341)

ต ัง้เป็นเวลากลอ้ง : ตัง้คา่ชัว่โมง นาท ีวนิาท ีใหต้รงกบันาฬกิาภายใน
กลอ้ง “เฟรม” จะถกูตัง้คา่เป็น 00

3 การต ัง้คา่ไทมโ์คด้

วิง่ข ึน้

ต ัง้เวลาเร ิม่ตน้

 การถ่ายภาพนิง่ระหวา่งทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหวจะทําใหเ้วลาจรงิกบัไทมโ์คด้ไม่
ตรงกนั

 หากตัง้คา่เป็น [ว ิง่อสิระ] คณุสามารถเปลีย่นเวลา โซน หรอืการปรับเวลาใน
ฤดรูอ้นได ้(น.47) ซึง่จะสง่ผลกบัไทมโ์คด้

 หากคณุใชก้ลอ้งอืน่เลน่ภาพเคลือ่นไหว MP4 ทีบ่นัทกึดว้ยกลอ้งนี ้ไทมโ์คด้อาจ
แสดงไมถ่กูตอ้ง
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คณุสามารถเลอืกสิง่ทีจ่ะแสดงบนจอถา่ยภาพเคลือ่นไหวได ้

เวลาบนัทกึ : แสดงถงึเวลาทีใ่ชไ้ปตัง้แตเ่ริม่ตน้การถา่ยภาพเคลือ่นไหว
ไทมโ์คด้ : แสดงถงึไทมโ์คด้ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

คณุสามารถเลอืกสิง่ทีจ่ะแสดงบนจอเลน่ภาพเคลือ่นไหวได ้

เวลาบนัทกึ : แสดงเวลาในการบันทกึและเวลาการเลน่ภาพระหวา่ง
เลน่ภาพเคลือ่นไหว

ไทมโ์คด้ : แสดงไทมโ์คด้ระหวา่งเลน่ภาพเคลือ่นไหว

เวลาบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

เวลาดภูาพเคลือ่นไหว

ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ระหวา่งเลน่ภาพเคลือ่นไหว

ดว้ยการต ัง้คา่ [ไทมโ์คด้] :

 ไมว่า่จะตัง้คา่ [เวลาบท.ภาพเคลือ่น] อยา่งไร ไทมโ์คด้จะถกูบนัทกึลงใน
ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวเสมอ

 การตัง้คา่ [เวลาดภูาพเคลือ่นฯ] ภายใต ้[z5: ไทมโ์คด้] ปรับใหเ้รยีงกนักบั
การตัง้คา่ [x3: เวลาดภูาพเคลือ่นฯ] การเปลีย่นการตัง้คา่ใดคา่หนึง่ จะเปลีย่น
การตัง้คา่อกีคา่หนึง่โดยอัตโนมัติ

 “เฟรม” จะไมแ่สดงในการถา่ยภาพเคลือ่นไหวหรอืระหวา่งเลน่ภาพเคลือ่นไหว
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3 การตัง้คา่ไทมโ์คด้

 ไทมโ์คด้
ไทมโ์คด้ สามารถผนวกเขา้กับภาพเคลือ่นไหวทีส่ง่ออกผา่นทาง HDMI ได ้
(น.350)
ใชง้าน: ผนวกไทมโ์คด้เขา้กบัภาพเคลือ่นไหวทีส่ง่สญัญาณออกทาง HDMI
ไมใ่ชง้าน: ไทมโ์คด้ไมผ่นวกเขา้กบัภาพเคลือ่นไหวทีส่ง่สญัญาณออกทาง HDMI

 คาํส ัง่บนัทกึ
หากคณุบันทกึภาพเคลือ่นไหวทีส่ง่สญัญาณออกทาง HDMI ลงในอปุกรณ์
บันทกึภายนอก การเริม่/หยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหวของกลอ้ง จะสามารถ
ซงิคก์ับการบันทกึของอปุกรณ์บันทกึภายนอกได ้
ใชง้าน: ซงิโครไนซก์ารเริม่/หยดุบันทกึของอปุกรณ์บันทกึภายนอก 

ดว้ยการเริม่/หยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหวของกลอ้ง
ไมใ่ชง้าน: ควบคมุการเริม่/หยดุบันทกึของอปุกรณ์บันทกึภายนอก 

จากอปุกรณ์บันทกึภายนอก

หากตัง้คา่อตัราเฟรมเป็น 6 (29.97 ภาพตอ่ว.ิ) หรอื 8 (59.94 ภาพตอ่ว.ิ) 
จํานวนเฟรมของไทมโ์คด้จะทําใหเ้วลาจรงิกบัไทมโ์คด้ไมต่รงกนั ความตา่งนี้
สามารถแกไ้ขไดโ้ดยอตัโนมตั ิฟังกช์ัน่การแกไ้ขนีเ้รยีกวา่ “ดรอปเฟรม”

ใชง้าน : แกไ้ขความตา่งอตัโนมตัโิดยการขา้มหมายเลขไทมโ์คด้ (DF: ดรอปเฟรม)
ไมใ่ชง้าน : ความตา่งไมถ่กูแกไ้ข (NDF: ไมใ่ชด้รอปเฟรม)

ไทมโ์คด้จะแสดงขึน้ ดังตอ่ไปนี:้

ใชง้าน (DF) :  00:00:00. (เวลาการเลน่ภาพ: 00:00:00.00)
ไมใ่ชง้าน (NDF) :  00:00:00: (เวลาการเลน่ภาพ: 00:00:00:00)

HDMI

ดรอปเฟรม

หากตอ้งการตรวจสอบวา่อปุกรณ์บนัทกึภายนอกเขา้กนัไดก้บั [ไทมโ์คด้] หรอื 
[คําส ัง่บนัทกึ] หรอืไม ่ใหป้รกึษาผูผ้ลติ

หากอัตราเฟรมเป็น 4(23.98 ภาพตอ่ว.ิ) B(24.00 ภาพตอ่ว.ิ) 5(25.00 
ภาพตอ่ว.ิ) หรอื 7(50.00 ภาพตอ่ว.ิ) จะไมใ่ชด้รอปเฟรม (หากตัง้คา่เป็น 4/
B หรอืหากตัง้คา่ [53: ระบบวดิโีอ] เป็น [สําหรบั PAL] [ดรอปเฟรม] 
จะไมแ่สดงขึน้)
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z4
หากปรับสวติซถ์า่ยภาพแบบ LIVE VIEW/
ถา่ยภาพเคลือ่นไหว เป็น <k> ตัวเลอืก
เมนูถา่ยภาพเคลือ่นไหวจะปรากฏขึน้ภายใต ้
แท็บ [z4] และ [z5] (แท็บ [z2] 
[z3] ใน <A>)

 Servo AF ภาพเคลือ่นไหว
ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว กลอ้งจะโฟกัสเป้าหมายอยา่งตอ่เนือ่ง 
การตัง้คา่เริม่ตน้คอื [ใชง้าน]

เมือ่ต ัง้คา่เป็น [ใชง้าน]:
 กลอ้งจะโฟกสัเป้าหมายอยา่งตอ่เนือ่ง แมใ้นขณะทีค่ณุไมไ่ดก้ดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ก็ตาม
 เนือ่งจากจะทําการขับเคลือ่นเลนสอ์ยา่งตอ่เนือ่ง จงึทําใหใ้ชพ้ลังงาน
แบตเตอรีม่ากและทําใหร้ะยะเวลาของการถา่ยภาพเคลือ่นไหวสัน้ลง 
(น.325)
 สําหรับเลนสบ์างชนดิ เสยีงการทํางานของเลนสร์ะหวา่งการโฟกสั
อาจถกูบันทกึลงไปดว้ย หากเหตกุารณ์นีเ้กดิขึน้ ใหใ้ชไ้มโครโฟน
ภายนอก (มจํีาหน่ายท่ัวไป) เพือ่ลดเสยีงการทํางานของเลนสใ์น
ภาพเคลือ่นไหว และการใชเ้ลนส ์EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM 
จะลดเสยีงการทํางานของเลนสไ์ด ้
 หากคณุตอ้งการปรับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกัสของเลนสเ์ป็น <MF> 
ระหวา่ง Servo AF ภาพเคลือ่นไหว ใหป้รับสวติซถ์า่ยภาพแบบ LIVE 
VIEW/ถา่ยภาพเคลือ่นไหวเป็น <A> เสยีกอ่น

3 การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ของเมนู

หากตัง้คา่เป็น L8(59.94 ภาพตอ่ว.ิ) หรอื 7(50.00 ภาพตอ่ว.ิ) Servo AF 
ภาพเคลือ่นไหวจะไมทํ่างาน การโฟกสัอาจใชเ้วลามากขึน้ หากใชก้ารตรวจสอบความ
เปรยีบตา่งควบคมุ AF
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3 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ของเมนู

 หากคณุตอ้งการโฟกสัคา้งเฉพาะจดุทีต่อ้งการ หรอืคณุไมต่อ้งการให ้
เสยีงการทํางานของเลนสถ์กูบันทกึ คณุสามารถหยดุการทํางานของ 
Servo AF ภาพเคลือ่นไหวไดช้ัว่คราวได ้ดังนี ้เมือ่คณุหยดุ Servo AF 
ภาพเคลือ่นไหว จดุ AF จะเปลีย่นเป็นสเีทา หากคณุทําตามขัน้ตอน
ดา้นลา่ง Servo AF ภาพเคลือ่นไหว จะทํางานอกีครัง้

• กดปุ่ ม <D>
• ภายใต ้[83: ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง] หากปุ่ มถกูกําหนด
ใหเ้ป็น [หยดุ AF] คณุสามารถหยดุชัว่ขณะ Servo AF ภาพ
เคลือ่นไหวไดร้ะหวา่งทีก่ดปุ่ มคา้งไว ้เมือ่คณุปลอ่ยนิว้จากปุ่ ม 
Servo AF ภาพเคลือ่นไหวจะทํางานอกีครัง้

 ขณะที ่Servo AF ภาพเคลือ่นไหวถกูหยดุชัว่ขณะ หากคณุกลับไปถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวหลังจากกดปุ่ ม <M> หรอื <x> การเปลีย่นแปลง
วธิโีฟกัสอตัโนมัตหิรอืทําการอืน่ๆ Servo AF ภาพเคลือ่นไหวจะทํางาน
อกีครัง้โดยอตัโนมตัิ

เมือ่ต ัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน] :
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ หรอืกดปุ่ ม <p> เพือ่โฟกสั

 วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ
วธิโีฟกัสอตัโนมัตจิะเหมอืนกนักบัทีอ่ธบิายไวใ้นหนา้ 301-308 คณุสามารถ
เลอืก [u+การตดิตาม], [FlexiZone - Multi] หรอื [FlexiZone - Single]

ขอ้ควรระวงั เมือ่ต ัง้คา่ [Servo AF ภาพเคลือ่นไหว] เป็น [ใชง้าน]
 สภาวะการถา่ยภาพซึง่อาจทาํใหย้ากตอ่การโฟกสั

• เป้าหมายทีข่ยับอยา่งรวดเร็วเขา้หากลอ้งหรอืถอยออกหา่งจากกลอ้ง
• เป้าหมายทีก่ําลงัขยับในระยะใกลก้บัหนา้กลอ้ง
• โปรดด ู"สภาวะการถ่ายภาพซึง่อาจทําใหย้ากตอ่การโฟกสั" ในหนา้ 308

 Servo AF ภาพเคลือ่นไหว จะหยดุชัว่ขณะระหวา่งการซมูหรอืขยายภาพ
 ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว หากเป้าหมายขยบัเขา้หาหรอืเคลือ่นทีอ่อก 
หรอืหากลอ้งเคลือ่นทีใ่นแนวตัง้หรอืแนวนอน (แพน) ภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึ
อาจขยายชัว่ขณะหรอืหด (เปลีย่นแปลงในการขยายภาพ)
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 แสดงตาราง
เมือ่ใช ้[3x3 l] หรอื [6x4 m] คณุสามารถแสดงเสน้ตารางเพือ่ชว่ยใน
การจับระดับกลอ้งในแนวตัง้หรอืแนวนอน และเมือ่ใช ้[3x3+diag n] 
เสน้ตารางจะแสดงกับเสน้ทแยง เพือ่ชว่ยในการจัดองคป์ระกอบภาพใหม้ี
ความสมดลุมากยิง่ขึน้โดยจัดแนวจดุตัดไวเ้หนอืวตัถ ุ
โปรดทราบวา่ตารางจะไมแ่สดงขึน้ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 คณุภาพการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
คณุสามารถตัง้คา่รปูแบบการบันทกึภาพเคลือ่นไหว (MOV หรอื MP4) 
ขนาดการบันทกึภาพเคลือ่นไหว และ 24.00p ได ้สําหรับรายละเอยีด 
โปรดดหูนา้ 330

 บนัทกึเสยีง
คณุสามารถตัง้คา่บันทกึเสยีงได ้สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 336
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 ความเร็ว Servo AF ภาพเคลือ่นไหวN
คณุสามารถตัง้คา่สภาวะการทํางานและความ
เร็ว AF ของ Servo AF ภาพเคลือ่นไหวได ้
ฟังกช์ัน่นีจ้ะสามารถตัง้คา่ไดเ้มือ่ตัง้คา่ 
[Servo AF ภาพเคลือ่นไหว] เป็น [ใชง้าน] 
และตัง้คา่ [วธิโีฟกสัอตัโนฯ] เป็น 
[FlexiZone - Single] นอกจากนี ้ฟังกช์ัน่นี้
จะสามารถใชง้านไดเ้มือ่ใชเ้ลนสท์ีใ่ชง้านกับ
การเปลีย่นโฟกัสชา้ระหวา่งการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวได*้ 

ใชง้านเมือ่ใด : [เปิดตลอด] ตัง้คา่ความเร็วการปรบั AF ใหทํ้างาน
ตลอดเวลาในการถา่ยภาพเคลือ่นไหว (กอ่นและ
ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว) [ขณะถา่ยภาพ] 
ตัง้คา่ความเร็วการปรับ AF ใหทํ้างานเฉพาะระหวา่ง
การถา่ยภาพเคลือ่นไหวเทา่นัน้

ความเร็ว AF : คณุสามารถตัง้คา่ความเร็วการปรับ AF (ความเร็ว
การเปลีย่นโฟกสั) ไดห้า้ระดับ จากความเร็ว
มาตรฐานถงึชา้ เพือ่ใหไ้ดล้กูเลน่ตามตอ้งการ

*เลนสท์ีร่องรบัการเปลีย่นโฟกสัชา้ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
เลนส ์USM ทีอ่อกสูต่ลาดในปี 2009 หรอืหลังจากนัน้ และเลนส ์STM 
(ตัวอยา่งเชน่ EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM) สามารถรองรับ
การเปลีย่นโฟกัสชา้ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวได ้สําหรับรายละเอยีด 
โปรดดจูากเว็บไซตแ์คนนอน

หากตัง้คา่เป็น L8(59.94 ภาพตอ่ว.ิ) หรอื 7(50.00 ภาพตอ่ว.ิ) Servo AF 
ภาพเคลือ่นไหวจะไมทํ่างานและการตัง้คา่ดา้นบนจะไมม่ใีหใ้ชง้าน

หากตัง้คา่ [วธิโีฟกสัอตัโนฯ] เป็น [u+การตดิตาม] หรอื [FlexiZone - Multi] 
ความเร็วการปรับ AF จะเทยีบเทา่กบัคา่ [มาตรฐาน]
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 ความไวตดิตาม Servo AF ภาพเคลือ่นไหวN
คณุสามารถปรับความไวในการตดิตาม Servo 
AF ภาพเคลือ่นไหวไดห้า้ระดับ ซึง่จะมผีล
ตอ่การตอบสนองของความไวในการตดิตาม 
AF เมือ่จดุ AF คลาดจากเป้าหมาย เชน่ 
ในระหวา่งการแพนหรอืเมือ่มสี ิง่กดีขวางจดุ AF
ฟังกช์ัน่นีจ้ะสามารถใชก้ารไดเ้มือ่ตัง้คา่ 
[Servo AF ภาพเคลือ่นไหว] เป็น [ใชง้าน] 
และตัง้คา่ [วธิโีฟกสัอตัโนฯ] เป็น 
[FlexiZone - Single]

ชา้: -2 / ชา้: -1
การตัง้คา่นีทํ้าใหก้ลอ้งมแีนวโนม้ทีจ่ะตดิตามเป้าหมายอืน่หากจดุ AF 
คลาดจากเป้าหมายเดมินอ้ยลง การตัง้คา่ -2 ทําใหก้ลอ้งมแีนวโนม้ทีจ่ะ
ตดิตามเป้าหมายอืน่นอ้ยลงกวา่ การตัง้คา่ -1 ซึง่จะเป็นผลดเีมือ่คณุตอ้งการ
ป้องกนัไมใ่หจ้ดุ AF ตดิตามวัตถอุืน่ทีไ่มใ่ชเ่ป้าหมายทีต่อ้งการโดยทันที
เมือ่แพนหรอืเมือ่มสี ิง่กดีขวางจุด AF

เร็ว: +2 / เร็ว: +1
ทําใหก้ลอ้งตอบสนองไดด้ยีิง่ขึน้เมือ่ตดิตามเป้าหมายทีค่รอบคลมุจดุ AF 
การตัง้คา่ +2 ทําใหจ้ะจดุ AF ตอบสนองไดด้กีวา่ +1 ซึง่จะเป็นผลดเีมือ่
คณุตอ้งการตดิตามเป้าหมายทีกํ่าลังเคลือ่นไหวและเปลีย่นระยะหา่งจาก
กลอ้งอยา่งตอ่เนือ่ง หรอืเมือ่ตอ้งการโฟกัสเป้าหมายอืน่อยา่งทันที

หากตัง้คา่เป็น L8(59.94 fps) หรอื 7(50.00 fps) Servo AF ภาพเคลือ่น
ไหวจะไมทํ่างานและการตัง้คา่ดา้นบนจะไมม่ใีหใ้ชง้าน

หากตัง้คา่ [วธิโีฟกสัอตัโนฯ] เป็น [u+การตดิตาม] หรอื [FlexiZone - Multi] 
ความไวการตดิตามจะเทยีบเทา่การตัง้คา่เป็น [0]
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z5

 ถา่ยภาพLVแบบเงยีบN
ฟังกช์ัน่นีใ้ชก้ับการถา่ยภาพนิง่ สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 299

 ระยะเวลาวดัแสงN
คณุสามารถเปลีย่นระยะเวลาแสดงการตัง้คา่การเปิดรับแสงได ้(เวลาล็อค AE)

 ไทมโ์คด้
คณุสามารถตัง้คา่ไทมโ์คด้ สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 339-341

 ควบคมุแบบเงยีบ
เมือ่ตัง้คา่เป็น [เปิด h] คณุสามารถใชแ้ผงสมัผสั <h> และหนา้จอควบคมุ
ทันใจเพือ่เปลีย่นการตัง้คา่โดยไมม่เีสยีงระหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหวได ้
สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 338
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 หนา้ทีปุ่่ ม V
คณุสามารถตัง้คา่ฟังกช์ัน่การทํางานไดโ้ดยกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่หรอื
กดลงจนสดุระหวา่งทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหว

หากตัง้คา่เป็น [ /k] หรอื [q/k] นอกจากกดปุ่ ม <0> คณุสามารถ 
เริม่/หยดุ การถา่ยภาพเคลือ่นไหวได ้โดยกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุหรอืใช ้
รโีมตสวติซ ์RS-80N3 หรอืตัวควบคมุรโีมทตัง้เวลา TC-80N3 (แยกจําหน่าย 
น.250) อยา่งไรก็ตาม หากตัง้คา่เป็น [ /k] หรอื [q/k] จะไมส่ามารถ
ถา่ยภาพนิง่ (น.327)

 สญัญาณออก HDMI + LCD
สําหรับการบันทกึภาพเคลือ่นไหว HDMI ลงในอปุกรณ์บนัทกึภายนอก 
การตัง้คา่เริม่ตน้เป็น [ไมส่ะทอ้นภาพ]

[ไมส่ะทอ้นภาพ]
• เมือ่สญัญาณออก HDMI เริม่ขึน้ จอ LCD ของกลอ้งจะปิดลง
• ขอ้มลูการถา่ยภาพ จดุ AF และรายละเอยีดอืน่ๆ จะแสดงบนภาพ
เคลือ่นไหวทีส่ง่สญัญาณออกทาง HDMI อยา่งไรก็ตาม ระหวา่งทีด่จูอ
ภายนอกทีเ่ชือ่มตอ่กบัอปุกรณบ์นัทกึภายนอก คณุสามารถกดปุ่ ม <B> 
เพือ่เปลีย่นเป็นสง่สญัญาณออกโดยไมม่กีารแสดงขอ้มลูบนภาพ
เคลือ่นไหว

• หากคณุไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่สญัญาณออก HDMI เขา้กบัอปุกรณ์ภายนอก 
และดภูาพบนจอ LCD ของกลอ้ง คณุไมส่ามารถตัง้คา่ใหส้ง่สญัญาณออก
โดยไมแ่สดงขอ้มลูบนจอได ้ถงึแมว้า่จะกดปุ่ ม <B> ก็ตาม

• ระหวา่งการบันทกึภาพเคลือ่นไหวโดยไมแ่สดงขอ้มลู ใชจ้อภายนอก
เพือ่ตรวจสอบขอ้มลูการถา่ยภาพ จดุ AF และขอ้มลูอืน่ๆ ทีไ่มแ่สดงขึน้ 
(ตรวจสอบวา่ภาพเคลือ่นไหวถกูสง่สญัญาณออกโดยไมม่กีารแสดงขอ้มลู
บนภาพเคลือ่นไหว) กอ่นทีจ่ะบันทกึ

การตัง้คา่ กดลงครึง่หนึง่ กดลงจนสดุ

/z การวดัแสงและ AF การถา่ยภาพนิง่
q/z การวัดแสงเทา่นัน้ การถา่ยภาพนิง่

/k การวดัแสงและ AF เริม่/หยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
q/k การวัดแสงเทา่นัน้ เริม่/หยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหว 

ระหวา่งทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหว การตัง้คา่ [หนา้ทีปุ่่ มV] มผีลเหนอืฟังกช์ัน่ใดๆ ที ่
[83: ต ัง้การควบคุมดว้ยตนเอง] กําหนดใหปุ้่ มชตัเตอร์
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[สะทอ้นภาพ]
• ภาพเคลือ่นไหวแสดงบนจอ LCD และสง่สญัญาณออกผา่นทาง HDMI 
พรอ้มๆ กนั

• ภาพเคลือ่นไหวทีส่ง่สญัญาณออกทาง HDMI จะไมแ่สดงขอ้มลูการ
ถา่ยภาพ AF เฟรม และรายละเอยีดอืน่ๆ (สง่สญัญาณออกโดยไมแ่สดง
ขอ้มลู)

หากคณุจะวางกลอ้งไวโ้ดยไมม่กีารสมัผัสนานกวา่ 30 นาทรีะหวา่งการสง่
สญัญาณออก HDMI ใหเ้ลอืก [ไมส่ะทอ้นภาพ] และตัง้คา่ [52: ปิดสวติซ์
อตัโนมตั]ิ เป็น [ไมใ่ชง้าน] (น.69)

 หากภาพเคลือ่นไหว HDMI จะสง่สญัญาณออกโดยไมแ่สดงขอ้มลู ความจุของ
การด์ทีเ่หลอือยู ่ความจุของแบตเตอรีท่ีเ่หลอือยู ่การเตอืนอณุหภมูภิายใน 
(น.351) และการเตอืนอืน่ๆ จะไมแ่สดงบนจออปุกรณ์สง่สญัญาณออก HDMI 
โปรดระวังเป็นพเิศษหากตัง้คา่เป็น [ไมส่ะทอ้นภาพ] หากตัง้คา่เป็น 
[สะทอ้นภาพ] คณุสามารถตรวจสอบการเตอืนไดบ้นจอ LCD ของกลอ้ง

 เมือ่คณุไมไ่ดถ้า่ยภาพเคลือ่นไหว กลอ้งจะปิดโดยอัตโนมัตหิลังจากครบเวลา 
[52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ หากตัง้คา่เป็น [สะทอ้นภาพ] และตัง้คา่ [52: 
ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ เป็น [ไมใ่ชง้าน] สญัญาณออก HDMI จะหยดุลง (การ
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวจะหยดุลง) หากคณุวางกลอ้งไวโ้ดยไมม่กีารสมัผัส 30 นาที

 แมข้ณะตัง้คา่เป็น [สะทอ้นภาพ] หากคณุเลน่ภาพหรอืแสดงเมนู ภาพ
เคลือ่นไหว HDMI จะไมแ่สดงขึน้

 หลกีเลีย่งการถา่ยภาพนิง่ (น.327) ขณะบันทกึสญัญาณออก HDMI ลงใน
อปุกรณ์บนัทกึภายนอก อปุกรณ์บันทกึภายนอกบางเครือ่งอาจไมซ่งิโครไนซ์
ไทมโ์คด้หรอืเสยีงเขา้กบัภาพเคลือ่นไหว หรอือาจกอ่ใหเ้กดิเสยีงสอดแทรก 
สง่ผลใหภ้าพเคลือ่นไหวไมส่ามารถบนัทกึไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามความตอ้งการ

 ขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มในขณะการดภูาพ ความสวา่งของภาพเคลือ่นไหวที่
ถา่ยดว้ยกลอ้ง อาจดแูตกตา่งจากภาพเคลือ่นไหวทีส่ง่สญัญาณออก HDMI 
ทีบ่นัทกึลงในอปุกรณ์บนัทกึภายนอก

 โดยการกดปุ่ ม <B> คณุสามารถเปลีย่นรปูแบบการแสดงผลได ้
 ไทมโ์คด้สามารถผนวกเขา้กบัภาพเคลือ่นไหวทีส่ง่สญัญาณออก HDMI ได ้

(น.341)
 สญัญาณออก HDMI จะสง่ออกสญัญาณเสยีง (ยกเวน้เมือ่ตัง้คา่ [บนัทกึเสยีง] 
เป็น [ปิด]) 
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 อตัราเฟรม HDMI
สําหรับสญัญาณออก HDMI คณุสามารถตัง้คา่อัตราเฟรมเป็น [อตัโนมตั]ิ 
[59.94i]/[50.00i] [59.94p]/[50.00p] หรอื [23.98p] ตัง้คา่
อัตราเฟรมใหส้มัพันธก์ับอปุกรณ์บันทกึภายนอกทีม่จํีาหน่ายท่ัวไปทีค่ณุ
จะใชบ้ันทกึภาพเคลือ่นไหวผา่นทางสญัญาณออก HDMI

อัตราเฟรมไมส่ามารถตัง้คา่ไดห้าก [24.00p] สําหรับ [z4: คณุ.บนัทกึภาพ.ไหว] 
ตัง้คา่เป็น [ใชง้าน]

 อตัราเฟรมทีเ่ลอืกไดจ้ะแตกตา่งกนัตามการตัง้คา่ [53: ระบบวดิโีอ] หาก
ภาพเคลือ่นไหวไมป่รากฏขึน้บนอปุกรณ์สง่สญัญาณออก HDMI ใหต้ัง้คา่ [53: 
ระบบวดิโีอ] เป็น [สําหรบั NTSC] หรอื [สําหรบั PAL] (ขึน้อยูก่บัมาตรฐาน
วดิโีอของอปุกรณ์สง่สญัญาณของคณุ)

 หากอตัราเฟรมทีต่ัง้ดว้ยตนเองไมส่มัพันธก์บัอปุกรณ์บันทกึภายนอก อัตราเฟรม
จะถกูตัง้โดยอัตโนมัติ

 หากตัง้คา่ [53: อตัราเฟรม HDMI] ของ [59.94i] หรอื [59.94p] ดว้ยกนั
กบัขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว 4 (23.98 ภาพตอ่วนิาท)ี ภาพเคลือ่นไหว
จะถกูแปลงลงตามอัตราสว่น 2:3
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ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
ไอคอนการเตอืนอณุหภูมภิายในสขีาว <s> และสแีดง <E>
 หากอณุหภมูภิายในตัวกลอ้งเพิม่สงูขึน้เนือ่งจากถา่ยภาพเคลือ่นไหวเป็นเวลานาน
หรอืภายใตอ้ณุหภมูแิวดลอ้มทีส่งู ไอคอนสขีาว <s> หรอืสแีดง <E> จะปรากฏ
ขึน้

 ไอคอนสขีาว <s> บง่บอกวา่คณุภาพของภาพนิง่จะลดลง แนะนําใหค้ณุหยดุ
การถ่ายภาพนิง่ชัว่คราวและพักใหก้ลอ้งเย็นลง เนือ่งจากคณุภาพของภาพ
เคลือ่นไหวแทบจะไมม่ผีลกระทบ คณุยังคงสามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหวได ้

 ไอคอนสแีดง <E> บง่บอกวา่การถา่ยภาพเคลือ่นไหวจะสิน้สดุลงโดยอัตโนมัติ
ในไมช่า้ หากเกดิกรณีนีข้ ึน้ คณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพไดอ้กีครัง้จนกวา่อณุหภมูิ
ภายในตวักลอ้งจะลดลง ใหปิ้ดกลอ้งและพักกลอ้งชัว่ครู่

 การถ่ายภาพเคลือ่นไหวในทีอ่ณุหภมูสิงูเป็นระยะเวลานานจะสง่ผลใหไ้อคอน 
<s> หรอื <E> ปรากฏเร็วขึน้ ใหปิ้ดกลอ้งเมือ่ไมถ่า่ยภาพ

การบนัทกึภาพและคณุภาพของภาพ
 หากเลนสท์ีต่ดิมรีะบบลดภาพสัน่และคณุปรบัสวติซร์ะบบลดภาพสัน่ (IS) ไปที ่

<1> ระบบลดภาพสัน่จะทํางานตลอดเวลาแมค้ณุจะไมไ่ดก้ดปุ่ มชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่ก็ตาม ระบบลดภาพสัน่จะใชพ้ลงังานของแบตเตอรีแ่ละอาจลดเวลา
ในการถา่ยภาพเคลือ่นไหวทัง้หมดลง หรอืลดจํานวนภาพทีถ่า่ยได ้หากคณุ
ใชง้านขาตัง้กลอ้งหรอืไมจํ่าเป็นตอ้งใชร้ะบบลดภาพสัน่ คณุควรปรับสวติซ ์IS 
ไปที ่<2>

 ไมโครโฟนในตวักลอ้งจะเก็บเสยีงการทํางานของกลอ้งเชน่กนั ใชไ้มโครโฟน
ภายนอก (มจํีาหน่ายทั่วไป) เพือ่ลดเสยีงการทํางานของกลอ้งในภาพเคลือ่นไหว

 อยา่เชือ่มตอ่อปุกรณ์ใดๆ เขา้กบัชอ่งตอ่เขา้ไมโครโฟนภายนอก นอกจาก
ไมโครโฟนภายนอกเทา่นัน้

 ในการถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงอัตโนมัตหิรอืการระบคุา่ความเร็วชตัเตอร ์หาก
ความสวา่งเปลีย่นแปลงระหวา่งการถ่ายภาพเคลือ่นไหว ภาพเคลือ่นไหวอาจ
หยดุลงชัว่คราว ในกรณีนี ้ใหถ้า่ยภาพเคลือ่นไหวโดยระบคุา่รรูับแสงหรอืตัง้คา่
ระดับแสงดว้ยตนเอง

 หากในภาพมแีหลง่กําเนดิแสงทีส่วา่งจา้ พืน้ทีส่วา่งอาจแสดงเป็นสดํีาบนจอ LCD 
ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึเกอืบจะเหมอืนกนักบัทีแ่สดงในจอ LCD

 ในสภาวะแสงนอ้ย อาจปรากฏน๊อยสห์รอืสผีดิเพีย้นในภาพ ภาพเคลือ่นไหวจะ
ถกูบันทกึเกอืบจะเหมอืนกนักบัทีแ่สดงในจอ LCD

 หากคณุเลน่ภาพเคลือ่นไหวดว้ยอปุกรณ์อืน่ๆ คณุภาพของภาพหรอืเสยีงอาจ
ลดลง หรอืการเลน่อาจไมส่ามารถทําได ้(ถงึแมอ้ปุกรณ์นัน้ๆ จะรองรับรปูแบบ 
MOV/MP4)
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ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
การบนัทกึภาพและคณุภาพของภาพ
 หากคณุใชง้านการด์ทีม่คีวามเร็วในการเขยีนตํา่ ตัวแสดง
หา้ระดับอาจปรากฏทางดา้นขวาของหนา้จอขณะถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว ตัวแสดงนีจ้ะแสดงจํานวนขอ้มลูทีย่งัไมไ่ด ้
เขยีนลงการด์ (ความจุทีเ่หลอือยูข่องหน่วยความจํา
บฟัเฟอรภ์ายใน) ยิง่การด์เขยีนไดช้า้เทา่ไร ตัวแสดงจะ
ยิง่เพิม่สงูขึน้เทา่นัน้ หากระดบัในตวัแสดงเพิม่ขึน้จนเต็ม
ชอ่ง การถา่ยภาพเคลือ่นไหวจะหยดุโดยอตัโนมตัิ
หากการด์มคีวามเร็วในการเขยีนสงู ตัวแสดงจะไมป่รากฏ
หรอื (หากปรากฏ) ระดบัจะแทบไมเ่พิม่ขึน้ กอ่นอืน่ ควรทดสอบถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวสองสามคลปิเพือ่ตรวจดวูา่การด์สามารถเขยีนไดเ้ร็วพอหรอืไม่

 หากตวัแสดงการด์ระบวุา่การด์เต็มและการถ่ายภาพเคลือ่นไหวหยดุลง
โดยอตัโนมตั ิเสยีงกอ่นการสิน้สดุการบนัทกึอาจไมถ่กูบันทกึโดยสมบรูณ์

 หากความเร็วในการเขยีนการด์ลดลง (เนือ่งจากการเรยีบเรยีงขอ้มลู) และตัว
แสดงการด์ปรากฏขึน้ ใหแ้กปั้ญหาโดยทําการฟอรแ์มตการด์ CF (น.67) หรอื
ทําการฟอรแ์มตการด์ SD แบบ Low Level (น.67-68)

การถา่ยภาพนิง่ในระหวา่งทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหว
 สําหรับคณุภาพของภาพนิง่ โปรดด ู“คณุภาพของภาพ” ในหนา้ 311

ตัวแสดง
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10
การเลน่ภาพ

บทนีจ้ะอธบิายถงึวธิกีารเลน่หรอืลบภาพถา่ยและภาพ
เคลือ่นไหว วธิแีสดงภาพถา่ยและภาพเคลือ่นไหวบนจอ
โทรทัศน ์และฟังกช์ัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดภูาพอืน่ๆ

ภาพทีถ่า่ยและบนัทกึจากอปุกรณ์อืน่
กลอ้งนี้อาจไมส่ามารถแสดงภาพทีถ่า่ยจากกลอ้งตวัอืน่ ภาพทีถู่กปรับแตง่
ดว้ยคอมพวิเตอร ์หรอืไฟลภ์าพทีม่กีารเปลีย่นชือ่
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1 เลน่ดภูาพ
 กดปุ่ ม <x>
 ภาพสดุทา้ยทีถ่า่ยหรอืดจูะปรากฏขึน้

2 เลอืกภาพ
 หากตอ้งการดภูาพโดยเริม่จากภาพ
สดุทา้ยทีถ่า่ย ใหห้มนุปุ่ ม <5> ทวน
เข็มนาฬกิาหากตอ้งการดภูาพโดย
เริม่จากภาพแรกทีถ่า่ย ใหห้มนุปุ่ มตาม
เข็มนาฬกิา

 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <B> การแสดง
ขอ้มลูจะเปลีย่นไป

x การเลน่ภาพ

การแสดงภาพทลีะภาพ

ไมแ่สดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูพืน้ฐาน

การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ
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x การเลน่ภาพ

3 ออกจากการเลน่ภาพ
 กดปุ่ ม <x> เพือ่ออกจากการเลน่ภาพ
และกลับสูส่ถานะเตรยีมพรอ้มถา่ยภาพ

ในขณะแสดงหนา้จอขอ้มลูการถา่ยภาพ (น.354) คณุสามารถเอยีง <9> ขึน้
หรอืลงเพือ่เปลีย่นขอ้มลูการถา่ยภาพทีแ่สดงทางดา้นลา่งของหนา้จอดังตอ่ไปนี ้
สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 357-358

ในการแสดงภาพทลีะภาพหรอืการแสดงภาพ
สองภาพ (น.366) คณุสามารถวางตาราง
ระหวา่งการดภูาพได ้
ดว้ย [33: ตารางดภูาพ] คณุสามารถ
เลอืก [3x3 l], [6x4 m] หรอื 
[3x3+diag n] ได ้
ฟังกช์ัน่นีจ้ะสะดวกตอ่การตรวจสอบการเอยีง
แนวตัง้และแนวนอนของรปูถา่ย รวมถงึการ
จัดองคป์ระกอบภาพ

การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ

3 การแสดงตาราง

ขอ้มลูแบบละเอยีด

ขอ้มลู GPS

ขอ้มลูแกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส์

พกิดัส ี/ ขอ้มลูลดจดุรบกวน

เลนส ์/ ขอ้มลูฮสิโตแกรม

ขอ้มลูสมดลุแสงขาว

ขอ้มลูรปูแบบภาพ

ตารางจะไมแ่สดงระหวา่งการดภูาพเคลือ่นไหว
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 การแสดงขอ้มลูพืน้ฐาน

B: การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ

ตวัอยา่งขอ้มลูสาํหรบัภาพนิง่

ความเร็วชตัเตอร์

หมายเลขโฟลเดอร ์
- หมายเลขไฟล์

คะแนน

สถานะการสง่สญัญาณการด์ Eye-Fi

หมายเลขการเลน่ภาพ/
จํานวนภาพทัง้หมด
ทีบ่นัทกึ

ป้องกนัภาพ

การสง่ผา่น Eye-Fi เสร็จสิน้

ตรวจสอบระดบัแบตเตอรี่ การด์

คณุภาพในการ
บนัทกึภาพ

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

ความไวแสง

คา่รรัูบแสง

ปรมิาณการชดเชยแสง
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B: การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ

 การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ 
• ขอ้มลูแบบละเอยีด

* เมือ่คณุถา่ยภาพดว้ยคณุภาพของภาพแบบ RAW+JPEG ขนาดไฟลข์องภาพ RAW 
จะปรากฏขึน้

* <0> จะปรากฏขึน้ระหวา่งการถา่ยภาพแบบใชแ้สงแฟลชโดยไมม่กีารชดเชยระดับ
แสงแฟลช

* <w> และคา่การปรับชว่งไดนามกิจะปรากฏขึน้สําหรับภาพทีถ่า่ยดว้ยโหมด HDR
* <P> จะปรากฏขึน้สําหรับภาพซอ้น
* <M> จะปรากฏขึน้สําหรับภาพทีถ่า่ยดว้ยการลดจุดรบกวนถา่ยหลายภาพ
* <G> จะปรากฏขึน้สําหรับภาพนิง่ทีถ่า่ยระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
* <u> จะปรากฏขึน้สําหรับภาพทีผ่า่นฟังกช์ัน่การประมวลผลภาพ RAW 
หรอืภาพทีม่กีารปรับขนาดภาพกอ่นทําการบนัทกึ

ปรมิาณการชดเชยแสง

ความเร็วชตัเตอร์

โหมดการถา่ยภาพ/
ถา่ยภาพซอ้น

ความไวแสง

วันทีแ่ละเวลาถา่ยภาพ

คณุภาพในการบนัทกึภาพ

ฮสิโตแกรม (ความสวา่ง/RGB)

สมดลุแสงขาว

อณุหภมูสิเีมือ่ตัง้คา่
<P>

ปรับละเอยีด AF

ปรับแกส้มดลุแสงขาว

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

โหมดวดัแสง

ขนาดไฟล์

ปรมิาณการชดเชยระดับ
แสงแฟลช / โหมด HDR / 
ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ

รปูแบบภาพ/การตัง้คา่

ปรับแสง
เหมาะสมอัตโนมตัิ

คา่รรัูบแสง

แถบเลือ่น

หากใชก้ลอ้งตัวอืน่ถา่ยภาพ ขอ้มลูการถา่ยภาพบางสว่นอาจไมป่รากฏขึน้
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• เลนส/์ขอ้มลูฮสิโตแกรม

• ขอ้มลู GPS

ฮสิโตแกรม (ความสวา่ง)

ชือ่เลนส์

ความยาวโฟกสั
ฮสิโตแกรม (RGB)

• ขอ้มลูสมดลุแสงขาว • ขอ้มลูรปูแบบภาพ

• พกิดัส ี/ ขอ้มลูลดจดุรบกวน • ขอ้มลูแกไ้ขความ
คลาดเคลือ่นของเลนส์

ทศิ

ละตจิดู

ระดบัความสงู

ลองจจิดู
UTC (เวลามาตรฐานสากล)

หากไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลู GPS สําหรับภาพถา่ย หนา้จอขอ้มลู GPS จะไมป่รากฏขึน้
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B: การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ

• โหมด < > และ < >: จะไมแ่สดงความเร็วชตัเตอร ์คา่รรูับแสง และความไวแสง 
ISO

• โหมด < >: ไมแ่สดงคา่รรูับแสง และความไวแสง ISO
• โหมด < >: ไมแ่สดงความเร็วชตัเตอร ์และความไวแสง ISO
• โหมด < > + ISO อัตโนมัต:ิ ไมแ่สดงความไวแสง ISO

 การเตอืนบรเิวณสวา่งโพลน
เมือ่ [33: เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน] ไดรั้บการตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] 
พืน้ทีส่ว่นที ่ไดรั้บแสงสวา่งโพลนเกนิจะกะพรบิ เพือ่ใหไ้ดร้ายละเอยีด
ภาพเพิม่เตมิในพืน้ทีส่ว่นทีไ่ดรั้บแสงเกนิทีก่ะพรบิอยู ่ใหต้ัง้คา่ชดเชย
ระดับแสงแฟลชเป็นคา่ลบและถา่ยรปูอกีครัง้

 แสดงจดุ AF
เมือ่ [33: แสดงจดุ AF] ไดรั้บการตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] จดุ AF ทีส่ามารถ
จับโฟกสัไดแ้ลว้จะแสดงเป็นสแีดง หากมกีารตัง้คา่การเลอืกจดุโฟกสัแบบ
อตัโนมตัไิว ้อาจมจีดุโฟกัสอตัโนมัตหิลายจดุปรากฏขึน้มา

ตวัอยา่งการแสดงขอ้มลูภาพเคลือ่นไหว

โหมดการถา่ยภาพ

ขนาดไฟลภ์าพเคลือ่นไหว

ความเร็วชตัเตอร์

วธิกีารบบีอัด

ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

เวลาการถา่ยภาพ, 
เวลาการเลน่ภาพ/ไทมโ์คด้

เลน่ภาพ

คา่รรูบัแสง

อัตราเฟรม

รปูแบบการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ความไวแสง



B: การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ
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 ฮสิโตแกรม
ฮสิโตแกรมความสวา่งแสดงการกระจายระดับคา่แสงและความสวา่งโดยรวม 
ฮสิโตแกรม RGB ใชสํ้าหรับตรวจสอบความอิม่ตัวของสแีละการไลร่ะดับส ี
สามารถสลับจอภาพไดด้ว้ย [33: ฮสิโตแกรม]

การแสดง [ความสวา่ง]
ฮสิโตแกรมคอืกราฟทีแ่สดงการกระจายของระดับ
ความสวา่งของภาพ แกนแนวนอนแสดงถงึระดับ
ความสวา่ง (มดืลงทางซา้ยและสวา่งขึน้ทางขวา) 
ในขณะทีแ่กนแนวตัง้แสดงถงึจํานวนพกิเซลทีม่อียู่
สําหรับระดับความสวา่งแตล่ะแบบ ยิง่มพีกิเซล
คอ่นไปทางซา้ยมากเทา่ใด ภาพยิง่มดืลงเทา่นัน้ 
ยิง่มพีกิเซลคอ่นไปทางขวามากเทา่ใด ภาพยิง่
สวา่งขึน้เทา่นัน้ หากมพีกิเซลมากเกนิไปทางซา้ย 
รายละเอยีดสว่นทีเ่ป็นเงาจะหายไป หากมพีกิเซล
มากเกนิไปทางขวา รายละเอยีดสว่นทีเ่ป็นไฮไลท์
จะหายไป การไลร่ะดับสรีะหวา่งรอยตอ่จะถกูสรา้ง
ใหม ่คณุสามารถดแูนวโนม้ระดับคา่แสงและการ
ไลร่ะดับสโีดยรวมไดโ้ดยการตรวจสอบภาพและฮสิโตแกรมความสวา่งของ
ภาพ

การแสดง [RGB]
ฮสิโตแกรมเป็นกราฟทีแ่สดงการกระจายของระดับความสวา่งของสหีลักๆ 
แตล่ะสใีนภาพ (RGB หรอืสแีดง, สเีขยีว และสน้ํีาเงนิ) แกนแนวนอน
แสดงถงึระดับความสวา่งของส ี(มดืลงทางซา้ยและสวา่งขึน้ทางขวา) 
ในขณะทีแ่กนแนวตัง้แสดงถงึจํานวนพกิเซลทีม่อียูสํ่าหรับระดับความสวา่ง
ของสแีตล่ะส ียิง่มพีกิเซลคอ่นไปทางซา้ยมากเทา่ใด ภาพยิง่มดืลงและมี
สว่นทีโ่ดดนอ้ยลงเทา่นัน้ ยิง่มพีกิเซลคอ่นไปทางขวามากเทา่ใด ภาพยิง่
สวา่งขึน้และสแีน่นมากขึน้เทา่นัน้ หากมพีกิเซลมากเกนิไปทางซา้ย ขอ้มลู
สทีีเ่กีย่วเนือ่งกนัจะขาดหายไป หากมพีกิเซลมากเกนิไปทางขวา สจีะอิม่ตัว
มากเกนิไปโดยไมม่กีารไลร่ะดับสี
คณุสามารถดคูวามอิม่ตัวของสแีละสภาพการไลร่ะดบัสรีวมทัง้แนวโนม้
สมดลุแสงขาวไดโ้ดยการตรวจสอบฮสิโตแกรม RGB ของภาพ

ฮสิโตแกรมตวัอยา่ง

ภาพมดื

ความสวา่งปกติ

ภาพสวา่ง



361

คณุสามารถคน้หาภาพไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยการแสดงภาพแบบดัชนเีป็น 4, 9, 36 
หรอื 100 ภาพบนหนา้จอเดยีว

1 กดปุ่ ม <u>
 ระหวา่งการเลน่ภาพหรอืเมือ่กลอ้งพรอ้ม
ถา่ยภาพ ใหก้ดปุ่ ม <u>

 [6u] จะแสดงขึน้ทางดา้นลา่งขวาของ
หนา้จอ

2 เขา้สูก่ารแสดงภาพแบบดชันี
 หมนุปุ่ ม <6> ทวนเข็มนาฬกิา
 การแสดงภาพแบบดัชน ี4 ภาพจะ
ปรากฏขึน้ ภาพทีเ่ลอืกจะเนน้ใหเ้ห็น
ดว้ยกรอบสสีม้

 การหมนุปุ่ ม <6> ตอ่เนือ่งทวนเข็ม
นาฬกิา จะเปลีย่นการแสดงภาพเป็น 9 
ภาพ, 36 ภาพ และถงึ 100 ภาพ 
หากคณุหมนุปุ่ มตามเข็มนาฬกิา 
การแสดงภาพจะเปลีย่นจาก 100, 36, 
9, 4 และเป็นภาพเดยีว

3 เลอืกภาพ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลือ่นกรอบสสีม้และ
เลอืกภาพ

 กดปุ่ ม <u> เพือ่ยกเลกิไอคอน [6u] 
จากนัน้หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ไปยังหนา้จอ
ถดัไปหรอืภาพกอ่นหนา้

 กดปุ่ ม <0> ในขณะแสดงภาพแบบดัชน ี
เพือ่แสดงภาพทีเ่ลอืกเพยีงภาพเดยีว

x การคน้หาภาพอยา่งรวดเร็ว

H การแสดงภาพหลายภาพบนหนา้จอเดยีว (แสดงภาพแบบดชัน)ี

B B BB



x การคน้หาภาพอยา่งรวดเร็ว
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ในการแสดงภาพทลีะภาพ คณุสามารถหมนุปุ่ ม <6> เพือ่ขา้มภาพไปขา้งหนา้
หรอืกลับหลังโดยขึน้อยูก่บัวธิขีา้มทีค่ณุตัง้คา่ไว ้

1 เลอืก [ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6]
 ภายใตแ้ท็บ [32] ใหเ้ลอืก [ขา้มภาพ
ดว้ยปุ่ ม 6] จากนัน้กด <0>

2 เลอืกวธิขีา้ม
 เลอืกวธิขีา้ม แลว้กด <0>

d: แสดงภาพทลีะภาพ
e: ขา้ม 10 ภาพ
f: ขา้ม 100 ภาพ
g: แสดงตามวนัที่
h: แสดงตามโฟลเดอร์
i: แสดงเฉพาะภาพเคลือ่นไหว
j: แสดงเฉพาะภาพนิง่
P: แสดงเฉพาะภาพทีล็่อคไว้
k: แสดงตามคะแนนภาพ (น.371)

หมนุปุ่ ม <6> เพือ่เลอืก

I การขา้มภาพ (แสดงภาพแบบขา้ม)
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x การคน้หาภาพอยา่งรวดเร็ว

3 เลอืกดโูดยการขา้ม
 กดปุ่ ม <x> เพือ่เลน่ดภูาพ
 ในการแสดงภาพทลีะภาพ ใหห้มนุปุ่ ม 

<6>
 คณุสามารถเลอืกดภูาพดว้ยวธิทีีต่ัง้คา่ไว ้

ตําแหน่งการเลน่ภาพ
วธิขีา้ม

 ในการคน้หาภาพตามวนัทีถ่า่ย ใหเ้ลอืก [วนัที]่
 ในการคน้หาภาพตามโฟลเดอร ์ใหเ้ลอืก [โฟลเดอร]์
 หากการด์มทีัง้ภาพเคลือ่นไหวและภาพนิง่ ใหเ้ลอืก [ภาพเคลือ่นไหว] หรอื 

[ภาพนิง่] เพือ่แสดงอยา่งใดอยา่งหนึง่
 หากไมม่ภีาพทีต่รงกบัการตัง้คา่ [ล็อคภาพ] หรอื [คะแนน] คณุจะไมส่ามารถ
เลอืกดภูาพดว้ยการหมนุปุ่ ม <6>
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คณุสามารถขยายดภูาพบนจอ LCD ไดป้ระมาณ 1.5 เทา่จนถงึ 10 เทา่

1 ขยายภาพ
 สามารถขยายภาพไดด้ังตอ่ไปนี:้ 

1. ระหวา่งการเลน่ภาพ (แสดงภาพทลีะ
ภาพ) 2. ระหวา่งการแสดงภาพหลังจาก
ถา่ยภาพ และ 3. ในสถานะเตรยีมพรอ้ม
ถา่ยภาพ

 กดปุ่ ม <u>
 การแสดงภาพแบบขยายจะปรากฏขึน้ 
บรเิวณทีถ่กูขยายและ [6u] 
จะแสดงขึน้ทางดา้นลา่งขวาของหนา้จอ

 กําลังขยายของภาพจะเพิม่ขึน้เมือ่คณุ
หมนุปุ่ ม <6> ตามเข็มนาฬกิา คณุ
สามารถขยายภาพไดส้งูสดุถงึ 10 เทา่

 กําลังขยายของภาพจะลดลงเมือ่คณุ
หมนุปุ่ ม <6> ทวนเข็มนาฬกิา เฉพาะ
ในกรณีที ่1 และ 3 การหมนุปุ่ มอยา่ง
ตอ่เนือ่งจะเป็นการแสดงภาพแบบดัชน ี
(น.361)

2 เลือ่นดสูว่นตา่งๆ ของภาพ
 ใชปุ้่ ม <9> เพือ่เลือ่นดสูว่นตา่งๆ ของ
ภาพทีถ่กูขยาย

 หากตอ้งการออกจากการแสดงภาพ
แบบขยาย ใหก้ดปุ่ ม <u> หรอืปุ่ ม 
<x> เพือ่กลับสูก่ารแสดงภาพทลีะภาพ

u การขยายภาพ

ตําแหน่งของภาพบรเิวณทีถ่กูขยาย

 เฉพาะในกรณีที ่1 และ 3 คณุสามารถหมนุปุ่ ม <5> เพือ่แสดงภาพอืน่ๆ 
ในขณะทีก่ารขยายภาพยงัคงอยู่

 ไมส่ามารถขยายภาพเคลือ่นไหวได ้
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u การขยายภาพ

ภายใตแ้ท็บ [33] เมือ่คณุเลอืก 
[ขยายภาพ (ประมาณ)] คณุสามารถ
ตัง้คา่กําลังขยายเริม่ตน้และตําแหน่งเริม่ตน้
สําหรับการแสดงภาพแบบขยาย

 1x (ไมข่ยายภาพ)
ไมไ่ดข้ยายภาพ การแสดงภาพแบบขยายจะเริม่ตน้ดว้ยการแสดงภาพเดยีว

 2x, 4x, 8x, 10x (ขยายจากกึง่กลางภาพ)
การแสดงภาพแบบขยายจะเริม่ตน้ทีก่ ึง่กลางของภาพตามกําลังขยายทีเ่ลอืก

 ขนาดจรงิ (จากจดุทีเ่ลอืก)
พกิเซลของภาพทีบ่ันทกึจะแสดงทีป่ระมาณ 100% การแสดงภาพแบบ
ขยายจะเริม่ทีจ่ดุ AF ทีจั่บโฟกัสได ้หากถา่ยภาพดว้ยการโฟกัสดว้ยตนเอง 
การแสดงภาพแบบขยายจะเริม่ทีก่ ึง่กลางของภาพถา่ย

 การขยายเทา่ลา่สดุ (จากกึง่กลาง)
กําลังขยายจะเทา่กบัครัง้ลา่สดุทีค่ณุออกจากการแสดงภาพขยายดว้ย
ปุ่ ม <x> หรอื <u> การแสดงภาพแบบขยายจะเริม่ทีก่ ึง่กลางของภาพ

3 การต ัง้คา่การขยายภาพ

ภาพทีถ่า่ยดว้ย [u+การตดิตาม] หรอื [FlexiZone - Single] (น.301) หรอืดว้ย 
[ภาพบดิเบีย้ว] ทีต่ัง้คา่เป็น [ใชง้าน] (น.184) การแสดงภาพแบบขยายจะเริม่
ทีก่ ึง่กลางของภาพแมว้า่จะมกีารตัง้คา่ [ขนาดจรงิ (จากจดุทีเ่ลอืก)]
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คณุสามารถเปรยีบเทยีบภาพสองภาพคูก่นับนจอ LCD ได ้ในการแสดงภาพสองภาพ 
คณุสามารถใชก้ารแสดงภาพแบบขยายหรอืการแสดงผลแบบขา้ม รวมถงึการล็อค
ภาพ ใหค้ะแนน และลบภาพ

1 ต ัง้คา่การแสดงภาพสองภาพ
 ในระหวา่งการเลน่ภาพ ใหก้ดปุ่ ม <X>
 การแสดงภาพแบบดัชนสีองภาพจะ
ปรากฏขึน้ ภาพทีเ่ลอืกอยูใ่นปัจจบุันจะ
ถกูเนน้ใหเ้ห็นดว้ยกรอบสสีม้

2 เลอืกภาพทีจ่ะนํามาเปรยีบเทยีบ
 กด <0> เพือ่สลับกรอบสสีม้ระหวา่ง
ภาพทัง้สองภาพ

 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพ
 ทําซ้ําขัน้ตอนนีเ้พือ่เลอืกภาพอืน่มา
เปรยีบเทยีบ

 หากภาพทางดา้นซา้ยและขวาเป็นภาพ
เดยีวกนั ไอคอน [ ] จะปรากฏขึน้
ทางดา้นซา้ยบนของทัง้สองภาพ

 การกดปุ่ ม <Q> จะทําใหค้ณุสามารถ
ตัง้คา่กําลังขยายและบรเิวณทีถ่กูขยาย
เดยีวกนัใหก้บัทัง้สองภาพ (การตัง้คา่
การขยายภาพใหก้ับกับภาพทีไ่มไ่ด ้
ไฮไลทด์ว้ยกรอบสสีม้ดว้ย)

 การกดปุ่ ม <x> คา้งไว ้จะทําใหค้ณุ
สามารถแสดงภาพทีถ่กูเนน้ดว้ยกรอบ
สสีม้เป็นภาพเดยีว

 กดปุ่ ม <X> เพือ่ยอ้นกลับไปการแสดง
กอ่นหนา้

X การเปรยีบเทยีบภาพ (แสดงภาพสองภาพ)

 คณุสามารถเปลีย่นการแสดงขอ้มลูไดด้ว้ยการกดปุ่ ม <B>
 คณุไมส่ามารถเลน่ภาพเคลือ่นไหวไดใ้นการแสดงภาพสองภาพ
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คณุสามารถหมนุภาพทีแ่สดงไปยังทศิทางทีต่อ้งการได ้

1 เลอืก [หมนุภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [31] ใหเ้ลอืก [หมนุภาพ] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืกภาพ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพถา่ยที่
ตอ้งการหมนุ

 คณุยังสามารถเลอืกรปูภาพในการแสดง
ภาพแบบดัชนไีด ้(น.361)

3 หมนุภาพ
 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <0> ภาพถา่ย
จะหมนุตามเข็มนาฬกิาดังนี:้ 
90° 9 270° 9 0°

 ในการหมนุภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอนที ่2 
และ 3

b การหมนุภาพ

 หากคณุตัง้คา่ [51: หมนุภาพอตัโนมตั]ิ เป็น [เปิดzD] (น.395) กอ่นถา่ยภาพ
แนวตัง้ คณุไมจํ่าเป็นตอ้งหมนุภาพตามขัน้ตอนขา้งตน้

 หากภาพทีห่มนุไมแ่สดงในทศิทางทีห่มนุระหวา่งการเลน่ภาพ ใหต้ัง้คา่ [51: 
หมุนภาพอตัโนมตั]ิ เป็น [เปิดzD]

 ไมส่ามารถหมนุภาพเคลือ่นไหวได ้
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การป้องกนัภาพจะป้องกันไมใ่หภ้าพถกูลบโดยไมต่ัง้ใจ

1 เลอืก [ป้องกนัภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [31] ใหเ้ลอืก [ป้องกนั
ภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [เลอืกภาพ]
 ภาพจะแสดงขึน้มา

3 เลอืกภาพ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีต่อ้งการ
ป้องกัน

 คณุยังสามารถเลอืกรปูภาพหรอืภาพ
เคลือ่นไหวจากการแสดงภาพแบบ
ดัชนไีด ้(น.361)

4 ป้องกนัภาพ
 กดปุ่ ม <0> เพือ่ทําการล็อคภาพทีเ่ลอืก 
ไอคอน <K> จะปรากฏขึน้บรเิวณ
ดา้นบนของหนา้จอ

 ในการยกเลกิการป้องกนัภาพ ใหก้ดปุ่ ม 
<0> อกีครัง้ ไอคอน <K> จะหายไป

 ในการล็อคภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอนที ่3 
และ 4

K การป้องกนัภาพ

3 การป้องกนัภาพทลีะภาพ

ไอคอนการป้องกนัภาพ
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K การป้องกนัภาพ

คณุสามารถล็อคภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืการด์ในครัง้เดยีว
เมือ่คณุเลอืก [ทกุภาพในโฟลเดอร]์ หรอื 
[ทกุภาพในการด์] ใน [31: ป้องกนัภาพ] 
ภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืการด์จะไดรั้บ
การป้องกัน
ในการยกเลกิการป้องกนัภาพ ใหเ้ลอืก 
[ถอนทกุภาพในโฟลเดอร]์ หรอื [ถอน
ทกุภาพในการด์]

3 การป้องกนัภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืการด์

หากคณุฟอรแ์มตการด์ (น.67) ภาพทีไ่ดร้บัการล็อคภาพจะถกูลบไปดว้ย

 คณุยงัสามารถป้องกนัภาพเคลือ่นไหวไดด้ว้ย
 เมือ่ป้องกนัภาพแลว้ จะไมส่ามารถลบภาพโดยใชฟั้งกช์ัน่การลบของกลอ้งได ้
ในการลบภาพทีไ่ดร้ับการป้องกนั คณุตอ้งยกเลกิการป้องกนักอ่นเป็นลําดับแรก

 หากคณุลบภาพทกุภาพ (น.393) เฉพาะภาพทีไ่ดร้ับการป้องกนัเทา่นัน้ทีจ่ะ
เหลอือยู ่วธินีีม้ปีระโยชน์เมือ่คณุตอ้งการลบภาพทีไ่มต่อ้งการพรอ้มกนัทเีดยีว

 เมือ่เลอืก [ทกุภาพในการด์] หรอื [ถอนทกุภาพในการด์] ภาพจะไดร้ับการ
ป้องกนัภาพหรอืยกเลกิการป้องกนัภาพบนการด์ทีเ่ลอืกไวสํ้าหรับ [บนัทกึ/
ดภูาพ] หรอื [ดภูาพ] ภายใต ้[51: ระบบบนัทกึ+เลอืกการด์/โฟลฯ]



K การป้องกนัภาพ

370

ระหวา่งการเลน่ภาพ คณุสามารถใชปุ้่ ม <c> เพือ่ทําการล็อคภาพได ้

1 เลอืก [หนา้ทีปุ่่ ม m]
 ภายใตแ้ท็บ [53] ใหเ้ลอืก [หนา้ทีปุ่่ ม 

m] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ล็อคภาพ]

3 เลอืกภาพ
 กดปุ่ ม <x> เพือ่เลน่ดภูาพ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีต่อ้งการ
ป้องกัน

 คณุยังสามารถเลอืกรปูภาพหรอืภาพ
เคลือ่นไหวจากการแสดงภาพแบบ
ดัชนไีด ้(น.361)

4 ป้องกนัภาพ
 เมือ่คณุกดปุ่ ม <c> ภาพจะไดร้ับการ
ป้องกันและไอคอน <K> จะปรากฏขึน้

 ในการยกเลกิการป้องกนัภาพ ใหก้ดปุ่ ม 
<c> อกีครัง้ ไอคอน <K> จะหายไป

การล็อคภาพดว้ยปุ่ ม <c>
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คณุสามารถใหค้ะแนนภาพ (ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหว) ตัง้แตห่นึง่ถงึหา้
คะแนน: l/m/n/o/p ซึง่เรยีกวา่คะแนนภาพ

1 เลอืกภาพ
 ระหวา่งการเลน่ภาพ หมนุปุ่ ม <5> เพือ่
เลอืกภาพนิง่หรอืภาพเคลือ่นไหวที่
ตอ้งการใหค้ะแนน

 คณุยังสามารถเลอืกรปูภาพหรอืภาพ
เคลือ่นไหวจากการแสดงภาพแบบ
ดชันไีด ้(น.361)

2 ใหค้ะแนนภาพ
 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <c> สญัลกัษณ์
คะแนนจะเปลีย่นไป: l/m/n/o/
p/ไมม่ี

 ในการใหค้ะแนนภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ํา
ขัน้ตอนที ่1 และ 2

การต ัง้คา่การใหค้ะแนน

การใหค้ะแนนภาพดว้ยปุ่ ม <c>

 หาก [53: หนา้ทีปุ่่ ม m] ไดร้ับการตัง้คา่เป็น [ล็อคภาพ] ใหเ้ปลีย่นเป็น 
[คะแนน]

 หากคณุกดปุ่ ม <Q> เมือ่เลอืก [คะแนน] ใน [53: หนา้ทีปุ่่ ม m] คณุสามารถ
ตัง้คา่สญัลกัษณ์คะแนนทีส่ามารถเลอืกไดเ้มือ่คณุกดปุ่ ม <c>
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1 เลอืก [คะแนน]
 ภายใตแ้ท็บ [32] ใหเ้ลอืก [คะแนน] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืกภาพ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพหรอืภาพ
เคลือ่นไหวทีต่อ้งการใหค้ะแนน

 หากคณุกดปุ่ ม <u> และหมนุปุ่ ม <6> 
ทวนเข็มนาฬกิา คณุจะสามารถเลอืก
ภาพจากการแสดงภาพแบบสามภาพ 
เพือ่กลับสูก่ารแสดงภาพทลีะภาพ 
ใหห้มนุปุ่ ม <6> ตามเข็มนาฬกิา

3 ใหค้ะแนนภาพ
 กดปุ่ ม <0> และกรอบสฟ้ีาจะปรากฏขึน้
ตามทีแ่สดงในภาพประกอบ

 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกคะแนน จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

 จํานวนของภาพทัง้หมดทีม่กีารให ้
คะแนนจะถกูนับและแสดงสําหรับ
คะแนนแตล่ะกลุม่

 ในการใหค้ะแนนภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ํา
ขัน้ตอนที ่2 และ 3

3 การต ัง้คา่การใหค้ะแนนดว้ยเมนู
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การตัง้คา่การใหค้ะแนน

สามารถแสดงภาพไดม้ากถงึ 999 ภาพตอ่หนึง่กลุม่คะแนน หากมภีาพมากกวา่ 999 
ภาพตอ่หนึง่กลุม่คะแนน [###] จะปรากฏขึน้

การใชป้ระโยชนจ์ากคะแนน
 ดว้ย [32: ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6] คณุจะสามารถแสดงเฉพาะภาพทีม่กีารให ้
คะแนนได ้

 ดว้ย [32: สไลดโ์ชว]์ คณุจะสามารถดไูดเ้ฉพาะภาพทีม่กีารใหค้ะแนนได ้
 ดว้ย Digital Photo Professional (EOS ซอฟตแ์วร,์ น.536) คณุจะสามารถ
เลอืกเฉพาะภาพทีม่กีารใหค้ะแนนได ้(ภาพนิง่เทา่นัน้)

 ดว้ย Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 หรอื Windows Vista คณุ
สามารถดคูะแนนภาพแตล่ะไฟลใ์นสว่นของการแสดงขอ้มลูไฟลห์รอืใน
โปรแกรมแสดงภาพทีใ่หม้าได ้(ภาพนิง่เทา่นัน้)
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ระหวา่งการเลน่ภาพ คณุสามารถกดปุ่ ม <Q> เพือ่ตัง้คา่ดงัตอ่ไปนี้: [J: ป้องกนั
ภาพ], [b: หมนุภาพ], [9: คะแนน], [R: ประมวลผลภาพ RAW (ภาพ 
RAW เทา่นัน้)], [S: ปรับขนาด (ภาพ JPEG เทา่นัน้)], [ : เตอืนบรเิวณสวา่ง
โพลน], [ : แสดงจดุ AF] และ [e: ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6]
สําหรับภาพเคลือ่นไหว สามารถตัง้คา่ไดเ้ฉพาะฟงักช์ ัน่ทีเ่ป็นตวัหนาดา้นบน

1 กดปุ่ ม <Q>
 ในระหวา่งการเลน่ภาพ ใหก้ดปุ่ ม <Q>
 ตัวเลอืกการควบคมุอยา่งรวดเร็วจะ
ปรากฏขึน้

2 เลอืกตวัเลอืกและต ัง้คา่
 เอยีง <9> ขึน้หรอืลงเพือ่เลอืกฟังกช์ัน่
 การตัง้คา่ของฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกจะแสดง
อยูด่า้นลา่ง

 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่ตัง้คา่
 สําหรับการประมวลผลภาพ RAW และ
การปรับขนาด ใหก้ดปุ่ ม <0> และตัง้คา่
ฟังกช์ัน่ สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบั
การประมวลผลภาพ RAW โปรดดหูนา้ 
398 และการปรับขนาด โปรดดหูนา้ 403 
หากตอ้งการยกเลกิ ใหก้ดปุ่ ม <M>

3 ออกจากการต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <Q> เพือ่ออกจากหนา้จอการ
ควบคมุอยา่งรวดเร็ว

Q การควบคมุอยา่งรวดเร็วขณะเลน่ภาพ
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Q การควบคมุอยา่งรวดเร็วขณะเลน่ภาพ

ในการหมนุภาพ ใหต้ัง้คา่ [51: หมนุภาพอตัโนมตั]ิ เป็น [เปิดzD] หากตัง้คา่ 
[51: หมนุภาพอตัโนมตั]ิ เป็น [เปิดD] หรอื [ปิด] การตัง้คา่ [b หมนุภาพ] 
จะถกูบนัทกึไปยงัภาพ แตก่ลอ้งจะไมห่มนุภาพตอนทีแ่สดงภาพ

 การกดปุ่ ม <Q> ระหวา่งการแสดงภาพแบบดชันีจะสลบัไปยงัการแสดงภาพ
ทลีะภาพและหนา้จอการควบคมุอยา่งรวดเร็วจะปรากฏ การกดปุ่ ม <Q> อกีครัง้
จะกลับไปยงัหนา้การแสดงภาพแบบดัชนี

 สําหรับภาพทีถ่า่ยโดยใชก้ลอ้งอืน่ ตวัเลอืกทีค่ณุสามารถเลอืกไดอ้าจมจํีากดั
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คณุสามารถเลน่ภาพเคลือ่นไหวไดส้ามวธิดีังนี:้

ดว้ยการเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กับเครือ่งรับ
โทรทัศนด์ว้ยสาย HDMI รุ่น HTC-100 
(แยกจําหน่าย) คณุจะสามารถเลน่ภาพนิง่
และภาพเคลือ่นไหวของกลอ้งบนเครือ่ง
รับโทรทัศนไ์ด ้

คณุสามารถเลน่ภาพเคลือ่นไหวบนจอ LCD 
ของกลอ้งได ้คณุยังสามารถแกไ้ขฉากแรก
และฉากสดุทา้ยของภาพเคลือ่นไหวออกได ้
และเลน่ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวบนการด์
เป็นสไลดโ์ชวแ์บบอตัโนมัติ

k การเพลดิเพลนิกบัภาพเคลือ่นไหว

เลน่บนเครือ่งรบัโทรทศัน์ (น.385)

เลน่ภาพบนจอ LCD ของกลอ้ง (น.378-379)

 เนื่องจากเครือ่งบนัทกึฮารด์ดสิกไ์มม่พีอรต์เขา้ HDMI จงึไมส่ามารถเชือ่มตอ่
กลอ้งกบัเครือ่งบนัทกึฮารด์ดสิกไ์ดด้ว้ยสาย HDMI

 แมว้า่จะเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งบนัทกึฮารด์ดสิกด์ว้ยสาย USB แตจ่ะไม่
สามารถเลน่หรอืบันทกึภาพเคลือ่นไหวและภาพนิง่ได ้

ภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขดว้ยคอมพวิเตอรไ์มส่ามารถเขยีนซํ้าไปยังการด์และเลน่ภาพ
ดว้ยกลอ้งได ้
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k การเพลดิเพลนิกบัภาพเคลือ่นไหว

ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวทีบ่ันทกึในการด์สามารถ
ถา่ยโอนไปยังคอมพวิเตอรแ์ละเลน่ดว้ย 
ImageBrowser EX (EOS ซอฟตแ์วร)์ ได ้

เลน่ภาพและแกไ้ขดว้ยคอมพวิเตอร์ (น.536)

เพือ่ใหภ้าพเคลือ่นไหวเลน่ไดอ้ยา่งราบรืน่บนคอมพวิเตอร ์ใหใ้ชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร์
ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู สําหรับความตอ้งการดา้นฮารด์แวรค์อมพวิเตอรข์อง 
ImageBrowser EX โปรดดคููม่อืผูใ้ช ้ImageBrowser EX (PDF)

หากคณุตอ้งการใชซ้อฟตแ์วรท์ีม่จํีาหน่ายในทอ้งตลาดในการเลน่หรอืแกไ้ข
ภาพเคลือ่นไหว โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชง้านไดก้บัไฟล ์MOV หรอื MP4 สําหรับ
รายละเอยีดเรือ่งซอฟตแ์วรท์ีม่จํีาหน่ายในทอ้งตลาด โปรดตดิตอ่ผูผ้ลติซอฟตแ์วร์
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1 เลน่ดภูาพ
 กดปุ่ ม <x> เพือ่แสดงภาพ

2 เลอืกภาพเคลือ่นไหว
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพเคลือ่นไหว
ทีต่อ้งการเลน่

 ในขณะแสดงภาพทลีะภาพ ไอคอน 
<s1> ทีแ่สดงทางดา้นบนซา้ยบง่
บอกวา่เป็นภาพเคลือ่นไหว

 ในขณะแสดงภาพแบบดัชน ีแถบรอยปรุ
ตรงขอบซา้ยของภาพขนาดยอ่บง่บอกวา่
เป็นภาพเคลือ่นไหว เนือ่งจากไม่
สามารถเลน่ภาพเคลือ่นไหวไดร้ะหวา่ง
การแสดงภาพแบบดชัน ีใหก้ดปุ่ ม <0> 
เพือ่เปลีย่นเป็นการแสดงภาพทลีะภาพ

3 ในขณะแสดงภาพทลีะภาพ กดปุ่ ม <0>
 แผงควบคมุการเลน่ภาพเคลือ่นไหวจะ
ปรากฏขึน้ทางดา้นลา่งของหนา้จอ

4 เลน่ภาพเคลือ่นไหว
 เลอืก [7] (เลน่) จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 ภาพเคลือ่นไหวจะเริม่เลน่
 คณุสามารถหยดุเลน่ภาพเคลือ่นไหว
ชัว่ขณะไดโ้ดยกดปุ่ ม <0>

 คณุสามารถปรับระดับเสยีงระหวา่งการ
เลน่ภาพเคลือ่นไหวไดโ้ดยหมนุปุ่ ม 
<6>

 สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั
วธิกีารเลน่ภาพ โปรดดหูนา้ถัดไป

k การเลน่ภาพเคลือ่นไหว

ลําโพง 

 กอ่นฟังเสยีงของภาพเคลือ่นไหวผ่านหฟัูง ใหล้ดระดับเสยีงลงเพือ่ไมใ่หห้ขูอง
คณุไดร้ับอันตราย

 กลอ้งนี้อาจไมส่ามารถเลน่ภาพเคลือ่นไหวทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งอืน่
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k การเลน่ภาพเคลือ่นไหว

แผงควบคมุการเลน่ภาพเคลือ่นไหว

การทํางาน คําอธบิายการเลน่ภาพ

7 เลน่ กดปุ่ ม <0> เพือ่สลับระหวา่งเลน่กบัหยดุชัว่ขณะ

8 เลน่ภาพชา้
ปรับความเร็วการเลน่ภาพชา้โดยหมนุปุ่ ม <5> ความเร็วในการ
เลน่ภาพชา้จะแสดงทางดา้นบนขวาของหนา้จอ

5 เฟรมแรก แสดงเฟรมแรกของภาพเคลือ่นไหว

3 เฟรมทีแ่ลว้
แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <0> จะแสดงเฟรมกอ่นหนา้ทลีะเฟรม 
หากคณุกดปุ่ ม <0> คา้งไว ้ภาพเคลือ่นไหวจะเลน่ยอ้นกลับ

6 เฟรมถดัไป
แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <0> จะเลน่ภาพเคลือ่นไหวแบบเฟรม
ตอ่เฟรม หากคณุกดปุ่ ม <0> คา้งไว ้ภาพเคลือ่นไหวจะเลน่
อยา่งรวดเร็ว

4 เฟรมสดุทา้ย แสดงเฟรมสดุทา้ยของภาพเคลือ่นไหว

X แกไ้ข แสดงหนา้จอสําหรับการตดัตอ่ (น.380)

ตําแหน่งการเลน่ภาพ

mm’ ss”
เวลาการเลน่ภาพ (นาท:ีวนิาท ีเมือ่ตัง้คา่ [เวลาดภูาพเคลือ่นฯ: 
เวลาบนัทกึ])

hh:mm:ss.ff (DF)
hh:mm:ss:ff (NDF)

ไทมโ์คด้ (ชัว่โมง:นาท:ีวนิาท:ีเฟรม เมือ่ตัง้คา่ [เวลาดภูาพ
เคลือ่นฯ: ไทมโ์คด้])

9 ระดบัเสยีง
หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ปรับระดบัเสยีงของลําโพงในตัวกลอ้ง 
(น.378) หรอืหฟัูง

32 เพือ่กลับสูก่ารแสดงภาพทลีะภาพ ใหก้ดปุ่ ม <M>

 ดว้ยแบตเตอรีแ่พ็ค LP-E6N ทีช่ารจ์ไฟจนเต็ม จะมเีวลาในการเลน่ภาพแบบ
ตอ่เนื่องทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C/73°F) ประมาณ 3 ชัว่โมง 20 นาที

 ดว้ยการเชือ่มตอ่หฟัูงทีม่ปีลั๊กขนาดเล็กเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 3.5 มม. ทีม่จํีาหน่าย
ทัว่ไปเขา้กบัชอ่งเสยีบหฟัูง (น.23) คณุจะสามารถฟังเสยีงของภาพเคลือ่นไหวได ้
(น.337)

 หากคณุเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งรับโทรทัศนเ์พือ่เลน่ภาพเคลือ่นไหว (น.385) 
ใหป้รับระดับเสยีงโดยใชเ้ครือ่งรับโทรทัศน ์(การหมนุปุ่ ม <6> จะไมเ่ปลีย่นระดับ
เสยีง) หากมเีสยีงสญัญาณรบกวน ใหว้างกลอ้งใหไ้กลจากเครือ่งรับโทรทัศน์
หรอืลดระดบัเสยีงของโทรทศันล์ง

 หากคณุถา่ยภาพนิง่ในขณะทีค่ณุถา่ยภาพเคลือ่นไหว ภาพนิง่จะแสดงขึน้ประมาณ 
1 วนิาทใีนระหวา่งเลน่ภาพเคลือ่นไหว
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คณุสามารถแกไ้ขฉากแรกและฉากสดุทา้ยของภาพเคลือ่นไหวออกไดท้ลีะสว่น
เพิม่ประมาณ 1 วนิาที

1 ในหนา้จอการเลน่ภาพเคลือ่นไหว 
ใหเ้ลอืก [X]
 แผงการแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวจะปรากฏ
ขึน้ทางดา้นลา่งของหนา้จอ

2 ระบสุว่นทีจ่ะแกไ้ขออก
 เลอืก [U] (ตัดตอนเริม่) หรอื [V] 

(ตัดตอนจบ) จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เอยีง <9> ไปทางซา้ยหรอืขวาเพือ่ดู
เฟรมกอ่นหนา้หรอืเฟรมถัดไป ทําคา้งไว ้
เพือ่เดนิหนา้หรอืยอ้นกลับเฟรมอยา่ง
รวดเร็ว หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลน่ภาพแบบ
เฟรมตอ่เฟรม

 หลงัจากตดัสนิใจไดว้า่จะแกไ้ขสว่นใดออก 
ใหก้ด <0> สว่นทีไ่ฮไลทเ์ป็นสเีทา
ดา้นบนสดุของหนา้จอเป็นสว่นทีจ่ะ
ยังเหลอือยู่

3 ตรวจสอบภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ข
แลว้
 เลอืก [7] และกด <0> เพือ่เลน่ภาพ
เคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขแลว้

 ในการเปลีย่นการแกไ้ข ใหก้ลับไปทํา
ขัน้ตอนที ่2

 หากตอ้งการยกเลกิการแกไ้ข ใหก้ดปุ่ ม 
<M> จากนัน้เลอืก [ตกลง] บนหนา้จอ
แสดงการยนืยัน

X การแกไ้ขฉากแรกและฉากสดุทา้ยของภาพเคลือ่นไหว
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X การแกไ้ขฉากแรกและฉากสดุทา้ยของภาพเคลือ่นไหว

4 บนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขแลว้
 เลอืก [W] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 หนา้จอการบนัทกึจะปรากฏขึน้
 ในการบันทกึเป็นภาพเคลือ่นไหวใหม ่
ใหเ้ลอืก [ไฟลใ์หม]่ ในการบันทกึและ
เขยีนทับไฟลภ์าพเคลือ่นไหวตน้ฉบับ 
ใหเ้ลอืก [เขยีนทบั] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

 บนหนา้จอแสดงการยนืยัน ใหเ้ลอืก 
[ตกลง] เพือ่บันทกึภาพเคลือ่นไหว
ทีแ่กไ้ขแลว้ และกลับสูห่นา้จอการเลน่
ภาพเคลือ่นไหว

 เนื่องจากการแกไ้ขทําเพิม่ทลีะประมาณ 1 สว่นเพิม่วนิาท ี(ตําแหน่งทีทํ่าระบดุว้ย 
[ ] ทีด่า้นบนสดุของหนา้จอ) ตําแหน่งทีแ่ทจ้รงิทีม่กีารแกไ้ขภาพเคลือ่นไหว
อาจตา่งจากตําแหน่งทีค่ณุระบุ

 หากการด์มทีีว่า่งไมเ่พยีงพอ ตวัเลอืก [ไฟลใ์หม]่ จะไมส่ามารถเลอืกได ้
 เมือ่ระดบัพลังงานแบตเตอรีตํ่า่ การแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวจะไมส่ามารถทําได ้
ใชแ้บตเตอรีท่ีช่ารจ์ไฟจนเต็ม

 กลอ้งนี้ไมส่ามารถแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งอืน่
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คณุสามารถเลน่ภาพทีอ่ยูใ่นการด์เป็นสไลดโ์ชวอ์ตัโนมัตไิด ้

1 เลอืก [สไลดโ์ชว]์
 ภายใตแ้ท็บ [32] ใหเ้ลอืก 

[สไลดโ์ชว]์ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืกภาพทีจ่ะเลน่
 เลอืกตัวเลอืกทีต่อ้งการบนหนา้จอ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

ทกุภาพ/ภาพเคลือ่นไหว/ภาพนิง่/
ล็อคภาพ
 เลอืกอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้ 

[jทกุภาพ] [kภาพเคลือ่นไหว] 
[zภาพนิง่] [Jล็อคภาพ] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

วนัที/่โฟลเดอร/์คะแนน
 เลอืกอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้ 

[iวนัที]่ [nโฟลเดอร]์ [9คะแนน]
 เมือ่ <zH> มกีารไฮไลท ์ใหก้ดปุ่ ม 

<B>
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

3 สไลดโ์ชว ์(การเลน่ภาพอตัโนมตั)ิ

จํานวนของภาพทีจ่ะเลน่

วนัที่ โฟลเดอร์ คะแนน
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3 สไลดโ์ชว ์(การเลน่ภาพอัตโนมัต)ิ

3 กาํหนดคา่ [ต ัง้คา่] ตามทีต่อ้งการ
 เลอืก [ต ัง้คา่] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 กําหนดการตัง้คา่ [ระยะเวลาทีเ่ลน่] และ 

[เลน่ซํา้] สําหรับภาพนิง่
 หลังจากกําหนดการตัง้คา่เรยีบรอ้ยแลว้ 
ใหก้ดปุ่ ม <M>

รายการ คําอธบิายการเลน่ภาพ

jทกุภาพ ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวทัง้หมดในการด์จะถกูเลน่

iวนัที่ ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวทีถ่า่ยในวนัทีเ่ลอืกจะถูกเลน่

nโฟลเดอร์ ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืกจะถกูเลน่

kภาพเคลือ่นไหว เฉพาะภาพเคลือ่นไหวในการด์จะถกูเลน่

zภาพนิง่ เฉพาะภาพนิง่ในการด์จะถกูเลน่

Jภาพถกูล็อค
เฉพาะภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวทีไ่ดร้ับการล็อคภาพในการด์จะ
ถกูเลน่

9คะแนน เฉพาะภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวทีม่คีะแนนทีเ่ลอืกจะถกูเลน่

ระยะเวลาทีเ่ลน่ เลน่ซํา้

เมือ่เลอืก [ทกุภาพ] ภาพบนการด์ทีเ่ลอืกสําหรับ [บนัทกึ/ดภูาพ] หรอื [เลน่ภาพ] 
ภายใต ้[51: ระบบบนัทกึ+เลอืกการด์/โฟลฯ] จะถกูเลน่



3 สไลดโ์ชว ์(การเลน่ภาพอตัโนมัต)ิ
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4 เร ิม่สไลดโ์ชว์
 เลอืก [เร ิม่] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 หลังจาก [กาํลงัโหลดภาพ...] แสดงขึน้ 
สไลดโ์ชวจ์ะเริม่เลน่

5 ออกจากสไลดโ์ชว์
 ในการออกจากสไลดโ์ชวแ์ละกลับไปยัง
หนา้จอการตัง้คา่ ใหก้ดปุ่ ม <M>

 ในการหยดุเลน่สไลดโ์ชวช์ัว่ขณะ ใหก้ดปุ่ ม <0> ระหวา่งการหยดุชัว่ขณะ [G] 
จะแสดงขึน้ทางดา้นซา้ยบนของภาพ กด <0> อกีครัง้เพือ่กลับมาเลน่สไลดโ์ชว์
ตอ่

 ระหวา่งการเลน่ภาพอตัโนมัต ิคณุสามารถกดปุ่ ม <B> เพือ่เปลีย่นรปูแบบการ
แสดงภาพนิง่ได ้(น.354)

 ระหวา่งการเลน่ภาพเคลือ่นไหว คณุสามารถปรับระดบัเสยีงไดโ้ดยการหมนุปุ่ ม 
<6>

 ระหวา่งการเลน่ภาพอตัโนมตัหิรอืการหยดุชัว่คราว คณุสามารถหมนุปุ่ ม <5> 
เพือ่ดภูาพอืน่

 ระหวา่งการเลน่ภาพอตัโนมตั ิปิดสวติซอ์ัตโนมัตจิะไมทํ่างาน
 ระยะเวลาทีเ่ลน่อาจแตกตา่งออกไปโดยขึน้อยูก่บัภาพ
 ในการดสูไลดโ์ชวบ์นเครือ่งรับโทรทศัน ์โปรดดหูนา้ 385
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ดว้ยการเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งรับโทรทัศนด์ว้ยสาย HDMI (แยกจําหน่าย) 
คณุจะสามารถเลน่ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวของกลอ้งบนเครือ่งรับโทรทัศนไ์ด ้
สําหรับสาย HDMI แนะนําใหใ้ชส้าย HDMI รุน่ HTC-100 (แยกจําหน่าย)
หากไมม่ภีาพปรากฏขึน้บนหนา้จอ ใหต้ัง้คา่ [53: ระบบวดิโีอ] ใหถ้กูตอ้งกบั 
[สําหรบั NTSC] หรอื [สําหรบั PAL] (ขึน้อยูก่ับมาตรฐานวดิโีอของเครือ่งรับ
โทรทัศนข์องคณุ) 

1 เชือ่มตอ่สาย HDMI กบักลอ้ง
 เสยีบปลั๊กในชอ่งสญัญาณ 

<D> โดยใหโ้ลโก ้
<dHDMI MINI> หนัไปทางดา้นหนา้
ของกลอ้ง

2 เชือ่มตอ่สาย HDMI กบัเครือ่งรบั
โทรทศัน์
 เชือ่มตอ่สาย HDMI เขา้กับพอรต์ HDMI 

IN ของเครือ่งรับโทรทัศน์

3 เปิดเครือ่งรบัโทรทศันแ์ละสลบั
ชอ่งสญัญาณเขา้วดิโีอของเครือ่ง
รบัโทรทศันเ์พือ่เลอืกพอรต์ทีเ่ชือ่ม
ตอ่อยู่

4 ปรบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<1>

5 กดปุ่ ม <x>
 ภาพจะปรากฏบนหนา้จอโทรทัศน ์(ภาพ
จะไมแ่สดงบนจอ LCD ของกลอ้ง)

 ภาพจะแสดงทีค่วามละเอยีดสงูสดุของ
เครือ่งรับโทรทัศนโ์ดยอตัโนมัติ

 โดยการกดปุ่ ม <B> คณุสามารถ
เปลีย่นรปูแบบการแสดงผลได ้

 ในการเลน่ภาพเคลือ่นไหว ใหด้หูนา้ 378

การดภูาพบนเครือ่งรบัโทรทศัน์



การดภูาพบนเครือ่งรับโทรทศัน์

386

หากเครือ่งรับโทรทัศนท์ีม่กีารเชือ่มตอ่กับกลอ้งดว้ยสาย HDMI ทีใ่ชง้านไดก้บั 
HDMI CEC* คณุสามารถใชร้โีมทคอนโทรลของเครือ่งรับโทรทัศนใ์นการเลน่ได ้
* ฟังกช์ัน่มาตรฐาน HDMI ทําใหส้ามารถใชง้านอปุกรณ์ HDMI ในการควบคมุระหวา่งกนัได ้
ดงันัน้คณุจงึสามารถควบคมุอปุกรณ์ทัง้หมดโดยใชร้โีมทคอนโทรลเพยีงอันเดยีว

1 ต ัง้คา่ [ควบคมุผา่น HDMI] เป็น 
[ใชง้าน]
 ภายใตแ้ท็บ [33] ใหเ้ลอืก [ควบคมุผา่น 

HDMI] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เลอืก [เปิด] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เชือ่มตอ่กลอ้งกบัเครือ่งรบัโทรทศัน์
 ใชส้าย HDMI เพือ่เชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบั
เครือ่งรับโทรทัศน์

 ชอ่งสญัญาณเขา้ของเครือ่งรับโทรทัศน์
จะสลับไปยังพอรต์ HDMI ทีเ่ชือ่มตอ่กบั
กลอ้งโดยอัตโนมัต ิหากสญัญาณไมส่ลับ
โดยอัตโนมตั ิใหใ้ชร้โีมทคอนโทรลของ
เครือ่งรับโทรทัศนเ์ลอืกพอรต์เขา้ HDMI 
ทีส่ายเชือ่มตอ่อยู่

การใชเ้ครือ่งรบัโทรทศัน ์HDMI CEC

 ปรับระดบัเสยีงของภาพเคลือ่นไหวดว้ยเครือ่งรับโทรทัศน์ ไมส่ามารถปรับระดับ
เสยีงดว้ยกลอ้งได ้

 กอ่นเชือ่มตอ่หรอืถอดสายระหวา่งกลอ้งและเครือ่งรับโทรทัศน์ ใหปิ้ดกลอ้งและ
เครือ่งรับโทรทศันก์อ่น

 บางสว่นของภาพทีแ่สดงอาจถูกตัดออกโดยขึน้อยูก่บัเครือ่งรบัโทรทศันท์ีใ่ช ้
 อยา่ตอ่อปุกรณ์สญัญาณออกใดๆ กบัชอ่งสญัญาณ <D> ของกลอ้ง 
เพราะอาจทําใหเ้กดิการทํางานทีผ่ดิปกตไิด ้

 เครือ่งรับโทรทศันบ์างรุน่อาจไมส่ามารถแสดงภาพเคลือ่นไหวทีถ่า่ยได ้
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การดภูาพบนเครือ่งรับโทรทศัน์

3 กดปุ่ ม <x> ของกลอ้ง
 ภาพจะปรากฏบนหนา้จอโทรทัศนแ์ละ
คณุสามารถใชร้โีมทคอนโทรลของ
เครือ่งรับโทรทัศนเ์พือ่ควบคมุการเลน่
ภาพได ้

4 เลอืกภาพ
 เล็งรโีมทคอนโทรลไปทางเครือ่งรับ
โทรทัศนแ์ละกดปุ่ ม / เพือ่เลอืกภาพ

5 กดปุ่ ม Enter ของรโีมทคอนโทรล
 เมนูจะปรากฏและคณุสามารถทําการเลน่
ภาพทีแ่สดงทางซา้ยได ้

 กดปุ่ ม / ของรโีมทคอนโทรล 
เพือ่เลอืกตัวเลอืกทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 
Enter สําหรับสไลดโ์ชว ์ใหก้ดปุ่ ม / 
เพือ่เลอืกตัวเลอืก จากนัน้กดปุ่ ม Enter

 หากคณุเลอืก [ยอ้นกลบั] และกดปุ่ ม 
Enter เมนูจะหายไปและคณุสามารถใช ้
ปุ่ ม / เพือ่เลอืกภาพได ้

เมนกูารเลน่ภาพนิง่

เมนกูารเลน่ภาพเคลือ่นไหว

: ยอ้นกลับ
: ดัชน ี9 ภาพ
: เลน่ภาพเคลือ่นไหว
: สไลดโ์ชว์
: แสดงขอ้มลูถา่ยภาพ
: หมนุภาพ

ระหวา่งการแสดงภาพสองภาพ (น.366) จะไมส่ามารถเลน่ภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล
ของโทรทศันไ์ด ้ในการใชร้โีมทคอนโทรลของโทรทศันเ์ลน่ภาพ ใหก้ดปุ่ ม <X> 
เพือ่กลับไปการแสดงภาพทลีะภาพกอ่น

 เครือ่งรับโทรทศันบ์างรุน่อาจตอ้งใหค้ณุเปิดใชง้านการเชือ่มตอ่ HDMI CEC กอ่น 
สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้านเครือ่งรับโทรทศัน์

 เครือ่งรับโทรทศันบ์างรุน่ แมแ้ตรุ่น่ทีใ่ชง้านไดก้บั HDMI CEC อาจไมส่ามารถ
ทํางานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ในกรณีดังกลา่ว ใหต้ัง้คา่ [33: ควบคมุผา่น HDMI] 
เป็น [ไมใ่ชง้าน] และใชก้ลอ้งเพือ่ควบคมุการเลน่ภาพ
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ภาพทีบ่ันทกึบนการด์สามารถคัดลอกไปยังการด์อืน่ได ้

1 เลอืก [คดัลอกภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [31] ใหเ้ลอืก [คดัลอก
ภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [เลอืกภาพ]
 ตรวจสอบตน้ทางการคัดลอกและ
หมายเลขของการด์ปลายทาง รวมถงึ
พืน้ทีท่ีเ่หลอือยู่

 เลอืก [เลอืกภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 เลอืกโฟลเดอร์
 เลอืกโฟลเดอรท์ีม่ภีาพทีค่ณุตอ้งการ
คัดลอก จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ตรวจสอบภาพทีแ่สดงอยูด่า้นขวา
เพือ่เลอืกไปยังโฟลเดอรท์ีต่อ้งการ

 ภาพในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืกจะปรากฏขึน้

a การคดัลอกภาพ

3 การคดัลอกภาพทลีะภาพ

จํานวนภาพในโฟลเดอร์

ชือ่โฟลเดอร์

หมายเลขไฟลตํ์า่สดุ

หมายเลขไฟลส์งูสดุ

ตน้ทางการคัดลอกคอืการด์ทีเ่ลอืกสําหรับ [บนัทกึ/ดภูาพ] หรอื [ดภูาพ] ภายใต ้
[51: ระบบบนัทกึ+เลอืกการด์/โฟลฯ]
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a การคดัลอกภาพ

 4 เลอืกภาพทีจ่ะคดัลอก
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะ
คดัลอก จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ไอคอน [X] จะปรากฏขึน้ทางดา้น
บนซา้ยของหนา้จอ

 หากคณุกดปุ่ ม <u> และหมนุปุ่ ม 
<6> ทวนเข็มนาฬกิา คณุจะสามารถ
เลอืกภาพจากการแสดงภาพแบบสาม
ภาพ เพือ่กลับสูก่ารแสดงภาพทลีะภาพ 
ใหห้มนุปุ่ ม <6> ตามเข็มนาฬกิา

 ในการเลอืกภาพอืน่ทีจ่ะคัดลอก ใหทํ้าซ้ํา
ขัน้ตอนที ่4

5 กดปุ่ ม <c>
 หลังจากเลอืกภาพทีจ่ะคัดลอกทัง้หมด
แลว้ ใหก้ดปุ่ ม <c>

6 เลอืก [ตกลง]
 ตรวจสอบการด์ทีจ่ะคัดลอกไป 
จากนัน้เลอืก [ตกลง]

7 เลอืกโฟลเดอรป์ลายทาง
 เลอืกโฟลเดอรป์ลายทางทีค่ณุตอ้งการ
คดัลอกภาพ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เลอืก [สรา้งโฟลเดอร]์ เพือ่สรา้ง
โฟลเดอรใ์หม่

จํานวนภาพทัง้หมดทีเ่ลอืก
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8 เลอืก [ตกลง]
 ตรวจสอบขอ้มลูของการด์ตน้ทางและ
การด์ปลายทาง จากนัน้เลอืก [ตกลง]

 การคัดลอกจะเริม่และการทํางานจะ
ปรากฏขึน้

 เมือ่การคัดลอกเสร็จสิน้ ผลการดําเนนิ
งานจะปรากฏขึน้ เลอืก [ตกลง] เพือ่
กลับไปยังหนา้จอในขัน้ตอนที ่2

คณุสามารถคัดลอกภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืการด์ในครัง้เดยีว
ภายใต ้[x1: คดัลอกภาพ] เมือ่คณุเลอืก 
[เลอืกn] หรอื [ทกุภาพ] คณุจะสามารถ
คัดลอกทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืการด์ได ้

3 การคดัลอกทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืการด์
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a การคดัลอกภาพ

 ชือ่ไฟลข์องภาพทีค่ัดลอกจะเหมอืนกบัชือ่ไฟลข์องภาพตน้ทาง
 หากตัง้ [เลอืกภาพ] อยู ่คณุจะไมส่ามารถคัดลอกภาพจากหลายโฟลเดอรใ์น
คราวเดยีวกนั เลอืกภาพจากแตล่ะโฟลเดอรเ์พือ่คัดลอกภาพทลีะโฟลเดอร์

 หากคดัลอกภาพไปยังโฟลเดอร/์การด์ปลายทางทีม่ภีาพทีม่หีมายเลขไฟล์
เดยีวกนั ตัวเลอืกตอ่ไปนีจ้ะปรากฏขึน้: [ขา้มภาพและคดัลอกตอ่] [เขยีนทบั
ภาพทีม่อียูเ่ดมิ] [ยกเลกิการคดัลอก] เลอืกวธิกีารคัดลอก จากนัน้กดปุ่ ม <0>
•[ขา้มภาพและคดัลอกตอ่]: ภาพในโฟลเดอรต์น้ทางทีม่หีมายเลขไฟล์
เหมอืนกบัภาพในโฟลเดอรป์ลายทางจะถกูขา้มและไมถ่กูคดัลอก

•[เขยีนทบัภาพทีม่อียูเ่ดมิ]: ภาพในโฟลเดอรป์ลายทางทีม่หีมายเลขไฟล์
เดยีวกบัภาพตน้ทาง (รวมถงึภาพทีไ่ดร้ับการป้องกนั) จะถกูเขยีนทบั

หากเขยีนทบัภาพทีม่คํีาสัง่พมิพ ์(น.421) คณุจะตอ้งตัง้คา่สัง่พมิพใ์หม่
 ขอ้มลูคําสัง่พมิพ ์ขอ้มลูการถา่ยโอนภาพ และขอ้มลูคําสัง่โฟโตบุ้ค๊จะไมค่งอยูห่าก

ภาพถกูคัดลอก
 ไมส่ามารถถา่ยภาพไดร้ะหวา่งทําการคัดลอก เลอืก [ยกเลกิ] กอ่นทําการ
ถา่ยภาพ
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คณุสามารถเลอืกลบภาพทีไ่มจํ่าเป็นทลีะภาพหรอืลบทัง้กลุม่ได ้โดยภาพที่
ถกูป้องกันไว ้(น.368) จะไมถ่กูลบ

เมือ่ลบภาพแลว้ จะไมส่ามารถกูค้นืกลบัมาไดอ้กี ควรแนใ่จวา่
คณุไมต่อ้งการภาพน ัน้อกีตอ่ไปกอ่นทีจ่ะลบ และเพือ่ป้องกนัภาพ
สําคญัไมใ่หถ้กูลบโดยไมไ่ดต้ ัง้ใจ ใหป้้องกนัภาพไวก้อ่น การส ัง่ลบ
ภาพ RAW+JPEG จะลบท ัง้ภาพ RAW และ JPEG พรอ้มกนั

1 เลน่ดภูาพทีต่อ้งการลบ

2 กดปุ่ ม <L>
 เมนูลบภาพจะปรากฏขึน้

3 ลบภาพ
 เลอืก [ลบ] จากนัน้กดปุ่ ม <0> 
ภาพทีแ่สดงอยูจ่ะถกูลบออกไป

คณุสามารถลบภาพหลายภาพไดพ้รอ้มกนัโดยการทําเครือ่งหมาย <X> ที่
รปูภาพทีจ่ะลบ

1 เลอืก [ลบภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [31] ใหเ้ลอืก [ลบภาพ] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

L การลบภาพ

การลบภาพทลีะภาพ

3 การทาํเครือ่งหมาย [X] ทีร่ปูภาพทีจ่ะลบเป็นกลุม่

การตัง้คา่ [84: คา่เร ิม่ตน้ของปุ่ มลบ] เป็น [ไดเ้ลอืก [ลบ]] จะทําใหล้บภาพได ้
เร็วขึน้ (น.444)
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L การลบภาพ

2 เลอืก [เลอืกและลบภาพ]
 ภาพจะแสดงขึน้มา
 หากคณุกดปุ่ ม <u> และหมนุปุ่ ม 

<6> ทวนเข็มนาฬกิา คณุจะสามารถ
เลอืกภาพจากการแสดงภาพแบบสาม
ภาพ เพือ่กลับสูก่ารแสดงภาพทลีะภาพ 
ใหห้มนุปุ่ ม <6> ตามเข็มนาฬกิา

3 เลอืกภาพทีจ่ะลบ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะลบ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เครือ่งหมาย [X] จะปรากฏขึน้ทางดา้น
ซา้ยบนของหนา้จอ

 ในการเลอืกภาพอืน่ทีจ่ะลบ ใหทํ้าซ้ํา
ขัน้ตอนที ่3

4 ลบภาพ
 กดปุ่ ม <L> จากนัน้กด [ตกลง]
 ภาพทีเ่ลอืกอยูจ่ะถกูลบออกไปทัง้กลุม่

คณุสามารถลบภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืการด์ในครัง้เดยีว เมือ่ตัง้คา่ [31: 
ลบภาพ] เป็น [ทกุภาพในโฟลเดอร]์ หรอื [ทกุภาพในการด์] ภาพทกุภาพ
ในโฟลเดอรห์รอืการด์จะถกูลบ

3 การลบภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืการด์

 ในการลบภาพทกุภาพรวมถงึภาพทีไ่ดร้ับการล็อคภาพ ใหฟ้อรแ์มตการด์ (น.67)
 เมือ่เลอืก [ทกุภาพในการด์] ภาพบนการด์ทีเ่ลอืกสําหรับ [บนัทกึ/ดภูาพ] หรอื 

[ดภูาพ] ภายใต ้[51: ระบบบนัทกึ+เลอืกการด์/โฟลฯ] จะถกูลบ
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ความสวา่งของจอ LCD จะถกูปรับโดยอตัโนมัตเิพือ่การดภูาพทีเ่หมาะสมโดย
ขึน้อยูก่บัระดับแสงโดยรอบ คณุสามารถตัง้คา่การปรับระดับความสวา่งอตัโนมตั ิ
(สวา่งขึน้หรอืมดืลง) หรอืปรับความสวา่งไดด้ว้ยตนเอง

1 เลอืก [ความสวา่งจอ LCD]
 ภายใตแ้ท็บ [52] เลอืก [ความสวา่งจอ 

LCD] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [อตัโนมตั]ิ หรอื [ต ัง้เอง]
 หมนุปุ่ ม <6> เพือ่เลอืก

3 ปรบัความสวา่ง
 ระหวา่งดแูผน่ภาพสเีทา ใหห้มนุปุ่ ม 

<5> จากนัน้กด <0>
 คณุสามารถปรับ [อตัโนมตั]ิ ไดส้ามระดับ
และ [ต ัง้คา่เอง] ไดเ้จ็ดระดับ

การเปลีย่นการต ัง้คา่ในการเลน่ภาพ

3 การปรบัความสวา่งจอ LCD

การปรบัอตัโนมตั ิ การปรบัต ัง้คา่เอง

หากตัง้คา่ [อตัโนมตั]ิ ไว ้ควรระวังไมใ่หน้ิว้มอืหรอืวัตถใุดๆ บังเซนเซอรแ์สงที่
ลอ้มรอบ (น.24) ทีอ่ยูท่างดา้นลา่งซา้ยของปุ่ มหมนุควบคมุทันใจ

 แนะนําใหด้ฮูสิโตแกรมเพือ่ตรวจสอบคา่แสงของภาพ (น.360)
 ระหวา่งการเลน่ภาพ กดปุ่ ม <U> เพือ่แสดงหนา้จอในขัน้ตอนที ่2
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การเปลีย่นการตัง้คา่ในการเลน่ภาพ

ภาพแนวตัง้จะถกูหมนุอัตโนมตัเิพือ่วา่ภาพจะแสดงในจอ 
LCD ของกลอ้งและในคอมพวิเตอรเ์ป็นแนวตัง้แทนการ
แสดงเป็นแนวนอน คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่สําหรับ
คณุสมบัตนิีไ้ด ้

1 เลอืก [หมนุภาพอตัโนมตั]ิ
 ภายใตแ้ท็บ [51] ใหเ้ลอืก [หมนุภาพ
อตัโนมตั]ิ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ต ัง้คา่การหมนุอตัโนมตั ิ
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

 เปิดzD
ภาพแนวตัง้จะหมนุอตัโนมัตขิณะเลน่ภาพทัง้บนจอ LCD ของกลอ้งและบน
คอมพวิเตอร์

 เปิดD
ภาพแนวตัง้จะหมนุอตัโนมัตเิฉพาะบนคอมพวิเตอร์

 ปิด
ภาพแนวตัง้จะไมห่มนุอตัโนมัติ

3 การหมนุภาพแนวต ัง้โดยอตัโนมตั ิ

การหมนุภาพอตัโนมัตจิะไมทํ่างานกบัภาพแนวตัง้ทีถ่า่ยเมือ่การหมนุภาพอตัโนมัตไิด ้
รับการตัง้คา่เป็น [ปิด] ภาพจะไมห่มนุถงึแมค้ณุจะเปลีย่นเป็น [เปิด] สําหรับการ
เลน่ภาพในภายหลัง

 ภาพแนวตัง้จะไมห่มนุโดยอัตโนมัตสํิาหรับการแสดงภาพทนัทหีลังจากถา่ยภาพ
 หากถา่ยภาพแนวตัง้ขณะทีห่นักลอ้งขึน้หรอืลง ภาพทีถ่า่ยอาจไมห่มนุอัตโนมัติ
เมือ่เลน่

 หากภาพแนวตัง้ไมห่มนุโดยอัตโนมัตบินหนา้จอคอมพวิเตอร ์แสดงวา่ซอฟตแ์วร์
ทีค่ณุใชไ้มส่ามารถหมนุภาพได ้แนะนําใหใ้ช ้EOS ซอฟตแ์วร์
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บนัทกึ
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11
การปรบัปรงุภาพ

ในภายหลงั
คณุสามารถประมวลผลภาพ RAW ดว้ยกลอ้ง หรอืปรับขนาด 
(ลดความละเอยีดของ) ภาพ JPEG

 ไอคอน M ดา้นบนขวาตรงหวัขอ้ของหนา้ หมายถงึฟังกช์ัน่นัน้
สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมด: <d> <s> <f> <a> 
<F>

 กลอ้งนีอ้าจไมส่ามารถเลน่ภาพทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งอืน่
 ไมส่ามารถปรับปรงุภาพในภายหลังตามทีอ่ธบิายในบทนี้ไดใ้นขณะที่
กลอ้งเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้ายเชือ่มตอ่
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คณุสามารถประมวลผลภาพ 1 ดว้ยกลอ้งและบันทกึเป็นภาพ JPEG ได ้
เนือ่งจากภาพ RAW จะไมเ่ปลีย่นแปลง คณุจงึสามารถใชต้ัวเลอืกการประมวล
ผลภาพตา่งๆ เพือ่สรา้งภาพ JPEG ได ้
โปรดทราบวา่ภาพ 41 และ 61 ไมส่ามารถประมวลผลภาพดว้ยกลอ้งได ้
ใหใ้ช ้Digital Photo Professional (EOS ซอฟตแ์วร,์ น.536) เพือ่ประมวล
ผลภาพถา่ย

1 เลอืก [ประมวลผลภาพ RAW]
 ภายใตแ้ท็บ [31] ใหเ้ลอืก [ประมวล
ผลภาพ RAW] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ภาพ 1 จะปรากฏขึน้มา

2 เลอืกภาพ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีค่ณุ
ตอ้งการประมวลผล

 หากคณุกดปุ่ ม <u> และหมนุปุ่ ม <6> 
ทวนเข็มนาฬกิา คณุจะสามารถเลอืก
ภาพจากดัชนี

3 ประมวลผลภาพ
 กด <0> เพือ่แสดงตัวเลอืกการประมวล
ผลภาพ RAW (น.400)

 ใช ้<9> เพือ่เลอืกตัวเลอืก แลว้หมนุปุ่ ม 
<5> เพือ่ตัง้คา่

 ภาพทีแ่สดงจะเป็นไปตาม “การปรับ
ความสวา่ง” “สมดลุแสงขาว” และการ
ปรับตัง้คา่อืน่ๆ

 กดปุ่ ม <B> เพือ่กลับไปยังการตัง้คา่
ภาพขณะถา่ยภาพ

R การประมวลผลภาพ RAW ดว้ยกลอ้งN
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R การประมวลผลภาพ RAW ดว้ยกลอ้งN

การแสดงหนา้จอการต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงหนา้จอการตัง้คา่ 
หมนุปุ่ ม <5> หรอื <6> เพือ่
ปรับเปลีย่นคา่ กดปุ่ ม <0> เพือ่ยนืยัน
การตัง้คา่และกลับสูห่นา้จอกอ่นหนา้

 4 บนัทกึภาพ
 เลอืก [W] (บันทกึ) จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เลอืก [ตกลง] เพือ่บันทกึภาพ
 ตรวจสอบโฟลเดอรป์ลายทางและ
หมายเลขไฟลภ์าพ จากนัน้เลอืก [ตกลง]

 ในการประมวลผลภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ํา
ขัน้ตอนที ่2 ถงึ 4

คณุสามารถขยายภาพไดโ้ดยการกดปุ่ ม <u> ในขัน้ตอนที ่3 กําลังขยายจะ
แตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัจํานวนพกิเซลของ [คณุภาพของภาพ] ทีต่ัง้ไวใ้น 
[ประมวลผลภาพ RAW] คณุสามารถเลือ่นดสูว่นตา่งๆ ของภาพทีถ่กูขยาย
ดว้ยปุ่ ม <9>
ในการยกเลกิการดภูาพแบบขยาย ใหก้ดปุ่ ม <u> อกีครัง้

ภาพทีถ่า่ยดว้ยอตัราสว่นภาพ (น.404) ทีไ่ดรั้บการตัง้คา่เป็น [4:3], [16:9] 
หรอื [1:1] จะปรากฏขึน้พรอ้มกบัเสน้แสดงพืน้ทีภ่าพ ภาพ JPEG ทีส่รา้งจาก
ภาพ RAW จะถกูบันทกึดว้ยอัตราสว่นภาพทีกํ่าหนด

ดภูาพแบบขยาย

ภาพทีม่กีารต ัง้คา่อตัราสว่นภาพ
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  การปรบัความสวา่ง
คณุสามารถปรับความสวา่งไดถ้งึ ±1 ระดับ โดยจะปรับทลีะ 1/3 ระดับ 
ภาพทีแ่สดงจะเป็นไปตามผลของการตัง้คา่

  สมดลุแสงขาว (น.170)
คณุสามารถเลอืกสมดลุแสงขาว หากคณุเลอืก [P] แลว้กดปุ่ ม <B> 
คณุจะสามารถตัง้คา่อณุหภมูสิไีด ้ภาพทีแ่สดงจะเป็นไปตามผลของ
การตัง้คา่

   รปูแบบภาพ (น.162)
คณุสามารถเลอืกรปูแบบภาพได ้โดยการกดปุ่ ม <B> คณุจะสามารถปรับ
ความคมชดัและพารามเิตอรอ์ืน่ๆ ได ้ภาพทีแ่สดงจะเป็นไปตามผลของ
การตัง้คา่

  ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ(น.177)
คณุสามารถตัง้คา่ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัตไิด ้ภาพทีแ่สดงจะเป็น
ไปตามผลของการตัง้คา่

  ลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู (น.178)
คณุสามารถตัง้คา่ลดจดุรบกวนสําหรับความไวแสง ISO สงูได ้ภาพทีแ่สดง
จะเป็นไปตามผลของการตัง้คา่ หากผลทีอ่อกมาไมช่ดัเจน ใหข้ยายภาพ 
(น.399)

  คณุภาพของภาพ (น.151)
คณุสามารถตัง้คา่คณุภาพของภาพขณะสรา้งภาพในรปูแบบ JPEG

ตวัเลอืกการประมวลผลภาพ RAW
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  พกิดัส ี(น.189)
คณุสามารถเลอืกไดทั้ง้ sRGB หรอื Adobe RGB แตเ่นือ่งจากจอ LCD 
ของกลอ้งไมร่องรับ Adobe RGB ภาพทีเ่ห็นจะไมแ่ตกตา่งมากนักระหวา่ง
พกิดัสทัีง้สอง

  การแกไ้ขขอบภาพมดื (น.183)
หากตัง้คา่ [ใชง้าน] ไว ้ภาพทีแ่กไ้ขแลว้จะปรากฏขึน้ หากผลทีอ่อกมา
ไมช่ดัเจน ใหข้ยายภาพ (น.399) และตรวจสอบมมุทัง้สี ่การแกไ้ข
ขอบภาพมดืดว้ยกลอ้งอาจทําไดน้อ้ยกวา่การแกไ้ขดว้ย Digital Photo 
Professional (EOS ซอฟตแ์วร)์ และอาจชดัเจนนอ้ยกวา่ ในกรณีนี ้ใหใ้ช ้
Digital Photo Professional เพือ่ทําการแกไ้ขขอบภาพมดื

  การแกไ้ขความคลาดสว่น (น.184)
การบดิเบีย้วของภาพเนือ่งจากลักษณะเฉพาะของเลนสส์ามารถแกไ้ขได ้
หากตัง้คา่ [ใชง้าน] ไว ้ภาพทีแ่กไ้ขแลว้จะปรากฏขึน้ ขอบภาพจะถกู
ตัดออกไปจากภาพทีแ่กไ้ข
เนือ่งจากความละเอยีดของภาพอาจนอ้ยกวา่เล็กนอ้ย ใหใ้ชพ้ารามเิตอร์
ความคมชดัของรปูแบบภาพเพือ่ทําการปรับหากจําเป็น

  การแกไ้ขความคลาดส ี(น.184)
ความคลาดเคลือ่นของส ี(มเีสน้สตีามขอบของวัตถ)ุ ทีเ่กดิจากลักษณะ
เฉพาะของเลนสส์ามารถแกไ้ขได ้หากตัง้คา่ [ใชง้าน] ไว ้ภาพทีแ่กไ้ขแลว้
จะปรากฏขึน้ หากผลทีอ่อกมาไมช่ดัเจน ใหข้ยายภาพ (น.399)
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การแกไ้ขขอบภาพมดื การแกไ้ขความคลาดสว่น และการแกไ้ขความคลาดสี
เพือ่ทําการแกไ้ขขอบภาพมดื การแกไ้ขความคลาดสว่น และการแกไ้ขความคลาดสี
ดว้ยกลอ้ง ตอ้งลงทะเบยีนขอ้มลูการแกไ้ขของเลนสท์ีใ่ชล้งในกลอ้ง หากยังไมไ่ด ้
ลงทะเบยีนขอ้มลูการแกไ้ขของเลนสล์งในกลอ้ง ใหใ้ช ้EOS Utility (EOS ซอฟตแ์วร,์ 
น.536) เพือ่ลงทะเบยีนขอ้มลูการแกไ้ขของเลนส์

 การประมวลผลภาพ RAW ดว้ยกลอ้งจะไมใ่หผ้ลลัพธท์ีเ่หมอืนกบัการประมวล
ผลภาพ RAW ดว้ย Digital Photo Professional

 เมือ่ประมวลผลภาพดว้ย [ภาพบดิเบีย้ว] ทีต่ัง้คา่เป็น [ใชง้าน] ขอ้มลูการแสดง
จุด AF (น.359) และขอ้มลูการลบภาพฝุ่ น (น.407) จะไมถ่กูผนวกเขา้ไปในภาพ
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คณุสามารถปรับขนาดภาพ JPEG เพือ่ลดจํานวนพกิเซลลงและบันทกึเป็น
ภาพใหม ่การปรับขนาดภาพทําไดก้บัภาพ JPEG 3/4/a/b เทา่นัน้ 
ไมส่ามารถปรบัขนาดภาพ JPEG c และ RAW ได้

1 เลอืก [ปรบัขนาด]
 ภายใตแ้ท็บ [32] ใหเ้ลอืก 

[ปรบัขนาด] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 ภาพจะแสดงขึน้มา

2 เลอืกภาพ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีค่ณุ
ตอ้งการปรับขนาด

 หากคณุกดปุ่ ม <u> และหมนุปุ่ ม 
<6> ทวนเข็มนาฬกิา คณุจะ
สามารถเลอืกภาพจากดัชนี

3 เลอืกขนาดภาพทีต่อ้งการ
 กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงขนาดภาพ
 เลอืกขนาดภาพทีต่อ้งการ จากนัน้กด 

<0>

4 บนัทกึภาพ
 เลอืก [ตกลง] เพือ่ปรับขนาดภาพ
 ตรวจสอบโฟลเดอรป์ลายทางและ
หมายเลขไฟลภ์าพ จากนัน้เลอืก [ตกลง]

 ในการลดขนาดภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอน
ที ่2 ถงึ 4

S การปรบัขนาดภาพ JPEG

ขนาดภาพ



S การปรับขนาดภาพ JPEG
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ตวัเลอืกการปรบัขนาดตามขนาดภาพตน้ฉบบั

ขนาดภาพตามอัตราสว่นภาพแสดงอยูบ่นตารางดา้นลา่ง คณุภาพในการบันทกึ
ภาพทีทํ่าเครือ่งหมายดอกจันไวไ้มไ่ดต้รงกบัอัตราสว่นภาพพอด ีภาพจะถกูตัด
เล็กนอ้ย

ขนาดภาพตน้ฉบบั การต ัง้คา่ปรบัขนาดทีส่ามารถใชไ้ด้
4 a b c

3 k k k k

4 k k k

a k k

b k

ขนาดภาพ

คณุภาพ
ของ
ภาพ

อตัราสว่นภาพและจํานวนพกิเซล (โดยประมาณ)

3:2 4:3 16:9 1:1

4
3648x2432

(8.9 ลา้นพกิเซล)
3248x2432*

(7.9 ลา้นพกิเซล)
3648x2048*

(7.5 ลา้นพกิเซล)
2432x2432

(5.9 ลา้นพกิเซล)

a
2736x1824

(5.0 ลา้นพกิเซล)
2432x1824

(4.4 ลา้นพกิเซล)
2736x1536*

(4.2 ลา้นพกิเซล)
1824x1824

(3.3 ลา้นพกิเซล)

b
1920x1280

(2.5 ลา้นพกิเซล)
1696x1280*

(2.2 ลา้นพกิเซล)
1920x1080

(2.1 ลา้นพกิเซล)
1280x1280

(1.6 ลา้นพกิเซล)

c
720x480 

(350,000 พกิเซล)
640x480 

(310,000 พกิเซล)
720x408* 

(290,000 พกิเซล)
480x480 

(230,000 พกิเซล)
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12
การทาํความสะอาดเซนเซอร์

กลอ้งมตีวัทําความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตวัเองเพือ่สะบดัเอา
ฝุ่ นทีต่ดิอยูก่บัตัวเซนเซอรภ์าพชัน้หนา้ (low pass filter)
คณุสามารถผนวกขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นไวก้บัภาพถา่ยเพือ่ให ้
Digital Photo Professional (EOS ซอฟตแ์วร,์ น.536) ลบ
จดุผงฝุ่ นทีเ่หลอือยูไ่ดโ้ดยอตัโนมัติ

รอยเป้ือนทีต่ดิอยูห่นา้เซนเซอร์
นอกจากฝุ่ นจากภายนอกทีส่ามารถเล็ดลอดเขา้ไปในตัวกลอ้ง ในบางกรณี
ซึง่เกดิขึน้ไดย้าก อาจมสีารหลอ่ลืน่จากชิน้สว่นภายในของกลอ้งเกาะ
ตดิดา้นหนา้เซนเซอร ์หากพบจุดเล็กๆ หลงเหลอือยูบ่นภาพหลังจากได ้
ทําความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมัตแิลว้ แนะนําใหส้ง่กลอ้งไปทําความ
สะอาดเซนเซอรท์ีศ่นูยบ์รกิารของแคนนอน

ระหวา่งทีต่วัทําความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตัวเองกําลังทํางาน คณุสามารถ
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่หยดุทําความสะอาดและเริม่ถ่ายภาพทนัที
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ทกุครัง้ทีค่ณุตัง้สวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<1> หรอื <2> ตวัทําความสะอาด
เซนเซอรด์ว้ยตัวเองจะทํางานเพือ่สะบัดเอาฝุ่ นทีต่ดิอยูด่า้นหนา้เซนเซอรอ์อก 
โดยปกตแิลว้ คณุไมจํ่าเป็นตอ้งสนใจการทํางานนี ้แตค่ณุสามารถเลอืก
ทําความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตนเอง หรอืปิดใชง้านได ้

1 เลอืก [ทาํความสะอาดเซนเซอร]์
 ภายใตแ้ท็บ [53] ใหเ้ลอืก 

[ทําความสะอาดเซนเซอร]์ จากนัน้
เลอืก <0>

2 เลอืก [ทาํความสะอาดเดีย๋วนีf้]
 เลอืก [ทําความสะอาดเดีย๋วนีf้] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เลอืก [ตกลง]
 หนา้จอจะแสดงใหเ้ห็นวา่กําลัง
ทําความสะอาดเซนเซอร ์(อาจไดย้นิ
เสยีงเบาๆ) ถงึแมจ้ะมเีสยีงสัน่ชตัเตอร ์
แตจ่ะไมม่กีารถา่ยภาพเกดิขึน้

 ในขัน้ตอนที ่2 ใหเ้ลอืก [ทํางานอตัโนมตัfิ] และตัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน]
 ไมม่กีารทําความสะอาดเซนเซอรเ์มือ่คณุตัง้สวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งเป็น 

<1> หรอื <2>

f การทาํความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมตั ิ

ทาํความสะอาดเซนเซอรท์นัที

การปิดใชก้ารทาํความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมตั ิ

 เพือ่ผลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุ ใหทํ้าการทําความสะอาดเซนเซอรโ์ดยวางกลอ้งใหต้รง
และนิง่บนโต๊ะหรอืพืน้ผวิเรยีบ

 ถงึแมว้า่คณุจะทําความสะอาดเซนเซอรซ์ํ้าอกีครัง้ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะไมแ่ตกตา่ง
มากนัก หลังจากการทําความสะอาดเซนเซอรส์ ิน้สดุลงแลว้ ตัวเลอืก 
[ทาํความสะอาดเดีย๋วนีf้] จะใชง้านไมไ่ดช้ัว่คราว
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โดยปกตแิลว้ ตัวทําความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตนเองจะกําจัดผงฝุ่ นสว่นใหญ่
ทีอ่าจเห็นไดจ้ากภาพทีถ่า่ยออกมา อยา่งไรก็ตาม หากยังมผีงฝุ่ นหลงเหลอือยู ่
คณุสามารถผนวกขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นเขา้กบัภาพเพือ่ลบจดุผงฝุ่ นในภายหลัง
ได ้ซอฟตแ์วร ์Digital Photo Professional (EOS ซอฟตแ์วร,์ น.536) จะใช ้
ขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นเพือ่ลบจดุผงฝุ่ นโดยทันที

 เตรยีมวตัถทุีเ่ป็นของแข็งสขีาว เชน่ แผน่กระดาษ
 ปรับทางยาวโฟกสัของเลนสเ์ป็น 50 มม. หรอืไกลกวา่นัน้
 ปรับสวติซโ์หมดโฟกสัของเลนสเ์ป็น <MF> และปรับโฟกสัเป็น
ระยะอนันต ์(∞) หากเลนสไ์มม่สีเกลแสดงระยะโฟกสั ใหห้มนุหนา้กลอ้ง
กลับเขา้หาตัวคณุและหมนุวงแหวนโฟกสัตามเข็มนาฬกิาจนสดุ

1 เลอืก [เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น]
 ภายใตแ้ท็บ [z3] เลอืก 

[เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

2 เลอืก [ตกลง]
 หลังจากทําความสะอาดเซนเซอรโ์ดย
อตัโนมัตแิลว้ จะมขีอ้ความปรากฏขึน้ 
ถงึแมจ้ะมเีสยีงสัน่ชตัเตอรร์ะหวา่ง
การทําความสะอาด แตจ่ะไมม่กีาร
ถา่ยภาพเกดิขึน้

3 การผนวกขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นN

การเตรยีมพรอ้ม

การรบัขอ้มลูการลบภาพฝุ่ น



3 การผนวกขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นN
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3 ถา่ยภาพวตัถทุ ีเ่ป็นของแข็งสขีาว
 ทีร่ะยะหา่ง 20 ซม. - 30 ซม. (0.7 ฟตุ - 

1.0 ฟตุ) ใหช้อ่งมองภาพเห็นแตว่ัตถุ
ทีเ่ป็นของแข็งสขีาวไมม่ลีาย จากนัน้จงึ
ถา่ยภาพ

 ภาพจะถา่ยในโหมด AE แบบระบคุา่
รรูบัแสงทีค่า่รรูับแสง f/22

 เนือ่งจากกลอ้งจะไมบ่ันทกึภาพดังกลา่ว 
จงึสามารถเก็บขอ้มลูไดแ้มก้ลอ้งจะไม่
เสยีบการด์

 เมือ่ถา่ยภาพเสร็จ กลอ้งจะเริม่เก็บขอ้มลู
การลบภาพฝุ่ น เมือ่รับขอ้มลูการลบ
ภาพฝุ่ นเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ขอ้ความจะ
ปรากฏขึน้

 หากกลอ้งไมไ่ดร้ับขอ้มลูอยา่งสมบรูณ ์
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึน้ 
ทําตามขัน้ตอน “การเตรยีมพรอ้ม” ใน
หนา้กอ่นหนา้นี ้แลว้กด [ตกลง] ถา่ยภาพ
อกีครัง้

หลังจากรับขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นเสร็จแลว้ กลอ้งจะผนวกขอ้มลูดังกลา่วกบั
ภาพ JPEG และ RAW ทีถ่า่ยหลังจากนัน้ กอ่นถา่ยภาพสําคญั ขอแนะนําใหค้ณุ
อัพเดทขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นดว้ยการรับขอ้มลูใหมอ่กีครัง้
สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัการใชซ้อฟตแ์วร ์Digital Photo Professional (EOS 
ซอฟตแ์วร,์ น.536) สําหรับลบจดุผงฝุ่ น โปรดดคููม่อืการใชง้านซอฟตแ์วรบ์น 
CD-ROM (น.539)
ขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นทีผ่นวกเขา้กับภาพจะมขีนาดเล็กมากจนแทบไมส่ง่ผลใดๆ 
ตอ่ขนาดภาพ

เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใชว้ตัถทุีเ่ป็นของแข็งสขีาว เชน่ กระดาษสขีาว
แผ่นใหม ่หากวตัถดุังกลา่วมลีวดลายหรอืการออกแบบใดตดิอยู ่อาจสง่ผลใหก้ลอ้ง
ตรวจพบวา่เป็นขอ้มลูภาพฝุ่ นและจะมผีลตอ่ความแมน่ยําของการลบภาพฝุ่ นดว้ย 
EOS ซอฟตแ์วร์
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ฝุ่ นผงทีไ่มส่ามารถเอาออกไดด้ว้ยการทําความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมัติ
สามารถเอาออกไดด้ว้ยตนเองโดยใชเ้ครือ่งเป่าลม ฯลฯ ทีม่จํีาหน่ายท่ัวไป 
ถอดเลนสอ์อกจากกลอ้งกอ่นทําการทําความสะอาดเซนเซอร์
เซนเซอรภ์าพละเอยีดออ่นมาก หากจําเป็นตอ้งทําความสะอาด
เซนเซอรโ์ดยตรง แนะนําใหใ้ชบ้รกิารของศนูยบ์รกิารของแคนนอน

1 เลอืก [ทาํความสะอาดเซนเซอร]์
 ภายใตแ้ท็บ [53] เลอืก 

[ทําความสะอาดเซนเซอร]์ จากนัน้
กดปุ่ ม<0>

2 เลอืก [ทาํความสะอาดดว้ยตนเอง]

3 เลอืก [ตกลง]
 สกัครู ่กระจกสะทอ้นภาพจะล็อคและ
ชตัเตอรจ์ะเปิดออก

 “CLn” จะกะพรบิบนแผง LCD

4 ทาํความสะอาดเซนเซอร์

5 สิน้สดุการทาํความสะอาด
 ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>

3 การทาํความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตนเองN

 หากคณุใชแ้บตเตอรี ่โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีด่ังกลา่วชารจ์จน
เต็มแลว้

 ไมส่ามารถทําความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตนเองไดห้ากคณุใชก้ริ๊ปแบตเตอรี ่รุน่ 
BG-E16 (แยกจําหน่าย) กบัแบตเตอรีข่นาด AA/LR6

สําหรับแหลง่พลงังาน แนะนําใหใ้ชช้ดุอะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC รุน่ ACK-E6 
(แยกจําหน่าย)



3 การทําความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตนเองN
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 ขณะทาํความสะอาดเซนเซอร ์หา้มทาํสิง่ตอ่ไปนี ้หากแหลง่พลงังานถกูตดั 
ชตัเตอรจ์ะดบั และอาจสง่ผลใหม้า่นชตัเตอรแ์ละเซนเซอรภ์าพเสยีหายได้
•ปรบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
•ถอดหรอืใสแ่บตเตอรี่

 พืน้ผวิของเซนเซอรภ์าพละเอยีดออ่นมาก ทําความสะอาดเซนเซอรอ์ยา่ง
ระมัดระวัง

 ใชเ้ครือ่งเป่าลมชนดิไมต่ดิแปรง เนื่องจากแปรงอาจขดูขดีเซนเซอรไ์ด ้
 อยา่สอดปลายเครือ่งเป่าเขา้ไปในกลอ้งลกึกวา่เมาทใ์สเ่ลนส ์หากแหลง่พลังงาน
ถกูตัด ชตัเตอรจ์ะดับ และอาจสง่ผลใหม้า่นชตัเตอรห์รอืกระจกสะทอ้นภาพ
เสยีหายได ้

 อยา่ทําความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยอากาศทีม่คีวามดันหรอืกา๊ซ แรงเป่าอาจ
สรา้งความเสยีหายตอ่เซนเซอร ์หรอืกา๊ซฉีดพ่นอาจแชแ่ข็งเซนเซอรแ์ละ
ทําใหเ้ป็นรอยขดีขว่นได ้

 หากพลังงานแบตเตอรีเ่หลอืตํา่ในขณะทีค่ณุกําลงัทําความสะอาดเซนเซอร ์
เสยีงเตอืนจะดงัเตอืน หยดุทําความสะอาดเซนเซอร์

 หากมรีอยเป้ือนทีไ่มส่ามารถทําความสะอาดดว้ยเครือ่งเป่าลม แนะนําใหส้ง่
ทําความสะอาดกบัศนูยบ์รกิารของแคนนอน
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13
การพมิพภ์าพและการถา่ยโอนภาพ

ไปยงัคอมพวิเตอร์
 การพมิพ ์(น.414)
คณุสามารถเชือ่มตอ่กลอ้งกับเครือ่งพมิพโ์ดยตรงและพมิพภ์าพ
ในการด์ออกมาได ้กลอ้งสอดคลอ้งกับ “wPictBridge” ซึง่เป็น
มาตรฐานสําหรับการพมิพโ์ดยตรง

 รปูแบบคาํส ัง่พมิพร์ะบบดจิติอล (DPOF) (น.421)
DPOF (รปูแบบคําสัง่พมิพร์ะบบดจิติอล) ชว่ยใหค้ณุพมิพภ์าพ
ทีบ่ันทกึในการด์ตามคําสัง่พมิพข์องคณุ เชน่ การเลอืกภาพ 
จํานวนทีจ่ะพมิพ ์ฯลฯ คณุสามารถพมิพภ์าพหลายภาพในชดุเดยีว
หรอืสง่คําสัง่พมิพไ์ปยังผูใ้หบ้รกิารงานพมิพไ์ด ้

 การถา่ยโอนภาพไปยงัคอมพวิเตอร ์(น.425)
คณุสามารถเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร ์และควบคมุกลอ้ง
เพือ่ถา่ยโอนภาพถา่ยทีบ่ันทกึบนการด์ไปยังคอมพวิเตอร์

 การกาํหนดภาพทีต่อ้งการใชท้าํโฟโตบุ้ค๊ (น.429)
คณุสามารถกําหนดภาพในการด์เพือ่ใชสํ้าหรับการพมิพใ์น
โฟโตบุ้ค๊ได ้
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ข ัน้ตอนการพมิพโ์ดยตรงสามารถทําไดโ้ดยใชก้ลอ้งเพยีงอยา่งเดยีว 
ในขณะทีค่ณุดจูอ LCD ของกลอ้งอยู่

1 ปรบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่
<2>

2 ต ัง้คา่เครือ่งพมิพ์
 สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้าน
ของเครือ่งพมิพ์

3 เชือ่มตอ่กลอ้งกบัเครือ่งพมิพ์
 ใชส้ายเชือ่มตอ่ทีใ่หม้าพรอ้มกบักลอ้ง
 เมือ่เชือ่มตอ่สายเขา้กับกลอ้ง ใหใ้ช ้
อปุกรณ์ปกป้องสาย (น.34) ตอ่สายเขา้กับ
ชอ่งสญัญาณดจิติอล โดยใหส้ญัลักษณ์ 
< > บนหวัปลั๊กหันไปทาง
ดา้นหลังของกลอ้ง

 ในการเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพ ์โปรดดคููม่อื
การใชง้านของเครือ่งพมิพ์

4 เปิดเครือ่งพมิพ์

5 ปรบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่
<1>
 เครือ่งพมิพบ์างรุ่นอาจสง่เสยีงเตอืน

การเตรยีมพมิพ์

การเชือ่มตอ่กลอ้งกบัเครือ่งพมิพ์
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การเตรยีมพมิพ์

6 เลน่ดภูาพ
 กดปุ่ ม <x>
 ภาพจะปรากฏขึน้พรอ้มกบัไอคอน <w> 
ทางดา้นซา้ยบนของหนา้จอเพือ่แสดงวา่
กลอ้งมกีารเชือ่มตอ่กบัเครือ่งพมิพแ์ลว้

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งพมิพม์พีอรต์เชือ่มตอ่ PictBridge
 ควรใชส้ายเชือ่มตอ่ทีจั่ดใหห้รอืของแคนนอน (น.478) และใชอ้ปุกรณ์ปกป้องสาย
ทีจั่ดใหเ้มือ่เชือ่มตอ่สาย (น.34)

 ภาพเคลือ่นไหวไมส่ามารถพมิพไ์ด ้
 ไมส่ามารถใชง้านกลอ้งกบัเครือ่งพมิพท์ีส่อดคลอ้งเฉพาะกบั CP Direct หรอื 

Bubble Jet Direct
 หากเครือ่งพมิพส์ง่เสยีงเตอืนยาวในขัน้ตอนที ่5 แสดงวา่มปัีญหาเกดิขึน้กบั
เครือ่งพมิพ ์แกไ้ขปัญหาทีแ่สดงดว้ยขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด (น.420)

 ไมส่ามารถทําการพมิพไ์ดห้ากมกีารตัง้คา่ลดจุดรบกวนถา่ยหลายภาพหรอืโหมด 
HDR

 คณุยงัสามารถพมิพภ์าพ RAW ทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งนีไ้ด ้
 หากคณุใชแ้บตเตอรีใ่นการใชง้านกลอ้ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีช่ารจ์
เต็มอยู ่สามารถทําการพมิพไ์ดป้ระมาณ 3 ชัว่โมงดว้ยแบตเตอรีท่ีช่ารจ์ไฟจนเต็ม

 กอ่นถอดสายออก ใหปิ้ดกลอ้งและเครือ่งพมิพก์อ่น จับปลั๊ก (ไมใ่ชส่าย) เพือ่
ดงึสายออก

 สําหรับการพมิพโ์ดยตรง แนะนําใหใ้ชช้ดุอะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC รุน่ ACK-E6 
(แยกจําหน่าย) ในการใหพ้ลังงานกบัตัวกลอ้ง
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การแสดงผลหนา้จอและตวัเลอืกการต ัง้คา่จะแตกตา่งออกไปโดย
ขึน้อยูก่บัเครือ่งพมิพ ์การตัง้คา่บางอยา่งอาจไมม่ใีหใ้ชง้าน สําหรับ
รายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้านของเครือ่งพมิพ์

1 เลอืกภาพทีจ่ะพมิพ์
 ตรวจสอบวา่ไอคอน <w> มกีารแสดง
ทีด่า้นซา้ยบนของจอ LCD

 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีต่อ้งการ
พมิพ์

2 กดปุ่ ม <0>
 หนา้จอการตัง้คา่การพมิพจ์ะปรากฏขึน้

3 เลอืก [ปรบัต ัง้กระดาษ]
 หนา้จอปรับตัง้กระดาษจะปรากฏขึน้

w การพมิพ์

ไอคอนเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพแ์ลว้

หนา้จอการต ัง้คา่การพมิพ์

* การต ัง้คา่บางอยา่ง เชน่ การพมิพว์นัทีแ่ละเลขทีไ่ฟลภ์าพและการครอบตดัภาพ
อาจไมส่ามารถเลอืกได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเครือ่งพมิพท์ีใ่ช้

ตัง้คา่ลกูเลน่การพมิพ ์(น.416)

ตัง้คา่การพมิพว์นัทีห่รอืเลขทีไ่ฟลภ์าพเป็นเปิด
หรอืปิด (น.417)

ตัง้คา่จํานวนทีจ่ะพมิพ ์(น.417)
ตัง้คา่พืน้ทีท่ีจ่ะพมิพ ์(น.419)
ตัง้คา่ขนาดกระดาษ ชนดิกระดาษและการจัดหนา้กระดาษ (น.415)
กลบัไปยงัหนา้จอในขัน้ตอนที ่1
เริม่พมิพ์

ขนาดกระดาษ ชนดิกระดาษ และการจัดหนา้กระดาษทีค่ณุตัง้คา่ไวจ้ะปรากฏขึน้มา
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 เลอืกขนาดของกระดาษทีใ่สอ่ยูใ่น
เครือ่งพมิพ ์จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หนา้จอชนดิกระดาษจะปรากฏขึน้

 เลอืกชนดิของกระดาษทีใ่สอ่ยูใ่น
เครือ่งพมิพ ์จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หนา้จอการจัดหนา้กระดาษจะปรากฏขึน้

 เลอืกการจัดหนา้กระดาษ จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

 หนา้จอการตัง้คา่การพมิพจ์ะปรากฏขึน้
อกีครัง้

*1:จากขอ้มลู Exif ชือ่กลอ้ง ชือ่เลนส ์โหมดถา่ยภาพ ความเร็วชตัเตอร ์คา่รรัูบแสง จํานวนชดเชย
ระดบัแสงแฟลช ความไวแสง สมดลุแสงขาว ฯลฯ จะถกูพมิพด์ว้ย

*2:หลังจากสัง่พมิพด์ว้ย “รปูแบบคําสัง่พมิพร์ะบบดจิติอล (DPOF)” (น.421) แนะนําใหพ้มิพโ์ดย
ปฏบิตัติาม “การพมิพภ์าพโดยตรงดว้ยคําสัง่พมิพ”์ (น.424)

Q การต ัง้คา่ขนาดกระดาษ

Y การต ัง้คา่ชนดิกระดาษ

U การต ัง้คา่การจดัหนา้กระดาษ

มขีอบ ภาพทีพ่มิพจ์ะมขีอบสขีาวอยูโ่ดยรอบ

ไมม่ขีอบ
ภาพทีพ่มิพจ์ะไมม่ขีอบ หากเครือ่งพมิพข์องคณุไมส่ามารถพมิพแ์บบ
ไรข้อบได ้ภาพทีพ่มิพจ์ะมขีอบเหลอือยู่

มขีอบc
ขอ้มลูการถา่ยภาพ*1 จะถกูพมิพล์งบนขอบในภาพทีม่ขีนาด 9x13 ซม. 
หรอืภาพทีม่ขีนาดใหญก่วา่

xxภาพ ตัวเลอืกในการพมิพ ์2, 4, 8, 9, 16 หรอื 20 ภาพลงบนกระดาษแผน่เดยีวกนั

20ภาพc
35ภาพp

ภาพจํานวน 20 หรอื 35 ภาพจะถกูพมิพเ์ป็นภาพขนาดยอ่บนกระดาษ A4 
หรอืกระดาษขนาด Letter*2

• [20ภาพc] จะมขีอ้มลูการถา่ยภาพ*1 พมิพอ์ยู่

คา่มาตรฐาน
การจัดหนา้กระดาษจะแตกตา่งออกไปโดยขึน้อยูก่บัรุน่เครือ่งพมิพห์รอื
การตัง้คา่ของเครือ่ง
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4 ต ัง้คา่ลกูเลน่การพมิพ์
 ตัง้คา่เมือ่ตอ้งการใช ้หากคณุไมจํ่าเป็นตอ้ง

ตัง้คา่ลกูเลน่การพมิพใ์ดๆ ใหไ้ปทีข่ัน้ตอน
ที ่5

 รายละเอยีดทีแ่สดงบนหนา้จอ
แตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัเครือ่งพมิพ์

 เลอืกการตัง้คา่ จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เลอืกลกูเลน่การพมิพท์ีต่อ้งการ จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

 หากไอคอน <ze> แสดงเป็นสสีวา่ง 
คณุสามารถปรับลกูเลน่การพมิพไ์ดเ้ชน่กนั
 (น.418)

* เมือ่คณุเปลีย่นลกูเลน่การพมิพ ์การเปลีย่นแปลงจะแสดงในภาพทีแ่สดงทางซา้ยบน
ของหนา้จอ โปรดทราบวา่ภาพทีพ่มิพอ์อกมาอาจดูแตกตา่งจากภาพทีแ่สดงเล็กนอ้ย 
เนือ่งจากเป็นเพยีงการประมาณครา่วๆ เทา่น ัน้ เชน่เดยีวกบั [ความสวา่ง] และ [ชดเชย
ระดบัแสง] ในหนา้ 418

ลกูเลน่การพมิพ์ คําอธบิาย

Eเปิด ภาพจะถกูพมิพโ์ดยใชส้มีาตรฐานของเครือ่งพมิพ ์ขอ้มลู Exif ของภาพ
จะถกูใชเ้พือ่แกไ้ขภาพอตัโนมตัิ

Eปิด ไมม่กีารใชง้านการแกไ้ขภาพอตัโนมตัิ

Eสดใส ภาพจะถกูพมิพด์ว้ยความอิม่ตวัของสทีีส่งูขึน้เพือ่ใหไ้ดภ้าพทีม่สีน้ํีาเงนิ
และสเีขยีวสดขึน้

ENR น๊อยสข์องภาพจะถูกปรับลดกอ่นพมิพ์

0 สขีาว/ดํา สัง่พมิพภ์าพขาวดํา ใหเ้ป็นสดํีาสนทิ

0 โทนสเีย็น สัง่พมิพภ์าพขาวดํา ใหเ้ป็นสดํีาอมน้ําเงนิในโทนเย็น

0 โทนสอีุน่ สัง่พมิพภ์าพขาวดํา ใหเ้ป็นสดํีาอมเหลอืงในโทนอุน่

zธรรมชาติ พมิพภ์าพใหเ้หมอืนจรงิทัง้สแีละความเปรยีบตา่ง ไมม่กีารปรับแตง่สอัีตโนมัติ

zธรรมชาต ิM ลักษณะการพมิพจ์ะเหมอืนกบัการตัง้คา่แบบ "ธรรมชาต"ิ แตก่ารตัง้คา่
นี้จะสามารถปรับการพมิพไ์ดล้ะเอยีดกวา่แบบ "ธรรมชาต"ิ

Eคา่มาตรฐาน การพมิพจ์ะตา่งออกไปตามเครือ่งพมิพแ์ตล่ะรุน่ สําหรับรายละเอยีด 
โปรดดคููม่อืการใชง้านของเครือ่งพมิพ์

เมือ่พมิพภ์าพ RAW หรอืภาพ RAW+JPEG หลายแผ่น แนะนําใหพ้มิพภ์าพ JPEG 
73 ทีส่รา้งจากการประมวลผลภาพ RAW (น.398) หรอืพมิพด์ว้ย Digital Photo 
Professional (EOS ซอฟตแ์วร,์ น.536)
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5 ต ัง้คา่การพมิพว์นัทีแ่ละเลขที่
ไฟลภ์าพ
 ตัง้คา่เมือ่ตอ้งการใช ้
 เลอืก <I> จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 ตัง้คา่การพมิพต์ามตอ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

6 ต ัง้คา่จํานวนสาํเนาทีพ่มิพ์
 ตัง้เมือ่ตอ้งการใช ้
 เลอืก <R> จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เลอืกจํานวนสําเนาทีจ่ะพมิพ ์จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

7 เร ิม่พมิพ์
 เลอืก [พมิพ]์ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 การตัง้คา่ [คา่มาตรฐาน] สําหรับลกูเลน่การพมิพแ์ละตัวเลอืกอืน่ๆ เป็นการ
ตัง้คา่เริม่ตน้ของเครือ่งพมิพต์ามทีก่ําหนดมาโดยผูผ้ลติเครือ่งพมิพ ์โปรดดู
คูม่อืการใชง้านของเครือ่งพมิพเ์พือ่ดวูา่การตัง้คา่ [คา่มาตรฐาน] คอือะไร

 การพมิพอ์าจใชเ้วลาเริม่ตน้สกัครูห่ลังจากคณุเลอืก [พมิพ]์ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ขนาดไฟลข์องภาพและคณุภาพในการบันทกึภาพ

 หากการแกไ้ขภาพเอยีง (น.419) มกีารใชง้าน การพมิพภ์าพอาจใชเ้วลานานขึน้
 ในการหยดุพมิพ ์ใหก้ดปุ่ ม <0> ในขณะที ่[หยดุ] แสดงอยู ่จากนัน้เลอืก 

[ตกลง]
 หากคณุเลอืก [54: ลบการต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมดคนืสูค่า่เร ิม่ตน้] (น.70) 
การตัง้คา่ทัง้หมดจะคนืสูค่า่เริม่ตน้
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ในขัน้ตอนที ่4 ในหนา้ 416 ใหเ้ลอืกลกูเลน่
การพมิพ ์เมือ่ไอคอน <ze> แสดงเป็น
สสีวา่งแลว้ คณุสามารถกดปุ่ ม <B> 
จากนัน้คณุสามารถปรับลกูเลน่การพมิพไ์ด ้
การตัง้คา่ทีส่ามารถปรับไดห้รอืทีม่กีารแสดง
จะขึน้อยูก่บัการเลอืกทีทํ่าในขัน้ตอนที ่4

 ความสวา่ง
สามารถปรับความสวา่งของภาพได ้

 ชดเชยระดบัแสง
เมือ่คณุเลอืก [แมนนวล] คณุสามารถเปลีย่นการ
กระจายของฮสิโตแกรมและปรับความสวา่งและ
ความเปรยีบตา่งของภาพได ้
เมือ่หนา้จอชดเชยระดบัแสงแสดงอยู ่กดปุ่ ม <B> 
เพือ่เปลีย่นตําแหน่งของ <h> หมนุปุ่ ม <5> เพือ่
ปรับระดบัเงา (0 - 127) หรอืระดบัไฮไลท ์(128 - 255) 
อยา่งอสิระ

 kปรบัสวา่งขึน้
ใชง้านไดด้ใีนการถา่ยแบบยอ้นแสงทีทํ่าใหห้นา้ของผูท้ีถ่า่ยดมูดื เมือ่ตัง้คา่ 
[เปิด] ไว ้ใบหนา้จะถกูปรับใหส้วา่งขึน้สําหรับการพมิพ์

 แกต้าแดง
ใชง้านไดด้กีับภาพทีใ่ชแ้ฟลชซึง่ทําใหเ้กดิตาแดง เมือ่ตัง้คา่ [เปิด] ไว ้
ตาแดงจะถกูแกไ้ขสําหรับการพมิพ์

e การปรบัลกูเลน่การพมิพ์

 ลกูเลน่ [kปรบัสวา่งขึน้] และ [แกต้าแดง] จะไมแ่สดงบนหนา้จอ
 เมือ่เลอืก [ต ัง้คา่ละเอยีด] คณุสามารถปรับ [ความเปรยีบตา่ง], [ความอิม่ตวัของส]ี,

 [โทนส]ี และ [สมดลุส]ี ใหใ้ช ้<9> เพือ่ปรับ [สมดลุส]ี B สําหรับสน้ํีาเงนิ, 
A สําหรับสเีหลอืง, M สําหรับสมีว่ง และ G สําหรับสเีขยีว สมดลุสขีองภาพจะ
ถกูแกไ้ขตามสทีีเ่ลอืก

 หากคณุเลอืก [ลบท ัง้หมด] การตัง้คา่ลกูเลน่การพมิพท์ัง้หมดจะคนืกลบัไปยงั
คา่เริม่ตน้
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w การพมิพ์

คณุสามารถครอบตัดภาพและพมิพเ์ฉพาะ
สว่นทีต่ัดแตง่ทีข่ยายใหญ ่โดยจะได ้
ภาพทีเ่หมอืนมกีารจัดองคป์ระกอบภาพใหม่
ต ัง้คา่การครอบตดัภาพใหถ้กูตอ้งกอ่น
การพมิพ ์หากคณุเปลีย่นการตัง้คา่การพมิพ์
หลังจากตัง้คา่การครอบตัดภาพ คณุอาจจะ
ตอ้งตัง้คา่การครอบตัดภาพอกีครัง้กอ่นพมิพ์

1 ในหนา้จอการต ัง้คา่การพมิพ ์ใหเ้ลอืก [ตดัภาพ]

2 ต ัง้คา่ขนาดกรอบ ตาํแหนง่ และสดัสว่นภาพของการตดั
พืน้ทีภ่าพในกรอบการตดัจะถกูพมิพ ์สามารถเปลีย่นสดัสว่นภาพของ
กรอบการตดัดว้ย [ปรบัต ัง้กระดาษ] ได ้

การเปลีย่นขนาดกรอบการตดั
หมนุปุ่ ม <6> เพือ่เปลีย่นขนาดขอบการตดั ยิง่กรอบการตดัมขีนาดเล็กลง
เทา่ใด การขยายภาพสําหรับการพมิพจ์ะใหญข่ึน้เทา่นัน้

การเลือ่นกรอบการตดั
ใช ้<9> เพือ่ยา้ยกรอบไปเหนอืภาพในแนวตัง้หรอืแนวนอน ยา้ยกรอบ
การตัดจนกวา่จะครอบคลมุพืน้ทีข่องภาพสว่นทีต่อ้งการ

การเปลีย่นทศิทางของกรอบการตดั
การกดปุ่ ม <B> จะสลับกรอบการตัดระหวา่งแนวตัง้และแนวนอน 
สิง่นีช้ว่ยใหค้ณุสามารถสรา้งภาพพมิพแ์นวตัง้จากภาพทีเ่ป็นแนวนอนได ้

การแกไ้ขภาพเอยีง
โดยการหมนุปุ่ ม <5> คณุจะสามารถเอยีงภาพไดร้ะหวา่ง -10 และ +10 
องศา โดยเพิม่ลดทลีะ 0.5 องศา เมือ่คณุปรับการเอยีงของภาพ ไอคอน 
<O> บนหนา้จอจะกลายเป็นสน้ํีาเงนิ

3 กดปุ่ ม <0> เพือ่ออกจากการตดัภาพ
หนา้จอการตัง้คา่การพมิพจ์ะปรากฏขึน้อกีครัง้
คณุสามารถตรวจสอบพืน้ทีภ่าพทีต่ัดไดท้างดา้นซา้ยบนของหนา้จอ
การตัง้คา่การพมิพ์

การครอบตดัภาพ

การแกไ้ขภาพเอยีง
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 หากอตัราสว่นของภาพแตกตา่งจากอตัราสว่นของกระดาษทีใ่ชพ้มิพ ์ภาพอาจ
จําเป็นตอ้งถกูครอบตัดเมือ่คณุพมิพแ์บบไรข้อบ หากภาพถกูครอบตดั ภาพที่
พมิพอ์อกมาอาจดเูป็นเม็ดหยาบยิง่ขึน้เนือ่งจากจํานวนพกิเซลลดลง

 หากคณุพมิพข์อ้มลูการถา่ยภาพลงบนภาพทีถ่า่ยดว้ยความไวแสง ISO 
ทีข่ยายขึน้ (H1 หรอื H2) ความไวแสง ISO ทีถ่กูตอ้งอาจไมถ่กูพมิพอ์อกมา

 พืน้ทีข่องภาพทีต่ดัอาจไมพ่มิพอ์อกมาเหมอืนกบัทีค่ณุกําหนด ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
เครือ่งพมิพท์ีค่ณุใช ้

 ยิง่คณุกําหนดกรอบการตัดไวเ้ล็กเทา่ใด ภาพทีพ่มิพอ์อกมาจะดหูยาบเป็นเม็ด
ยิง่ขึน้

 ตรวจสอบหนา้จอ LCD ของกลอ้งระหวา่งการครอบตัดภาพ หากคณุดภูาพบน
จอโทรทัศน์ กรอบการตัดอาจแสดงไมถ่กูตอ้ง

การจดัการขอ้ผดิพลาดของเครือ่งพมิพ์
หากเครือ่งพมิพไ์มทํ่างานตามปกตหิลังจากทีค่ณุไดแ้กไ้ขขอ้ผดิพลาดของเครือ่งพมิพ ์
(ไมม่หีมกึ ไมม่กีระดาษ ฯลฯ) และไดเ้ลอืก [ตอ่ไป] แลว้ ใหก้ดปุ่ มบนเครือ่งพมิพเ์พือ่
กลับไปพมิพต์อ่ สําหรับรายละเอยีดในการกลับไปพมิพต์อ่ โปรดดคููม่อืการใชง้าน
ของเครือ่งพมิพ์

ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด
หากเกดิปัญหาระหวา่งพมิพ ์ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏบนจอ LCD ของ
กลอ้ง กดปุ่ ม <0> เพือ่หยดุพมิพ ์หลงัจากแกไ้ขปัญหา ใหพ้มิพต์อ่ สําหรับ
รายละเอยีดวธิแีกไ้ขปัญหาการพมิพ ์โปรดดคููม่อืการใชง้านของเครือ่งพมิพ์

กระดาษมปีญัหา
ตรวจสอบวา่กระดาษมกีารใสใ่นเครือ่งพมิพอ์ยา่งถกูตอ้งหรอืไม่

หมกึมปีญัหา
ตรวจสอบระดับหมกึของเครือ่งพมิพแ์ละถังบรรจุหมกึเสยี

เครือ่งมปีญัหา
ตรวจสอบปัญหาใดๆ ของเครือ่งพมิพน์อกจากปัญหาดา้นกระดาษและหมกึ

ไฟลม์ปีญัหา
ภาพทีเ่ลอืกไมส่ามารถพมิพผ์่าน PictBridge ได ้ภาพทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งอืน่หรอื
ภาพทีไ่ดร้ับการแกไ้ขดว้ยคอมพวิเตอรอ์าจไมส่ามารถพมิพไ์ด ้
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คณุสามารถตัง้คา่ประเภทการพมิพ ์การพมิพว์นัที ่และการพมิพเ์ลขทีไ่ฟลภ์าพได ้
การตัง้คา่การพมิพจ์ะถกูใชก้บัภาพทีส่ัง่พมิพท์ัง้หมด (ไมส่ามารถตัง้คา่แยก
สําหรับแตล่ะภาพได)้

1 เลอืก [ส ัง่พมิพ]์
 ภาพใตแ้ท็บ [31] ใหเ้ลอืก [ส ัง่พมิพ]์ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ต ัง้คา่]

3 เลอืกตวัเลอืกตามทีต่อ้งการ
 ตัง้คา่ [ประเภทการพมิพ]์, [วนัที]่ และ 

[เลขทีไ่ฟล]์
 เลอืกตัวเลอืกทีจ่ะตัง้คา่ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0> เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

W รปูแบบคาํส ัง่พมิพร์ะบบดจิติอล (DPOF)

การต ัง้คา่ตวัเลอืกการพมิพ์

ประเภทการพมิพ์ วนัที่ เลขทีไ่ฟล์
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4  ออกจากการต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <M>
 หนา้จอคําสัง่พมิพจ์ะปรากฏขึน้อกีครัง้

 ตอ่ไปเลอืก [เลอืกภาพ], [ตามn] หรอื 
[ทกุภาพ] เพือ่สัง่พมิพภ์าพ

ประเภทการพมิพ์

K มาตรฐาน พมิพภ์าพเดยีวบนกระดาษหนึง่แผน่

L ดชันี ภาพตัวอยา่งหลายภาพจะถกูพมิพใ์นกระดาษ
หนึง่แผ่น

K
L

ทัง้คู่ พมิพท์ัง้แบบมาตรฐานและแบบดัชนี

วนัที่
ใส่

[ใส]่ พมิพว์นัทีบ่นัทกึภาพลงในภาพทีพ่มิพ์
ไมใ่ส่

เลขทีไ่ฟล์
ใส่

[ใส]่ พมิพเ์ลขทีไ่ฟลล์งในภาพทีพ่มิพ์
ไมใ่ส่

 ภาพ RAW และภาพเคลือ่นไหวไมส่ามารถสัง่พมิพไ์ด ้คณุสามารถพมิพภ์าพ 
RAW ไดด้ว้ย PictBridge (น.411)

 แมว้า่ [วนัที]่ และ [เลขทีไ่ฟล]์ ไดร้ับการตัง้คา่เป็น [ใส]่ ก็อาจไมไ่ดพ้มิพว์ันที่
หรอืเลขทีไ่ฟลภ์าพ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัการตัง้คา่ประเภทการพมิพแ์ละรุน่ของ
เครือ่งพมิพ์

 ดว้ยการพมิพแ์บบ [ดชัน]ี ทัง้ [วนัที]่ และ [เลขทีไ่ฟล]์ จะไมส่ามารถตัง้คา่เป็น 
[ใส]่ ไดใ้นเวลาเดยีวกนั

 เมือ่พมิพด์ว้ย DPOF ใหใ้ชก้ารด์ซึง่ไดต้ัง้คา่การระบคํุาสัง่พมิพไ์วแ้ลว้ ภาพจะ
ไมส่ามารถพมิพไ์ดห้ากคณุเพยีงดงึภาพออกมาจากการด์และพยายามพมิพท์ันที

 เครือ่งพมิพท์ีใ่ชง้าน DPOF ไดบ้างรุน่และผูใ้หบ้รกิารงานพมิพบ์างรายอาจ
ไมส่ามารถพมิพภ์าพตามทีค่ณุระบไุด ้โปรดดคููม่อืการใชง้านของเครือ่งพมิพ์
กอ่นพมิพ ์หรอืตรวจสอบกบัผูใ้หบ้รกิารงานพมิพข์องคณุเกีย่วกบัความสามารถ
ในการใชง้านเมือ่สัง่พมิพ์

 อยา่กําหนดคําสัง่พมิพใ์หมสํ่าหรับการด์ทีม่ภีาพทีไ่ดรั้บการตัง้คา่คําสัง่พมิพ์
โดยกลอ้งอืน่ไวแ้ลว้ คําสัง่พมิพอ์าจถกูเขยีนทบั และอาจไมส่ามารถสัง่พมิพไ์ด ้
โดยขึน้อยูก่บัประเภทของภาพถ่าย 
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W รปูแบบคําสัง่พมิพร์ะบบดจิติอล (DPOF)

 เลอืกภาพ
เลอืกและสัง่พมิพภ์าพทลีะภาพ
หากคณุกดปุ่ ม <u> และหมนุปุ่ ม <6> 
ทวนเข็มนาฬกิา คณุจะสามารถเลอืกภาพจาก
การแสดงภาพแบบสามภาพ เพือ่กลับสู่
การแสดงภาพทลีะภาพ ใหห้มนุปุ่ ม <6> 
ตามเข็มนาฬกิา
กดปุ่ ม <M> เพือ่บนัทกึคําสัง่พมิพไ์ปยงัการด์
มาตรฐาน / ท ัง้คู่
กด <0> และคําสัง่พมิพสํ์าหรับสําเนา
หนึง่ฉบับของภาพทีแ่สดงอยูจ่ะถกูสง่ออกมา 
ดว้ยการหมนุปุ่ ม <5> คณุสามารถตัง้คา่
จํานวนสําเนาทีจ่ะพมิพไ์ดม้ากถงึ 99 ฉบับ

ดชันี
กดปุ่ ม <0> เพือ่ทําเครือ่งหมายถกูลง
ในชอ่ง [X] และภาพจะถกูรวมในการพมิพ์
แบบดัชนี

 ตามn
เลอืก [เลอืกทกุภาพในโฟลเดอร]์ และเลอืกโฟลเดอร ์คําสัง่พมิพภ์าพ
ทกุภาพในโฟลเดอรห์นึง่ชดุจะถกูสง่ หากคณุเลอืก [ถอนเลอืกทกุภาพ
ในโฟลเดอร]์ และเลอืกโฟลเดอร ์คําสัง่พมิพสํ์าหรับภาพทกุภาพใน
โฟลเดอรนั์น้จะถกูยกเลกิ

 ทกุภาพ
หากคณุเลอืก [เลอืกทกุภาพในการด์] สําเนาจํานวนหนึง่ชดุของทกุภาพ
ในการด์จะถกูตัง้คา่ไวสํ้าหรับการพมิพ ์หากคณุเลอืก [ถอนเลอืกทกุภาพ
ในการด์] คําสัง่พมิพจ์ะถกูลา้งสําหรับภาพทกุภาพในการด์

การส ัง่พมิพ์

จํานวน

จํานวนภาพทัง้หมดทีเ่ลอืก

เครือ่งหมายถกู
ไอคอนดัชนี

 โปรดทราบวา่ภาพ RAW และภาพเคลือ่นไหวจะไมถ่กูรวมในคําสัง่พมิพแ์มว้า่
คณุไดต้ัง้คา่ [ตามn] หรอื [ทกุภาพ]

 เมือ่ใชเ้ครือ่งพมิพ ์PictBridge ใหพ้มิพไ์มเ่กนิ 400 ภาพสําหรับคําสัง่พมิพเ์ดยีว 
หากคณุระบมุากกวา่น้ี ภาพทกุภาพอาจไมไ่ดรั้บการพมิพเ์ลย
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ดว้ยเครือ่งพมิพ ์PictBridge คณุสามารถ
พมิพภ์าพแบบงา่ยดายดว้ย DPOF ได ้

1 เตรยีมพมิพ์
ดหูนา้ 412
ทําตามขัน้ตอน “การเชือ่มตอ่กลอ้งกบัเครือ่งพมิพ”์ จนถงึขัน้ตอนที ่5

2 ภายใตแ้ท็บ [31] ใหเ้ลอืก [ส ัง่พมิพ]์

3 เลอืก [พมิพ]์
[พมิพ]์ จะมกีารแสดงเฉพาะเมือ่กลอ้งมกีารเชือ่มตอ่กับเครือ่งพมิพแ์ละ
สามารถพมิพไ์ด ้

4 ต ัง้คา่ [ปรบัต ัง้กระดาษ] (น.414)
ตัง้คา่ลกูเลน่การพมิพ ์(น.416) หากจําเป็น

5 เลอืก [ตกลง]

W การพมิพภ์าพโดยตรงดว้ยคาํส ัง่พมิพ์

 กอ่นพมิพ ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ัง้คา่ขนาดกระดาษ
 เครือ่งพมิพบ์างรุน่ไมส่ามารถพมิพเ์ลขทีไ่ฟลภ์าพได ้
 หากตัง้คา่ [มขีอบ] ไว ้เครือ่งพมิพบ์างรุน่อาจพมิพว์ันทีบ่นขอบ
 วนัทีอ่าจดจูางหากพมิพบ์นพืน้หลงัทีส่วา่งหรอืบนขอบ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัเครือ่งพมิพ์
ทีใ่ช ้

 ภายใต ้[ชดเชยระดบัแสง] ไมส่ามารถเลอืก [แมนนวล] ได ้

 หากคณุหยดุพมิพแ์ละตอ้งการกลบัมาพมิพภ์าพทีเ่หลอืตอ่ ใหเ้ลอืก [กลบัมา] 
โปรดทราบวา่การพมิพจ์ะไมทํ่าตอ่ หากเกดิกรณีดังตอ่ไปนีข้ ึน้:
• คณุไดเ้ปลีย่นคําสัง่พมิพห์รอืไดล้บภาพใดๆ ทีส่ัง่พมิพอ์อกกอ่นกลับไปพมิพต์อ่
• เมือ่ตัง้คา่ดัชน ีคณุไดเ้ปลีย่นการตัง้คา่กระดาษกอ่นกลับมาพมิพต์อ่
• ความจขุองการด์เหลอือยูตํ่า่เมือ่คณุหยดุการพมิพไ์วช้ัว่ขณะ

 หากเกดิปัญหาขึน้ระหวา่งการพมิพ ์โปรดดหูนา้ 420
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คณุสามารถเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรแ์ละควบคมุกลอ้งเพือ่ถา่ยโอนภาพใน
การด์ไปยังคอมพวิเตอรไ์ด ้ซึง่เรยีกวา่การถา่ยโอนภาพโดยตรง
การถา่ยโอนภาพโดยตรงสามารถทําไดโ้ดยใชก้ลอ้งในขณะทีค่ณุดู
จอ LCD
ภาพทีถ่า่ยโอนไปยังคอมพวิเตอรแ์ลว้จะถกูบันทกึไวใ้นโฟลเดอร ์[รปูภาพ] 
หรอื [รปูภาพของฉนั] และจัดเรยีงในโฟลเดอรต์ามวนัทีถ่า่ย

กอ่นทําการเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอร ์ใหต้ดิต ัง้ EOS 
ซอฟตแ์วรท์ ีม่ใีหบ้น EOS DIGITAL Solution Disk/CD-ROM 
ลงในคอมพวิเตอร ์สําหรับวธิกีารตดิตัง้ EOS ซอฟตแ์วร ์ใหด้หูนา้ 538

1 ปรบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่
<2>

2 เชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอร์
 ใชส้ายเชือ่มตอ่ทีใ่หม้าพรอ้มกบักลอ้ง
 เมือ่เชือ่มตอ่สายเขา้กับกลอ้ง ใหใ้ช ้
อปุกรณ์ปกป้องสาย (น.34) ตอ่สาย
เขา้กบัชอ่งสญัญาณดจิติอล โดยให ้
สญัลักษณ์ < > บนหวัปลั๊ก
หนัไปทางดา้นหลังของกลอ้ง

 เสยีบปลายอกีดา้นเขา้กบัชอ่ง USB 
ของคอมพวิเตอร์

d การถา่ยโอนภาพไปยงัคอมพวิเตอร์

การเตรยีมถา่ยโอนภาพ

ควรใชส้ายเชือ่มตอ่ทีจั่ดใหห้รอืของแคนนอน (น.478) และใชอ้ปุกรณ์ปกป้องสาย
ทีจั่ดใหเ้มือ่เชือ่มตอ่สาย (น.34)
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3 ปรบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่
<1>
 เมือ่คอมพวิเตอรแ์สดงหนา้จอเลอืก
โปรแกรม ใหเ้ลอืก [EOS Utility]

 หนา้จอ EOS Utility จะปรากฏขึน้บน
จอคอมพวิเตอร์

สําหรับภาพ RAW+JPEG คณุสามารถ
กําหนดไดว้า่จะถา่ยโอนภาพชนดิไหน
ในขัน้ตอนที ่2 ของหนา้ตอ่ไป ใหเ้ลอืก 
[โอนภาพ RAW+JPEG] และเลอืกภาพ
ทีจ่ะถา่ยโอน: [JPEG เทา่น ัน้], [RAW เทา่น ัน้] 
หรอื [RAW+JPEG]

3 การถา่ยโอนภาพ RAW+JPEG

หลงัจากหนา้จอ EOS Utility ปรากฏขึน้มาแลว้ อยา่เลอืก EOS Utility 
หากมหีนา้จอนอกจากหนา้ตา่งหลกัของ EOS Utility แสดงอยู ่[ถา่ยโอนภาพ
โดยตรง] ในขัน้ตอนที ่5 ของหนา้ 428 จะไมป่รากฏขึน้มา (จะไมส่ามารถใช ้
ฟังกช์ัน่ถา่ยโอนภาพได)้

 หากหนา้จอ EOS Utility ไมป่รากฏขึน้มา โปรดดคููม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร ์(CD-
ROM, น.539)

 กอ่นถอดสายออก ใหปิ้ดกลอ้งกอ่น จับปลั๊ก (ไมใ่ชส่าย) เพือ่ดงึสายออก
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d การถา่ยโอนภาพไปยงัคอมพวิเตอร์

 เลอืกภาพ

1 เลอืก [ถา่ยโอนภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [32] ใหเ้ลอืก [ถา่ยโอน
ภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [เลอืก/โอน ภาพ]

3 เลอืก [เลอืกภาพ]

4 เลอืกภาพทีจ่ะถา่ยโอน
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะ
ถา่ยโอน จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่แสดง [X] บนดา้น
ซา้ยบนของหนา้จอ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หากคณุกดปุ่ ม <u> และหมนุปุ่ ม <6> 
ทวนเข็มนาฬกิา คณุจะสามารถเลอืกภาพ
จากการแสดงภาพแบบสามภาพ เพือ่กลบัสู่
การแสดงภาพทลีะภาพ ใหห้มนุปุ่ ม <6> 
ตามเข็มนาฬกิา

 ในการเลอืกภาพอืน่ทีจ่ะถา่ยโอน ให ้
ทําซ้ําขัน้ตอนที ่4

3 การเลอืกภาพทีจ่ะถา่ยโอน

 เมือ่มกีารเลอืก [เลอืกภาพ] ไว ้คณุสามารถตรวจสอบสถานะการถา่ยโอน
ของภาพไดจ้ากทางซา้ยบนของหนา้จอ: ไมม่เีครือ่งหมาย: ไมไ่ดเ้ลอืก X: 
เลอืกสําหรับถ่ายโอน l: การถา่ยโอนลม้เหลว k: การถา่ยโอนสําเร็จ

 ขัน้ตอนสําหรับ [โอนภาพ RAW+JPEG] (น.426) และขัน้ตอน 1 ถงึ 4 ขา้งตน้
สามารถทําไดแ้มก้ลอ้งไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรอ์ยู่
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5 ถา่ยโอนภาพ
 บนหนา้จอคอมพวิเตอร ์ตรวจสอบวา่

หนา้ตา่งหลกัของ EOS Utility แสดงอยู่
 เลอืก [ถา่ยโอนภาพโดยตรง] จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

 เลอืก [ตกลง] บนหนา้จอแสดงการยนืยัน 
ภาพถา่ยจะถกูถา่ยโอนไปยังคอมพวิเตอร์

 ภาพทีเ่ลอืกดว้ย [เลอืกn] และ [ทกุภาพ] 
สามารถถา่ยโอนดว้ยวธินีีไ้ดเ้ชน่กัน

 เลอืกn
เลอืก [เลอืกn] แลว้เลอืก [เลอืกภาพทีย่งัไมโ่อนในโฟลเดอร]์ เมือ่
คณุเลอืกโฟลเดอร ์ภาพทกุภาพในโฟลเดอรนั์น้ทีย่ังไมไ่ดถ้า่ยโอนไปยัง
คอมพวิเตอรจ์ะถกูเลอืก
การเลอืก [เลอืกภาพทีโ่อนไมสํ่าเร็จในโฟลเดอร]์ จะเลอืกภาพทีเ่ลอืกใน
โฟลเดอรท์ีก่ารถา่ยโอนลม้เหลว
การเลอืก [ลบประวตักิารโอนภาพในโฟลเดอร]์ จะลบประวัตกิารถา่ยโอน
ภาพในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืก หลังจากทําการลบประวตักิารถา่ยโอนแลว้ คณุจะ
สามารถเลอืก [เลอืกภาพทีย่งัไมโ่อนในโฟลเดอร]์ และถา่ยโอนภาพ
ทกุภาพในโฟลเดอรไ์ดอ้กีครัง้

 ทกุภาพ
หากมกีารเลอืก [ทกุภาพ] ไวแ้ละเลอืก [เลอืกภาพทีย่งัไมโ่อนในการด์] 
ทกุภาพในการด์ทีย่ังไมไ่ดถ้า่ยโอนไปยังคอมพวิเตอรจ์ะถกูเลอืก
สําหรับคําอธบิายของ [เลอืกภาพทีโ่อนไมสํ่าเร็จในการด์] และ [ลบ
ประวตักิารโอนภาพในการด์] ใหด้ ู“เลอืกn” ดา้นบน

 หากมหีนา้จอนอกเหนอืจากหนา้ตา่งหลักของ EOS Utility แสดงอยูบ่น
คอมพวิเตอร ์[ถา่ยโอนภาพโดยตรง] จะไมแ่สดง

 ไมส่ามารถใชง้านบางตัวเลอืกเมนูไดร้ะหวา่งการถา่ยโอนภาพ

 คณุสามารถถ่ายโอนภาพเคลือ่นไหวไดเ้ชน่กนั
 สามารถถ่ายโอนไดม้ากถงึ 9,999 ภาพในคราวเดยีวกนั
 สามารถทําการถา่ยภาพไดร้ะหวา่งการถา่ยโอนภาพ
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คณุสามารถกําหนดภาพทีจ่ะพมิพใ์นโฟโตบุ้ค๊ไดม้ากถงึ 998 ภาพ เมือ่คณุใช ้
EOS Utility (EOS ซอฟตแ์วร)์ เพือ่ถา่ยโอนภาพไปยังคอมพวิเตอร ์ภาพที่
กําหนดจะถกูคัดลอกไปยังโฟลเดอรท์ีเ่จาะจงไว ้ฟังกช์ัน่นีเ้หมาะกบัการจัดเรยีง
โฟโตบุ้ค๊ออนไลน์

1 เลอืก [ต ัง้คา่โฟโตบุ้ค๊]
 ภายใตแ้ท็บ [x1] ใหเ้ลอืก [ต ัง้คา่
โฟโตบุ้ค๊] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [เลอืกภาพ]

3 เลอืกภาพทีจ่ะกาํหนด
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะกําหนด 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หากคณุกดปุ่ ม <u> และหมนุปุ่ ม <6> 
ทวนเข็มนาฬกิา คณุจะสามารถเลอืก
ภาพจากการแสดงภาพแบบสามภาพ 
เพือ่กลับสูก่ารแสดงภาพทลีะภาพ 
ใหห้มนุปุ่ ม <6> ตามเข็มนาฬกิา

 ในการเลอืกภาพอืน่ทีจ่ะถา่ยโอน 
ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอนที ่3 จํานวนภาพที่
กําหนดจะปรากฏขึน้มา

p การกาํหนดภาพทีต่อ้งการใชท้าํโฟโตบุ้ค๊

กาํหนดภาพทลีะภาพ



p การกําหนดภาพทีต่อ้งการใชทํ้าโฟโตบุ้ค๊
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คณุสามารถกําหนดภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์ไดใ้นครัง้เดยีว
เมือ่ [x1: ต ัง้คา่โฟโตบุ้ค๊] ไดรั้บการตัง้คา่
เป็น [ทกุภาพในโฟลเดอร]์ หรอื [ทกุภาพ
ในการด์] ทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์
จะถกูกําหนด
ในการยกเลกิการป้องกนัภาพ เลอืก  
[ถอนเลอืกทกุภาพในโฟลเดอร]์ หรอื 
[ถอนเลอืกทกุภาพในการด์]

กาํหนดทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์

 ภาพ RAW และภาพเคลือ่นไหวไมส่ามารถกําหนดได ้
 อยา่กําหนดภาพทีถู่กกําหนดแลว้ในโฟโตบุ้๊คของกลอ้งอืน่เพือ่ทําเป็นอกี
โฟโตบุ้๊คในกลอ้งนี ้การตัง้คา่โฟโตบุ้ค๊อาจถกูเขยีนทบั
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14
การปรบัต ัง้กลอ้ง

คณุสามารถกําหนดฟังกช์ัน่ตา่งๆ ของกลอ้งใหเ้หมาะสมกบั
การถา่ยภาพของคณุไดด้ว้ยการตัง้คา่ระบบสว่นตวั
และการตัง้คา่นีส้ามารถบนัทกึไวใ้นตําแหน่ง <w> <x> 
<y> ของปุ่ มโหมดได ้
สามารถตัง้คา่และใชค้ณุสมบตัทิีอ่ธบิายในบทนีไ้ดใ้นโหมด
การถา่ยภาพตอ่ไปนี:้ <d> <s> <f> <a> <F>
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3 ต ัง้คา่ระบบสว่นตวัN

81: คา่ระดบัแสง A 
ถา่ยภาพ LV

kถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว

ระดับขัน้ในการตัง้คา่ระดับแสง

น.434

k k

ระดับขัน้ในการตัง้คา่ความไวแสง ISO k ใน a

ยกเลกิถา่ยครอ่มอตัโนมตัิ k (ภาพนิง่โดย
ถา่ยภาพ
ครอ่มสมดลุ
แสงขาว)

ลําดับถา่ยครอ่ม
น.435

k

จํานวนภาพถ่ายครอ่ม k

เลือ่นคา่เอง น.436 k

แสงคงเดมิสําหรับรรูับแสงใหม่ น.437 k

82: ระดบัแสง/โหมดขบัเคลือ่น

ตัง้ขอบเขตความเร็วชตัเตอร์
น.438

k k

ตัง้ขอบเขตรรูบัแสง k k

ความเร็วถา่ยภาพตอ่เนื่อง น.439 k (ภาพนิง่)

การตัง้คา่ระบบสว่นตวัซึง่เป็นสเีทาจะไมทํ่างานขณะถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW (LV) 
หรอืถา่ยภาพเคลือ่นไหว (การตัง้คา่ถกูปิดใชง้าน)
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การเลอืก [85: ลบการต ัง้คา่ระบบสว่นตวั(C.Fn)ท ัง้หมด] จะลบการตัง้คา่
ระบบสว่นตัวทัง้หมด

83: การแสดงภาพ/การทาํงาน A 
ถา่ยภาพ LV

k ถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว

ฉากปรับโฟกสั น.440

คําเตอืน z ในชอ่งมองภาพ
น.441

แสดงพืน้ทีถ่า่ยภาพ LV k

ทศิทางปุ่ มหมนุขณะตัง้คา่ Tv/Av

น.442

k k

ล็อคหลายหนา้ที่ k k

ตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง ขึน้อยูก่บัการตัง้คา่

84: อืน่ๆ

เพิม่ขอ้มลูตัดขอบภาพ น.443 k

คา่เริม่ตน้ของปุ่ มลบ น.444 (ระหวา่งดภูาพ)

85: ลบ

แมว้า่ไดทํ้าการ [85: ลบการต ัง้คา่ระบบสว่นตวั(C.Fn)ท ัง้หมด] แลว้ แตก่าร
ตัง้คา่สําหรับ [83: ฉากปรบัโฟกสั] และ [83: ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง] จะ
ไมเ่ปลีย่นแปลง
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ภายใตแ้ท็บ [8] คณุสามารถกําหนด
คณุสมบัตติา่งๆ ของกลอ้งใหเ้หมาะสมกบั
ลักษณะการถา่ยภาพของคณุได ้การตัง้คา่ใดๆ 
ทีต่า่งจากคา่เริม่ตน้จะแสดงเป็นสน้ํีาเงนิ

3 การปรบัการต ัง้คา่ระบบสว่นตวัN

C.Fn1: Exposure (ระดบัแสง)

ระดบัข ัน้ในการต ัง้คา่ระดบัแสง
1/3:1/3 ระดบั
1/2:1/2 ระดบั

การปรับทลีะ 1/2 ระดบัสําหรับความเร็วชตัเตอร,์ คา่รรัูบแสง, การชดเชยแสง, 
ถา่ยภาพครอ่ม, ชดเชยระดบัแสงแฟลช ฯลฯ เหมาะตอ่การควบคมุคา่แสง
ดว้ยความละเอยีดตํา่กวา่การเพิม่ 1/3 ระดับ

ระดบัข ัน้ในการต ัง้คา่ความไวแสง ISO
1/3:1/3 ระดบั
1/1: 1 ระดบั

ยกเลกิถา่ยครอ่มอตัโนมตั ิ
ON: ใชง้าน

เมือ่คณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> การตัง้คา่ถา่ยภาพครอ่มและการถา่ย
ภาพครอ่มสมดลุแสงขาวจะถกูยกเลกิ การถา่ยภาพคร่อมจะถกูยกเลกิเมือ่แฟลช
พรอ้มยงิหรอืหากคณุสลบัไปยังการถา่ยภาพเคลือ่นไหวเชน่กนั

OFF: ไมใ่ชง้าน
การตัง้คา่ถา่ยภาพครอ่มและการถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาวจะไมถ่กูยกเลกิแมว้า่คณุ
ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> (หากแฟลชพรอ้มยงิหรอืหากคณุสลบัไปยงัการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว การถา่ยภาพครอ่มจะถกูยกเลกิชัว่คราว แตช่ว่งของการถา่ยภาพครอ่มจะยังคงอยู)่ 

เมือ่ตัง้คา่ [1/2 ระดบั] ไว ้ระดบัคา่แสงจะแสดงดงัภาพดา้นลา่ง

แมว้า่มกีารตัง้คา่ [1 ระดบั] ไว ้คณุยงัสามารถตัง้คา่ ISO 16000 ได ้
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ลาํดบัถา่ยครอ่ม
ลําดับการถา่ยภาพครอ่มและลําดับการถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาวสามารถ
เปลีย่นแปลงได ้
0-+: 0, -, +
-0+: -, 0, +
+0-: +, 0, -

จํานวนภาพถา่ยครอ่ม
จํานวนภาพทีจ่ะใชก้ารถา่ยภาพครอ่มและการถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว
สามารถเปลีย่นจากคา่เริม่ตน้ 3 ภาพเป็น 2, 5 หรอื 7 ภาพได ้
เมือ่ตัง้คา่ [ลําดบัถา่ยครอ่ม: 0, -, +] ไว ้ภาพถา่ยครอ่มจะถกูถา่ยตามตารางดา้นลา่งนี้
3: 3 ภาพ
2: 2 ภาพ
5: 5 ภาพ
7: 7 ภาพ

(เพิม่ทลีะ 1 ระดับ)

AEB
ถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว

ทศิทาง B/A ทศิทาง M/G
0 : คา่แสงมาตรฐาน 0 : สมดลุแสงขาวมาตรฐาน 0 : สมดลุแสงขาวมาตรฐาน
- : ลดการเปิดรับแสง - : การตัง้คา่สน้ํีาเงนิ - : การตัง้คา่สมีว่ง
+ : เพิม่การเปิดรับแสง + : การตัง้คา่สเีหลอืง +: การตัง้คา่สเีขยีว

ภาพที ่1 ภาพที ่2 ภาพที ่3 ภาพที ่4 ภาพที ่5 ภาพที ่6 ภาพที ่7

3: 3 ภาพ มาตรฐาน (0) -1 +1

2: 2 ภาพ มาตรฐาน (0) ±1

5: 5 ภาพ มาตรฐาน (0) -2 -1 +1 +2

7: 7 ภาพ มาตรฐาน (0) -3 -2 -1 +1 +2 +3

หากตัง้คา่ [2 ภาพ] ไว ้คณุสามารถเลอืกดา้น + หรอื - เมือ่ตัง้คา่ชว่งถา่ยภาพครอ่ม 
การตัง้คา่การถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาวจะลดคา่แสงลงในทศิทาง B/A หรอื M/G
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เลือ่นคา่เอง
OFF: ไมใ่ชง้าน
Tv/Av: ความเร็วชตัเตอร/์รรูบัแสง

จะทํางานในโหมดระบคุา่ความเร็วชตัเตอร ์(s) และโหมดระบคุา่รรัูบ
แสง (f) หากความสวา่งของวัตถมุกีารเปลีย่นแปลงและไมส่ามารถรับ
คา่แสงมาตรฐานไดใ้นชว่งการเปิดรับแสงอตัโนมตั ิกลอ้งจะเปลีย่นแปลง
การตัง้คา่ทีเ่ลอืกไวโ้ดยอตัโนมัตเิพือ่ใหไ้ดค้า่แสงมาตรฐาน

ISO: ความไวแสง ISO
สามารถทํางานไดใ้นโหมดโปรแกรมระดับแสงอตัโนมตั ิ(d) โหมดระบุ
คา่ความเร็วชตัเตอร ์(s) และโหมดระบคุา่รรูับแสง (f) หากความสวา่ง
ของวัตถมุกีารเปลีย่นแปลงและไมส่ามารถรับคา่แสงมาตรฐานไดใ้นชว่ง
การเปิดรับแสงอตัโนมัต ิกลอ้งจะเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ความไวแสงที่
เลอืกไวโ้ดยอตัโนมตัเิพือ่ใหไ้ดค้า่แสงมาตรฐาน

 ภายใต ้[z2: การต ัง้คา่ความไวแสง ISO] แมว้า่ [ขอบเขตไวแสง ISO] หรอื 
[ค.เร็วชตัฯตํา่สดุ] จะเปลีย่นแปลงไปจากคา่เริม่ตน้ การเลือ่นคา่เองจะมผีลทับ
คา่ดงักลา่วหากไมส่ามารถหาคา่แสงมาตรฐานได ้

 ความไวแสง ISO ตํา่สดุและสงูสดุของการใชค้วามไวแสงทีเ่ลือ่นคา่เอง จะถกู
กําหนดโดยการตัง้คา่ของ [ขอบเขต ISO อตัโนฯ] (น.160) อยา่งไรก็ตาม 
หากความไวแสงทีต่ัง้คา่ดว้ยตนเองเกนิ [ขอบเขต ISO อตัโนฯ] การเลือ่น
คา่เองจะปรับขึน้หรอืลงเพือ่ใหเ้ทา่กบัความไวแสงทีต่ัง้คา่ดว้ยตนเองไว ้

 การเลือ่นคา่เองจะทํางานหากจําเป็นแมม้กีารใชแ้ฟลช
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แสงคงเดมิสาํหรบัรรูบัแสงใหม่
หากตัง้คา่โหมด <a> (การถา่ยภาพแบบตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง) ไว ้และ
ตัง้คา่ความไวแสงดว้ยตนเอง (นอกเหนอืจาก ISO อัตโนมัต)ิ คา่ f/number 
สงูสดุของรรัูบแสงอาจเพิม่สงูขึน้ (รูรับแสงแคบลง) หากคณุทําอยา่งใด
ตอ่ไปนี:้ 1. เปลีย่นเลนส ์2. ตดิหรอืถอดตวัขยายกําลงั หรอื 3. ใชเ้ลนสซ์มูที่
มคีา่ f/number ของรรัูบแสงสงูสดุทีเ่ปลีย่นไป หากคณุถา่ยภาพดว้ยการตัง้คา่
ดังกลา่ว ภาพถา่ยทีไ่ดอ้าจมแีสงนอ้ยเนือ่งจากคา่ f/number ของรรัูบแสง
สงูสดุปรับสงูขึน้ อยา่งไรก็ตาม ดว้ยการปรับความไวแสงหรอืความเร็วชตัเตอร ์
(Tv) อัตโนมัต ิคณุจะสามารถไดค้า่แสงเดมิทีไ่ดก้อ่นทําตามขอ้ 1, 2 หรอื 3
OFF: ไมใ่ชง้าน

ไมใ่ชก้ารเปลีย่นการตัง้คา่โดยอตัโนมตัเิพือ่คงคา่แสงทีร่ะบ ุความไวแสง 
ความเร็วชตัเตอร ์และรรูับแสงทีต่ัง้คา่ไวจ้ะถกูใชใ้นการถา่ยภาพ หากคณุ
ทําตามขอ้ 1, 2 หรอื 3 คา่ f/number สงูสดุของรรูับแสงจะเพิม่ขึน้ ใหป้รบั
ความไวแสงและความเร็วชตัเตอรก์อ่นทีค่ณุจะถา่ยภาพ

ISO: ความไวแสง ISO
หากคณุทําตามขอ้ 1, 2 หรอื 3 ความไวแสง ISO จะเพิม่ขึน้โดยอตัโนมตัิ
เพือ่ชดเชยจํานวนคา่ f/number สงูสดุของรูรับแสงทีเ่พิม่ขึน้ เพือ่ใหไ้ด ้
คา่แสงเดมิทีค่ณุจะไดก้อ่นทําตามขอ้ 1, 2 หรอื 3

Tv: ความเร็วชตัเตอร์
หากคณุทําตามขอ้ 1, 2 หรอื 3 ความเร็วชตัเตอรจ์ะถกูปรับใหช้า้ลง
โดยอัตโนมัตเิพือ่ชดเชยจํานวนคา่ f/number สงูสดุทีเ่พิม่ขึน้ เพือ่ใหไ้ด ้
คา่แสงเดมิทีค่ณุจะไดก้อ่นทําตามขอ้ 1, 2 หรอื 3

 ฟังกช์ัน่นีไ้มส่ามารถใชง้านไดก้บัเลนสม์าโครทีค่า่ f/number จรงิของรรูับแสง
เปลีย่นไปตามกําลังขยาย 

 ฟังกช์ัน่นีไ้มส่ามารถใชง้านไดก้บัภาพเคลือ่นไหว
 หากมกีารตัง้คา่ [ความเร็วชตัเตอร]์ ไว ้และไมส่ามารถคงคา่แสงไวใ้นชว่ง
ทีก่ําหนดดว้ย [82: ต ัง้ขอบเขตความเร็วชตัเตอร]์ ความเร็วชตัเตอรจ์ะไม่
เปลีย่นโดยอตัโนมัติ

 หากมกีารตัง้คา่ [ความไวแสง ISO] ไว ้และไมส่ามารถคงคา่แสงไวใ้นชว่งที่
กําหนดดว้ย [ขอบเขตไวแสง ISO] ความไวแสงจะไมเ่ปลีย่นโดยอัตโนมัติ

 หากคณุทําตามขอ้ 1, 2 หรอื 3 และปิดกลอ้ง (สวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งปรับเป็น <2> 
ฯลฯ) ในขณะทีม่กีําลังทําการคงคา่แสง คา่แสงเป้าหมายจะถกูปรับเป็นคา่แสง 
ณ เวลาทีปิ่ดกลอ้ง
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C.Fn2: Exposure/Drive (ระดบัแสง/โหมดขบัเคลือ่น)

ต ัง้ขอบเขตความเร็วชตัเตอร์
คณุสามารถตัง้ขอบเขตความเร็วชตัเตอรไ์ด ้ในโหมด <s> <a> คณุสามารถ
ตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรด์ว้ยตนเองภายในขอบเขตความเร็วชตัเตอรท์ีค่ณุ
กําหนดไว ้ในโหมด <d> <f> ความเร็วชตัเตอรจ์ะถกูตัง้โดยอตัโนมัตภิายใน
ขอบเขตความเร็วชตัเตอรท์ีค่ณุกําหนดไว ้

ความเร็วสงูสดุ
คณุสามารถตัง้คา่ไดต้ัง้แต ่1/8000 วนิาท ีถงึ 15 วนิาที

ความเร็วตํา่สดุ
คณุสามารถตัง้คา่ไดต้ัง้แต ่30 วนิาท ีถงึ 1/4000 วนิาที

ต ัง้ขอบเขตรรูบัแสง
คณุสามารถตัง้ขอบเขตรรูับแสงได ้ในโหมด <f> <a> <F> คณุสามารถ
ตัง้คา่รรัูบแสงดว้ยตนเองภายในขอบเขตรรัูบแสงทีค่ณุกําหนดไว ้ในโหมด 
<d> <s> คา่รรัูบแสงจะถกูตัง้โดยอัตโนมัตภิายในขอบเขตรรัูบแสงทีค่ณุ
กําหนดไว ้

รรูบัแสงเล็กสดุ (f/ สงูสดุ)
คณุสามารถตัง้คา่ไดต้ัง้แต ่f/91 ถงึ f/1.4

รรูบัแสงใหญส่ดุ (f/ ตํา่สดุ)
คณุสามารถตัง้คา่ไดต้ัง้แต ่f/1.0 ถงึ f/64

 สามารถใชฟั้งกช์ัน่นีก้บัการเปลีย่นแปลงของคา่ f/number สงูสดุ (คา่รรูับแสง
ตํา่สดุ)

 หากคณุตัง้คา่ [ความไวแสง ISO] หรอื [ความเร็วชตัเตอร]์ แลว้ทําตามขอ้ 1, 
2 หรอื 3 จากนัน้ยกเลกิขอ้ 1, 2 หรอื 3 โดยไมม่กีารปรับความไวแสง ความเร็ว
ชตัเตอร ์หรอืคา่รรูับแสงดว้ยตนเองเพือ่ใหก้ลอ้งกลับสูส่ภาวะปกต ิการตัง้คา่
การเปิดรับแสงเดมิจะกลับมา

 หากมกีารตัง้คา่ [ความไวแสง ISO] ไว ้และความไวแสง ISO เพิม่เป็น
ความไวแสงแบบขยาย ความเร็วชตัเตอรอ์าจเปลีย่นไปเพือ่คงคา่แสงไว ้

ขอบเขตรรูับแสงทีก่ําหนดไดจ้ะแตกตา่งออกไปตามคา่รรัูบแสงสงูสดุและตํา่สดุ
ของเลนส์
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ความเร็วถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
คณุสามารถตัง้คา่ความเร็วถา่ยภาพตอ่เนือ่งสําหรับ <o> การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
ความเร็วสงู <i> การถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ และ <M> ถา่ยภาพ
ตอ่เนือ่งแบบเงยีบ

ความเร็วสงู
คณุสามารถตัง้คา่ไดต้ัง้แต ่2 ถงึ 10 ภาพตอ่วนิาท ี(ภาพตอ่ว.ิ)

ความเร็วตํา่
คณุสามารถตัง้คา่ไดต้ัง้แต ่1 ถงึ 9 ภาพตอ่วนิาท ี(ภาพตอ่ว.ิ)

การถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ
คณุสามารถตัง้คา่ไดต้ัง้แต ่1 ถงึ 4 ภาพตอ่วนิาท ี(ภาพตอ่ว.ิ)

หาก [z4: ถา่ยลดแสงวบูวาบ] (น.187) ถกูตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] หรอื EOS iTR AF 
(น.130) ถูกตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] กลอ้งอาจไมส่ามารถถา่ยภาพดว้ยความเร็วถา่ย
ภาพตอ่เนื่องทีต่ัง้คา่ไวไ้ด ้
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C.Fn3: Display/Operation (การแสดง/การทาํงาน)

 ฉากปรบัโฟกสั
เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของคณุ คณุสามารถเปลีย่นเป็นฉากปรับ
โฟกสั (แยกจําหน่าย) ทีค่ณุตอ้งการได ้
หากคณุเปลีย่นฉากปรบัโฟกสั ใหแ้นใ่จวา่ไดเ้ปลีย่นการต ัง้คา่ให้
เหมาะสมกบัประเภทของฉากปรบัโฟกสั เพือ่ใหไ้ดค้า่แสงทีถ่กูตอ้ง

Std.: Eh-A
ฉากมาตรฐานทีใ่หม้าพรอ้มกบักลอ้ง ฉากปรับโฟกัสมาตรฐาน Precision 
Matte

Eh-S: Eh-S
ฉากปรับโฟกสั Super Precision Matte จะชว่ยใหจํ้าแนกจดุโฟกัส
ไดง้า่ยกวา่ฉากปรับโฟกสัมาตรฐาน Precision Matte Eh-A เหมาะสําหรับ
เลนสเ์ร็วทีม่คีา่รรัูบแสงสงูสดุที ่f/2.8 หรอืใหญก่วา่ เหมาะสําหรับการ
โฟกัสดว้ยตนเอง
อยา่งไรก็ตาม หากคา่รรัูบแสงสงูสดุของเลนสเ์ล็กกวา่ f/2.8 ชอ่งมองภาพ
จะดมูดืกวา่การใชฉ้ากปรับโฟกสั Eh-A

 การตัง้คา่ฉากปรับโฟกสัจะไมถ่กูลบออกไป แมว้า่คณุจะเลอืก [85: ลบการ
ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั(C.Fn)ท ัง้หมด]

 ในการเปลีย่นฉากปรับโฟกสั โปรดดคููม่อืการใชง้านของฉากปรับโฟกสั หากฉาก
ปรับโฟกสัไมล่งมาพรอ้มกบัตวัยดึ ใหเ้อยีงกลอ้งไปขา้งหนา้
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คาํเตอืน z ในชอ่งมองภาพ
เมือ่มกีารตัง้คา่ฟังกช์ัน่ใดตอ่ไปนี ้ไอคอน <z> จะแสดงขึน้มาในชอ่งมองภาพ
หรอืบนแผง LCD (น.26-27)
เลอืกฟังกช์ัน่ทีค่ณุตอ้งการใหไ้อคอนการเตอืนปรากฏขึน้ และกดปุ่ ม <0> เพือ่
เพิม่ <X> จากนัน้เลอืก [ตกลง] เพือ่บันทกึการตัง้คา่

เมือ่มกีารต ัง้คา่ภาพขาวดาํ V
หากรปูแบบภาพถกูตัง้คา่เป็น [ภาพขาวดาํ] (น.164) ไอคอนคําเตอืน
จะปรากฏขึน้มา

เมือ่แกไ้ขสมดลุแสงขาว
หากมกีารตัง้คา่การปรับแกส้มดลุแสงขาว (น.174) ไว ้ไอคอนคําเตอืน
จะปรากฏขึน้มา

เมือ่มกีารกาํหนดคณุภาพของภาพดว้ยปุ่ มเดยีว
หากคณุเปลีย่นคณุภาพในการบันทกึภาพดว้ยฟังกช์ัน่การกําหนดคณุภาพ
ของภาพดว้ยปุ่ มเดยีว (น.456) ไอคอนคําเตอืนจะปรากฏขึน้มา

เมือ่มกีารต ัง้คา่ M
หาก [z3: ลดจดุรบกวนค.ไวISO สงู] ถกูตัง้คา่เป็น [ลดจดุรบกวน
ถา่ยหลายภาพ] (น.178) ไอคอนคําเตอืนจะปรากฏขึน้มา

เมือ่มกีารต ัง้คา่การวดัแสงแบบจดุ
หากตัง้คา่โหมดวดัแสงเป็น [วดัแสงแบบจดุ] (น.227) ไอคอนคําเตอืน
จะปรากฏขึน้มา

แสดงพืน้ทีถ่า่ยภาพ LV
เมือ่ตัง้คา่อตัราสว่นของภาพสําหรับการถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW (น.297) 
เป็น [4:3], [16:9] หรอื [1:1] คณุจะสามารถตัง้คา่วธิแีสดงพืน้ทีถ่า่ยภาพได ้

 : ซอ่น
 : ตกีรอบ

เมือ่คณุตัง้คา่ฟังกช์ัน่ทีทํ่าเครือ่งหมาย [X] ใดๆ <z> จะปรากฏขึน้มาตามการตัง้คา่
ทีต่ัง้ไว ้(ยกเวน้เมือ่ตัง้คา่ลดจุดรบกวนถา่ยหลายภาพไว)้ บนหนา้จอการตัง้คา่การ
ถา่ยภาพ (น.60, 469)



3 การปรับการตัง้คา่ระบบสว่นตัวN

442

ทศิทางปุ่ มหมนุขณะต ัง้คา่ Tv/Av
 : ทศิทางปกติ
 : กลบัทศิทาง
ทศิทางการหมนุเมือ่ตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงสามารถหมนุ
ยอ้นกลับได ้
ในโหมดการถา่ยภาพ <a> ทศิทางการหมนุของปุ่ ม <6> และ <5> 
จะยอ้นกลับ ในโหมดการถา่ยภาพอืน่ๆ ทศิทางการหมนุของปุ่ ม <6> 
เทา่นัน้ทีจ่ะยอ้นกลบั ทศิทางการหมนุของปุ่ ม <5> ในโหมด <a> และ
ทศิทางการหมนุเพือ่ตัง้คา่ชดเชยคา่แสงในโหมด <d>, <s> และ 
<f> จะเหมอืนเดมิ

ล็อคหลายหนา้ที่
เมือ่สวติซ ์<R> ถกูเลือ่นไปทางขวาจะสามารถป้องกนัไมใ่ห ้<6>, 
<5>, <9> และ <p> เปลีย่นการตัง้คา่โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ
เลอืกการควบคมุกลอ้งทีค่ณุตอ้งการล็อค จากนัน้กดปุ่ ม <0> เพือ่เพิม่
เครือ่งหมาย [X] เลอืก [ตกลง] เพือ่บันทกึการตัง้คา่

6 ปุ่ มหมนุหลกั
5 ปุ่ มหมนุควบคมุทนัใจ
9 ปุ่ มอเนกประสงค์
p กา้นเลอืกพืน้ที ่AF

ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง
คณุสามารถกําหนดฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้านบอ่ยไปยังปุ่ มหรอืปุ่ มหมนุไดต้ามความ
ตอ้งการ สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 445

 หากสวติซ ์<R> ถกูปรับไวแ้ละคณุพยายามใชต้วัควบคมุกลอ้งใดๆ 
ทีล็่อคอยู ่<L> จะแสดงขึน้ในชอ่งมองภาพและบนแผง LCD และ [LOCK] 
จะแสดงขึน้บนหนา้จอการตัง้คา่การถา่ยภาพ (น.60)

 หากคณุล็อค ปุ่ ม <5> จะถกูล็อคดว้ยเชน่กนั
 แมว้า่ปุ่ ม <5> ถกูเพิม่ดว้ยเครือ่งหมาย [X] แลว้ แตค่ณุยังสามารถใช ้
แผงสมัผัส <h> ได ้
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C.Fn4: Others (อืน่ๆ)

เพิม่ขอ้มลูตดัขอบภาพ
หากคณุตัง้คา่ขอ้มลูตัดขอบภาพ เสน้แนวตัง้สําหรับอตัราสว่นทีค่ณุตัง้คา่ไว ้
จะปรากฏขึน้บนภาพแบบ LIVE VIEW คณุสามารถจัดองคป์ระกอบภาพได ้
เหมอืนกบัวา่คณุกําลังถา่ยภาพดว้ยกลอ้งรปูแบบขนาดกลางหรอืใหญ ่(6x6 
ซม., 4x5 นิว้, อืน่ๆ)
เมือ่คณุถา่ยภาพ ขอ้มลูอตัราสว่นภาพสําหรับการครอบตัดภาพดว้ยซอฟตแ์วร ์
EOS จะถกูผนวกลงในภาพ (บันทกึภาพลงในการด์โดยไมไ่ดค้รอบตัด)
หลังจากไดถ้า่ยโอนภาพไปยังคอมพวิเตอรแ์ลว้ คณุสามารถใช ้Digital Photo 
Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.536) เพือ่ครอบตัดภาพในอตัราสว่นที่
ตัง้คา่ไวไ้ดอ้ยา่งงา่ยดาย

OFF : ปิด 6:7: สดัสว่นภาพ 6:7
6:6 : สดัสว่นภาพ 6:6 5:6: สดัสว่นภาพ 10:12
3:4 : สดัสว่นภาพ 3:4 5:7: สดัสว่นภาพ 5:7
4:5 : สดัสว่นภาพ 4:5

 หากตัง้คา่ [z5: อตัราสว่นภาพ] เป็นอยา่งอืน่นอกเหนือจาก [3:2] ขอ้มลูการ
ครอบตัดจะไมถ่กูผนวกลงในภาพ

 ขอ้มลูการครอบตัดจะถกูผนวกลงในการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพเชน่กนั 
อยา่งไรก็ตาม ขอ้มลูการครอบตดัจะไมแ่สดงขึน้มา

 หากขอ้มลูการครอบตดัถกูเพิม่ลงในภาพ RAW จะไมส่ามารถครอบตัดภาพนัน้
ดว้ยการประมวลผลภาพ RAW บนกลอ้งได ้
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คา่เร ิม่ตน้ของปุ่ มลบ
เมือ่คณุกดปุ่ ม <L> ระหวา่งการเลน่ภาพและการแสดงภาพหลังถา่ยภาพ 
เมนูลบภาพจะปรากฏขึน้ (น.392) คณุสามารถตัง้คา่วา่จะใหเ้ลอืกตัวเลอืก 
[ยกเลกิ] หรอื [ลบ] กอ่นบนหนา้จอนี้
หากตัง้คา่ [ลบ] ไว ้คณุสามารถกดแค ่<0> เพือ่ลบภาพอยา่งรวดเร็วได ้

 : ไดเ้ลอืก [ยกเลกิ]
L  : ไดเ้ลอืก [ลบ]

หากตัง้คา่ [ลบ] ไว ้ควรระวังอยา่ลบภาพโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ



445

คณุสามารถกําหนดฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้านบอ่ยไปยังปุ่ มหรอืปุ่ มหมนุไดต้ามความ
ตอ้งการ

1 เลอืก [83: ต ัง้การควบคมุดว้ย
ตนเอง]
 ภาพใตแ้ท็บ [83] เลอืก [ต ัง้การ
ควบคมุดว้ยตนเอง] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

 หนา้จอตัง้การควบคมุดว้ยตนเองสําหรับ
เลอืกปุ่ มและปุ่ มหมนุควบคมุจะปรากฏขึน้

2 เลอืกปุ่ มหรอืปุ่ มหมนุของกลอ้ง
 เลอืกปุ่ มหรอืปุ่ มหมนุของกลอ้ง จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

 ชือ่ของตัวควบคมุกลอ้งและฟังกช์ัน่ที่
กําหนดไดจ้ะแสดงขึน้มา

3 กาํหนดฟงักช์ ัน่
 เลอืกฟังกช์ัน่ จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 หากไอคอน [z] ปรากฏขึน้มา
ทางดา้นซา้ยลา่ง คณุสามารถกดปุ่ ม 
<B> และตัง้คา่ตัวเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง

4 ออกจากการต ัง้คา่
 เมือ่คณุกด <0> เพือ่ออกจากการตัง้คา่ 
หนา้จอในขัน้ตอนที ่2 จะปรากฏขึน้อกีครัง้

 กดปุ่ ม <M> เพือ่ออก

83: ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเองN

ดว้ยหนา้จอในขัน้ตอนที ่2 ทีแ่สดงขึน้ คณุสามารถกดปุ่ ม <L> เพือ่ยอ้นการตัง้คา่
การควบคมุดว้ยตนเองกลับไปคา่เริม่ตน้ โปรดทราบวา่การตัง้คา่ [83: ต ัง้การ
ควบคมุดว้ยตนเอง] จะไมถ่กูยกเลกิแมว้า่คณุจะเลอืก [85: ลบการต ัง้คา่ระบบ
สว่นตวั(C.Fn)ท ัง้หมด]
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ฟงักช์ ัน่ทีส่ามารถกาํหนดไปยงัตวัควบคมุกลอ้ง

ฟังกช์ัน่ หนา้

เริม่วดัแสงและ AF 450 k k*1 k*1

หยดุ AF

452

k k

เปลีย่นไปใชร้ะบบ AF ทีบ่ันทกึไว ้

ONE SHOT z AI SERVO k k

เปลีย่นไปใชจุ้ด AF ทีบ่นัทกึไว ้

จุด AF ทีเ่ลอืก z จดุ AF กลาง/บนัทกึ

453เลอืกจุด AF โดยตรง

เลอืกจุด AF โดยตรง: แนวตัง้

เลอืกพืน้ที ่AF โดยตรง

เริม่วดัแสง

454

k

ล็อค AE k k

ล็อค AE (ขณะกดปุ่ มคา้งไว)้ k

ล็อค AE (กดแช)่ k k

ล็อค AE หยดุ AF k k

ล็อคแฟลช FE k k

ตัง้ความไวแสง ISO (กดแช ่หมนุ )

455

ISO (กดกา้นแชไ่ว ้หมนุ )

ตัง้ความไวแสง ISO (  ขณะวดัแสง)

ชดเชยแสง (กดแช ่หมนุ )

ชดเชยแสง (กดกา้นแชไ่ว ้หมนุ )

ตัง้ความเร็วชตัเตอรใ์นโหมด M

ตัง้คา่รรูับแสงในโหมด M 456

โฟ
ก สั

อ ตั
โน

ม ัต
 ิ

ระ
ด บั
แส
ง
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* ปุ่ มหยดุ AF ( ) มใีหเ้ฉพาะบนเลนสถ์า่ยภาพไกลชว่งพเิศษ IS เทา่นัน้

* p

k

k k

k*2 k*2

k k

k*3 k*3

k*4

k k*5

k

k

k k k k

k k k k

k k

k

k

k

k

k

k k

k k
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ฟังกช์ัน่ หนา้

การกําหนดคณุภาพของภาพดว้ยปุ่ มเดยีว

456คณุภาพภาพดว้ยปุ่ มเดยีว (กดแช)่

คณุภาพของภาพ

รปูแบบภาพ 457

เช็คระยะชดัลกึ

457
เริม่ใชง้านระบบป้องกนัภาพสัน่ IS

แสดงเมนู

บันทกึ/เรยีกคนืระบบการถา่ยภาพ k*7 k*7

เลน่ภาพ

458

ขยาย/ยอ่ (กด SET หมนุ )

วงรอบ: y • g/ขับเคลือ่น • AF/WB • q

ปลดล็อคขณะกดปุ่ มคา้งไว ้

ตัง้คา่ระบบแฟลช

ไมม่หีนา้ที ่(ไมใ่ชง้าน) k k

ภา
พ

กา
รท

ำง
าน



449

83: ตัง้การควบคมุดว้ยตนเองN

* ปุ่ มหยดุ AF ( ) มใีหเ้ฉพาะบนเลนสถ์า่ยภาพไกลชว่งพเิศษ IS เทา่นัน้

* p

k*6 k*6

k*6 k*6
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k
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k k
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เมือ่คณุกดปุ่ มทีกํ่าหนดฟังกช์ัน่นีไ้ว ้จะเริม่ทําการวดัแสงและโฟกสัอัตโนมัติ
*1:เมือ่กําหนดไปยงัปุ่ ม <p> หรอื <A> การกดปุ่ ม 

<B> ขณะทีห่นา้จอการตัง้คา่แสดงอยูจ่ะทําให ้
คณุสามารถตัง้คา่ AF อยา่งละเอยีดได ้เมือ่ถา่ยภาพ 
การกดปุ่ ม <p> หรอื <A> จะเริม่ AF ตามที่
ตัง้คา่ไว ้

 จดุเร ิม่ AF
เมือ่ตัง้คา่ [จดุ AF ทีบ่นัทกึไว]้ ไว ้คณุสามารถกดปุ่ ม <p> หรอื 
<A> เพือ่เปลีย่นไปยังจดุ AF ทีบ่ันทกึไว ้

การบนัทกึจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
1. ตัง้คา่โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตเิป็นอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้ AF 
จดุเล็กจดุเดยีว (เลอืกดว้ยตนเอง), AF จดุเดยีว (เลอืกดว้ยตนเอง), 
ขยายจดุ AF (เลอืกดว้ยตนเอง ), ขยายจดุ AF (เลอืกดว้ยตนเอง, 
รอบทศิทาง) หรอืโฟกัสแบบเลอืกอตัโนมัต ิ65 จดุ ไมส่ามารถเลอืก
แบบโซน AF (เลอืกโซนดว้ยตนเอง) และโซน AF กวา้ง (เลอืกโซน
ดว้ยตนเอง) ได ้

2. เลอืกจดุโฟกสัอตัโนมัตดิว้ยตนเอง
3. กดปุ่ ม <S> คา้งไวแ้ลว้กดปุ่ ม <U> เสยีงเตอืนจะดงัขึน้มาและ
จดุโฟกสัอตัโนมัตจิะถกูบันทกึ หากตัง้คา่โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัิ
เป็นการตัง้คา่ใดๆ นอกเหนอืจากการโฟกัสแบบเลอืกอัตโนมัต ิ65 จดุ 
จดุโฟกสัอตัโนมัตทิีบ่ันทกึไวจ้ะกะพรบิ

: เร ิม่วดัแสงและ AF

 เมือ่บันทกึจุดโฟกสัอตัโนมตัแิลว้ สิง่เหลา่นีจ้ะแสดงขึน้มา
• โฟกสัแบบเลอืกอตัโนมตั ิ65 จุด:  HP (HP: ตําแหน่งเริม่ตน้)
• AF จดุเล็ก, AF จดุเดยีว, ขยายพืน้ที ่AF: SEL (กึง่กลาง), SEL HP (นอก
จดุกึง่กลาง)

 เมือ่บันทกึไวก้บั SEL  หรอื SEL HP จุด AF ทีบ่ันทกึไวจ้ะกะพรบิ
 ในการยกเลกิจดุ AF ทีบ่นัทกึไว ้ใหก้ดปุ่ ม <S> คา้งไวแ้ลว้กดปุ่ ม <m> 
จดุ AF ทีบ่นัทกึไวจ้ะถกูยกเลกิเชน่กนั หากคณุเลอืก [54: ลบการต ัง้คา่กลอ้ง
ท ัง้หมดคนืสูค่า่เร ิม่ตน้]
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 คณุลกัษณะของ AI Servo AF (น.110)
กดปุ่ ม <p> หรอื <A> เพือ่ทํา AF ดว้ย Case ตัง้แต ่[Case1] ถงึ 
[Case6]

 การทํางานของ AF (น.88)
กดปุ่ ม <p> หรอื <A> เพือ่ทํา AF ดว้ยการทํางานของ AF 
ทีต่ัง้คา่ไว ้

 โหมดเลอืกพืน้ที ่AF (น.92)
กดปุ่ ม <p> หรอื <A> เพือ่ทํา AF ดว้ยโหมดเลอืกพืน้ที ่AF 
ทีต่ัง้คา่ไว ้

หากคณุตอ้งการใชจุ้ด AF ทีกํ่าลังเลอืกอยูเ่มือ่กดปุ่ ม <p> หรอื <A> 
ใหต้ัง้คา่ [จดุเร ิม่ AF] เป็น [จดุ AF ทีเ่ลอืกเอง] หากคณุตอ้งการบันทกึ
คณุลักษณะของ AI Servo AF, การทํางานของ AF และโหมดเลอืกพ◌ื ้นที ่AF 
ทีต่ัง้คา่ไว ้ใหเ้ลอืก [คงคา่ปจัจบุนัทีร่ะดบัเดมิ]

 หาก [24: จดุ AF ตามแนวภาพ] ถกูบนัทกึเป็น [แยกจดุ AF: พืน้ที+่จดุ] 
หรอื [แยกจดุ AF: จดุเทา่น ัน้] คณุสามารถบนัทกึจุด AF เพือ่ใชแ้ยกสําหรับการ
ถา่ยภาพแนวตัง้ (ทีจั่บอยูด่า้นบนหรอืดา้นลา่ง) และแนวนอน

 หากทัง้ [จดุเร ิม่ AF: จดุ AF ทีบ่นัทกึไว]้ และ [โหมดเลอืกพืน้ที ่AF] ถกู
ตัง้คา่ไว ้[จดุ AF ทีบ่นัทกึไว]้ จะทํางาน
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AF จะหยดุลงเมือ่คณุกดปุ่ มทีกํ่าหนดฟังกช์ัน่นีค้า้งไว ้สะดวกเมือ่คณุตอ้งการ
หยดุ AF ขณะใช ้AI Servo AF

หลังจากตัง้คา่และกําหนดฟังกช์ัน่นีไ้ปยังปุ่ มแลว้ คณุสามารถนําการตัง้คา่
ตอ่ไปนีไ้ปใชโ้ดยการกดคา้งปุ่ มทีกํ่าหนดดว้ย AF: โหมดเลอืกพืน้ที ่AF (น.92), 
ความไวตดิตาม (น.115), เพิม่/ลดความไวตดิตาม (น.116), เปลีย่นจดุ AF 
อัตโนมตั ิ(น.117), ระบคุา่ภาพ 1 ของ Servo (น.119) และระบคุา่ภาพ 2 ของ 
Servo (น.120) สะดวกเมือ่คณุตอ้งการเปลีย่นคณุลักษณะของ AF ขณะใช ้AI 
Servo AF
*2:บนหนา้จอการตัง้คา่ กดปุ่ ม <B> เพือ่แสดงหนา้จอ
การตัง้คา่อยา่งละเอยีด หมนุปุ่ ม <5> หรอื <6> เพือ่
เลอืกพารามเิตอรท์ีจ่ะบันทกึ จากนัน้กดปุ่ ม <0> เพือ่
เพิม่เครือ่งหมาย [X] เมือ่คณุเลอืกพารามเิตอรแ์ลว้
กดปุ่ ม <0> คณุจะสามารถปรับเปลีย่นพารามเิตอรไ์ด ้
โดยการกดปุ่ ม <L> คณุสามารถยอ้นการตัง้คา่กลับไป
คา่เริม่ตน้ได ้

คณุสามารถเปลีย่นการทํางานของ AF ได ้ในโหมด AF ครัง้เดยีว เมือ่คณุกดปุ่ ม
ทีกํ่าหนดดว้ยฟังกช์ัน่นีค้า้งไว ้กลอ้งจะสลับไปยังโหมด AI Servo AF ในโหมด 
AI Servo AF กลอ้งจะสลับไปยังโหมด AF ครัง้เดยีวเฉพาะเมือ่คณุกดปุ่ ม
คา้งไวเ้ทา่นัน้ สะดวกสําหรับเมือ่คณุตอ้งการสลบัระหวา่ง AF ครัง้เดยีวและ AI 
Servo AF สําหรับวัตถทุีห่ยดุและขยับตลอดเวลา

ระหวา่งการวัดแสง เมือ่คณุกดปุ่ มทีกํ่าหนดดว้ยฟังกช์ัน่นี ้กลอ้งจะสลับไปยังจดุ 
AF ทีบ่ันทกึไว ้
*3:บนหนา้จอการตัง้คา่ เมือ่คณุกดปุ่ ม <B> คณุจะสามารถเลอืก [เปลีย่นเฉพาะเมือ่กดแช]่ 
หรอื [เปลีย่นทกุคร ัง้ท ีก่ดปุ่ ม] ได ้ในการบนัทกึจดุ AF โปรดดหูนา้ 450

: หยดุ AF

: เปลีย่นไปใชร้ะบบ AF ทีบ่นัทกึไว้

: ONE SHOT z AI SERVO

: เปลีย่นไปใชจ้ดุ AF ทีบ่นัทกึไว้
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ระหวา่งการวัดแสง การเอยีง <p> ไปทางขวาจะสลับระหวา่งจดุ AF ปัจจบุัน
และจดุ AF กลางหรอืจดุ AF ทีบ่ันทกึไว ้
*4:บนหนา้จอการตัง้คา่ เมือ่คณุกดปุ่ ม <B> คณุสามารถเลอืก [เปลีย่นไปใชจ้ดุ AF กลาง] 
หรอื [เปลีย่นไปใชจ้ดุ AF ทีบ่นัทกึไว]้ ในการบนัทกึจดุ AF โปรดดหูนา้ 450

ระหวา่งการวัดแสง คณุสามารถเลอืก จดุ AF โดยตรงโดยปุ่ มหมนุ <9> 
หรอืปุ่ ม <5> โดยไมต่อ้งกดปุ่ ม <S> คณุสามารถเลอืกจดุ AF ซา้ยหรอืขวา
โดยปุ่ มหมนุ <5> ได ้(การรวมลําดับสําหรับแบบโซน AF และโซน AF กวา้ง)
*5:บนหนา้จอการตัง้คา่ปุ่ มควบคมุอเนกประสงค ์เมือ่คณุกดปุ่ ม <B> คณุสามารถกดตรงกลาง
ของ <9> เพือ่เลอืก [เปลีย่นไปใชจ้ดุ AF กลาง] หรอื [เปลีย่นไปใชจ้ดุ AF ทีบ่นัทกึไว]้ 
ในการบนัทกึจดุ AF โปรดดหูนา้ 450

ระหวา่งการวัดแสง คณุสามารถหมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกจดุ AF บนหรอืลา่ง
โดยตรงโดยไมต่อ้งกดปุ่ ม <S> (การรวมลําดับสําหรับแบบโซน AF และโซน 
AF กวา้ง)

ระหวา่งการวัดแสง คณุสามารถใช ้<p> เพือ่เลอืกโหมดเลอืกพืน้ที ่AF 
โดยตรงโดยไมต่อ้งกดปุ่ ม <S>

: จดุ AF ทีเ่ลอืกzจดุ AF กลาง/บนัทกึ

: เลอืกจดุ AF โดยตรง

: เลอืกจดุ AF โดยตรง: แนวต ัง้

: เลอืกพืน้ที ่AF โดยตรง

หาก [เลอืกจดุ AF โดยตรง] ถกูกําหนดไปยัง <9> คณุจะไมส่ามารถใช ้<9> 
เพือ่เลือ่นการแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ (น.354, 357) ขึน้/ลงระหวา่งการแสดงภาพ
หลังจากถา่ยภาพ
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เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ จะมแีคก่ารวัดคา่แสงเทา่นัน้

เมือ่คณุกดปุ่ มทีกํ่าหนดดว้ยฟังกช์ัน่นี ้คณุจะสามารถล็อคคา่ระดับแสง (ล็อค AE) 
ระหวา่งการวัดแสงได ้สะดวกสําหรับเมือ่คณุตอ้งการโฟกัสและวัดแสงของภาพ
ทีใ่นพืน้ทีแ่ตกตา่งกนั หรอืเมือ่คณุตอ้งการถา่ยหลายภาพดว้ยการตัง้คา่แสง
เดยีวกัน

คา่ระดับแสงจะถกูล็อค (ล็อค AE ) ในขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอร์

เมือ่คณุกดปุ่ มทีกํ่าหนดดว้ยฟังกช์ัน่นี ้คณุจะสามารถล็อคคา่ระดับแสง (ล็อค AE) 
ได ้การล็อค AE จะยังคงอยูจ่นกวา่คณุจะกดปุ่ มนัน้อกีครัง้ สะดวกสําหรับเมือ่คณุ
ตอ้งการโฟกสัและวดัแสงของภาพทีใ่นพืน้ทีแ่ตกตา่งกนั หรอืเมือ่คณุตอ้งการ
ถา่ยหลายภาพดว้ยการตัง้คา่แสงเดยีวกัน

เมือ่คณุกดปุ่ มทีกํ่าหนดดว้ยฟังกช์ัน่นี ้คณุจะสามารถล็อคคา่ระดับแสง (ล็อค AE) 
และ AF จะหยดุลง สะดวกระหวา่งการใช ้AI Servo AF หากคณุตอ้งการล็อค AE 
พรอ้มกบัการหยดุโฟกัสอตัโนมัติ

ระหวา่งการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช การกดปุ่ มทีกํ่าหนดฟังกช์ัน่นีจ้ะยงิแฟลชนํา
และบันทกึกําลังแฟลชทีจํ่าเป็น (ล็อคแฟลช FE)

: เร ิม่วดัแสง

: ล็อค AE

: ล็อค AE (ขณะกดปุ่ มคา้งไว)้

: ล็อค AE (กดแช)่

: ล็อค AE หยดุ AF

: ล็อคแฟลช FE

หากคณุกําหนด [ล็อค AE (ขณะกดปุ่ มคา้งไว)้] ไปยงัปุ่ มชตัเตอร ์ปุ่ มใดๆ ทีถ่กู
กําหนดไปยงั [ล็อค AE] หรอื [ล็อค AE (กดแช)่] จะสามารถใชไ้ดเ้หมอืนกบั 
[ล็อค AE (ขณะกดปุ่ มคา้งไว)้]
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คณุสามารถตัง้คา่ความไวแสง ISO ไดโ้ดยการกดคา้งปุ่ ม <0> และหมนุปุ่ ม 
<6>
หากใชก้ารควบคมุนีใ้นขณะทีต่ัง้คา่ ISO อัตโนมตัไิว ้การตัง้คา่ความไวแสง ISO 
ดว้ยตนเองจะทํางาน ไมส่ามารถตัง้คา่ ISO อตัโนมัตไิด ้หากคณุใชฟั้งกช์ัน่นี้
ในโหมด <a> คณุจะสามารถปรับคา่แสงกบัความไวแสง ISO ในขณะทีย่ัง
คงคา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละรรัูบแสงปัจจบุันไว ้

คณุสามารถตัง้คา่ความไวแสง ISO ไดโ้ดยการเอยีง <p> ไปทางขวาและ
หมนุปุ่ ม <6> ขอบเขตทีต่ัง้คา่ไดจ้ะเหมอืนกบั 

ระหวา่งการวัดแสง คณุสามารถตัง้คา่ความไวแสง ISO ไดโ้ดยการหมนุปุ่ ม 
<5> ขอบเขตทีต่ัง้คา่ไดจ้ะเหมอืนกับ 

คณุสามารถตัง้คา่การชดเชยแสงไดโ้ดยการกดปุ่ ม <0> คา้งไวแ้ละหมนุปุ่ ม 
<6> สะดวกเมือ่คณุตอ้งการตัง้คา่การชดเชยแสงในขณะทีต่ัง้คา่ <a> 
การตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเองและ ISO อัตโนมัตไิว ้

คณุสามารถตัง้คา่การชดเชยแสงไดโ้ดยการเอยีง <p> ไปทางขวาและหมนุปุ่ ม 
<6> สะดวกเมือ่คณุตอ้งการตัง้คา่การชดเชยแสงในขณะทีต่ัง้คา่ <a> 
การตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเองและ ISO อัตโนมัตไิว ้

ในการตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง <a> คณุสามารถตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร์
ดว้ยปุ่ มหมนุ <6> หรอื <5>

: ต ัง้ความไวแสง ISO (กดแช ่หมนุ )

: ISO (กดกา้นแชไ่ว ้หมนุ )

: ต ัง้ความไวแสง ISO (  ขณะวดัแสง)

: ชดเชยแสง (กดแช ่หมุน )

: ชดเชยแสง (กดกา้นแชไ่ว ้หมนุ )

: ต ัง้ความเร็วชตัเตอรใ์นโหมด M
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ในการตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง <a> คณุสามารถตัง้คา่รูรับแสงไดโ้ดยการ
หมนุปุ่ ม <5> หรอื <6>

การกดปุ่ มทีกํ่าหนดดว้ยฟังกช์ัน่นีจ้ะสลับไปเป็นคณุภาพในการบันทกึภาพที่
ตัง้คา่ไว ้เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงแลว้ คณุภาพในการบันทกึภาพ (JPEG/RAW) 
จะกะพรบิในชอ่งมองภาพ (ทําเครือ่งหมายหนา้ [คณุภาพของภาพ] ใน 
[แสดง/ซอ่นในชอ่งมองภาพ]) หลังจากจบการถา่ยภาพแลว้ การกําหนด
คณุภาพของภาพดว้ยปุ่ มเดยีวจะถกูยกเลกิและคณุภาพในการบันทกึภาพจะ
ถกูเปลีย่นกลับไปเป็นคณุภาพเดมิ
*6:บนหนา้จอการตัง้คา่ โดยการกดปุ่ ม <B> คณุจะสามารถเลอืกคณุภาพในการบนัทกึภาพ
สําหรับฟังกช์ัน่นีไ้ด ้

การกดปุ่ มทีกํ่าหนดดว้ยฟังกช์ัน่นีจ้ะสลบัไปเป็นคณุภาพในการบนัทกึภาพทีต่ัง้คา่ไว ้
เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงแลว้ คณุภาพในการบนัทกึภาพ (JPEG/RAW) จะกะพรบิใน
ชอ่งมองภาพ (ทําเครือ่งหมายหนา้ [คณุภาพของภาพ] ใน [แสดง/ซอ่นใน
ชอ่งมองภาพ]) แมห้ลงัจากการถา่ยภาพ การกําหนดคณุภาพของภาพดว้ยปุ่ มเดยีว
จะไมถ่กูยกเลกิ ในการยอ้นกลบัไปยงัการตัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพเดมิ กดปุ่ ม
ทีกํ่าหนดดว้ยฟังกช์ัน่นีอ้กีครัง้
*6:บนหนา้จอการตัง้คา่ โดยการกดปุ่ ม <B> คณุจะสามารถเลอืกคณุภาพในการบนัทกึภาพ
สําหรับฟังกช์ัน่นีไ้ด ้

กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงหนา้จอการตัง้คา่คณุภาพในการบันทกึภาพ (น.151) 
บนจอ LCD

: ต ัง้คา่รูรบัแสงในโหมด M

: กําหนดคณุภาพของภาพดว้ยปุ่ มเดยีว

: คณุภาพภาพดว้ยปุ่ มเดยีว (กดแช)่

: คณุภาพของภาพ

หากตัง้คา่ RAW หรอื RAW+JPEG สําหรับคณุภาพในการบนัทกึภาพเพือ่สลบัใชง้าน
โดย [กําหนดคณุภาพของภาพดว้ยปุ่ มเดยีว] และ [คณุภาพภาพดว้ยปุ่ มเดยีว 
(กดแช)่] หลงัจากการสลับ [ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ] (น.178) จะไมทํ่างาน 
และ [z3: ลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู] จะปรับใช ้[มาตรฐาน] 
ในการถา่ยภาพ

ระหวา่งการสลับไปยังการกําหนดคณุภาพของภาพดว้ยปุ่ มเดยีว คณุสามารถแสดง 
<z> ในชอ่งมองภาพบนแผง LCD (น.441) ได ้
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กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงหนา้จอเลอืกรูปแบบภาพบนจอ LCD (น.162)

เมือ่คณุกดปุ่ มการเชค็ระยะชดัลกึ คา่รรัูบแสงจะหยดุและคณุจะสามารถ
ตรวจสอบระยะชดัลกึ (น.223) ได ้

โดยการตัง้สวติซ ์IS ของเลนสเ์ป็น <1> ตัวปรับระบบลดภาพสัน่ของเลนส์
จะทํางานเมือ่คณุกดปุ่ มทีกํ่าหนดดว้ยฟังกช์ัน่นี ้(น.53)

กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงเมนูบนจอ LCD

คณุสามารถตัง้คา่ฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพหลักดว้ยตนเอง เชน่ ความไวแสง ISO, 
โหมดวดัแสง, โหมดเลอืกพืน้ที ่AF และบันทกึลงบนกลอ้ง คณุจะสามารถ
รวบรวมและใชก้ารตัง้คา่ฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพทีบ่ันทกึไวแ้ลว้ถา่ยภาพ ในขณะ
ทีค่ณุกดปุ่ มทีกํ่าหนดดว้ยฟังกช์ัน่นีค้า้งไวเ้ทา่นัน้
*7:บนหนา้จอการตัง้คา่ กดปุ่ ม <B> เพือ่แสดงการตัง้คา่
อยา่งละเอยีด หมนุปุ่ ม <5> หรอื <6> เพือ่เลอืก
ฟังกช์ัน่ทีจ่ะบนัทกึ จากนัน้กดปุ่ ม <0> เพือ่เพิม่
เครือ่งหมาย [X] ดา้นหนา้ เมือ่คณุเลอืกพารามเิตอร์
แลว้กดปุ่ ม <0> คณุจะสามารถปรบัเปลีย่นพารามเิตอรไ์ด ้
โดยการกดปุ่ ม <L> คณุสามารถยอ้นการตัง้คา่กลับไป
คา่เริม่ตน้ได ้
การตัง้คา่ปัจจบุนัของกลอ้งจะถกูบนัทกึโดยการเลอืก 
[บนัทกึการต ัง้คา่ปจัจบุนั] ในการบนัทกึจดุ AF 
โปรดดหูนา้ 450

: รปูแบบภาพ

: เช็คระยะชดัลกึ

: เร ิม่ใชง้านระบบป้องกนัภาพส ัน่ IS

: แสดงเมนู

: บนัทกึ/เรยีกคนืระบบการถา่ยภาพ
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กดปุ่ ม <0> เพือ่ดภูาพ

กด <0> เพือ่ขยายหรอืยอ่ภาพทีบ่ันทกึบนการด์ ดหูนา้ 364 สําหรับขัน้ตอน
การทํางาน ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW หรอืภาพเคลือ่นไหว (ยกเวน้ 
u+การตดิตาม) คณุสามารถขยายภาพ (น.307, 309) ได ้

การกดปุ่ ม <B> จะเปลีย่นฟังกช์ัน่ทีส่ามารถตัง้คา่ไดด้ว้ยลําดบัดงันี:้ 
y•g9R•f9B•q

แมว้า่เมือ่สวติซ ์<R> ถกูปรับไปทางดา้นขวา คณุจะสามารถใชปุ้่ มและ
ปุ่ มหมนุควบคมุของกลอ้งทีถ่กูจํากัดไวโ้ดย [83: ล็อคหลายหนา้ที]่ 
ในขณะทีค่ณุกดปุ่ มเชค็ระยะชดัลกึคา้งไวเ้ทา่นัน้

การกดปุ่ ม <0> จะแสดงหนา้จอการตัง้คา่ฟังกช์ัน่สําหรับแฟลชในตวักลอ้งหรอื 
Speedlite ภายนอก 

ใชก้ารตัง้คา่นีเ้มือ่คณุไมต่อ้งการกําหนดฟังกช์ัน่ไปยังปุ่ มใดๆ

: เลน่ภาพ

: ขยาย/ยอ่ (กด SET หมนุ )

: วงรอบ: y • g/ขบัเคลือ่น • AF/WB • q

: ปลดล็อคขณะกดปุ่ มคา้งไว้

: ต ัง้คา่ระบบแฟลช

: ไมม่หีนา้ที ่(ไมใ่ชง้าน)
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ภายใตแ้ท็บเมนูสว่นตัว คณุสามารถบันทกึรายการเมนูและการตัง้คา่ระบบสว่นตัว
ทีค่ณุสามารถปรับเปลีย่นการตัง้คา่ไดอ้ยูเ่สมอ คณุสามารถตัง้ชือ่และบันทกึ
แท็บเมนูและกดปุ่ ม <M> เพือ่แสดงแท็บเมนูสว่นตัวกอ่น

1 เลอืก [เพิม่แถบเมนูสว่นตวั]
 ภายใตแ้ท็บ [9] ใหเ้ลอืก [เพิม่แถบ
เมนสูว่นตวั] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ตกลง]
 แท็บ [MY MENU1] ถกูสรา้งขึน้แลว้
 คณุสามารถสรา้งไดม้ากถงึหา้แถบเมนู 
โดยทําซ้ําขัน้ตอนที ่1 และ 2

1 เลอืก [กาํหนดคา่: MY MENU*]
 หมนุปุ่ ม <6> แลว้เลอืก [กาํหนดคา่: 

MY MENU*] (แถบสําหรับบันทกึ
รายการเมนู) จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 การบนัทกึเมนสูว่นตวัN

การเพิม่แถบเมนูสว่นตวั

บนัทกึรายการเมนูในแถบเมนูสว่นตวั
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2 เลอืก [รายการทีบ่นัทกึในเมนู
สว่นตวั]

3 บนัทกึรายการทีต่อ้งการ
 เลอืกรายการทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 เลอืก [ตกลง] ในกลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยัน
 คณุสามารถบันทกึไดส้งูสดุหกรายการ
 หากตอ้งการกลับสูห่นา้จอในขัน้ตอนที ่2 
ใหก้ดปุ่ ม <M>

คณุสามารถจัดลําดับและลบรายการใน
แถบเมนู และเปลีย่นชือ่หรอืลบแถบเมนู

 จดัลําดบัรายการทีบ่นัทกึ
คณุสามารถปรับเปลีย่นลําดับของรายการทีบ่ันทกึไวใ้นเมนูสว่นตัว เลอืก 
[จดัลําดบัรายการทีบ่นัทกึ] และเลอืกรายการทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นลําดับ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0> เมือ่ [z] แสดงขึน้ ใหห้มนุปุ่ ม <5> เพือ่ปรับ
เปลีย่นลําดับ <0>

 ลบรายการทีเ่ลอืก / ลบทกุรายการในแถบ
คณุสามารถลบรายการทีบ่ันทกึรายการใดก็ได ้[ลบรายการทีเ่ลอืก] จะลบ
ทลีะรายการ และ [ลบทกุรายการในแถบ] จะลบทกุรายการทีบ่ันทกึ

การต ัง้คา่แถบเมนสูว่นตวั
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3 การบันทกึเมนูสว่นตัวN

 ลบแถบ
คณุสามารถลบแถบเมนูสว่นตัวทีกํ่าลังแสดงอยูไ่ด ้เลอืก [ลบแถบ] เพือ่ลบ
แถบ [MY MENU*]

 เปลีย่นชือ่แถบ
คณุสามารถเปลีย่นชือ่แถบเมนูสว่นตัว [MY MENU*] ได ้

1 เลอืก [เปลีย่นชือ่แถบ]

2 ป้อนขอ้ความ
 กดปุ่ ม <L> เพือ่ลบอักขระทีไ่มจํ่าเป็น
 กดปุ่ ม <Q> ชอ่งขอ้ความจะถกูเนน้
ดว้ยกรอบส ีและสามารถใสข่อ้ความได ้

 ใชง้านปุ่ ม <5> หรอื <9> เพือ่เลือ่น 
 และเลอืกอกัขระทีต่อ้งการ จากนัน้
กดปุ่ ม <0> เพือ่ใส่

 คณุสามารถใสไ่ดถ้งึ 16 อกัขระ

3 ออกจากการต ัง้คา่
 หลังจากใสข่อ้ความ กดปุ่ ม <M> 
จากนัน้เลอืก [ตกลง]

 บนัทกึชือ่เรยีบรอ้ยแลว้
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คณุสามารถลบแถบเมนูสว่นตัวและรายการ
เมนูสว่นตัวทัง้หมดได ้

 ลบแถบเมนูสว่นตวัท ัง้หมด
คณุสามารถลบแถบเมนูสว่นตัวทัง้หมด เมือ่คณุเลอืก [ลบแถบเมนสูว่นตวั
ท ัง้หมด] ทกุแถบตัง้แต ่[MY MENU1] ถงึ [MY MENU5] จะถกูลบและ
แถบ [9] จะคนืสูค่า่เริม่ตน้

 ลบทกุรายการ
คณุสามารถลบทกุรายการทีบ่ันทกึในแถบ [MY MENU1] ถงึ [MY 
MENU5] และเก็บแถบไว ้แถบเมนูจะยังคงอยู ่เมือ่เลอืก [ลบทกุรายการ] 
ทกุรายการทีบ่ันทกึในแถบทีส่รา้งขึน้จะถกูลบ

การลบแถบเมนูสว่นตวัท ัง้หมด / การลบทกุรายการ

หากคณุทําการ [ลบแถบ] หรอื [ลบแถบเมนูสว่นตวัท ัง้หมด] ชือ่ของแถบที่
เปลีย่นใหมด่ว้ย [เปลีย่นชือ่แถบ] จะถกูลบเชน่กนั
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3 การบันทกึเมนูสว่นตัวN

คณุสามารถเลอืก [การแสดงเมน]ู เพือ่
ตัง้คา่หนา้จอเมนูทีจ่ะขึน้มาเป็นหนา้จอแรก
เมือ่คณุกดปุ่ ม <M>

 แสดงแบบปกติ
แสดงหนา้จอเมนูสดุทา้ยทีแ่สดง

 แสดงจากแถบเมนูสว่นตวั
แสดงดว้ยแถบ [9] ทีเ่ลอืก

 แสดงแถบเมนสูว่นตวัเทา่น ัน้
เฉพาะแถบ [9]เทา่นัน้ทีจ่ะแสดง (แถบ z, 2, 3, 5 และ 8 จะไม่
แสดงขึน้)

การต ัง้คา่การแสดงเมนู
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คณุสามารถบันทกึการตัง้คา่กลอ้งปัจจบุัน เชน่ โหมดการถา่ยภาพ ฟังกช์ัน่ของ
เมนู และการตัง้คา่ระบบสว่นตัว เป็นตัง้โหมดถา่ยภาพเองในตําแหน่งของ
ปุ่ มโหมด <w>, <x> และ <y>

1 เลอืก [ต ัง้โหมดถา่ยภาพเอง (C1-
C3)]
 ภายใตแ้ท็บ [54] เลอืก [ต ัง้โหมด
ถา่ยภาพเอง (C1-C3)] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

2 เลอืก [บนัทกึ]

3 บนัทกึการต ัง้โหมดถา่ยภาพเอง
 เลอืกการตัง้โหมดถา่ยภาพเองทีจ่ะบันทกึ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เลอืก [ตกลง] ในกลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยัน
 การตัง้คา่กลอ้ง (น.465-466) จะถกูบันทกึ
ในตําแหน่งปุ่ มโหมด C*

หากคณุเปลีย่นการตัง้คา่ในขณะทีถ่า่ยภาพในโหมด <w>, <x> หรอื 
<y> การตัง้โหมดถา่ยภาพเองทีเ่กีย่วขอ้งจะถกูอพัเดทโดยอตัโนมัตติาม
การตัง้คา่ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ในการใชง้านการอพัเดทอัตโนมัต ิในขัน้ตอนที ่2 
ใหต้ัง้คา่ [ปรบัปรงุคา่อตัโนฯ] เป็น [ใชง้าน]

ในขัน้ตอนที ่2 หากคณุเลอืก [ลบการต ัง้คา่] กลอ้งจะยอ้นกลับไปเป็นคา่เริม่ตน้
ทีไ่มม่กีารบันทกึตัง้โหมดถา่ยภาพเองไว ้

w: การบนัทกึคา่การต ัง้โหมดถา่ยภาพเองN

การอพัเดทอตัโนมตั ิ

การยกเลกิต ัง้โหมดถา่ยภาพเองทีบ่นัทกึ
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w: การบนัทกึคา่การตัง้โหมดถา่ยภาพเองN

 ฟงักช์ ัน่การถา่ยภาพ
โหมดการถา่ยภาพ, ความเร็วชตัเตอร,์ คา่รูรับแสง, ความไวแสง ISO, 
การทํางานของ AF, โหมดเลอืกพืน้ที ่AF, จดุ AF, โหมดขับเคลือ่น, โหมด
วัดแสง, ปรมิาณการชดเชยแสง, ปรมิาณการชดเชยระดับแสงแฟลช

 ฟงักช์ ัน่ของเมนู
[z1] คณุภาพของภาพ, ระยะเวลาแสดงภาพ, เสยีงเตอืน, ลั่นชตัเตอร์

ขณะไมม่กีารด์, แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส,์ สอ่งแสง
ไฟแฟลช, วดัแสงแฟลช E-TTL II, ความเร็วซงิคแ์ฟลชในโหมด Av

[z2] ชดเชยแสง/AEB, การตัง้คา่ความไวแสง ISO, ปรับแสงเหมาะสม
อตัโนมัต,ิ สมดลุแสงขาว, สมดลุแสงขาวกําหนดเอง, ปรับ/ครอ่ม
แสงขาว, พกิดัสี

[z3] รปูแบบภาพ, ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน, ลดจดุรบกวน
จากความไวแสง ISO สงู, เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง, ถา่ยภาพซอ้น 
(การตัง้คา่), โหมด HDR (การตัง้คา่)

[z4] เปิด/ปิด ลดตาแดง, ตัง้ชว่งเวลาถา่ย, ตัง้เวลาคา้งชตัเตอร,์ ถา่ยลด
แสงวบูวาบ, ถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้

[z5 (ถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW)]
ถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW, วธิโีฟกัสอตัโนมัต,ิ AF ตอ่เนือ่ง, แสดง
ตาราง, อตัราสว่นภาพ, จําลองระดบัแสง

[z6] ถา่ยภาพ LV แบบเงยีบ, ระยะเวลาวัดแสง
[z4 (ภาพเคลือ่นไหว)]

Servo AF ภาพเคลือ่นไหว, วธิโีฟกสัอัตโนมัต,ิ แสดงตาราง, 
คณุภาพบันทกึภาพเคลือ่นไหว, บันทกึเสยีง, ความเร็ว Servo AF 
ภาพเคลือ่นไหว, ความไวตดิตาม Servo AF ภาพเคลือ่นไหว

[z5 (ภาพเคลือ่นไหว)]
ถา่ยภาพ LV แบบเงยีบ, ระยะเวลาวัดแสง, เวลาบันทกึภาพ
เคลือ่นไหว, เวลาดภูาพเคลือ่นไหว, ควบคมุแบบเงยีบ, หนา้ทีปุ่่ ม 
V, สญัญาณออก HDMI +LCD

[21]Case 1, Case 2, Case 3, Case 4, Case 5, Case 6
[22]ระบคุา่ Al servo ของภาพแรก, ระบคุา่ Al servo ของภาพสอง
[23]MF อเิล็กทรอนกิสสํ์าหรับเลนส,์ เปิดแสงไฟชว่ยปรับโฟกัส, ระบุ

คา่ถา่ย AF ครัง้เดยีว

การต ัง้คา่ทีบ่นัทกึ



w: การบนัทกึคา่การตัง้โหมดถา่ยภาพเองN

466

[24]ระบบขบัเคลือ่นเลนสเ์มือ่ปรับ AF ไมไ่ด,้ จดุ AF ทีเ่ลอืกได,้ เลอืก
โหมดเลอืกพืน้ที ่AF, วธิเีลอืกพืน้ที ่AF, จดุ AF ตามแนวภาพ, จดุ AF 
เริม่ตน้  AI Servo AF, เลอืกจดุ AF อตัโนมัต:ิ EOS iTR AF

[25]รปูแบบเลอืกจดุ AF เอง, แสดงจดุ AF ระหวา่งปรับโฟกสั, แสดง
แสงสวา่งในชอ่งมองภาพ, สถานะ AF ในชอ่งมองภาพ, ปรับละเอยีด 
AF

[x2]สไลดโ์ชว ์(การตัง้คา่), ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6
[x3] เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน, แสดงจุด AF, ตารางดภูาพ, ฮสิโตแกรม, 

เวลาดภูาพเคลือ่นไหว, ขยายภาพ (ประมาณ)
[51] หมายเลขไฟลภ์าพ, หมนุภาพอตัโนมตั,ิ การตัง้คา่ Eye-Fi
[52] ปิดสวติชอ์ตัโนมัต,ิ ความสวา่งจอ LCD, การแสดงชอ่งมองภาพ, 

บันทกึตําแหน่ง GPS
[53] ทํางานอตัโนมัต,ิ เลอืกการแสดงผลโดยปุ่ ม z, หนา้ทีปุ่่ ม m, 

อตัราเฟรม HDMI
[81] ระดับขัน้ในการตัง้คา่ระดับแสง, ระดับขัน้ในการตัง้คา่ความไวแสง 

ISO, ยกเลกิถา่ยครอ่มอัตโนมัต,ิ ลําดับถา่ยครอ่ม, จํานวนภาพ
ถา่ยครอ่ม, เลือ่นคา่เอง, แสงคงเดมิสําหรับรรัูบแสงใหม่

[82] ตัง้ขอบเขตความเร็วชตัเตอร,์ ตัง้ขอบเขตรรัูบแสง, ความเร็วถา่ยภาพ
ตอ่เนือ่ง

[83] แสดงพืน้ทีถ่า่ยภาพ LV, ทศิทางปุ่ มหมนุขณะตัง้คา่ Tv/Av, ล็อค
หลายหนา้ที,่ ตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง

[84] เพิม่ขอ้มลูตัดขอบภาพ, คา่เริม่ตน้ของปุ่ มลบ

การตัง้คา่เมนูสว่นตวัจะไมถ่กูบันทกึในการตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง

 แมว้า่ปุ่ มโหมดจะถกูตัง้คา่เป็น <w>, <x> หรอื <y> คณุยังสามารถเปลีย่น
การตัง้คา่ฟังกช์ัน่การถา่ยภาพและการตัง้คา่เมนู

 โดยการกดปุ่ ม <B> คณุสามารถตรวจสอบไดว้า่โหมดการถา่ยภาพใดบนัทกึ
อยูภ่ายใต ้<w>, <x> และ <y> (น.468-469)
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15
อา้งองิ

บทนีไ้ดใ้หข้อ้มลูอา้งองิเกีย่วกบัคณุสมบัตขิองกลอ้ง อปุกรณ์
เสรมิระบบ ฯลฯ

การรบัรองโลโก้
เลอืก [54: รบัรองการแสดงโลโก]้ และกดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงโลโก ้
ตา่งๆ ทีก่ลอ้งมกีารรับรอง การรับรองโลโกอ้ืน่ๆ สามารถพบไดใ้นคูม่อื
การใชง้านนี้ บนตวักลอ้ง และบนบรรจุภณัฑข์องกลอ้ง
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หากคณุกดปุ่ ม <B> เมือ่กลอ้งพรอ้มถา่ย
ภาพ หนา้จอสําหรับ [แสดงการต ัง้คา่กลอ้ง] 
[วดัระดบัอเิล็กทรอนกิส]์ (น.76) และ 
[แสดงระบบถา่ยภาพ] (น.469) จะแสดง
ขึน้มาตามลําดบั

ภายใตแ้ท็บ [53] [เลอืกการแสดงผลโดย
ปุ่ ม z] จะชว่ยใหค้ณุเลอืกตัวเลอืก
ทีแ่สดงเมือ่กดปุ่ ม <B>
 เลอืกตัวเลอืกการแสดงทีต่อ้งการ แลว้กด
ปุ่ ม <0> เพือ่เพิม่เครือ่งหมาย [X]

 หลังจากทําการเลอืกเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ 
ใหเ้ลอืก [ตกลง]

* ไอคอนนี้จะแสดงขึน้มาเมือ่การถา่ยโอนบางภาพลม้เหลว

ฟงักช์ ัน่ปุ่ ม B

การต ัง้คา่กลอ้ง

 โปรดทราบวา่คณุจะไมส่ามารถเอาเครือ่งหมาย [X] ออกพรอ้มกนัทัง้สามตัว
เลอืกการแสดง

 หนา้จอตวัอยา่งของ [แสดงการต ัง้คา่กลอ้ง] จะแสดงเป็นภาษาอังกฤษสําหรับ
ทกุภาษา

 แมว้า่คณุยกเลกิการเลอืกใหไ้มต่อ้งแสดง [วดัระดบัอเิล็กทรอนกิส]์ แตก่าร
วดัระดับอเิล็กทรอนกิสจ์ะยังคงแสดงขึน้มาไดร้ะหวา่งการถา่ยภาพแบบ LIVE 
VIEW และการถา่ยภาพเคลือ่นไหวเมือ่คณุกดปุ่ ม <B>

(น.189)

(น.174, 175)

โหมดการถา่ยภาพ
ทีบ่ันทกึกบัตําแหน่ง 
wxy ของปุ่ มโหมด 
(น.464)

(น.42, 153)

(น.180)

(น.178)

(น.135)

(น.173) การถ่ายโอนบางภาพ
ลม้เหลว* (น.427)
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ฟังกช์ัน่ปุ่ ม B

 การกดปุ่ ม <Q> จะเปิดใชง้านการควบคมุการตัง้คา่การถา่ยภาพ
อยา่งรวดเร็ว (น.61)

 เมือ่คณุกดปุ่ ม <n>, <o>, <m> หรอื <S> 
หนา้จอการตัง้คา่จะแสดงขึน้และคณุจะสามารถใช ้<6>, <5>, 
<B> หรอื <9> เพือ่ตัง้คา่ได ้

การต ัง้คา่ระบบถา่ยภาพ

ล็อคคา่แสง
เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

ความไวแสง

ชดเชยระดบัแสงแฟลช

ตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง

ไอคอนเลอืกการด์

ตัวแสดงการด์

คณุภาพในการบันทกึ
ภาพ

จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้
จํานวนภาพตอ่เน่ืองสงูสดุ/จํานวนภาพ
ทีเ่หลอืในการถา่ยภาพซอ้น

ถา่ยภาพซอ้น/HDR/
ลดจุดรบกวนถา่ยหลายภาพ

ปรับแสงเหมาะสม
อตัโนมตัิ

แฟลชพรอ้ม/ล็อคแฟลช FE/ซงิคค์วามเร็วสงู

คา่รรูับแสง
ความเร็วชตัเตอร์

โหมดการถา่ยภาพ

ตัวแสดงระดับคา่แสง

ปรับแกส้มดลุแสงขาว

รปูแบบภาพ

การโฟกสัอตัโนมัติ

ไอคอนการควบคมุอยา่งรวดเร็ว

ตรวจสอบระดบัแบตเตอรี่

สถานะการสง่สญัญาณการด์ Eye-Fi

สถานะการรับสญัญาณ GPS/
ฟังกช์ัน่การบนัทกึ
โหมดขบัเคลือ่น

โหมดวดัแสง

สมดลุแสงขาว

หากคณุปิดกลอ้งในขณะทีห่นา้จอ “การตัง้คา่ระบบถา่ยภาพ” หรอื “วัดระดับ
อเิล็กทรอนกิส”์ แสดงอยู ่หนา้จอเดยีวกนัน้ีจะแสดงขึน้เมือ่คณุเปิดกลอ้งอกีครัง้ 
ในการยกเลกิ ใหก้ดปุ่ ม<B> เพือ่ออกจากหนา้จอ “การตัง้คา่ระบบถา่ยภาพ” จากนัน้
ปิดสวติซก์ลอ้ง
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คณุสามารถตรวจสอบสถานะของแบตเตอรีไ่ดบ้นจอ LCD แบตเตอรีแ่พ็ค LP-
E6N/LP-E6 แตล่ะกอ้นมหีมายเลขผลติภัณฑท์ีแ่ตกตา่งกนั และคณุสามารถ
บันทกึแบตเตอรีห่ลายกอ้นเขา้กบักลอ้งได ้หากคณุใชค้ณุสมบัตนิี ้คณุจะ
สามารถตรวจสอบประจุทีเ่หลอือยูแ่ละประวตักิารใชง้านของแบตเตอรีแ่พ็คที่
บันทกึได ้

เลอืก [ขอ้มลูแบตเตอรี]่
 ภายใตแ้ท็บ [53] เลอืก [ขอ้มลู
แบตเตอรี]่ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หนา้จอขอ้มลูแบตเตอรีจ่ะปรากฏขึน้มา

   (สเีขยีว):ประสทิธภิาพในการชารจ์ของแบตเตอรีด่ี
   (สเีขยีว):ประสทิธภิาพในการชารจ์ของแบตเตอรีล่ดลงเล็กนอ้ย
   (สแีดง): แนะนําใหซ้ือ้แบตเตอรีใ่หม่

3 การตรวจสอบขอ้มลูแบตเตอรี่

รุน่แบตเตอรีห่รอืพลังงานจากปลั๊กไฟภายในบา้น
ทีใ่ช ้

ไอคอนระดับแบตเตอรี ่(น.46) จะแสดงขึน้
พรอ้มกบัประจุของแบตเตอรีท่ีเ่หลอืทีแ่สดง
เพิม่ลดทลีะ 1%

จํานวนภาพทีถ่า่ยดว้ยแบตเตอรีปั่จจบุัน 
ตัวเลขจะเริม่ใหมห่ากชารจ์แบตเตอรี่

ระดับประสทิธภิาพในการชารจ์ของแบตเตอรีจ่ะ
แสดงเป็นสามระดับ

ตําแหน่งของแบตเตอรี่

 แนะนําใหใ้ชแ้บตเตอรีแ่พ็ค LP-E6N/LP-E6 แทข้องแคนนอน หากคณุใช ้
แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชผ้ลติภัณฑข์องแทข้องแคนนอน กลอ้งอาจไมส่ามารถทํางาน
ไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพหรอืทํางานผดิปกติ

 หากทัง้กริ๊ปแบตเตอรี ่BG-E16 (แยกจําหน่าย) และอปุกรณ์สง่ไฟลแ์บบไรส้าย 
WFT-E7 (Ver. 2 แยกจําหน่าย) ตดิอยูก่บักลอ้ง ขอ้มลูแบตเตอรี ่BG-E16 
เทา่นัน้ทีจ่ะแสดงขึน้มา ขอ้มลูแบตเตอรี ่WFT-E7 (Ver. 2) จะไมแ่สดงขึน้มา

 ตวันับชตัเตอรค์อืจํานวนของภาพนิง่ทีถ่า่ย (ไมนั่บภาพเคลือ่นไหว)
 ขอ้มลูแบตเตอรีจ่ะแสดงขึน้เชน่กนัสําหรับแบตเตอรีแ่พ็ค LP-E6N/LP-E6 ทีอ่ยูใ่น
กริ๊ปแบตเตอรี ่BG-E16 (แยกจําหน่าย) หากใชแ้บตเตอรีข่นาด AA/LR6 เฉพาะ
ระดับแบตเตอรีเ่ทา่นัน้ทีจ่ะแสดง
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3 การตรวจสอบขอ้มลูแบตเตอรี่

คณุสามารถบันทกึแบตเตอรีแ่พ็ค LP-E6N/LP-E6 เขา้กบักลอ้งไดม้ากถงึหกกอ้น 
ในการบันทกึแบตเตอรีห่ลายกอ้นกบักลอ้ง ใหป้ฏบิัตติามขัน้ตอนดา้นลา่งกบั
แบตเตอรีแ่พ็คแตล่ะกอ้น

1 กดปุ่ ม <B>
 กดปุ่ ม <B> ในหนา้จอขอ้มลูแบตเตอรี่
ทีแ่สดงขึน้

 หนา้จอประวัตแิบตเตอรีจ่ะปรากฏขึน้มา
 หากยังไมไ่ดบ้ันทกึ แบตเตอรีจ่ะเป็นสเีทา

2 เลอืก [บนัทกึ]
 กลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยันจะปรากฏขึน้

3 เลอืก [ตกลง]
 แบตเตอรีแ่พ็คจะถกูบันทกึและหนา้จอ
ประวัตแิบตเตอรีจ่ะปรากฏขึน้อกีครัง้

 หมายเลขแบตเตอรีท่ีเ่คยเป็นสเีทาจะ
แสดงเป็นสขีาว

 กดปุ่ ม <M> หนา้จอขอ้มลูแบตเตอรี่
จะปรากฏขึน้อกีครัง้

การบนัทกึแบตเตอรีเ่ขา้กบักลอ้ง

หากไมส่ามารถอา่นขอ้มลูจากแบตเตอรีไ่ดห้รอืผดิปกต ิ[ใชง้านแบตเตอรีก่อ้นนี ้?] 
จะแสดงขึน้มา หากคณุเลอืก [ตกลง] คณุจะถา่ยภาพตอ่ไปได ้อยา่งไรก็ตาม หนา้จอ
ขอ้มลูแบตเตอรีอ่าจไมแ่สดงขึน้มาหรอือาจแสดงขอ้มลูแบตเตอรีท่ีไ่มถ่กูตอ้งโดยจะ
ขึน้อยูก่บัแบตเตอรี่

 จะไมส่ามารถบนัทกึแบตเตอรีแ่พ็คไดห้ากมกีริ๊ปแบตเตอรี ่BG-E16(แยกจําหน่าย) 
ทีใ่ชแ้บตเตอรีข่นาด AA/LR6 ตดิอยู ่หรอืกลอ้งใชพ้ลังงานจากชดุอะแดปเตอร์
ไฟฟ้า AC รุน่ ACK-E6 (แยกจําหน่าย)

 เมือ่บันทกึแบตเตอรีแ่พ็คครบหกกอ้นแลว้จะไมส่ามารถเลอืก [บนัทกึ] ได ้ในการ
ลบขอ้มลูแบตเตอรีท่ีไ่มจํ่าเป็น โปรดดหูนา้ 473
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จะเป็นการสะดวกกวา่หากตดิหมายเลขผลติภัณฑบ์นแบตเตอรีแ่พ็ค LP-E6N/
LP-E6 ทกุกอ้นทีบ่ันทกึดว้ยป้ายทีม่จํีาหน่ายท่ัวไป

1 เขยีนหมายเลขผลติภณัฑล์งบนป้าย
 เขยีนหมายเลขผลติภัณฑท์ีแ่สดงบน
หนา้จอประวัตแิบตเตอรีล่งบนป้ายขนาด
ประมาณ 25 มม. x 15 มม. / 1.0 นิว้ x 
0.6 นิว้

2 ถอดแบตเตอรีอ่อกและตดิป้าย
 ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
 เปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรีแ่ละถอด
แบตเตอรีอ่อก

 ตดิป้ายตามทีแ่สดงในภาพประกอบ 
(บนดา้นทีไ่มม่ขีัว้ไฟฟ้า)

 ทําซ้ําขัน้ตอนนีก้บัแบตเตอรีแ่พ็คทกุกอ้น
เพือ่ใหค้ณุสามารถเห็นหมายเลข
ผลติภัณฑไ์ดอ้ยา่งงา่ยดาย

การตดิป้ายหมายเลขผลติภณัฑบ์นแบตเตอรี่

หมายเลขผลติภณัฑ์

b29fda30

 อยา่ตดิป้ายบนสว่นอืน่นอกเหนอืจากทีแ่สดงในภาพประกอบในขัน้ตอนที ่2 
มฉิะนัน้ ป้ายทีต่ดิผดิทีอ่าจทําใหใ้สแ่บตเตอรีไ่ดย้ากขึน้หรอืทําใหไ้มส่ามารถ
เปิดกลอ้งได ้

 หากคณุใชก้ริ๊ปแบตเตอรี ่BG-E16 (แยกจําหน่าย) ป้ายอาจลอกออกหากคณุ
มกีารใสแ่ละถอดแบตเตอรีแ่พ็คซํ้าๆ หากป้ายหลดุลอก ใหต้ดิป้ายใหม่
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3 การตรวจสอบขอ้มลูแบตเตอรี่

คณุสามารถตรวจสอบประจทุีเ่หลอือยูแ่ละครัง้สดุทา้ยทีใ่ชแ้บตเตอรีแ่พ็ค 
(แมไ้มไ่ดบ้ันทกึไว)้

หาหมายเลขผลติภณัฑ์
 ดปู้ายหมายเลขผลติภัณฑข์องแบตเตอรี ่
แลว้หาหมายเลขผลติภัณฑบ์นหนา้จอ
ประวัตแิบตเตอรี่

 คณุสามารถตรวจสอบประจทุีเ่หลอือยู่
และวันทีท่ีใ่ชค้รัง้ลา่สดุของแบตเตอรีแ่พ็ค
นัน้

1 เลอืก [ลบขอ้มลู]
 ปฏบิัตติามขัน้ตอนที ่2 ในหนา้ 471 เพือ่เลอืก [ลบขอ้มลู] จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>

2 เลอืกขอ้มลูแบตเตอรีแ่พ็คทีจ่ะลบ
 เลอืกขอ้มลูแบตเตอรีแ่พ็คทีจ่ะลบ จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 [X] จะปรากฏขึน้
 ในการลบขอ้มลูของแบตเตอรีแ่พ็คกอ้นอืน่ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอนนี้

3 กดปุ่ ม <L>
 หนา้จอกลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยันจะปรากฏขึน้

4 เลอืก [ตกลง]
 ขอ้มลูแบตเตอรีแ่พ็คจะถกูลบ และหนา้จอในขัน้ตอนที ่1 จะปรากฏขึน้
อกีครัง้

การตรวจสอบประจทุ ีเ่หลอือยูข่องแบตเตอรีแ่พ็คทีบ่นัทกึ

หมายเลขผลติภณัฑ์

ประจุทีเ่หลอื

วนัทีใ่ชล้า่สดุ

การลบขอ้มลูแบตเตอรีแ่พ็คทีบ่นัทกึไว้



474

ดว้ยการใชง้านชดุอะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC รุน่ ACK-E6 (แยกจําหน่าย) คณุ
สามารถเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กับพลังงานจากปลั๊กไฟและเตา้รับภายในบา้นโดย
ไมต่อ้งเป็นกงัวลกับพลังงานแบตเตอรีท่ีเ่หลอื

1 เสยีบปล ัก๊อปุกรณ์ตอ่ไฟ DC
 เสยีบปลั๊กอปุกรณ์ตอ่ไฟ DC เขา้กับ
อะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC

2 เสยีบสายไฟ
 เสยีบสายไฟตามทีแ่สดงในภาพประกอบ
 หลังใชง้านกลอ้งเสร็จสิน้แลว้ ใหถ้อด
ปลั๊กไฟออกจากเตา้รับ

3 วางสายไฟลงในชอ่ง
 สอดสายของอปุกรณ์ตอ่ไฟ DC อยา่ง
ระมัดระวังไมใ่หส้ายเสยีหาย

4 ใสอ่ปุกรณ์ตอ่ไฟ DC
 เปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรีแ่ละเปิด
ฝาปิดชอ่งเสยีบสายอปุกรณ์ตอ่ไฟ DC

 ใสอ่ปุกรณ์ตอ่ไฟ DC อยา่งระมดัระวัง
จนลงล็อค และสอดสายผา่นลงไปในชอ่ง

 ปิดฝาครอบ

การใชพ้ลงังานจากปล ัก๊ไฟภายในบา้น

ชอ่งเสยีบสายอปุกรณ์ตอ่ไฟ DC

อยา่เสยีบหรอืถอดสายไฟหรอือปุกรณ์ตอ่ไฟ DC ในขณะทีต่ัง้สวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้ง
เป็น <1>
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เมือ่ตัง้คา่การด์ Eye-Fi ทีม่จํีาหน่ายท่ัวไปจนเสร็จแลว้ คณุสามารถถา่ยโอนภาพ
ทีถ่า่ยไปยังคอมพวิเตอรไ์ดโ้ดยอตัโนมัต ิหรอือพัโหลดภาพไปยังผูใ้หบ้รกิาร
ออนไลนผ์า่นระบบ LAN แบบไรส้ายได ้
การถา่ยโอนภาพเป็นฟังกช์ัน่ของการด์ Eye-Fi สําหรับวธิกีารตดิตัง้และใชง้าน
การด์ Eye-Fi หรอืแกปั้ญหาเกีย่วกบัการถา่ยโอนภาพ โปรดดคููม่อืการใชง้าน
การด์ Eye-Fi หรอืตดิตอ่ผูผ้ลติการด์

กลอ้งรุน่นีไ้มร่บัประกนัการสนบัสนนุฟงักช์ ัน่การด์ Eye-Fi 
(รวมถงึการถา่ยโอนแบบไรส้าย) ในกรณีทีก่ารด์ Eye-Fi มปีญัหา 
โปรดตรวจสอบกบัผูผ้ลติการด์ แจง้ใหท้ราบเพิม่เตมิวา่คณุตอ้ง
ขอรบัการอนมุตัเิพือ่ใชง้านการด์ Eye-Fi ในบางประเทศหรอื
บางภมูภิาค และจะไมอ่นญุาตใหใ้ชก้ารด์หากไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิ
หากไมแ่นใ่จวา่พืน้ทีข่องคณุไดร้บัอนมุตัใิหใ้ชก้ารด์ไดห้รอืไม ่
โปรดตรวจสอบกบัผูผ้ลติการด์

1 เสยีบการด์ Eye-Fi (น.41)

2 เลอืก [การต ัง้คา่ Eye-Fi]
 ภายใตแ้ท็บ [51] เลอืก [การต ัง้คา่ 

Eye-Fi] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เมนูนีจ้ะปรากฏตอ่เมือ่เสยีบการด์ Eye-Fi 
เขา้กบักลอ้งเทา่นัน้

3 เปิดใชง้านการสง่สญัญาณ Eye-Fi
 เลอืก [การสง่ Eye-Fi] จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 เลอืก [เปิด] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 หากคณุตัง้คา่เป็น [ปิด] จะไมม่กีาร
สง่สญัญาณอัตโนมตัแิมว้า่จะเสยีบการด์ 
Eye-Fi อยูก็่ตาม (ไอคอนสถานะ
การสง่สญัญาณ I)

H การใชก้ารด์ Eye-Fi
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4 แสดงขอ้มลูการเชือ่มตอ่
 เลอืก [ขอ้มลูการเชือ่มตอ่] จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

5 ตรวจสอบ [SSIDของAccess 
point:]
 ตรวจสอบวา่ม ีAccess Point แสดงใน 

[SSIDของAccess point:] หรอืไม่
 อกีทัง้คณุยังสามารถตรวจสอบ MAC 

address และรุน่โปรแกรมควบคมุ
ระบบของการด์ Eye-Fi ได ้

 กดปุ่ ม <M> เพือ่ออกจากเมนู

6 ถา่ยภาพ
 เมือ่ภาพถกูโอนแลว้ ไอคอน <H> 
จะเปลีย่นจากสเีทา (ไมเ่ชือ่มตอ่) ไปเป็น
หนึง่ในไอคอนดา้นลา่ง

 สว่นภาพทีโ่อนแลว้ O จะแสดงอยูใ่น
หนา้จอแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ (น.357)

H(สเีทา) ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่ : ไมม่กีารเชือ่มตอ่กบั Access Point

H(กะพรบิ) กาํลงัเชือ่มตอ่ : กําลังเชือ่มตอ่กบั Access Point

H(สวา่ง) เชือ่มตอ่แลว้ : เชือ่มตอ่กับ Access Point สําเร็จแลว้

H(d) กาํลงัโอนภาพ... : อยูใ่นระหวา่งการโอนภาพไปยัง Access 
Point

ไอคอนสถานะการสง่สญัญาณ
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H การใชก้ารด์ Eye-Fi

ขอ้ควรระวงัในการใชก้ารด์ Eye-Fi
 หาก “ ” แสดงขึน้ หมายถงึมขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ขณะเรยีกขอ้มลูการด์ ใหปิ้ด
และเปิดสวติชก์ลอ้งอกีครัง้

 แมต้ัง้คา่ [การสง่ Eye-Fi] เป็น [ปิด] แตก่ารด์อาจยงัคงสง่สญัญาณ โปรดถอด
การด์ Eye-Fi ออกจากกลอ้งเมือ่อยูใ่นโรงพยาบาล ทา่อากาศยาน หรอืสถานที่
อืน่ๆ ซึง่หา้มไมใ่หใ้ชง้านการสง่สญัญาณแบบไรส้าย

 หากการถา่ยโอนภาพไมทํ่างาน โปรดตรวจสอบการด์ Eye-Fi และการตัง้คา่
คอมพวิเตอร ์สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้านของการด์

 การถ่ายโอนภาพอาจใชเ้วลานานขึน้หรอือาจหยดุชะงัก ขึน้อยูก่บัสภาวะ
การเชือ่มตอ่ระบบ LAN แบบไรส้าย

 การด์ Eye-Fi อาจรอ้นขึน้ระหวา่งการสง่สญัญาณ
 กลอ้งจะใชพ้ลังงานแบตเตอรีม่ากขึน้
 ระบบปิดสวติซอ์ตัโนมัตจิะไมทํ่างานขณะถา่ยโอนภาพ
 [การต ัง้คา่ Eye-Fi] จะไมแ่สดงขึน้ หากคณุเสยีบการด์ LAN แบบไรส้ายอืน่
นอกเหนือจากการด์ Eye-Fi และไอคอนสถานะการสง่สญัญาณ <H> จะไม่
ปรากฏขึน้เชน่กนั
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แผนผงัระบบอปุกรณ์

90EXST-E2 270EX II 320EX 600EX-RT/
600EX

430EX IIST-E3-RT Macro Ring Lite 
MR-14EX II

Macro Twin Lite 
MT-24EX

ช่องมอง
ปรับมุม C

สายคล้องข้อมือ E2

ปลอกหนัง EH20-L

กลักแบตเตอร่ี 
BGM-E16A สำหรับ
แบตเตอร่ี AA/LR6
(ติดต้ังใน BG-E16)

กลักแบตเตอร่ี 
BGM-E16L สำหรับ

LP-E6N/LP-E6
(ติดต้ังใน BG-E16)

แท่นชาร์จแบตเตอร ี่
ในรถยนต์ CBC-E6

สายแบตเตอร่ี
ในรถยนต์ CB-570กร๊ิปแบตเตอร่ี

BG-E16

อะแดปเตอร์ AC
AC-E6

อุปกรณ์ต่อไฟ DC
DR-E6

ชุดอะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC
ACK-E6

แบตเตอร่ีแพ็ค
LP-E6N*1

แท่นชาร์จแบตเตอร่ี
LC-E6E

สายคล้องคอ

ยางครอบช่อง
มองภาพ Eg

อุปกรณ์เสริม
ท่ีใช้กับกล้อง

อุปกรณ์ปกป้องสาย

เลนส์ปรับแก้
สายตา Eg

เลนส์ตา
กันฝ้า Eg

ฉากปรับโฟกัส Eh
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แผนผังระบบอปุกรณ์

*1: สามารถใช้แบตเตอร ี่แพ็ค LP-E6 ได้เช่นกัน
*2: ในการใช้ WFT-E7 รุ่นเก่า (ไม่ใช่เวอร์ชั่น 2) ต้องอัพเดทรุ่นโปรแกรมควบคุมระบบและ

ต้องใช้สายเช่ือมต่อ IFC-40AB II หรือ IFC-150AB II 
*3: ด้วย IFC-500U II ความเร็วในการส่ือสารจะเท่ากับ Hi-Speed USB (USB 2.0)
* ความยาวสายท้ังหมดท ี่ระบุเป็นความยาวโดยประมาณ

EOS DIGITAL
Solution Disk

สายเช่ือมต่อ IFC-150U II
(1.5 ม./4.9 ฟุต)

สายเช่ือมต่อ IFC-500U II*3
(4.7 ม./15.4 ฟุต)

ตัวอ่านการ์ด
การ์ด CF

เมมโมร่ีการ์ด
SD/SDHC/SDXC

สาย HDMI
HTC-100 (2.9 ม./9.5 ฟุต)

โทรทัศน์/วิดีโอ
Access Point

LAN แบบไร้สาย

เลนส์ EF

เลนส์ EF-S

ไมโครโฟนภายนอก

ตัวควบคุมรีโมท
RC-6

หูฟัง

Windows 8.1 / 8
Windows 7
Mac OS X

คอมพิวเตอร์

พอร์ต USB

เคร่ืองพิมพ์ท่ีรองรับ PictBridge

ตัวควบคุม
รีโมทต ั้งเวลา

TC-80N3

ตัวควบคุม
แบบไร้สาย

LC-5

รีโมท
สวิตซ์

RS-80N3

อุปกรณ์ส่งไฟล์
แบบไร้สาย

WFT-E7 (Ver. 2)/
WFT-E7*2

พอร์ตอีเทอร์เน็ต

อะแดปเตอร์ LAN 
แบบไร้สาย
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o: ตัง้คา่อัตโนมัต ิ k: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกได ้  : เลอืกไมไ่ด/้ปิดใชง้าน

ตารางแสดงฟงักช์ ัน่ทีใ่ชง้านไดต้ามโหมดการถา่ยภาพ

การถา่ยภาพนิง่

ฟงักช์ ัน่ A d s f a F

การต ัง้คา่คณุภาพของภาพท ัง้หมดเลอืกได้ k k k k k k

ความไวแสง
ตัง้คา่อตัโนมัต/ิISO อตัโนมัติ o k k k k k
ตัง้คา่เอง k k k k k

รปูแบบภาพ
ตัง้คา่โดยอัตโนมตั/ิอัตโนมัติ o k k k k k
เลอืกดว้ยตนเอง k k k k k

สมดลุแสงขาว

อัตโนมัติ o k k k k k
ตัง้คา่ลว่งหนา้ k k k k k
กําหนดเอง k k k k k
ตัง้คา่อณุหภมูสิี k k k k k
แกไ้ข/ถา่ยครอ่ม k k k k k

ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ o k k k k k
ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน k k k k k
ลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู o k k k k k
เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง k k k k k

แกไ้ขความคลาด
เคลือ่นของเลนส์

แกไ้ขขอบภาพมดื k k k k k k
แกไ้ขความคลาดสี k k k k k k
แกไ้ขความคลาดสว่น k k k k k k

ถา่ยลดแสงวูบวาบ o k k k k k

พกิดัสี
sRGB o k k k k k
Adobe RGB k k k k k

โฟกสัอตัโนมตั ิ

AF ครัง้เดยีว k k k k k
AI Servo AF k k k k k
AI Focus AF o k k k k k
โหมดเลอืกพืน้ที ่AF k k k k k
จดุโฟกัสอัตโนมัติ o k k k k k
โฟกัสดว้ยตนเอง (MF) k k k k k k
แสงไฟชว่ยปรับโฟกสั o*1 k k k k k
ปรับละเอยีด AF k k k k k
u (ใบหนา้)+การตดิตาม*2

k k k k k k
FlexZone - Multi*2

k k k k k k
FlexZone - Single*2

k k k k k k
AF ตอ่เนือ่ง*2 k k k k k k
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ตารางแสดงฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้านไดต้ามโหมดการถา่ยภาพ

*1: หากตัง้คา่แฟลชในตวักลอ้งเป็น <b> แสงชว่ยปรับโฟกสัจะไมป่ลอ่ยออกมา
*2: ตัง้คา่ไดเ้ฉพาะระหวา่งการถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW
*3: คณุสามารถกําหนดความไวแสง ISO ไดด้ว้ย ISO อตัโนมัติ
*4: ตัง้คา่ไดเ้ฉพาะเมือ่ตัง้คา่ ISO อตัโนมัตไิว ้
*5: ตัง้คา่ไดเ้ฉพาะระหวา่งการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ

ฟงักช์ ัน่ A d s f a F

การวดัแสง

วัดแสงประเมนิทัง้ภาพ o k k k k k
วัดแสงบางสว่น k k k k k
วัดแสงแบบจดุ k k k k k
วัดแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ k k k k k

ระดบัแสง

การสลบัโปรแกรม k
ล็อคคา่แสง k k k *3

ชดเชยแสง k k k k*4

AEB k k k k
เช็คระยะชดัลกึ k k k k k
ถา่ยภาพ HDR k k k k
ถา่ยภาพซอ้น k k k k k
ตัง้ชว่งเวลาถา่ย*5 k k k k k
ตัง้เวลาคา้งชตัเตอร์ k

การขบัเคลือ่น

ถา่ยภาพเดีย่ว k k k k k k
ถา่ยภาพตอ่เนื่องความเร็วสงู k k k k k k

ถา่ยภาพตอ่เนื่องความเร็วตํา่ k k k k k k
ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ k k k k k k
การถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ k k k k k k
ตัง้เวลา 10 ว/ิรโีมทคอนโทรล k k k k k k
ตัง้เวลา 2 ว/ิรโีมทคอนโทรล k k k k k k

แฟลชใน
ตวักลอ้ง

แฟลชอัตโนมตัิ k
บังคับใชแ้ฟลช (ยงิไฟแฟลชทกุครัง้) k k k k k k
ปิดแฟลช k k k k k k
เปิด/ปิด ลดตาแดง k k k k k k
ล็อคแสงแฟลช k k k k k
ชดเชยระดบัแสงแฟลช k k k k k
ควบคมุระบบไรส้าย k k k k k

Speedlite 
ภายนอก

การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ k k k k k
การตัง้คา่การตัง้คา่ระบบสว่นตวั k k k k k

การถา่ยภาพแบบ Live View k k k k k k
การควบคมุอยา่งรวดเร็ว k k k k k k
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o: ตัง้คา่อัตโนมัต ิ k: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกได ้  : เลอืกไมไ่ด/้ปิดใชง้าน

*1 : ไอคอน z แสดงถงึการถา่ยภาพนิง่ในระหวา่งทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหว
*2 : ไมส่ามารถตัง้คา่ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพได ้

ถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ฟงักช์ ัน่
ภาพเคลือ่นไหว ภาพนิง่ z*1

A d/F s f a A d/F/s/f a

y k M y k  M

การต ัง้คา่คณุภาพของภาพท ัง้หมดเลอืกได ้
(ภาพเคลือ่นไหว) k k k k k

การต ัง้คา่คณุภาพของภาพท ัง้หมดเลอืกได ้
(ภาพนิง่) k k k

ความไวแสง
ตัง้คา่อตัโนมัต/ิISO อตัโนมัติ o o o o k o o k

ตัง้คา่เอง k k

รปูแบบภาพ
ตัง้คา่โดยอัตโนมตั/ิอัตโนมัติ o k k k k o k k

เลอืกดว้ยตนเอง k k k k k k

สมดลุ
แสงขาว

อัตโนมัติ o k k k k o k k
ตัง้คา่ลว่งหนา้ k k k k k k
กําหนดเอง k k k k k k
ตัง้คา่อณุหภมูสิี k k k k k k

แกไ้ข k k k k k k
ถา่ยครอ่ม k k

ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ o k k k k o k k
ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน
ลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู*2

o k k k k o k k
เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง k k k k k k

แกไ้ขความ
คลาดเคลือ่น
ของเลนส์

แกไ้ขขอบภาพมดื k k k k k k k k

แกไ้ขความคลาดสี k k k k k k k k

แกไ้ขความคลาดสว่น

พกิดัสี
sRGB o o o o o o k k
Adobe RGB k k

โฟกสั
อตัโนมตั ิ

u+การตดิตาม k k k k k k k k
FlexiZone - Multi k k k k k k k k
FlexiZone - Single k k k k k k k k
โฟกัสดว้ยตนเอง (MF) k k k k k k k k
Servo AF ภาพเคลือ่นไหว k k k k k k k k
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ตารางแสดงฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้านไดต้ามโหมดการถา่ยภาพ

*3 : คณุสามารถกําหนดความไวแสง ISO ไดด้ว้ย ISO อัตโนมัติ
*4 : คณุสามารถตัง้คา่การชดเชยคา่แสงไดเ้มือ่ใช ้ISO อตัโนมัติ
*5 : ทํางานไดเ้ฉพาะกอ่นคณุเริม่ถา่ยภาพเคลือ่นไหวเทา่นัน้

ฟงักช์ ัน่

ภาพเคลือ่นไหว ภาพนิง่ z*1

A d/F s f a A d/F/s/f a

y k M y k  M

การวดัแสง o o o o o o o o

ระดบัแสง

การสลบัโปรแกรม

ล็อคคา่แสง k k k *3 k *3

ชดเชยแสง k k k k*4 k k*4

AEB

เช็คระยะชดัลกึ

การ
ขบัเคลือ่น

ถา่ยภาพเดีย่ว k k k
ถา่ยภาพตอ่เนื่องความเร็ว
สงู k k k

ถา่ยภาพตอ่เนื่องความเร็ว
ตํา่ k k k

ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ k k k
การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
แบบเงยีบ k k k

ตัง้เวลา 10 ว/ิ
รโีมทคอนโทรล*5 k k k

ตัง้เวลา 2 ว/ิ
รโีมทคอนโทรล*5 k k k

แฟลชในตวักลอ้ง/Speedlite 
ภายนอก

บนัทกึเสยีง k k k k k
ไทมโ์คด้ k k k k k
การควบคมุอยา่งรวดเร็ว k k k k k k k k
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z: ถา่ยภาพ 1 (สแีดง) หนา้

การต ัง้คา่เมนู

การถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพและการถา่ยภาพแบบ Live View

คณุภาพของภาพ
1 / 41 / 61

151
73 / 83 / 74 / 84 / 7a / 8a / b / c

ระยะเวลาแสดงภาพ
ปิด / 2 วนิาท ี/ 4 วนิาท ี/ 8 วนิาท ี/ 
แสดงภาพคา้งไว ้

70

เสยีงเตอืน เปิด / ปิด 69

ล ัน่ชตัเตอรข์ณะไมม่ี
การด์

ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 42

แกไ้ขความคลาดเคลือ่น
ของเลนส์

ระดบัแสงขอบภาพ: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน

183สคีลาดเคลือ่น: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน

ภาพบดิเบีย้ว: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน

ควบคมุแฟลช

สอ่งแสงไฟแฟลช / E-TTL II / 
ความเร็วซงิคแ์ฟลชในโหมด Av / 
ตัง้คา่ระบบแฟลชในตัวกลอ้ง / 
ตัง้คา่ระบบแฟลชตดิตัง้ภายนอก / ตัง้คา่ C.Fn 
ของแฟลชภายนอก / ลบการตัง้คา่

264

 ตวัเลขเมนูซึง่เป็นสเีทาจะไมแ่สดงในโหมด <A>
 สิง่ทีจ่ะแสดงใน [z1: คณุภาพของภาพ] จะขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ [ระบบบนัทกึ] 

(น.148) ภายใต ้[51: ระบบบนัทกึ+เลอืกการด์/โฟลฯ] หากตัง้คา่ 
[บนัทกึแยกจากกนั] ไว ้ใหต้ัง้คา่คณุภาพของภาพสําหรับการด์แตล่ะใบ

 หากถา่ยภาพเคลือ่นไหว รายการเมนูบางรายการอาจไมแ่สดงขึน้ และแท็บ 
[z6] จะไมป่รากฏขึน้เชน่กนั
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การตัง้คา่เมนู

z: ถา่ยภาพ 2 (สแีดง) หนา้

* ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว [ชดเชยแสง/AEB] จะเป็น [ชดเชยแสง]

z: ถา่ยภาพ 3 (สแีดง)

ชดเชยแสง/
ต ัง้คา่ถา่ยภาพครอ่ม*

เพิม่ 1/3 และ 1/2 ระดบั, ±5 ระดบั 
(AEB ±3 ระดบั)

228
229

การต ัง้คา่ความไวแสง 
ISO

ความไวแสง ISO / ขอบเขตไวแสง ISO / 
ขอบเขต ISO อตัโนมตั ิ/ ความเร็วชตัเตอรตํ์า่สดุ

156

ปรบัแสงเหมาะสม
อตัโนมตั ิ

ไมใ่ชง้าน / ตํา่ / มาตรฐาน / สงู
177

ปิดในโหมด M หรอื B

สมดลุแสงขาว
Q/W/E/R/Y/U/D/O/
P (ประมาณ 2500 - 10000)

170

สมดลุแสงขาวกําหนดเอง การตัง้คา่สมดลุแสงขาวดว้ยตนเอง 171

ปรบั/ครอ่มแสงขาว

การปรับแกส้มดลุแสงขาว: การตัง้คา่ B/A/M/G 
แตล่ะอยา่งม ี9 ระดับ
การถ่ายภาพครอ่มสมดลุแสงขาว: การตัง้คา่ B/A 
และ M/G, ปรับทลีะระดับ, ±3 ระดบั

174

พกิดัสี sRGB / Adobe RGB 189

รปูแบบภาพ

Dอตัโนมตั ิ/ Pปกต ิ/ Qภาพบคุคล / 
Rภาพววิ / Sภาพเป็นกลาง / 
Uภาพตามจรงิ / Vภาพขาวดํา / 
Wผูใ้ชก้ําหนด 1-3

162

ลดจดุรบกวนจากการ
เปิดชตัเตอรน์าน ปิด / อตัโนมตั ิ/ เปิด 180

ลดจดุรบกวนจาก
ความไวแสง ISO สงู

ไมใ่ชง้าน / ตํา่ / มาตรฐาน / สงู / 
ลดจุดรบกวนถา่ยหลายภาพ

178

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 182

เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น รับขอ้มลูทีซ่อฟตแ์วร ์EOS จะใชเ้พือ่ลบจุดผงฝุ่ น 407

ถา่ยภาพซอ้น
ถา่ยภาพซอ้น / ควบคมุถา่ยภาพซอ้น / จํานวนภาพ 
/ บนัทกึตน้ทางภาพ / ถา่ยซอ้นตอ่เนื่อง

240

โหมด HDR
ปรับชว่งการรับแสง / ลกูเลน่ / HDR ตอ่เนือ่ง / 
ปรับแนวอตัโนมตั ิ/ บนัทกึภาพตน้ทาง

235



การตัง้คา่เมนู
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z: ถา่ยภาพ 4* (สแีดง) หนา้

* ในโหมด <A> ตวัเลอืกเมนูเหลา่นี้จะแสดงภายใต ้[z2]

z: ถา่ยภาพ 5* (สแีดง)

* ในโหมด <A> ตวัเลอืกเมนูเหลา่นี้จะแสดงภายใต ้[z3]

z: ถา่ยภาพ 6 (สแีดง)

เปิด/ปิด ลดตาแดง ปิด / เปิด 258

ต ัง้ชว่งเวลาถา่ย ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน (ชว่งเวลา / จํานวนภาพ) 252

ต ัง้เวลาคา้งชตัเตอร์ ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน (เวลารับแสง) 233

ถา่ยลดแสงวบูวาบ ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 187

ถา่ยภาพโดยล็อค
กระจกขึน้

ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 248

ถา่ยภาพแบบ LIVE 
VIEW ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 289

วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ
u+การตดิตาม / FlexiZone - Multi / FlexiZone - 
Single

301

AF ตอ่เนือ่ง ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 296

แสดงตาราง ไมแ่สดง / 3x3 l / 6x4 m / 3x3+diag n 297

อตัราสว่นภาพ 3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1 297

จําลองระดบัแสง ใชง้าน / ระหวา่ง e / ไมใ่ชง้าน 298

ถา่ยภาพ LV แบบเงยีบ โหมด 1 / โหมด 2 / ไมใ่ชง้าน 299

ระยะเวลาวดัแสง
4 วนิาท ี/ 8 วนิาท ี/ 16 วนิาท ี/ 30 วนิาท ี/ 1 นาท ี/ 
10 นาท ี/ 30 นาที

300
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2: AF1 (สมีว่ง) หนา้

2: AF2 (สมีว่ง)

2: AF3 (สมีว่ง)

Case 1 การตัง้คา่อเนกประสงค์ 111

Case 2
ตดิตามเป้าหมายตอ่ไปโดยไมส่นใจสิง่กดีขวางที่
อาจมี

111

Case 3 โฟกสัเป้าหมายทีเ่ขา้มาในจดุ AF อยา่งกะทันหันทันที 112

Case 4 สําหรับเป้าหมายทีเ่คลือ่นทีเ่ร็วขึน้หรอืชา้ลงกะทันหัน 112

Case 5
สําหรับเป้าหมายไมอ่ยูน่ิง่เคลือ่นทีท่กุทศิทางรวดเร็ว 
(ปิดใชง้านในโหมดโฟกสัอตัโนมตัจิุดเดยีว)

113

Case 6
สําหรับเป้าหมายทีเ่ปลีย่นความเร็วและไมอ่ยูน่ิง่ 
(ปิดใชง้านในโหมดโฟกสัอตัโนมตัจิุดเดยีว)

114

ระบคุา่ Al servo 
ของภาพแรก ระบคุา่ถา่ยภาพ / ระบทุัง้สองอยา่ง / ระบคุา่โฟกสั 119

ระบคุา่ Al servo 
ของภาพสอง

ระบคุา่ความเร็วถา่ยภาพ / ระบทุัง้สองคา่ / 
ระบคุา่โฟกสั

120

MF อเิล็กทรอนกิส์
สําหรบัเลนส์

ใชง้านได ้หลังปรับ AF ครัง้เดยีว / ใชง้านไมไ่ด ้
หลงัปรับ AF ครัง้เดยีว / ไมใ่ชเ้ลยในกรณีโฟกสั
อตัโนมัติ

121

เปิดแสงไฟชว่ยปรบั
โฟกสั

ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน / เปิดไฟของแฟลชตอ่ภายนอก
เทา่นัน้ / แสงชว่ยโฟกสัอนิฟราเรดเทา่นัน้

122

ระบคุา่ถา่ย AF คร ัง้เดยีว ระบคุา่ถา่ยภาพ / ระบคุา่โฟกสั 123
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2: AF4 (สมีว่ง) หนา้

2: AF5 (สมีว่ง)

ระบบขบัเคลือ่นเลนสเ์มือ่
ปรบั AF ไมไ่ด้ ใชร้ะบบคน้หาโฟกสั / ไมใ่ชร้ะบบคน้หาโฟกสั 124

จดุ AF ทีเ่ลอืกได้ 65 จุด / 21 จุด / 9 จดุ 125

ระบโุหมดเลอืกพืน้ที ่AF

เลอืกดว้ยตนเอง: AF จุดเล็ก / เลอืกดว้ยตนเอง: AF 
จดุเดยีว / ขยายพืน้ที ่AF: / ขยายพืน้ที ่AF: 
รอบทศิทาง / เลอืกดว้ยตนเอง: แบบโซน AF / 
เลอืกดว้ยตนเอง: โซน AF กวา้ง / 
เลอืกอตัโนมัต:ิ AF 65 จุด

126

วธิเีลอืกพืน้ที ่AF S 9 ปุ่ ม M-Fn / S 9 ปุ่ มหมนุหลัก 127

จดุ AF ตามแนวภาพ
เหมอืนกนัทัง้แนวตัง้/แนวนอน / 
แยกจุด AF: พืน้ที+่จุด / 
แยกจุด AF: จุดเทา่นัน้

127

จดุ AF เร ิม่ตน้  AI 
Servo AF

 จุด AF เริม่ตน้ถกูเลอืก / 
 จุด AF เลอืกเอง / อตัโนมัติ

129

เลอืกจดุ AF อตัโนมตั:ิ 
EOS iTR AF ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 130

รปูแบบเลอืกจดุ AF เอง หยดุทีข่อบบรเิวณ AF / เลอืกตอ่เนื่อง 131

แสดงจดุ AF ระหวา่ง
ปรบัโฟกสั

ทีเ่ลอืก (คงที)่ / ทัง้หมด (คงที)่ / ทีเ่ลอืก (AF 
ลว่งหนา้โฟกสั) / ทีเ่ลอืก (โฟกสั) / ไมแ่สดง

132

แสดงแสงสวา่งใน
ชอ่งมองภาพ

อตัโนมัต ิ/ ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน

133จดุ AF ขณะใช ้Al Servo AF: ไมใ่ชแ้สงไฟ / 
ใชแ้สงไฟ

สถานะ AF ใน
ชอ่งมองภาพ แสดงในระยะมองเห็น / แสดงนอกระยะมองเห็น 134

ปรบัละเอยีด AF ไมใ่ชง้าน / คา่เดยีวทกุเลนส ์/ คา่แยกแตล่ะเลนส์ 135



489

การตัง้คา่เมนู

3: ดภูาพ 1 (สน้ํีาเงนิ) หนา้

3: ดภูาพ 2 (สน้ํีาเงนิ)

3: ดภูาพ 3 (สน้ํีาเงนิ)

* การตัง้คา่เกีย่วขอ้งกบั [เวลาดภูาพเคลือ่นฯ] ของ [ไทมโ์คด้] ภายใตแ้ท็บ [z5 
(ภาพเคลือ่นไหว)]

ป้องกนัภาพ ป้องกนัภาพ 368

หมนุภาพ หมนุภาพ 367

ลบภาพ ลบภาพ 392

ส ัง่พมิพ์ กําหนดภาพทีจ่ะพมิพ ์(DPOF) 424

ต ัง้คา่โฟโตบุ้ค๊ กําหนดภาพทีต่อ้งการใชทํ้าโฟโตบุ้ค๊ 429

คดัลอกภาพ คดัลอกภาพระหวา่งการด์ 388

ประมวลผลภาพ RAW ประมวลผลภาพ 1 398

ปรบัขนาดภาพ ลดขนาดจํานวนพกิเซลของภาพ JPEG 403

คะแนน [OFF] / l / m / n / o / p 371

สไลดโ์ชว์
ตัง้คา่คําอธบิายการเลน่ภาพ / ระยะเวลาทีเ่ลน่ / 
เลน่ซํ้า และเริม่เลน่ภาพอตัโนมัติ

382

ถา่ยโอนภาพ เลอืก/โอน ภาพ / โอนภาพ RAW+JPEG 427

ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6
1 ภาพ / 10 ภาพ / 100 ภาพ / วนัที ่/ โฟลเดอร ์/ 
ภาพเคลือ่นไหว / ภาพนิง่ / ล็อคภาพ / คะแนน

362

เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 359

แสดงจดุ AF ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 359

ตารางดภูาพ ไมแ่สดง / 3x3 l / 6x4 m / 3x3+diag n 355

ฮสิโตแกรม ความสวา่ง / RGB 360

เวลาดภูาพเคลือ่นไหว* เวลาบนัทกึ / ไทมโ์คด้ 340

ขยายภาพ (ประมาณ)

1x (ไมข่ยายภาพ) / 2x (ขยายจากกึง่กลางภาพ) / 4x 
(ขยายจากกึง่กลางภาพ) / 8x (ขยายจากกึง่กลางภาพ) / 
10x (ขยายจากกึง่กลางภาพ) / ขนาดจรงิ (จากจดุทีเ่ลอืก) 
/ เทา่กบัขยายลา่สดุ (จากกึง่กลาง)

365

ควบคมุผา่น HDMI ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 386
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5: ต ัง้คา่ 1 (สเีหลอืง) หนา้

5: ต ัง้คา่ 2 (สเีหลอืง)

ระบบบนัทกึ+เลอืกการด์
/โฟลเดอร์

ระบบบนัทกึ:
มาตรฐาน / เปลีย่นการด์อัตโนมัต ิ/ 
บนัทกึแยกจากกนั / บันทกึไวบ้นหลายสือ่

148

บนัทกึ/ดภูาพ / ดภูาพ: f / g 150

โฟลเดอร:์ การสรา้งและการเลอืกโฟลเดอร์ 190

หมายเลขไฟลภ์าพ ตอ่เนื่อง / รเีซ็ตอตัโนมตั ิ/ ผูใ้ชร้เีซ็ตเอง 195

ชือ่ไฟล์ รหสัเฉพาะของกลอ้ง / ตัง้คา่ผูใ้ช ้1 / ตัง้คา่ผูใ้ช ้2 192

หมนุภาพอตัโนมตั ิ เปิดzD / เปิดD / ปิด 395

ฟอรแ์มตการด์ ลบขอ้มลูบนการด์ดว้ยการฟอรแ์มต 67

การต ัง้คา่ Eye-Fi แสดงเมือ่มกีารใสก่ารด์ Eye-Fi ทีม่จํีาหน่ายทั่วไป 475

ปิดสวติซอ์ตัโนมตั ิ
1 นาท ี/ 2 นาท ี/ 4 นาท ี/ 8 นาท ี/ 15 นาท ี/ 
30 นาท ี/ ไมใ่ชง้าน

69

ความสวา่งจอ LCD
อตัโนมัต:ิ เลอืกปรับไดส้ามระดับ

394
ตัง้เอง: เลอืกปรับไดเ้จ็ดระดบั

วนัที/่เวลา/โซน วนัที ่(ปี, เดอืน, วัน) / เวลา (ชัว่โมง, นาท,ี วนิาท)ี / 
การปรับเวลาในฤดรูอ้น / ไทมโ์ซน

47

ภาษาK เลอืกภาษาทีใ่ชแ้สดง 49

การแสดงชอ่งมองภาพ

ระดบัชอ่งมองภาพ: ซอ่น / แสดง 76

แสดงตารางในชอ่งมองภาพ: ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 75

แสดง/ซอ่นในชอ่งมองภาพ:
โหมดถ่ายภาพ / สมดลุแสงขาว / โหมดขบัเคลือ่น / 
การทํางานของ AF / โหมดวดัแสง / 
คณุภาพของภาพ / การตรวจจับแสงวบูวาบ

78

ต ัง้คา่ GPS/
เข็มทศิดจิติอล ตัง้คา่ฟังกช์ัน่ GPS และเข็มทศิดจิติอล 199
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5: ต ัง้คา่ 3 (สเีหลอืง) หนา้

* ตวัเลอืกทีแ่สดงบนหนา้จอแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ [ระบบวดิโีอ]

5: ต ัง้คา่ 4 (สเีหลอืง)

ระบบวดิโีอ สําหรับ NTSC / สําหรับ PAL
330
385

ขอ้มลูแบตเตอรี่
แหลง่พลังงาน / ประจุทีเ่หลอือยู ่/ ตัวนับชตัเตอร ์/ 
ประสทิธภิาพในการชารจ์ / บนัทกึแบตเตอรี ่/ 
หมายเลขผลติภัณฑ ์/ ประวัตแิบตเตอรี่

470

ทาํความสะอาดเซนเซอร์

ทํางานอตัโนมัต ิf: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน
406

ทําความสะอาดเดีย๋วนี ้f

ทําความสะอาดดว้ยตนเอง 409

เลอืกการแสดงผลโดยปุ่ ม 
z 

แสดงการตัง้คา่กลอ้ง / วัดระดบัอเิล็กทรอนกิส ์/ 
แสดงระบบถา่ยภาพ

468

หนา้ทีปุ่่ ม m คะแนน / ล็อคภาพ
371
370

อตัราเฟรม HDMI* อตัโนมัต ิ/ 59.94i / 50.00i / 59.94p / 50.00p / 
23.98p 350

ต ัง้คา่การสือ่สาร แสดงเมือ่ม ีWFT-E7 (Ver. 2 แยกจําหน่าย) ตดิอยู่ -

ต ัง้โหมดถา่ยภาพเอง 
(C1-C3)

บนัทกึการตัง้คา่ปัจจุบนัของกลอ้งไปยังตําแหน่งของ
ปุ่ มโหมด w, x และ y

464

ลบการต ัง้คา่กลอ้ง
ท ัง้หมด รเีซ็ตกลอ้งกลับสูก่ารตัง้คา่เริม่ตน้ 70

ขอ้มลูลขิสทิธิ์
แสดงขอ้มลูลขิสทิธิ ์/ ป้อนชือ่ผูส้รา้งสรรค ์/ 
ป้อนรายละเอยีดลขิสทิธิ ์/ 
ลบขอ้มลูลขิสทิธิ์

197

รบัรองการแสดงโลโก้ โลโกก้ารรับรองของกลอ้งบางอยา่งจะแสดงขึน้ 467

z รุน่โปรแกรม
ควบคมุระบบ

เลอืกเพือ่อพัเดทโปรแกรมควบคมุของกลอ้ง, เลนส,์ 
Speedlite หรอือปุกรณ์สง่ไฟลแ์บบไรส้าย

-

เมือ่ใชฟั้งกช์ัน่ GPS หรอือปุกรณ์สง่ไฟลแ์บบไรส้าย กรณุาตรวจสอบประเทศหรอื
พืน้ทีท่ีส่ามารถใชง้านได ้และใชอ้ปุกรณ์อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายหรอืขอ้กําหนด
ของประเทศหรอืภมูภิาคนัน้
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8: ระบบสว่นตวั (สสีม้) หนา้

9: เมนสูว่นตวั (สเีขยีว)

C.Fn1: Exposure 
(ระดบัแสง)

กําหนดฟังกช์ัน่ของกลอ้งดังทีต่อ้งการ

434

C.Fn2: Exposure/
Drive (ระดบัแสง/
โหมดขบัเคลือ่น)

438

C.Fn3: Display/
Operation (การแสดง/
การทาํงาน)

440

C.Fn4: Others (อืน่ๆ) 443

C.Fn5: Clear (ลบ) ลบการตัง้คา่ระบบสว่นตัวทัง้หมด 433

เพิม่แถบเมนูสว่นตวั เพิม่แถบเมนูสว่นตัว 1-5 459

ลบแถบเมนูสว่นตวั
ท ัง้หมด ลบแถบเมนูสว่นตวัทัง้หมด 462

ลบทกุรายการ ลบทกุรายการในแถบเมนูสว่นตวั 1-5 462

การแสดงเมนู
แสดงแบบปกต ิ/ แสดงจากแถบเมนูสว่นตัว / 
แสดงแถบเมนูสว่นตัวเทา่นัน้

463
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z: ถา่ยภาพ 4*1 (ภาพเคลือ่นไหว) (สแีดง) หนา้

* ในโหมด <A> ตวัเลอืกเมนูเหลา่นี้จะแสดงภายใต ้[z2]
* ในโหมดการถา่ยภาพ <A> การตัง้คา่ [บนัทกึเสยีง] จะเป็น [เปิด] [ปิด]

ถา่ยภาพเคลือ่นไหว

Servo AF 
ภาพเคลือ่นไหว ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 342

วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ u+การตดิตาม / FlexiZone - Multi / FlexiZone - 
Single 343

แสดงตาราง ไมแ่สดง / 3x3 l / 6x4 m / 3x3+diag n 344

คณุภาพบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหว

MOV / MP4 330

ขนาดบันทกึภาพเคลือ่นไหว:
• 1920x1080 / 1280x720 / 640x480
• NTSC: 59.94p / 29.97p / 23.98p

PAL: 50.00p / 25.00p
• ALL-I (สําหรับแกไ้ข) / IPB (มาตรฐาน) / 

IPB (ออ่น)

331

24.00p: ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 333

บนัทกึเสยีง*2

บนัทกึเสยีง: อตัโนมตั ิ/ ตัง้เอง / ไมใ่ชง้าน

336
ระดบัเสยีง

ลดเสยีงลม: ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน

ลดระดับเสยีง: ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน

ความเร็ว Servo AF 
ภาพเคลือ่นไหว

ใชง้านเมือ่ใด: เปิดตลอด / ขณะถา่ยภาพ
345

ความเร็ว AF: ชา้ (4, 3, 2, 1) / มาตรฐาน

ความไวตดิตาม Servo 
AF ภาพเคลือ่นไหว ชา้ (-1, -2) / 0 / เร็ว (+1, +2) 346
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z: ถา่ยภาพ 5*1 (ภาพเคลือ่นไหว) (สแีดง) หนา้

*1:ในโหมด <A> ตวัเลอืกเมนูเหลา่นี้จะแสดงใน [z3]
*2:การตัง้คา่นี้เชือ่มโยงกบั [เวลาดภูาพเคลือ่นฯ] ภายใตแ้ท็บ [x3]
*3:แสดงเมือ่ตัง้คา่ 8 (59.94 ภาพตอ่ว.ิ) หรอื 6 (29.97 ภาพตอ่ว.ิ) ไว ้

ถา่ยภาพ LV แบบเงยีบ โหมด 1 / โหมด 2 / ไมใ่ชง้าน 347

ระยะเวลาวดัแสง 4 วนิาท ี/ 8 วนิาท ี/ 16 วนิาท ี/ 30 วนิาท ี/ 
1 นาท ี/ 10 นาท ี/ 30 นาที 347

ไทมโ์คด้
วิง่ขึน้ / ตัง้เวลาเริม่ตน้ / เวลาบนัทกึภาพเคลือ่นไหว 
/ เวลาดภูาพเคลือ่นไหว*2 / HDMI / 
ดรอปเฟรม*3

339

ควบคมุแบบเงยีบ เปิด h / ปิด h 338

หนา้ทีปุ่่ ม V /z / q/z / /k / q/k 348

สญัญาณออก
HDMI+LCD ไมส่ะทอ้นภาพ / สะทอ้นภาพ 348
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หากประสบปัญหาในการใชก้ลอ้ง ใหอ้า้งองิขอ้แนะนําในการแกปั้ญหานีก้อ่น 
หากขอ้แนะนําในการแกปั้ญหานีไ้มส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้โปรดตดิตอ่
ตัวแทนจําหน่ายของคณุหรอืศนูยบ์รกิารของแคนนอนใกลบ้า้น

 หากประจทุีเ่หลอือยูข่องแบตเตอรีเ่ป็น 94% หรอืสงูกวา่ แบตเตอรีจ่ะไมม่ี
การชารจ์ (น.470)

 หา้มใชแ้บตเตอรีแ่พ็ครุน่อืน่ๆ นอกเหนอืจากแบตเตอรีแ่พ็ค LP-E6N/LP-E6 
ของแท ้

 หาก (1) แทน่ชารจ์แบตเตอรีห่รอืแบตเตอรีแ่พ็คมปัีญหา (2) การอา่นขอ้มลู
แบตเตอรีแ่พ็คลม้เหลว (กบัแบตเตอรีแ่พ็คทีไ่มใ่ชข่องแคนนอน) ระบบ
การป้องกนัจะทําการหยดุชารจ์และหลอดไฟของแทน่ชารจ์จะกะพรบิเป็น
สสีม้อยา่งรวดเร็ว ในกรณีที ่(1) ใหถ้อดปล๊ักของแทน่ชารจ์ออกจากเตา้รับ 
เอาแบตเตอรีแ่พ็คออกแลว้ใสก่ลับไปเขา้ไปในแทน่ชารจ์ใหมอ่กีครัง้ รอสกัครู ่
จากนัน้เสยีบปล๊ักเขา้กบัเตา้รับอกีครัง้ หากยังคงมปัีญหาอยู ่ใหต้ดิตอ่ตัวแทน
จําหน่ายของคณุหรอืศนูยบ์รกิารของแคนนอนทีใ่กลท้ีส่ดุ

 หากอณุหภมูภิายในของแบตเตอรีแ่พ็คทีอ่ยูใ่นแทน่ชารจ์สงู แทน่ชารจ์จะ
ไมทํ่าการชารจ์แบตเตอรีเ่พือ่ความปลอดภยั (หลอดไฟดับ) หากอณุหภมูิ
ของแบตเตอรีร่ะหวา่งการชารจ์สงูขึน้ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ การชารจ์จะหยดุลง
โดยอัตโนมัต ิ(หลอดไฟกะพรบิ) การชารจ์จะเริม่ใหมโ่ดยอตัโนมัตเิมือ่
อณุหภมูขิองแบตเตอรีล่ดลง

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดฝาชอ่งใสแ่บตเตอรีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (น.40)
 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใสแ่บตเตอรีล่งในกลอ้งอยา่งถกูตอ้ง (น.40)
 ชารจ์แบตเตอรีอ่กีครัง้ (น.38)
 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดฝาครอบชอ่งใสก่ารด์เรยีบรอ้ยแลว้ (น.41)

ขอ้แนะนําในการแกไ้ขปญัหา

ปญัหาเกีย่วกบัพลงังาน

ไมส่ามารถชารจ์แบตเตอรีแ่พ็คได้

หลอดไฟของแทน่ชารจ์แบตเตอรีก่ะพรบิอยา่งรวดเร็ว

หลอดไฟของแทน่ชารจ์แบตเตอรีไ่มก่ะพรบิ

กลอ้งไมท่ํางานแมต้ ัง้สวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งเป็น <1>
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 หากปิดกลอ้งขณะกําลังบันทกึภาพไปยังการด์ ไฟแสดงสถานะจะยังคงสวา่ง
หรอืกะพรบิตอ่ไปอกีสกัครูห่นึง่ เมือ่บันทกึภาพเสร็จสิน้แลว้ กลอ้งจะปิดโดยอัตโนมัติ

 หา้มใชแ้บตเตอรีแ่พ็ครุน่อืน่ๆ นอกเหนอืจากแบตเตอรีแ่พ็ค LP-E6N/LP-E6 
แทข้องแคนนอน

 ถอดแบตเตอรีอ่อกแลว้ใสก่ลับเขา้ไปใหมอ่กีครัง้ (น.40)
 หากขัว้ของแบตเตอรีไ่มส่ะอาด ใหทํ้าความสะอาดดว้ยผา้นุ่ม

 ใชแ้บตเตอรีท่ีช่ารจ์จนเต็ม (น.38)
 ประสทิธภิาพของแบตเตอรีอ่าจลดลง โปรดด ู[53: ขอ้มลูแบตเตอรี]่ 

เพือ่ตรวจสอบระดับของประสทิธภิาพในการชารจ์ของแบตเตอรี ่(น.470) 
หากประสทิธภิาพของแบตเตอรีตํ่า่ ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีแ่พ็คใหม่

 จํานวนภาพทีถ่า่ยไดจ้ะลดลงเมือ่ใชก้ารทํางานใดๆ ตอ่ไปนี:้
• กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เป็นระยะเวลานาน
• เปิดใชร้ะบบโฟกัสอตัโนมัตบิอ่ยๆ โดยไมม่กีารถา่ยภาพ
• การใชร้ะบบลดภาพสัน่ของเลนส์
• การใชจ้อ LCD บอ่ยๆ
• ใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหวอยา่งตอ่เนือ่ง
เป็นระยะเวลานาน

• การใช ้GPS
• ตัง้คา่ [GPS] เป็น [ใชง้าน] แมห้ลังจากไดปิ้ดกลอ้งแลว้
• ฟังกช์ัน่อา่นขอ้มลูการด์ Eye-Fi ทํางานอยู่

 ระบบปิดสวติซอ์ัตโนมัตกํิาลังทํางาน หากคณุไมต่อ้งการใหร้ะบบปิดสวติซ์
อัตโนมัตทํิางาน ใหตั้ง้คา่ [52: ระบบปิดสวติชอ์ตัโนมตั]ิ เป็น [ไมใ่ชง้าน] (น.69)

 แมว้า่จะตัง้คา่ [52: ระบบปิดสวติชอ์ตัโนมตั]ิ ไวเ้ป็น [ไมใ่ชง้าน] จอ LCD 
จะยังคงปิดเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านครบ 30 นาท ี(ไมปิ่ดกลอ้ง)

ไฟแสดงสถานะยงัคงสวา่งหรอืกะพรบิ
แมต้ ัง้สวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งเป็น <2>

[อา่นขอ้มลูจากแบตเตอรีไ่มไ่ด]้ แสดงขึน้

พลงังานแบตเตอรีห่มดลงอยา่งรวดเร็ว

กลอ้งจะปิดเครือ่งเอง
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 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลา ระบบปิดสวติซอ์ตัโนมัตจิะไมทํ่างาน 
(น.252)

 กลอ้งไมส่ามารถใชก้ับเลนส ์EF-M ได ้(น.50)

 ใสแ่บตเตอรีแ่พ็คทีช่ารจ์เต็มแลว้ลงในกลอ้ง (น.38)

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใสก่ารด์อยา่งถกูตอ้ง (น.41)
 หากคณุกําลังใชก้ารด์ SD อยู ่ใหเ้ลือ่นสวติซป้์องกันการบนัทกึของการด์

ไปทีก่ารตัง้คา่เขยีน/ลบ (น.41)
 หากการด์เต็ม ใหเ้ปลีย่นแผน่การด์หรอืลบภาพทีไ่มจํ่าเป็นทิง้เพือ่ใหม้ทีีว่า่ง 

(น.41, 392)
 หากคณุพยายามจับโฟกัสในโหมด AF ครัง้เดยีวและตัวแสดงการโฟกสั <o> 

ในชอ่งมองภาพกะพรบิ คณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพได ้กดปุ่ มชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่อกีครัง้เพือ่โฟกัสใหมโ่ดยอตัโนมัต ิหรอืโฟกสัดว้ยตนเอง (น.55, 142)

 หากมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดของการด์แสดงขึน้ โปรดหูนา้ 44 หรอื 510

 ปรับการโฟกสัอตัโนมัตไิปที ่AF ครัง้เดยีว (น.89) การล็อคโฟกสัไมส่ามารถ
ทําไดเ้มือ่ใช ้AI Servo AF หรอืเมือ่ Servo กําลังทํางานขณะใช ้AI Focus AF 
(น.85)

ระบบปิดสวติซอ์ตัโนมตัไิมท่ํางาน

ปญัหาเกีย่วกบัการถา่ยภาพ

ไมส่ามารถตดิเลนสไ์ด้

ชอ่งมองภาพมดื

ไมส่ามารถถา่ยภาพหรอืบนัทกึภาพได้

ไมส่ามารถใชง้านการด์ได้

ไมส่ามารถล็อคโฟกสัและจดัองคป์ระกอบภาพได้
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 หากตัง้คา่ [z4: ถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้] ไวเ้ป็น [ใชง้าน] 
ใหเ้ปลีย่นเป็น [ไมใ่ชง้าน]

 ปรับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกัสของเลนสไ์ปที ่<AF> (น.50)
 กดปุ่ มชตัเตอรอ์ยา่งเบามอืเพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งสัน่ (น.54-55)
 หากเลนสม์รีะบบลดภาพสัน่ ใหป้รับสวติซข์อง IS ไปที ่<1>
 ความเร็วชตัเตอรอ์าจลดลงเมือ่อยูใ่นสภาวะแสงนอ้ย ใหใ้ชค้วามเร็วชตัเตอร์

ทีส่งูขึน้ (น.220) ปรับความไวแสงใหส้งูขึน้ (น.156) ใชแ้ฟลช (น.256, 261) 
หรอืใชข้าตัง้กลอ้ง

 จํานวนจดุโฟกสัอัตโนมัตแิละรปูแบบทีใ่ชไ้ดจ้ะแตกตา่งกนัขึน้อยูก่ับเลนส์
ทีใ่ช ้ประเภทของเลนสแ์บง่เป็นเจ็ดกลุม่ตัง้แต ่A ถงึ G ตรวจสอบวา่เลนส์
ของคณุอยูใ่นกลุม่ไหน เลนสท์ีอ่ยูใ่นกลุม่ E ถงึ G จะมจีดุโฟกัสอตัโนมัตทิี่
ใชไ้ดน้อ้ยกวา่ (น.104-105)

 จดุ AF ในพืน้ทีท่ีบ่นัทกึกะพรบิ (น.96, 450)
 จดุ AF ทีเ่ลอืกเอง (หรอืโซน) และจดุ AF ทีบ่นัทกึไวแ้สดงขึน้ (น.95, 450)

 จดุ AF สวา่งขึน้เป็นสแีดงเมือ่จับโฟกสัไดใ้นสภาวะแสงนอ้ย
 ในโหมด<d>, <s>, <f>, <a> และ <F> คณุจะสามารถตัง้คา่

ไดว้า่จะใหจ้ดุ AF สวา่งขึน้เป็นสแีดงเมือ่จับโฟกสัไดห้รอืไม ่(น.133)

ตอ้งกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุสองคร ัง้เพือ่ถา่ยภาพ

ภาพหลดุโฟกสั

มจีดุ AF นอ้ยลง

จดุ AF กะพรบิหรอืมจีดุ AF แสดงขึน้สองจดุ

จดุโฟกสัอตัโนมตัไิมส่วา่งขึน้เป็นสแีดง
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 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW และการถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
วธิกีารควบคมุ AF (ตรวจสอบความแตกตา่งดว้ยเซนเซอรภ์าพหรอืตรวจสอบ
ความเปรยีบตา่ง) จะปรับเปลีย่นโดยอตัโนมัตขิึน้อยูก่บัประเภทของเลนส์
และฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้าน เชน่ การแสดงภาพแบบขยาย ดังนัน้ความเร็ว AF อาจ
เปลีย่นแปลงอยา่งชดัเจนและอาจใชเ้วลาในการโฟกสันานขึน้

 การตัง้คา่ FlexiZone - Multi ไวอ้าจทําใหใ้ชเ้วลานานขึน้เพือ่โฟกสัวัตถุ
โดยจะขึน้อยูก่ับสภาวะในการถา่ยภาพ ใช ้FlexiZone - Single หรอืโฟกัส
ดว้ยตนเอง

 หากตัง้คา่ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวไวเ้ป็น L 8(59.94 ภาพตอ่ว.ิ) 
หรอื 7(50.00 ภาพตอ่ว.ิ) การตรวจสอบความเปรยีบตา่งจะถกูใชใ้นการควบคมุ 
AF

 ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจชา้ลง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความเร็วชตัเตอร ์
คา่รรัูบแสง สภาพของวัตถ ุความสวา่ง ฯลฯ (น.144)

 เมือ่ EOS iTR AF กําลังทํางาน (น.130) ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
สงูสดุทีต่ัง้คา่โดย <o> จะเป็น 9.5 ภาพ/วนิาทโีดยประมาณ และความเร็ว
ในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจลดลงในสภาวะแสงนอ้ย

 หากตัง้ [ถา่ยลดแสงวบูวาบ] ไวเ้ป็น [ใชง้าน] และคณุถา่ยภาพภายใต ้
แสงวบูวาบ ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจลดลงเล็กนอ้ยหรอื
ชว่งเวลาในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจผดิปกต ิและชว่งเวลากอ่นลั่นชตัเตอร์
ไดอ้กีครัง้อาจนานกวา่ปกตเิล็กนอ้ย (น.187)

 หากคณุถา่ยภาพวัตถทุีม่รีายละเอยีดสงู เชน่ สนามหญา้ ไฟลภ์าพจะมขีนาด
ใหญข่ึน้และจํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุอาจลดลงจากจํานวนทีร่ะบใุนหนา้ 153

ความเร็ว AF เปลีย่นไปตามเลนสท์ีใ่ช้

การโฟกสัใชเ้วลานาน

ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งชา้

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุขณะถา่ยภาพตอ่เนือ่งลดลง
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 หากตัง้คา่ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] เป็น [ใชง้าน] ชว่งความไวแสง 
ISO ทีส่ามารถตัง้คา่ไดจ้ะเป็น ISO 200 - ISO 16000 แมว้า่คณุขยายชว่ง
ความไวแสง ISO ทีต่ัง้คา่ไดด้ว้ย [ขอบเขตไวแสง ISO] แตค่ณุจะไมส่ามารถ
เลอืก H1 (เทยีบเทา่ ISO 25600) หรอื H2 (เทยีบเทา่ ISO 51200) ได ้
เมือ่ตัง้คา่ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] ไวเ้ป็น [ไมใ่ชง้าน] จะ
สามารถตัง้คา่ ISO 100/125/160, H1 หรอื H2 ได ้(น.182)

 ตัง้คา่ [z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ เป็น [ไมใ่ชง้าน] เมือ่ตัง้คา่เป็น 
[ตํา่], [มาตรฐาน] หรอื [สงู] แมว้า่คณุจะปรับลดการชดเชยแสงหรอื
ลดชดเชยระดับแสงแฟลช ภาพทีอ่อกมายังอาจสวา่งอยู ่(น.177)

 โปรดดหูนา้ 225 เพือ่ตัง้คา่การปรับชดเชยแสง
 แมว้า่การชดเชยแสงจะทํางาน แตจ่ะไมถ่กูนําใชก้บัการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช

 หากตัง้คา่คณุภาพในการบันทกึภาพเป็น RAW หรอื RAW+JPEG คณุจะ
ไมส่ามารถตัง้คา่ [ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ] ได ้

 หากตัง้คา่ [On:ตอ่เนือ่ง] ไว ้คณุจะไมส่ามารถใชง้านการแสดงผลแบบ 
LIVE VIEW, การแสดงภาพหลังจากถา่ยภาพ หรอืการเลน่ภาพในระหวา่ง
ทําการถา่ยภาพได ้(น.240)

ไมส่ามารถต ัง้คา่ ISO 100 ได ้ไมส่ามารถเลอืกขยายความไวแสง ISO ได้

แมว้า่จะปรบัลดการชดเชยแสง ภาพทีอ่อกมายงัสวา่งอยู่

ไมส่ามารถต ัง้คา่ปรบัชดเชยแสงไดใ้นขณะทีต่ ัง้คา่ระดบัแสง
ดว้ยตนเองและ ISO อตัโนมตัไิว ้

ไมส่ามารถต ัง้คา่ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพได้

ภาพ LIVE VIEW หรอืภาพเคลือ่นไหวจะไมแ่สดงขึน้
ระหวา่งการถา่ยภาพซอ้น



501

ขอ้แนะนําในการแกไ้ขปัญหา

 เมือ่ตัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพเป็น 41 หรอื 61 ภาพซอ้นจะถกูบนัทกึ
ดว้ยคณุภาพของภาพแบบ 1 (น.247)

 หากคณุถา่ยภาพในเวลากลางคนืทีม่ฉีากหลังมดื ความเร็วชตัเตอรจ์ะชา้ลง
โดยอัตโนมัต ิ(ถา่ยภาพแบบซงิคช์า้) เพือ่ใหก้ลอ้งเก็บภาพวัตถแุละ
ฉากหลังไดอ้ยา่งสมบรูณ์ เพือ่ป้องกนัการใชค้วามเร็วชตัเตอรตํ์า่ ใน 
[z1: ควบคมุแฟลช] ใหต้ัง้คา่ [ความเร็วซงิคแ์ฟลชในโหมด Av] เป็น 
[1/250-1/60 วนิาท ี อตัโนมตั]ิ หรอื [1/250 วนิาท ี(คงที)่] (น.265)

 ในโหมด <A> แฟลชในตัวกลอ้งจะยกขึน้เองโดยอตัโนมัตเิมือ่จําเป็น

 ในสภาวะแสงนอ้ย แฟลชในตัวกลอ้งจะยงิแฟลชตอ่เนือ่งตามแสงไฟ
ชว่ยปรับโฟกสั (น.91) เพือ่ใหโ้ฟกสัไดง้า่ยขึน้ และจะมเีสยีงเมือ่มกีาร
ยงิแฟลช ซึง่ถอืเป็นเรือ่งปกตแิละไมใ่ชค่วามผดิพลาดแตอ่ยา่งใด

 หากคณุใชแ้ฟลชในตัวกลอ้งบอ่ยภายในชว่งระยะเวลาสัน้ๆ แฟลชอาจ
ไมทํ่างานสกัพักเพือ่ปกป้องตัวแฟลช

 หากคณุใชแ้ฟลชทีไ่มใ่ชข่องแคนนอนกบัการถา่ยภาพแบบ Live View 
ใหต้ัง้คา่ [z6: ถา่ยภาพLVแบบเงยีบ] เป็น [ไมใ่ชง้าน] (น.299)

ถา่ยภาพซอ้นดว้ยคณุภาพของภาพแบบ 1

เมือ่ใชแ้ฟลชในโหมด <f> ความเร็วชตัเตอรจ์ะชา้ลง

แฟลชในตวักลอ้งยกขึน้เอง

แฟลชในตวักลอ้งยงิตอ่เนือ่งและมเีสยีง

แฟลชในตวักลอ้งไมท่ํางาน

แฟลชภายนอกไมท่ํางาน
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 หากคณุใชแ้ฟลชตวัอืน่นอกเหนอืจาก Speedlite ซรีีส่ ์EX แฟลชจะยงิแสง
เต็มกําลังไฟ (น.262)

 เมือ่การตัง้คา่ระบบสว่นตัวของ Speedlite ภายนอกสําหรับ [โหมด
วดัแสงแฟลช] ถกูตัง้คา่เป็น [วดัแสงแฟลช TTL] (แฟลชอตัโนมัต)ิ 
แฟลชจะยงิแสงเต็มกําลังไฟเสมอ (น.273)

 หากตัง้คา่ชดเชยระดับแสงแฟลชกบั Speedlite ภายนอกแลว้ จะไมส่ามารถ
ตัง้คา่ชดเชยระดับแสงแฟลชดว้ยกลอ้งได ้เมือ่ยกเลกิชดเชยระดับแสงแฟลช
ของ Speedlite ภายนอก (ตัง้เป็น 0) จงึจะสามารถตัง้คา่ชดเชยระดับ
แสงแฟลชดว้ยกลอ้งได ้

 ใน [z1: ควบคมุแฟลช] ใหต้ัง้คา่ [ความเร็วซงิคแ์ฟลชในโหมด Av] 
เป็น [อตัโนมตั]ิ (น.265)

 อาจไดย้นิเสยีงเล็กนอ้ยหากชิน้สว่นภายในของกลอ้งขยับ

 หากคณุใชแ้ฟลช ชตัเตอรจ์ะดังสองครัง้ทกุครัง้ทีถ่า่ยภาพ (น.289)

 ไอคอนนีแ้สดงวา่อณุหภมูภิายในตัวกลอ้งเพิม่สงู หากไอคอน < > สขีาว
แสดงขึน้ คณุภาพของภาพนิง่อาจลดลง หากแสดงไอคอนสแีดง <E> 
บง่บอกวา่อกีไมน่านจะสิน้สดุการถา่ยภาพแบบ Live View และการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวโดยอตัโนมัต ิ(น.311, 351)

แฟลชมกัจะยงิแสงเต็มกําลงัไฟ

ไมส่ามารถต ัง้คา่ชดเชยระดบัแสงแฟลชสําหรบั 
Speedlite ภายนอก

ไมส่ามารถต ัง้คา่ซงิคแ์ฟลชความเร็วสงูในโหมด <f> ได้

กลอ้งมเีสยีงเล็กนอ้ยเมือ่ถกูเขยา่

ชตัเตอรส์ง่เสยีงถา่ยภาพสองคร ัง้ในขณะ
ถา่ยภาพแบบ Live View

ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW หรอืภาพเคลือ่นไหว 
ไอคอน  สขีาวหรอื E สแีดงจะแสดงขึน้
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 หากความเร็วในการเขยีนของการด์ตํา่ การถา่ยภาพเคลือ่นไหวอาจหยดุลง
โดยอัตโนมัต ิสําหรับการด์ทีส่ามารถใชบ้ันทกึภาพเคลือ่นไหว โปรดดหูนา้ 5 
หากตอ้งการตรวจสอบความเร็วในการเขยีนของการด์ โปรดดขูอ้มลูจาก
เว็บไซตข์องผูผ้ลติการด์

 หากเวลาในการถา่ยภาพเคลือ่นไหวถงึ 29 นาท ี59 วนิาท ีการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวจะหยดุลงโดยอัตโนมัติ

 ขนาดบันทกึภาพเคลือ่นไหวตัง้เป็น L 8(59.94 ภาพตอ่ว.ิ) หรอื 
7(50.00 ภาพตอ่ว.ิ)

 หากโหมดถา่ยภาพเป็น <A>, <d>, <s>, <f> และ <F> 
ความไวแสง ISO จะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัต ิในโหมด <a> 
คณุจะสามารถตัง้คา่ความไวแสง ISO ไดเ้อง (น.321)

 หากคณุถา่ยภาพเคลือ่นไหวดว้ยการตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเองที ่H2 
(เทยีบเทา่ ISO 51200) การตัง้คา่ความไวแสง ISO จะเปลีย่นเป็น H1 
(เทยีบเทา่ ISO 25600) แมว้า่คณุจะเปลีย่นกลับไปยังการถา่ยภาพนิง่ 
แตค่วามไวแสง ISO จะไมก่ลับไปเป็น H2

 หากคณุเปลีย่นความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงระหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
ความเปลีย่นแปลงในการเปิดรับแสงอาจถกูบนัทกึ

 การปรับการซมูของเลนสร์ะหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว อาจทําใหเ้กดิความ
เปลีย่นแปลงในการเปิดรับแสง ไมว่า่คา่รรัูบแสงกวา้งสดุของเลนสจ์ะเปลีย่น
หรอืไมก็่ตาม สง่ผลใหค้วามเปลีย่นแปลงของการเปิดรับแสงอาจถกูบนัทกึ

การถา่ยภาพเคลือ่นไหวหยดุลงเอง

ไมส่ามารถใช ้Servo AF ภาพเคลือ่นไหวได้

ไมส่ามารถต ัง้คา่ความไวแสงสําหรบัการถา่ยภาพเคลือ่นไหวได้

ความไวแสง ISO ทีต่ ัง้ไวเ้ปลีย่นแปลงเมือ่สลบัไปยงั
การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

การเปิดรบัแสงเปลีย่นไประหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว
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 ภาพไหว เสน้ลายทางแนวนอน (น๊อยส)์ หรอืคา่แสงทีไ่มส่มํา่เสมออาจ
เกดิจากแสงไฟฟลอูอเรสเซนต ์แสงไฟ LED หรอืแหลง่แสงอืน่ๆ ขณะถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว รวมถงึกลอ้งอาจบันทกึการเปลีย่นแปลงของคา่แสง 
(ความสวา่ง) หรอืโทนสอีกีดว้ย ในโหมด <a> ความเร็วชตัเตอรตํ์า่อาจชว่ย
ลดปัญหาได ้

 หากคณุขยับกลอ้งไปทางซา้ยหรอืขวาอยา่งรวดเร็ว (แพนกลอ้งดว้ย
ความเร็วสงู) หรอืถา่ยภาพวตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นไหว อาจทําใหภ้าพดบูดิเบีย้ว

 ขนาดบันทกึภาพเคลือ่นไหวตัง้เป็น L 8(59.94 ภาพตอ่ว.ิ) หรอื 
7(50.00 ภาพตอ่ว.ิ)

 ในการถา่ยภาพนิง่ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ใหใ้ชก้ารด์ CF ทีส่ามารถ
ถา่ยโอน UDMA ไดห้รอืแนะนําใหใ้ชก้ารด์ SD UHS-I

 การลดคณุภาพของภาพของภาพนิง่ลงหรอืลดถา่ยภาพนิง่แบบตอ่เนือ่งลง
อาจชว่ยแกปั้ญหาได ้

 การถา่ยภาพนิง่ระหวา่งทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหวจะทําใหเ้วลาจรงิกับไทมโ์คด้
ไมต่รงกัน เมือ่คณุตอ้งการแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวดว้ยไทมโ์คด้ แนะนําไมใ่ห ้
ถา่ยภาพนิง่ในระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

เกดิภาพไหวหรอืเสน้ลายทางแนวนอนปรากฏ
ระหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว

วตัถุในภาพดบูดิเบีย้วขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ไมส่ามารถถา่ยภาพนิง่ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวได้

การถา่ยภาพเคลือ่นไหวจะหยดุลงเมือ่ถา่ยภาพนิง่
ในระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ไทมโ์คด้ปิด
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 ปรับสวติซ ์<R> ไปทางซา้ย (ตัวปลดล็อค, น.59)
 ตรวจสอบการตัง้คา่ [83: ล็อคหลายหนา้ที]่ (น.442)

 ตรวจสอบการตัง้คา่ [83: ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง] (น.445)

 ในโหมด <A> จะมเีพยีงบางแท็บและตวัเลอืกเมนูเทา่นัน้ทีจ่ะแสดงขึน้ 
ตัง้คา่โหมดการถา่ยภาพเป็น <d> <s> <f> <a> <F> (น.64)

 [การแสดงเมนู] ถกูตัง้คา่เป็น [แสดงแถบเมนูสว่นตวัเทา่น ัน้] ภายใต ้
แท็บ [9] (น.463)

 ปรับพกิัดสเีป็น sRGB หากตัง้คา่ไวเ้ป็น Adobe RGB อักขระตัวแรกของชือ่
จะเป็นขดีลา่ง (น.189)

 ดว้ย [51: ชือ่ไฟล]์ ใหเ้ลอืกชือ่ไฟลเ์ฉพาะของกลอ้งหรอืชือ่ไฟลท์ีบั่นทกึ
ในตัง้คา่ผูใ้ช ้1 (น.192)

 หากในการด์มไีฟลภ์าพทีบ่ันทกึอยูแ่ลว้ หมายเลขของไฟลภ์าพอาจไมเ่ริม่ตน้
จาก 0001 (น.195)

ปญัหาในการทํางาน

ไมส่ามารถเปลีย่นการต ัง้คา่ดว้ยปุ่ มหมนุ <6>, ปุ่ มหมนุ <5>, 
<9> หรอื <p> ได้

ปุ่ มหรอืปุ่ มหมนุของกลอ้งไมไ่ดท้ํางานอยา่งทีค่าดไว้

ปญัหาในการแสดงภาพ

หนา้จอเมนูแสดงเพยีงบางแท็บและตวัเลอืก

อกัขระตวัแรกของชือ่ไฟลเ์ป็นขดีลา่ง (“_”)

อกัขระตวัทีส่ ีข่องชือ่ไฟลเ์ปลีย่นไป

ลําดบัหมายเลขไฟลไ์มเ่ร ิม่ตน้ที ่0001
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 ตรวจสอบวา่ตัง้วนัทีแ่ละเวลาเรยีบรอ้ยแลว้ (น.47)
 ตรวจสอบไทมโ์ซนและการปรับเวลาในฤดรูอ้น (น.47-48)

 วันทีแ่ละเวลาทีถ่า่ยภาพไมป่รากฏบนภาพ วันทีแ่ละเวลาทีถ่า่ยภาพ
ถกูจัดเก็บเป็นขอ้มลูการถา่ยภาพไวใ้นขอ้มลูภาพ เมือ่พมิพ ์คณุสามารถ
สัง่พมิพว์นัทีแ่ละเวลาลงบนภาพไดโ้ดยใชข้อ้มลูวนัทีแ่ละเวลาทีบ่ันทกึไว ้
ในขอ้มลูการถา่ยภาพ (น.417, 421)

 หากจํานวนภาพถา่ยทีบ่นัทกึบนการด์เกนิกวา่จํานวนภาพทีก่ลอ้งสามารถ
แสดงได ้[###] จะแสดงขึน้ (น.373)

 ในอณุหภมูตํิา่ ความเร็วของการแสดงของจดุ AF อาจชา้ลงเนือ่งจากลักษณะ
ของอปุกรณ์แสดงจดุโฟกัส (ผลกึเหลว) ความเร็วในการแสดงจะกลับเป็น
ปกตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

 หากจอ LCD ไมส่ะอาด ใหทํ้าความสะอาดดว้ยผา้นุ่ม
 การแสดงภาพของจอ LCD อาจดชูา้หรอืดมูดืหากใชง้านในบรเิวณอณุหภมูตํิา่

หรอืสงู และจะกลับเป็นปกตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

 [การต ัง้คา่ Eye-Fi] จะปรากฏตอ่เมือ่เสยีบการด์ Eye-Fi เขา้กบักลอ้งเทา่นัน้ 
หากการด์ Eye-Fi ปรับสวติซป้์องกันการบันทกึไวท้ีตํ่าแหน่ง LOCK คณุจะ
ไมส่ามารถตรวจสอบสถานะการเชือ่มตอ่หรอืปิดการสง่สญัญาณ Eye-Fi ได ้
(น.475)

ขอ้มลูวนัทีแ่ละเวลาทีถ่า่ยภาพไมถ่กูตอ้ง

วนัทีแ่ละเวลาไมป่รากฏบนภาพ

กลอ้งแสดง [###]

ในชอ่งมองภาพ ความเร็วในการแสดงจดุ AF จะตํา่

จอ LCD ไมแ่สดงภาพทีช่ดัเจน

[การต ัง้คา่ Eye-Fi] ไมป่รากฏ
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 ตัง้คา่ [33: เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน] เป็น [ใชง้าน] (น.359)

 ตัง้คา่ [33: แสดงจดุ AF] เป็น [ใชง้าน] (น.359)

 หากภาพถกูป้องกนั จะไมส่ามารถลบภาพดังกลา่วได ้(น.368)

 ภาพเคลือ่นไหวทีถ่กูแกไ้ขในคอมพวิเตอรด์ว้ย ImageBrowser EX (EOS 
ซอฟตแ์วร,์ น.537) หรอืซอฟตแ์วรอ์ืน่จะไมส่ามารถเลน่ดว้ยกลอ้งได ้

 หากคณุใชง้านปุ่ มปรับหรอืเลนสข์องกลอ้งขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
เสยีงการทํางานจะถกูบนัทกึลงไปดว้ย แนะนําใหใ้ชไ้มโครโฟนภายนอก 
(มจํีาหน่ายท่ัวไป) (น.337)

 ในขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดยใชก้ารเปิดรับแสงอตัโนมัต ิหากมกีาร
เปลีย่นแปลงคา่ระดบัแสงทีร่นุแรง การบันทกึภาพจะหยดุลงชัว่ขณะ
จนกวา่คา่ระดับแสงจะคงที ่ในกรณีนี ้ใหถ้า่ยดว้ยโหมด <a> (น.320)

ปญัหาในการเลน่ภาพ

บางสว่นของภาพกะพรบิเป็นสดีาํ

มกีลอ่งสแีดงแสดงอยูบ่นภาพ

ไมส่ามารถลบภาพได้

ไมส่ามารถเลน่ภาพเคลือ่นไหวได้

ไดย้นิเสยีงการทํางานของกลอ้งเมือ่เลน่ภาพเคลือ่นไหว

ภาพเคลือ่นไหวหยดุชะงกัเป็นบางจุด
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 ตัง้คา่ [53: ระบบวดิโีอ] เป็น [สาํหรบั NTSC] หรอื [สาํหรบั PAL] ใหถ้กูตอ้ง
 ตรวจสอบวา่ไดเ้สยีบสาย HDMI จนสดุแลว้ (น.385)
 หากตัง้คา่ [z5: สญัญาณออกHDMI+LCD] เป็น [สะทอ้นภาพ] 

ภาพเคลือ่นไหวจะไมป่รากฏขึน้บนเครือ่งรับโทรทัศนผ์า่นสญัญาณออก HDMI 
แมใ้นระหวา่งการเลน่ภาพ

 หากขนาดไฟลภ์าพเคลือ่นไหวถงึ 4 GB ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวใหมจ่ะถกูสรา้ง
โดยอัตโนมัต ิ(น.335)

 หากใชต้ัวอา่นการด์และคอมพวิเตอรใ์นระบบ OS อาจทําใหไ้มส่ามารถ
ตรวจพบการด์ CF ทีม่ขีนาดใหญห่รอืการด์ SDXC ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ในกรณีนี ้
ใหเ้ชือ่มตอ่กลอ้งของคณุเขา้กบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสายเชือ่มตอ่ จากนัน้
ถา่ยโอนภาพเขา้คอมพวิเตอรด์ว้ย EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS น.536)

 ไมส่ามารถประมวลผลภาพ 41 และ 61 ดว้ยกลอ้งได ้ใหใ้ช ้EOS 
ซอฟตแ์วร ์ทีช่ ือ่ Digital Photo Professional เพือ่ประมวลผลภาพ (น.536)

 ไมส่ามารถปรับขนาดภาพ JPEG c และภาพ 1/41/61 
ดว้ยกลอ้งได ้(น.403)

ไมม่ภีาพบนเครือ่งรบัโทรทศัน์

มไีฟลภ์าพเคลือ่นไหวหลายไฟลส์ําหรบัการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวคร ัง้เดยีว

ตวัอา่นการด์ตรวจหาการด์ไมพ่บ

ไมส่ามารถประมวลผลภาพ RAW ได้

ไมส่ามารถปรบัขนาดภาพ
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 หากคณุเลอืก [ทาํความสะอาดเดีย๋วนีf้] ไว ้ชตัเตอรจ์ะมเีสยีงแตจ่ะไมม่ี
การถา่ยภาพเกดิขึน้ (น.406)

 หากคณุปรับสวติซ ์<1> / <2> ซํา้ไปมาในชว่งเวลาสัน้ๆ ไอคอน 
<f> อาจไมแ่สดงขึน้ (น.45)

 รายละเอยีดทีแ่สดงบนหนา้จอแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัเครือ่งพมิพ ์คูม่อื
การใชง้านเลม่นีร้ะบลุกูเลน่การพมิพทั์ง้หมดทีส่ามารถทําได ้(น.416)

 เมือ่คณุใช ้EOS Utility (EOS ซอฟตแ์วร)์ ใหต้ัง้คา่ [z4: ต ัง้ชว่งเวลาถา่ย] 
เป็น [ไมใ่ชง้าน] (น.252)

 ใหต้ดิตัง้ EOS ซอฟตแ์วร ์(EOS DIGITAL Solution Disk CD-ROM) ลง
ในคอมพวิเตอร ์(น.536)

 ตรวจสอบวา่หนา้ตา่งหลักของ EOS Utility แสดงอยู่

ปญัหาในการทําความสะอาดเซนเซอร์

มเีสยีงชตัเตอรใ์นระหวา่งการทําความสะอาดเซนเซอร์

การทําความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมตัไิมท่ํางาน

ปญัหาเกีย่วกบัการพมิพ์

มลีกูเลน่การพมิพป์รากฏนอ้ยกวา่ทีร่ะบใุนคูม่อืการใชง้าน

ปญัหาการเชือ่มตอ่คอมพวิเตอร ์

การสือ่สารระหวา่งกลอ้งทีเ่ชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรไ์มท่ํางาน

ไมส่ามารถถา่ยโอนภาพไปยงัคอมพวิเตอร์
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หากเกดิปัญหาขึน้กบักลอ้ง ขอ้ความแสดง
ขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึน้ ใหป้ฏบิตัติาม
ขอ้แนะนําบนหนา้จอ

* หากยงัเกดิขอ้ผดิพลาดเชน่เดมิอยู ่ใหจ้ดหมายเลขขอ้ผดิพลาดแลว้ตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร
ของแคนนอนใกลบ้า้น

รหสัขอ้ผดิพลาด

หมายเลข ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดและการแกป้ญัหา

01

การสือ่สารระหวา่งกลอ้งกบัเลนสม์ขีอ้ผดิพลาด ทาํความสะอาด
ข ัว้สมัผสัเลนส์

 ทําความสะอาดขัว้ไฟฟ้าของกลอ้งและเลนส ์ใชเ้ลนสข์องแคนนอน 
หรอืถอดแบตเตอรีอ่อกแลว้ใสก่ลบัเขา้ไปอกีครัง้ (น.21, 22, 40)

02

ไมส่ามารถเขา้ถงึการด์* ใสก่ารด์ใหม/่เปลีย่นการด์* หรอืทาํการ
ฟอรแ์มตการด์* ดว้ยกลอ้ง

ถอดและใสก่ารด์ใหมอ่กีครัง้ เปลีย่นแผ่นการด์ หรอืฟอรแ์มตการด์ (น.41, 
67)

04
บนัทกึภาพไมไ่ดเ้นือ่งจากการด์*เต็ม เปลีย่นแผน่การด์*

 เปลีย่นแผ่นการด์ ลบภาพทีไ่มจํ่าเป็น หรอืฟอรแ์มตการด์ (น.41, 67, 392)

05
ยกแฟลชในตวักลอ้งขึน้ไมไ่ด ้ปิดและเปิดกลอ้งอกีคร ัง้

 เปิด/ปิดสวติซก์ลอ้ง (น.45)

06
ทาํความสะอาดเซนเซอรไ์มไ่ด ้ปิดและเปิดกลอ้งอกีคร ัง้

 เปิด/ปิดสวติซก์ลอ้ง (น.45)

10, 20
30, 40
50, 60
70, 80
99

ขอ้ผดิพลาดทาํใหถ้า่ยภาพไมไ่ด ้ปิดกลอ้งแลว้เปิดอกีคร ัง้หรอืถอดแลว้
ใสแ่บตเตอรีใ่หม่

 เปิด/ปิดสวติซก์ลอ้ง ถอดแลว้ใสแ่บตเตอรีใ่หมอ่กีครัง้ หรอืใชเ้ลนสข์อง
แคนนอน (น.40, 45)

หมายเลขขอ้ผดิพลาด

สาเหตแุละขอ้ควรปฏบิตั ิ
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•ประเภท
ประเภท: กลอ้งดจิติอลสะทอ้นภาพเลนสเ์ดีย่วทีม่รีะบบโฟกสัอตัโนมตั/ิ

เปิดรับแสงอตัโนมัตพิรอ้มแฟลชในตัวกลอ้ง
สือ่จัดเก็บขอ้มลู: การด์ CF (ชนดิ I, รองรับ UDMA 7)

เมมโมรีก่ารด์ SD/SDHC*/SDXC*
*เขา้กนัไดก้บัการด์ UHS-I

ขนาดของเซนเซอรภ์าพ: ประมาณ 22.4 x 15.0 มม.
เลนสท์ีร่องรับ: เลนสแ์คนนอน EF (รวมทัง้เลนส ์EF-S)

*ไมร่องรับเลนส ์EF-M
(ความยาวโฟกสัเทยีบเทา่ 35 มม. ประมาณ 1.6 เทา่ของความ
ยาวโฟกสัทีร่ะบไุวบ้นเลนส)์

เมาทเ์ลนส:์ เมาทแ์คนนอน EF

•เซนเซอรภ์าพ
ประเภท: เซนเซอร ์CMOS
พกิเซลใชง้านจรงิ: ประมาณ 20.20 ลา้นพกิเซล

*ปัดเศษใกลส้ดุที ่10,000
อัตราสว่นภาพ: 3:2
ระบบลบภาพฝุ่ น: อัตโนมัต/ิแมนนวล, ผนวกขอ้มลูการลบภาพฝุ่ น

•ระบบการบนัทกึ
รปูแบบการบนัทกึ: หลกัการออกแบบระบบไฟลก์ลอ้ง 2.0 (Design rule for 

Camera File System)
ชนดิของภาพ: JPEG, RAW (14 บติ แบบฉบบัแคนนอน)

บันทกึ RAW+JPEG ไดพ้รอ้มกนั
จํานวนพกิเซลทีบ่ันทกึ: L (ใหญ)่ : ประมาณ 20.0 ลา้นพกิเซล (5472 x 3648)

M (กลาง) : ประมาณ 8.90 ลา้นพกิเซล (3648 x 2432)
S1 (เล็ก 1) : ประมาณ 5.0 ลา้นพกิเซล (2736 x 1824)
S2 (เล็ก 2) : ประมาณ 2.50 ลา้นพกิเซล (1920 x 1280)
S3 (เล็ก 3) : ประมาณ 350,000 พกิเซล (720 x 480)
RAW : ประมาณ 20.0 ลา้นพกิเซล (5472 x 3648)
M-RAW : ประมาณ 11.2 ลา้นพกิเซล (4104 x 2736)
S-RAW : ประมาณ 5.0 ลา้นพกิเซล (2736 x 1824)

ระบบบันทกึ: มาตรฐาน, เปลีย่นการด์อตัโนมัต,ิ บันทกึแยกจากกนั, บันทกึไว ้
บนหลายสือ่

สรา้ง/เลอืกโฟลเดอร:์ ทําได ้
ชือ่ไฟล:์ รหสัเฉพาะของกลอ้ง / ตัง้คา่ผูใ้ช ้1 / ตัง้คา่ผูใ้ช ้2
หมายเลขไฟลภ์าพ: ตอ่เนือ่ง, รเีซ็ตอตัโนมตั,ิ ผูใ้ชร้เีซ็ตเอง

•การประมวลผลภาพระหวา่งถา่ยภาพ
รปูแบบภาพ: อัตโนมัต,ิ ปกต,ิ ภาพบคุคล, ภาพววิ, ภาพเป็นกลาง, ภาพตาม

จรงิ, ภาพขาวดํา, ผูใ้ชก้ําหนด 1 - 3

ขอ้มลูจาํเพาะ
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สมดลุแสงขาว: อัตโนมัต,ิ ตัง้คา่ลว่งหนา้ (แสงแดด, แสงในรม่, เมฆครึม้, หลอด
ไฟทังสเตน, แสงหลอดฟลอูอเรสเซนตข์าว, แสงแฟลช), 
กําหนดเอง, ตัง้คา่อณุหภมูสิ ี(ประมาณ 2500-10000 K), ปรับ
แกส้มดลุแสงขาว และถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว
*ทําการสง่ผา่นขอ้มลูอณุหภมูสิขีองแสงแฟลชได ้

ลดจดุรบกวน: ใชไ้ดก้บัการถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงนานและใชค้วามไวแสงสงู
ปรับความสวา่งภาพอัตโนมัต:ิ ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมตัิ
เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง: มี
แกไ้ขความคลาดเคลือ่น
ของเลนส:์

แกไ้ขระดบัแสงบรเิวณขอบภาพ, แกไ้ขความคลาดส,ี 
แกไ้ขความคลาดสว่น

ลดแสงวบูวาบ: ทําได ้

•ชอ่งมองภาพ
ประเภท: ปรซิมึหา้เหลีย่มระดับสายตา
ครอบคลมุการมองเห็น: แนวตัง้/แนวนอน ประมาณ 100% (ระยะสายตาประมาณ 22 มม.)
กําลังขยาย: ประมาณ 1.00 เทา่ (-1 m-1 ดว้ยเลนส ์50 มม. ทีร่ะยะอนันต)์
ระยะสายตา: ประมาณ 22 มม. (-1 m-1 จากจุดศนูยก์ลางของเลนสช์อ่งมอง

ภาพ)
ปรับแกส้ายตาในตัวกลอ้ง: ประมาณ -3.0 - +1.0 m-1 (dpt)
ฉากปรับโฟกสั: ฉากมาตรฐาน Eh-A, ถอดเปลีย่นได ้
แสดงเสน้ตาราง: มี
วัดระดบัอเิล็กทรอนกิส:์ มี
แสดงการตัง้คา่ฟังกช์ัน่: โหมดถา่ยภาพ, สมดลุแสงขาว, โหมดขับเคลือ่น, การโฟกสั

อัตโนมัต,ิ โหมดวัดแสง, คณุภาพของภาพ: JPEG/RAW, การ
ตรวจจับแสงวบูวาบ, สญัลักษณ์คําเตอืน !, สถานะการโฟกสั
อัตโนมัติ

กระจกสะทอ้นภาพ: แบบดดีตัวกลับเอง
เช็คระยะชดัลกึ: มี

•โฟกสัอตัโนมตั ิ
ประเภท: ระบบบันทกึภาพ TTL พรอ้มการตรวจสอบความแตกตา่งดว้ย

เซนเซอรโ์ฟกสัอัตโนมัตแิบบเฉพาะ
จุดโฟกสัอัตโนมัต:ิ 65 (จุดโฟกสัอตัโนมัตแิบบกากบาท: สงูสดุ 65 จุด)

*จํานวนจดุโฟกสัอตัโนมัต ิจุดโฟกสัแบบกากบาท และจุด
โฟกสัแบบกากบาทคูท่ีใ่ชไ้ดแ้ตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัเลนส์

*จุดโฟกสัอตัโนมัตจุิดกลางใชก้ารโฟกสัแบบกากบาทคูท่ี ่f/2.8
(ยกเวน้เลนสบ์างชนดิทีม่คีา่รรูับแสงกวา้งสดุ f/2.8 หรอืกวา้ง
กวา่)

ชว่งความสวา่งการโฟกสั: EV -3 - 18 (เงือ่นไข: จุดโฟกสัอัตโนมัตจิุดกลางไวตอ่ f/2.8, 
AF ครัง้เดยีว, อณุหภมูหิอ้ง, ISO 100)

ระบบโฟกสั: AF ครัง้เดยีว, AI Servo AF, AI Focus AF, โฟกสัดว้ยตนเอง (MF)



513

ขอ้มลูจําเพาะ

โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสั
อัตโนมัต:ิ

โฟกสัอัตโนมัตจิุดเล็กจุดเดยีว (เลอืกดว้ยตนเอง), โฟกสั
อัตโนมัตจิุดเดยีว (เลอืกดว้ยตนเอง), ขยายจุดโฟกสัอตัโนมัต ิ
(เลอืกดว้ยตนเอง: บน ลา่ง ซา้ย และขวา), ขยายจดุโฟกสั
อัตโนมัต ิ(เลอืกดว้ยตนเอง: รอบทศิทาง), โฟกสัอตัโนมตัแิบบ
โซน (เลอืกโซนดว้ยตนเอง), โฟกสัอตัโนมัตโิซนกวา้ง (เลอืก
โซนดว้ยตนเอง), โฟกสัแบบเลอืกอตัโนมัต ิ65 จุด

เงือ่นไขการเลอืกจดุโฟกสั
แบบอตัโนมัต:ิ

ยดึหลกัการตัง้คา่ของ EOS iTR AF
(โฟกสัอตัโนมัตดิว้ยการผสานใบหนา้/ขอ้มลูสเีขา้ดว้ยกนั)
*iTR: การจดจําและการตดิตามแบบอจัฉรยิะ

เครือ่งมอืกําหนดคา่ AF: Case 1 - 6
คณุลักษณะของ AI Servo 
AF:

ความไวการตดิตาม, เพิม่/ลดความไวตดิตาม, เปลีย่นจุด AF 
อัตโนมัติ

โฟกสัอตัโนมัตแิบบ
กําหนดเอง:

17 แบบ

ปรับโฟกสัอตัโนมัติ
แบบละเอยีด:

ปรับละเอยีด AF (คา่เดยีวทกุเลนส ์หรอืคา่แยกแตล่ะเลนส)์

แสงชว่ยปรับโฟกสั: ยงิแสงแฟลชถี่ๆ  จากแฟลชในตัวกลอ้ง

•ควบคมุการเปิดรบัแสง
โหมดวดัแสง: เซนเซอรว์ดัแสง RGB+IR ประมาณ 150,000 พกิเซล และการ

วัดแสง TTL 252 โซนเมือ่รรูับแสงกวา้งสดุ
ระบบ EOS iSA (ตรวจสอบวัตถอุัจฉรยิะ)
• วดัแสงประเมนิทัง้ภาพ (สมัพันธก์บัจุดโฟกสัอตัโนมัตทิกุจุด)
• วดัแสงบางสว่น (พืน้ทีป่ระมาณ 6% กลางชอ่งมองภาพ)
• วดัแสงแบบจุด (พืน้ทีป่ระมาณ 1.8% กลางชอ่งมองภาพ)
• วดัแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ

ชว่งการวดัแสง: EV 0 - 20 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100)
ควบคมุการเปิดรับแสง: โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัต ิ(ฉากอัตโนมัตอัิจฉรยิะ, โปรแกรม), 

ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร,์ ระบคุา่รรูับแสง, ตัง้คา่ระดบัแสงดว้ย
ตนเอง, เปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์

ความไวแสง:
(ดชันีคา่แสงทีแ่นะนํา)

ฉากอัตโนมัตอิัจฉรยิะ: ตัง้คา่โดยอัตโนมัตใินชว่ง ISO 100 - 
ISO 6400
P, Tv, Av, M, B: ISO อตัโนมตั,ิ ISO 100 - ISO 16000 
(ปรับทลีะ 1/3 หรอืเต็มระดับ) หรอื ISO ขยายถงึ H1 
(เทยีบเทา่ ISO 25600) หรอื H2 (เทยีบเทา่ ISO 51200)

ตัง้คา่ความไวแสง ISO: ขอบเขตความไวแสง ISO, ขอบเขต ISO อตัโนมัต ิและ ISO 
อัตโนมัตทิีค่วามเร็วชตัเตอรตํ์า่สดุ

ชดเชยแสง: ตัง้เอง: ปรับทลีะ 1/3 หรอื 1/2 ระดบั ภายใน ±5 ระดบั
ถ่ายภาพครอ่ม: ปรับทลีะ 1/3 หรอื 1/2 ระดับ ภายใน ±3 ระดบั 

(สามารถใชร้ว่มกบัการชดเชยแสงแบบตัง้เอง)
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ล็อคคา่แสง: อัตโนมัต:ิปรับใชก้บัโหมด AF ครัง้เดยีวทีม่กีารวัดแสงประเมนิ
ทัง้ภาพเมือ่จับโฟกสัได ้

ตัง้เอง: โดยใชปุ้่ มล็อคคา่แสง
ตัง้ชว่งเวลาถ่าย: สามารถตัง้ชว่งเวลาถ่ายภาพและจํานวนภาพ
ตัง้เวลาคา้งชตัเตอร:์ สามารถตัง้เวลาเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์

•การถา่ยภาพ HDR
ปรับชว่งการรับแสง: อัตโนมัต,ิ ±1, ±2, ±3
ลกูเลน่: สธีรรมชาต,ิ ศลิปะมาตรฐาน, ศลิปะสสีดใส, ศลิปะคมเขม้, 

ศลิปะลายนูน
ปรับแนวอตัโนมัต:ิ มี

•การถา่ยภาพซอ้น
วธิกีารถ่ายภาพ: เนน้ระบบ/การควบคมุ, เนน้การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
จํานวนการถา่ยภาพซอ้น: เปิดรับแสง 2 ถงึ 9 ครัง้
ควบคมุการถา่ยภาพซอ้น: เตมิแตง่, เฉลีย่, สวา่ง, มดื

•ชตัเตอร์
ประเภท: ชตัเตอรร์ะนาบโฟกสั ควบคมุแบบอเิล็กทรอนกิส์
ความเร็วชตัเตอร:์ 1/8000 วนิาท ีถงึ 30 วนิาท ี(ขอบเขตความเร็วชตัเตอรท์ัง้หมด; 

ขอบเขตทีใ่ชไ้ดต้า่งกนัไปตามโหมดการถา่ยภาพ), 
คา้งชตัเตอร,์ ซงิคแ์ฟลชที ่1/250 วนิาที

•ระบบขบัเคลือ่น
โหมดขบัเคลือ่น: ถ่ายภาพเดีย่ว, ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู, ถา่ยภาพตอ่

เนือ่งความเร็วตํา่, ถ่ายภาพเดีย่วแบบเงยีบ, ถา่ยภาพตอ่เนื่อง
แบบเงยีบ, ตัง้เวลา 10 ว/ิรโีมทคอนโทรล, ตัง้เวลา 2 ว/ิ
รโีมทคอนโทรล

ความเร็วในการถา่ยภาพ
ตอ่เนือ่ง:

ถ่ายภาพตอ่เนื่องความเร็วสงู:
สงูสดุประมาณ 10.0 ภาพ/วนิาท ี(ตัง้คา่ได ้10 ถงึ 2 ภาพ/วนิาท)ี
*สงูสดุประมาณ 9.5 ภาพ/วนิาท ีเมือ่ใช ้EOS iTR AF
ถ่ายภาพตอ่เนื่องความเร็วตํา่:
ประมาณ 3.0 ภาพ/วนิาท ี(ตัง้คา่ได ้9 ถงึ 1 ภาพ/วนิาท)ี
ถ่ายภาพตอ่เนื่องแบบเงยีบ:
ประมาณ 4.0 ภาพ/วนิาท ี(ตัง้คา่ได ้4 ถงึ 1 ภาพ/วนิาท)ี

จํานวนภาพตอ่เนื่องสงูสดุ: JPEG ใหญ/่ละเอยีด: ประมาณ 130 ภาพ (ประมาณ 1090 ภาพ)
RAW: ประมาณ 24 ภาพ (ประมาณ 31 ภาพ)
RAW+JPEG ใหญ/่ละเอยีด: ประมาณ 18 ภาพ (ประมาณ 19 ภาพ)
*จํานวนทีไ่ดข้ ึน้อยูก่บัมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน 
(อตัราสว่นภาพ: 3 x 2, ISO 100 และรปูแบบภาพปกต)ิ 
และการด์ CF 8 GB

*จํานวนในวงเล็บขึน้อยูก่บัมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน
โดยใชก้ารด์ CF แบบ UDMA โหมด 7
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•แฟลช
แฟลชในตัวกลอ้ง: แฟลชยกขึน้เองอัตโนมัต ิและสามารถดงึกลับ

คา่วดัความสวา่ง: ประมาณ 11/36.1 (ISO 100, เมตร/ฟตุ)
ระยะครอบคลมุแสงแฟลช: ประมาณ 15 มม. ในมมุมองของ
เลนส์
เวลาในการชารจ์: ประมาณ 3 วนิาที

Speedlite ภายนอก: ใชง้านรว่มกบั Speedlite ซรีีส่ ์EX
วัดแสงแฟลช: แฟลชอตัโนมัต ิE-TTL II
ชดเชยระดับแสงแฟลช: ปรับทลีะ 1/3 หรอื 1/2 ระดับ ภายใน ±3 ระดับ
ล็อคแสงแฟลช: มี
ชอ่งตอ่ PC: มี
ควบคมุแฟลช: ตัง้คา่ระบบแฟลชในตัวกลอ้ง, ตัง้คา่ระบบแฟลชตดิตัง้ภายนอก, 

ตัง้คา่ระบบสว่นตัวของแฟลชภายนอก
ควบคมุแฟลชไรส้ายโดยการสง่ขอ้มลูผ่านแสงได ้

•การถา่ยภาพแบบ Live View
วธิกีารโฟกสั: ระบบ Dual Pixel CMOS AF/ระบบ AF แบบตรวจสอบความเปรยีบตา่ง 

(ใบหนา้+การตดิตาม, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single), 
โฟกสัดว้ยตนเอง (ดภูาพแบบขยายเพือ่ตรวจสอบโฟกสัได ้
ประมาณ 5 เทา่ และ 10 เทา่)

โฟกสัอัตโนมัตแิบบตอ่เนื่อง: มี
ชว่งความสวา่งการโฟกสั: EV 0 - 18 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100)
โหมดวดัแสง: วัดแสงประเมนิทัง้ภาพ (315 โซน), วัดแสงบางสว่น (ประมาณ 

10% ของหนา้จอ Live View), วดัแสงแบบจดุ (ประมาณ 2.6% 
ของหนา้จอ Live View), วดัแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ

ชว่งการวดัแสง: EV 0 - 20 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100)
อัตราสว่นภาพ: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1
ถา่ยภาพแบบเงยีบ: ม ี(โหมด 1 และ 2)
แสดงเสน้ตาราง: 3 แบบ

•การถา่ยภาพเคลือ่นไหว
รปูแบบการบนัทกึ: MOV/MP4
ภาพเคลือ่นไหว: MPEG-4 AVC / H.264

อัตราบติ (เฉลีย่) ผันแปร
เสยีง: MOV: Linear PCM, MP4: AAC

ขนาดการบนัทกึและ
อัตราเฟรม: Full HD (1920x1080) : 59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/

24.00p/23.98p
HD (1280x720) : 59.94p/50.00p/29.97p/25.00p
SD (640x480) : 29.97p/25.00p
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วธิกีารบบีอดั: ALL-I (สําหรับแกไ้ข/I-only), IPB (มาตรฐาน), IPB (ออ่น)
*IPB (ออ่น) สําหรับ MP4 เทา่นัน้

ขนาดไฟล:์ [MOV]
• Full HD (59.94p/50.00p)/IPB (มาตรฐาน) 

: ประมาณ 440 MB/นาที
• Full HD (29.97p/25.00p/24.00p/23.98p)/ALL-I

: ประมาณ 654 MB/นาที
• Full HD (29.97p/25.00p/24.00p/23.98p)/IPB (มาตรฐาน)

: ประมาณ 225 MB/นาที
• HD (59.94p/50.00p)/ALL-I : ประมาณ 583 MB/นาที
• HD (59.94p/50.00p)/IPB (มาตรฐาน) 

: ประมาณ 196 MB/นาที
• SD (29.97p/25.00p)/IPB (มาตรฐาน)

: ประมาณ 75 MB/นาที
[MP4]
• Full HD (59.94p/50.00p)/IPB (มาตรฐาน)

: ประมาณ 431 MB/นาที
• Full HD (29.97p/25.00p/24.00p/23.98p)/ALL-I

: ประมาณ 645 MB/นาที
• Full HD (29.97p/25.00p/24.00p/23.98p)/IPB (มาตรฐาน)

: ประมาณ 216 MB/นาที
• Full HD (29.97p/25.00p)/IPB (ออ่น)

: ประมาณ 87 MB/นาที
• HD (59.94p/50.00p)/ALL-I : ประมาณ 574 MB/นาที
• HD (59.94p/50.00p)/IPB (มาตรฐาน)

: ประมาณ 187 MB/นาที
• HD (29.97p/25.00p)/IPB (ออ่น)

: ประมาณ 30 MB/นาที
• SD (29.97p/25.00p)/IPB (มาตรฐาน)

: ประมาณ 66 MB/นาที
• SD (29.97p/25.00p)/IPB (ออ่น)

: ประมาณ 23 MB/นาที
ขอ้กําหนดของการด์:
(ความเร็วการเขยีน/อา่น)

[การด์ CF]
ALL-I: 30 MB/วนิาท ีหรอืเร็วกวา่
IPB (มาตรฐาน), Full HD 59.94p/50.00p: 30 MB/วนิาท ี
หรอืเร็วกวา่
IPB (มาตรฐาน), นอกเหนอืจากขา้งตน้: 10 MB/วนิาท ีหรอื
เร็วกวา่
IPB (ออ่น): 10 MB/วนิาท ีหรอืเร็วกวา่ (MP4 เทา่นัน้)
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[การด์ SD]
ALL-I: 20 MB/วนิาท ีหรอืเร็วกวา่
IPB (มาตรฐาน), Full HD 59.94p/50.00p: 20 MB/วนิาท ี
หรอืเร็วกวา่
IPB (มาตรฐาน), นอกเหนอืจากขา้งตน้: 6 MB/วนิาท ีหรอื
เร็วกวา่
IPB (ออ่น): 4 MB/วนิาท ีหรอืเร็วกวา่ (MP4 เทา่นัน้)

วธิกีารโฟกสั: เหมอืนกบัการโฟกสัเมือ่ถ่ายภาพแบบ Live View
สามารถตัง้คา่ Servo AF ภาพเคลือ่นไหว

โหมดวดัแสง: วัดแสงเฉลีย่หนักกลางภาพและวัดแสงประเมนิทัง้ภาพโดยใช ้
เซนเซอรภ์าพ
*ตัง้คา่อัตโนมัตผิ่านวธิกีารโฟกสั

ชว่งการวดัแสง: EV 0 - 20 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100)
ควบคมุการเปิดรับแสง: การถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงอตัโนมัต ิ(โปรแกรมระดบัแสง

อตัโนมัตสํิาหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว), ระบคุา่ความเร็ว
ชตัเตอร,์ ระบคุา่รรัูบแสง, ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง

ชดเชยแสง: ปรับทลีะ 1/3 ระดับ หรอื 1/2 ระดบั ภายใน ±3 ระดบั 
ความไวแสง:
(ดัชนคีา่แสงทีแ่นะนํา)

ฉากอัตโนมัตอิัจฉรยิะ, Tv: ตัง้คา่อตัโนมตัใินชว่ง ISO 100 - 
ISO 16000
P, Av, B: ตัง้คา่อตัโนมตัใินชว่ง ISO 100 - ISO 16000, 
สามารถขยายเป็น H1 (เทยีบเทา่ ISO 25600)
M: ISO อัตโนมัต ิ(ตัง้คา่อัตโนมัตใินชว่ง ISO 100 - ISO 
16000), ตัง้คา่ดว้ยตนเองในชว่ง ISO 100 - ISO 16000 
(ปรับทลีะ 1/3 หรอืเต็มระดับ), สามารถขยายเป็น H1 (เทยีบ
เทา่ ISO 25600)

ไทมโ์คด้: รองรับ
ดรอปเฟรม: ใชง้านรว่มกบั 59.94p/29.97p
บันทกึเสยีง: มไีมโครโฟนในตัวกลอ้งแบบโมโน และชอ่งตอ่ไมโครโฟน

ภายนอกแบบสเตอรโิอ
สามารถปรับระดับเสยีงทีบ่นัทกึได ้มรีะบบลดเสยีงลมและ
ระบบลดระดับเสยีง

หฟัูง: มชีอ่งเสยีบหฟัูงและปรับระดบัเสยีงได ้
แสดงเสน้ตาราง: 3 แบบ
ถา่ยภาพนิง่: ทําได ้

*ยกเวน้เมือ่ตัง้คา่เป็น Full HD 59.94p/50.00p
แสดงผลสองหนา้จอ: สามารถแสดงภาพเคลือ่นไหวบนจอ LCD และผ่านสญัญาณ

ออก HDMI ไดพ้รอ้มกนั
สญัญาณออก HDMI: ยังสามารถสง่ออกภาพเคลือ่นไหวทีไ่มม่กีารแสดงขอ้มลูได ้

*สามารถเลอืก อตัโนมัต/ิ59.94i/50.00i/59.94p/50.00p/23.98p
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•จอ LCD
ประเภท: จอ LCD ส ีTFT
ขนาดจอและความละเอยีด: กวา้ง 7.7 ซม. (3.0 นิว้) (3:2) ทีม่ปีระมาณ 1.04 ลา้นจุด
ปรับความสวา่ง: อัตโนมัต ิ(มดื มาตรฐาน สวา่ง), ตัง้เอง (7 ระดับ)
วัดระดบัอเิล็กทรอนกิส:์ มี
ภาษาทีใ่ชแ้สดง: 25 ภาษา
แสดงวธิใีช:้ ทําได ้

•การเลน่ภาพ
รปูแบบการแสดงภาพ: แสดงภาพทลีะภาพ (ไมม่ขีอ้มลูการถา่ยภาพ), แสดงภาพทลีะ

ภาพ (มขีอ้มลูพืน้ฐาน), แสดงภาพทลีะภาพ (แสดงขอ้มลูการ
ถ่ายภาพ: ขอ้มลูแบบละเอยีด, เลนส/์ฮสิโตแกรม, สมดลุแสง
ขาว, รปูแบบภาพ, พกิดัส/ีลดจุดรบกวน, แกไ้ขความคลาด
เคลือ่นของเลนส,์ GPS), แสดงภาพแบบดัชน ี(4/9/36/100 ภาพ), 
แสดงภาพสองภาพ

เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน: กะพรบิบรเิวณพืน้ทีท่ีม่แีสงสวา่งจา้เกนิไป
แสดงจุดโฟกสัอตัโนมตั:ิ มี
แสดงเสน้ตาราง: 3 แบบ
ดภูาพแบบขยาย: ประมาณ 1.5 เทา่ - 10 เทา่, สามารถตัง้คา่กําลังขยายและ

ตําแหน่งเริม่ตน้ได ้
วธิกีารเลอืกดภูาพ: ทลีะภาพ, ขา้มไปทลีะ 10 หรอื 100 ภาพ, แสดงตามวนัทีถ่า่ย

ภาพ, ตามโฟลเดอร,์ เฉพาะภาพเคลือ่นไหว, เฉพาะภาพนิง่, 
เฉพาะภาพทีถ่กูป้องกนัไว,้ ตามคะแนนภาพ

หมนุภาพ: ทําได ้
ใหค้ะแนน: ทําได ้
เลน่ภาพเคลือ่นไหว: รองรับ (จอ LCD, HDMI)

ลําโพงในตวักลอ้ง
สไลดโ์ชว:์ ทกุภาพ, ตามวันที,่ ตามโฟลเดอร,์ เฉพาะภาพเคลือ่นไหว, 

เฉพาะภาพนิง่, เฉพาะภาพทีถ่กูป้องกนัไว,้ ตามคะแนนภาพ
ป้องกนัภาพ: ทําได ้
คัดลอกภาพ: ทําได ้

•การประมวลผลภาพในภายหลงั
ประมวลผลภาพ RAW 
ในตัวกลอ้ง:

ปรับความสวา่ง, สมดลุแสงขาว, รปูแบบภาพ, ปรับแสงเหมาะ
สมอตัโนมตั,ิ ลดจุดรบกวนจากความไวแสง ISO สงู, คณุภาพ
ในการบนัทกึภาพ JPEG, พกิดัส,ี แกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบ
ภาพ, แกไ้ขความคลาดสว่น, แกไ้ขความคลาดสี

ปรับขนาดภาพ: ทําได ้
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•การพมิพภ์าพโดยตรง
เครือ่งพมิพท์ีร่องรับ: เครือ่งพมิพท์ีร่องรับระบบ PictBridge
ภาพทีพ่มิพไ์ด:้ ภาพ JPEG และ RAW
คําสัง่พมิพ:์ ตรงตามมาตรฐาน DPOF เวอรช์ัน่ 1.1

•การถา่ยโอนภาพ
ไฟลท์ีถ่า่ยโอนได:้ ภาพนิง่ (ภาพ JPEG, RAW, RAW+JPEG), ภาพเคลือ่นไหว

•ฟงักช์ ัน่ GPS
ดาวเทยีมทีร่องรับ: ดาวเทยีม GPS (สหรัฐอเมรกิา), ดาวเทยีม GLONASS (รัสเซยี), 

ระบบดาวเทยีม Quasi-Zenith (QZSS) “MICHIBIKI” (ญีปุ่่ น)
เพิม่ขอ้มลูการแท็กทีต่ัง้
ลงในภาพ:

ละตจิูด, ลองจจิูด, ระดบัความสงู, ทศิ, เวลามาตรฐานสากล 
(UTC), สภาวะสญัญาณดาวเทยีม

ชว่งเวลาปรับปรงุการ
แท็กทีต่ัง้:

1 วนิาท,ี 5 วนิาท,ี 10 วนิาท,ี 15 วนิาท,ี 30 วนิาท,ี 1 นาท,ี 
2 นาท,ี 5 นาที

ตัง้เวลา: ตัง้ขอ้มลูเวลา GPS สําหรับกลอ้ง
เข็มทศิดจิติอล: ใชร้ะบบเซนเซอรเ์ข็มทศิทางภมูศิาสตรแ์บบสามแกนและ

เซนเซอรว์ดัอตัราเรง่แบบสามแกนเพือ่ตรวจจับทศิทาง
ขอ้มลูจดบนัทกึ: หนึง่ไฟลต์อ่วนั, รปูแบบ NMEA

*สรา้งไฟลใ์หมเ่มือ่เปลีย่นโซนเวลา
*สามารถถา่ยโอนขอ้มลูจดบนัทกึทีเ่ก็บไวใ้นหน่วยความจํา
ภายในไปยังการด์หรอืดาวน์โหลดลงในคอมพวิเตอร์

ลบขอ้มลูจดบนัทกึ: ทําได ้

•การต ัง้คา่ระบบสว่นตวั
ตัง้คา่ระบบสว่นตวั: 18 ฟังกช์ัน่
เมนูสว่นตวั: สามารถบันทกึไดส้งูสดุ 5 หนา้จอ
ตัง้โหมดถา่ยภาพเอง: บันทกึคา่ภายใต ้C1, C2 หรอื C3 ของปุ่ มโหมด
ขอ้มลูลขิสทิธิ:์ ใสแ่ละบนัทกึขอ้มลูลขิสทิธิข์องภาพได ้

•การเชือ่มตอ่
ชอ่งสญัญาณดจิติอล: SuperSpeed USB (USB 3.0)

สือ่สารกบัคอมพวิเตอร,์ พมิพโ์ดยตรง, เชือ่มตอ่อปุกรณ์สง่
ไฟลแ์บบไรส้าย WFT-E7 (Ver. 2)

ชอ่งสง่ออกสญัญาณ 
HDMI mini:

ชนดิ C (ปรับเปลีย่นความละเอยีดอตัโนมัต)ิ, รองรับ CEC

ชอ่งตอ่เขา้ไมโครโฟน
ภายนอก:

ชอ่งสเตอรโิอขนาดเล็กเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 3.5 มม.

ชอ่งเสยีบหฟัูง: ชอ่งสเตอรโิอขนาดเล็กเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 3.5 มม.
ชอ่งรโีมทคอนโทรล: สําหรับอปุกรณ์รโีมทคอนโทรลชนดิ N3
รโีมทคอนโทรลแบบไรส้าย: ใชง้านรว่มกบัตัวควบคมุรโีมท RC-6
การด์ Eye-Fi: รองรับ
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•พลงังาน
แบตเตอรี:่ แบตเตอรีแ่พ็ค  LP-E6N/LP-E6, 1 กอ้น

*สามารถใชไ้ฟบา้นผา่นชดุอะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC รุน่ ACK-E6
*เมือ่ตดิตัง้กริ๊ปแบตเตอรี ่BG-E16, สามารถใชถ้า่นขนาด AA/LR6

ขอ้มลูแบตเตอรี:่ สามารถตรวจสอบประจุทีเ่หลอือยู,่ ตวันับชตัเตอร,์ 
ประสทิธภิาพในการชารจ์ และบนัทกึขอ้มลูแบตเตอรี่

จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้
(ตามมาตรฐานการทดสอบ
ของ CIPA):

เมือ่ถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ:
ประมาณ 670 ภาพ ที ่23°C/73°F, ประมาณ 640 ภาพ ที ่
0°C/32°F
เมือ่ถา่ยภาพแบบ Live View:
ประมาณ 250 ภาพ ที ่23°C/73°F, ประมาณ 240 ภาพ ที ่
0°C/32°F

ระยะเวลาถ่ายภาพ
เคลือ่นไหว:

ประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ีที ่23°C/73°F
ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ีที ่0°C/32°F
*เมือ่ใชแ้บตเตอรีแ่พ็ค LP-E6N ทีช่ารจ์ไฟเต็ม

•ขนาดและนํา้หนกั
ขนาด (กวา้ง x สงู x หนา): ประมาณ 148.6 x 112.4 x 78.2 มม. / 5.85 x 4.43 x 3.08 นิว้
น้ําหนัก: ประมาณ 910 กรัม / 32.10 ออนซ ์(ตามขอ้กําหนดของ CIPA) 

ประมาณ 820 กรัม / 28.92 ออนซ ์(เฉพาะตัวกลอ้ง)

•สภาพแวดลอ้มการทาํงาน
ชว่งอณุหภมูใินการทํางาน: 0°C - 40°C / 32°F - 104°F
ความชืน้ในการทํางาน: 85% หรอืนอ้ยกวา่

•แบตเตอรีแ่พ็ค LP-E6N
ประเภท: แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนแบบชารจ์ซํ้าได ้
แรงดันไฟฟ้า: 7.2 V DC
ความจแุบตเตอรี:่ 1865 mAh
ชว่งอณุหภมูใินการทํางาน: 0°C - 40°C / 32°F - 104°F
ความชืน้ในการทํางาน: 85% หรอืนอ้ยกวา่
ขนาด (กวา้ง x สงู x หนา): ประมาณ 38.4 x 21.0 x 56.8 มม. / 1.5 x 0.8 x 2.2 นิว้
น้ําหนัก: ประมาณ 80 กรัม / 2.82 ออนซ ์(ไมร่วมฝาครอบป้องกนั)
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•แทน่ชารจ์แบตเตอรี ่LC-E6E
แบตเตอรีท่ีร่องรับ: แบตเตอรีแ่พ็ค LP-E6N/LP-E6
ความยาวของสายไฟ: ประมาณ 1 ม. / 3.3 ฟตุ
ระยะเวลาในการชารจ์: ประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที
กระแสไฟเขา้: 100 - 240 V AC (50/60 Hz)
กระแสไฟออก: 8.4 V DC/1.2 A
ชว่งอณุหภมูใินการทํางาน: 5°C - 40°C / 41°F - 104°F
ความชืน้ในการทํางาน: 85% หรอืนอ้ยกวา่
ขนาด (กวา้ง x สงู x หนา): ประมาณ 69.0 x 33.0 x 93.0 มม. / 2.7 x 1.3 x 3.7 นิว้
น้ําหนัก: 125 กรัม / 4.4 ออนซ ์(ไมร่วมสายไฟ)

•EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
ความยาวโฟกสั / ความเร็ว: 18 มม.-135 มม. / f/3.5-5.6
โครงสรา้งเลนส:์ 16 ชิน้ ใน 12 กลุม่
คา่รรูับแสงตํา่สดุ: f/22 - 36

*f/22-38 เมือ่กําหนดการปรับคา่รรูับแสงทลีะ 1/2 ระดบั
มมุมอง: ขอบเขตเสน้ทแยงมมุ: 74°20´ - 11°30´

ขอบเขตแนวตัง้: 45°30´ - 6°20´
ขอบเขตแนวนอน: 64°30´ - 9°30´

ระยะโฟกสัใกลส้ดุ: 0.39 ม. / 1.28 ฟตุ
กําลังขยายสงูสดุ: 0.28 เทา่ (ทีค่วามยาวโฟกสั 135 มม.)
ระยะมองเห็น: ประมาณ 248 x 372 - 53 x 80 มม. / 9.8 x 14.6 - 2.1 x 3.1 นิว้ 

(ที ่0.39 ม. / 1.28 ฟตุ)
ขนาดฟิลเตอร:์ 67 มม.
เสน้ผ่านศนูยก์ลางสงูสดุ 
x ความยาว:

ประมาณ 76.6 x 96.0 มม. / 3.0 x 3.8 นิว้

น้ําหนัก: ประมาณ 480 กรัม / 16.9 ออนซ์
ฮดู: EW-73B (แยกจําหน่าย)
ฝาครอบเลนส:์ E-67 II
ถงุใสเ่ลนส:์ LP1116 (แยกจําหน่าย)
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•EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
ความยาวโฟกสั / ความเร็ว: 15 มม.-85 มม. / f/3.5-5.6
โครงสรา้งเลนส:์ 17 ชิน้ ใน 12 กลุม่
คา่รรูับแสงตํา่สดุ: f/22 - 36

*f/22-38 เมือ่กําหนดการปรับคา่รรูับแสงทลีะ 1/2 ระดบั
มมุมอง: ขอบเขตเสน้ทแยงมมุ: 84°30´ - 18°25´

ขอบเขตแนวตัง้: 53°30´ - 10°25´
ขอบเขตแนวนอน: 74°10´ - 15°25´

ระยะโฟกสัใกลส้ดุ: 0.35 ม. / 1.15 ฟตุ
กําลังขยายสงูสดุ: 0.21 เทา่ (ทีค่วามยาวโฟกสั 85 มม.)
ระยะมองเห็น: ประมาณ 255 x 395 - 75 x 108 / 10.0 x 15.6 - 3.0 x 4.3 นิว้ 

(ที ่0.35 ม. / 1.15 ฟตุ)
ขนาดฟิลเตอร:์ 72 มม.
เสน้ผ่านศนูยก์ลางสงูสดุ 
x ความยาว:

ประมาณ 81.6 x 87.5 มม. / 3.2 x 3.4 นิว้

น้ําหนัก: ประมาณ 575 กรัม / 20.3 ออนซ์
ฮดู: EW-78E (แยกจําหน่าย)
ฝาครอบเลนส:์ E-72 II
ถงุใสเ่ลนส:์ LP1116 (แยกจําหน่าย)

 ขอ้มลูทัง้หมดขา้งตน้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน รวมทัง้มาตรฐานการ
ทดสอบและขอ้กําหนดของ CIPA (Camera & Imaging Products Association)

 ขนาด เสน้ผา่นศนูยก์ลางสงูสดุ ความยาว และน้ําหนักทีร่ะบขุา้งตน้เป็นไปตามขอ้กําหนดของ 
CIPA (ยกเวน้น้ําหนักเฉพาะตวักลอ้ง)

 ขอ้มลูจําเพาะของผลติภณัฑแ์ละรปูลักษณ์ภายนอก อาจเปลีย่นแปลงโดยไมม่กีารแจง้ให ้
ทราบ

 หากมปัีญหาเกดิขึน้กบัเลนสท์ีต่ดิกบักลอ้งซึง่ไมใ่ชข่องแคนนอน โปรดตดิตอ่สอบถามผู ้
ผลติเลนสท์ีเ่กีย่วขอ้ง
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ชดุอปุกรณ์เลนส ์EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM ใช ้Stepping Motor 
ทีค่วบคมุเลนสโ์ฟกัส (เพือ่จับโฟกสั) มอเตอรน์ีค้วบคมุเลนสโ์ฟกัสแมใ้นระหวา่ง
ทําการซมู

1. เมือ่ปิดกลอ้ง
มอเตอรจ์ะไมทํ่างานเมือ่ปิดกลอ้งหรอืเมือ่กลอ้งปิดเนือ่งจากฟังกช์ัน่ปิด
กลอ้งอัตโนมัต ิดังนัน้ผูใ้ชค้วรตระหนักถงึขอ้ตอ่ไปนี้
 ไมส่ามารถทําการโฟกสัดว้ยตนเองได ้
 การโฟกสัอาจไมแ่มน่ยําในระหวา่งการซมู

2. เมือ่เลนสอ์ยูใ่นโหมดพกั
หากไมไ่ดใ้ชง้านเป็นชว่งระยะเวลาหนึง่ เลนสช์นดินีจ้ะเขา้สูโ่หมดพัก
เพือ่เป็นการประหยัดพลังงานนอกเหนอืจากการปิดกลอ้งอตัโนมัต ิ
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ออกจากโหมดพัก
ในโหมดพัก มอเตอรจ์ะไมทํ่างานแมว้า่กลอ้งเปิดอยู ่ดงันัน้ผูใ้ชค้วรตระหนัก
ถงึขอ้ตอ่ไปนี้
 ไมส่ามารถทําการโฟกสัดว้ยตนเองได ้
 การโฟกสัอาจไมแ่มน่ยําในระหวา่งการซมู

3. ระหวา่งการรเีซ็ตเบือ้งตน้
เมือ่กลอ้งเปิดอยู ่หรอืเมือ่กลอ้งถกูเปิดดว้ยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
ในขณะทีก่ลอ้งปิดเนือ่งจากฟังกช์ัน่ปิดกลอ้งอตัโนมัต*ิ1 เลนสจ์ะทําการ
รเีซต็เลนสโ์ฟกสัเบือ้งตน้
 แมว้า่ภาพในชอ่งมองภาพจะหลดุโฟกสัในระหวา่งการรเีซ็ตเบือ้งตน้ 
แตไ่มใ่ชก่ารทํางานผดิปกตแิตอ่ยา่งใด

 รอประมาณ 1 วนิาท*ี2 จนกวา่การรเีซ็ตเบือ้งตน้จะเสร็จสิน้กอ่นทําการ
ถา่ยภาพ

*1: ใชไ้ดก้บักลอ้งดจิติอล SLR ทีใ่ชเ้ลนส ์EF-S ตอ่ไปนี:้
EOS 7D Mark II, EOS 7D, EOS 70D, EOS 60D, EOS 60Da, EOS 50D, EOS 
40D, EOS 30D, EOS 20D, EOS 20Da, EOS REBEL T3i/600D, EOS REBEL 
T2i/550D, EOS REBEL T1i/500D, EOS REBEL XSi/450D, EOS REBEL T3/
1100D, EOS REBEL XS/1000D, EOS DIGITAL REBEL XTi/400D DIGITAL, 
EOS DIGITAL REBEL XT/350D DIGITAL, EOS DIGITAL REBEL/300D 
DIGITAL

*2: เวลาทีใ่ชใ้นการรเีซ็ตเบือ้งตน้จะแตกตา่งออกไปขึน้อยูก่บักลอ้งทีใ่ช ้

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน: 
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
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เครือ่งหมายการคา้
 Adobe เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Adobe Systems Incorporated
Microsoft และ Windows เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ 

Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอืน่ๆ
Macintosh และ Mac OS เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc. 
ทีจ่ดทะเบยีนในสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ

 CompactFlash เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ SanDisk Corporation
 โลโก ้SDXC เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ SD-3C, LLC
 HDMI, โลโก ้HDMI และ High-Definition Multimedia Interface 
เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ HDMI Licensing LLC

 Google, Google Maps และ Google Earth เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Google 
Inc.

Map Utility ใช ้Google Mapsä เพือ่แสดงภาพและเสน้ทางการเดนิทางบนแผนที่
 เครือ่งหมายการคา้อืน่ทัง้หมดเป็นของเจา้ของเครือ่งหมายการคา้นัน้ๆ

เกีย่วกบัสทิธกิารใชง้าน MPEG-4
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be 
used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video 
that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a 
video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. 
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
* ขอ้ความนีจ้ะแสดงเป็นภาษาองักฤษหากจําเป็น
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แนะนําใหใ้ชอ้ปุกรณ์เสรมิแทข้องแคนนอน
ผลติภณัฑน์ีถ้กูออกแบบเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพการทํางานทีด่เียีย่ม เมือ่ใชคู้ก่บัอปุกรณ์
เสรมิแทข้องแคนนอน
แคนนอนไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิจากอบุตัเิหต ุเชน่ ไฟไหม ้เป็นตน้ 
หรอืเกดิจากการทํางานทีผ่ดิปกตอินัเนือ่งมาจากการใชก้ลอ้งคูก่บัอปุกรณ์เสรมิทีไ่มใ่ช่
ของแทข้องแคนนอน (เชน่ การรั่วซมึ และ/หรอื การระเบดิของแบตเตอรีแ่พ็ค) 
โปรดทราบวา่การรับประกนันัน้ไมร่วมการซอ่มผลติภัณฑท์ีเ่สยีหายอนัเนือ่งมาจากการใช ้
คูก่บัอปุกรณ์เสรมิทีไ่มใ่ชข่องแทข้องแคนนอน ถงึแมว้า่ผูใ้ชม้คีวามประสงคส์ง่ซอ่มและ
ชําระเงนิตามราคามาตรฐานก็ตาม

แบตเตอรีแ่พ็ค LP-E6N/LP-E6 ออกแบบมาเพือ่ใชก้บัผลติภัณฑข์องแคนนอน
ทีเ่ฉพาะเจาะจงเทา่นัน้ หากนําไปใชร้ว่มกบัแทน่ชารจ์แบตเตอรีห่รอืผลติภัณฑ์
ทีไ่มร่องรับ อาจสง่ผลใหเ้กดิความผดิปกตใินการใชง้านหรอือบุัตเิหต ุซึง่แคนนอน
ไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ได ้
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คาํเตอืนดา้นความปลอดภยั
ปฏบิตัติามคําแนะนําตอ่ไปนีแ้ละใชอ้ปุกรณ์อยา่งเหมาะสม เพือ่ป้องกนัการบาดเจ็บ เสยีชวีติ 
และความเสยีหายตอ่อปุกรณ์

ป้องกนัการบาดเจ็บอยา่งรนุแรงหรอืเสยีชวีติ
• เพือ่ป้องกนัการเกดิไฟไหม ้ความรอ้นสงูเกนิไป การร่ัวซมึของสารเคม ีและการระเบดิ โปรด
ปฏบิตัติามคําแนะนําดา้นลา่งนี้:
- หา้มใชแ้บตเตอรี ่แหลง่พลังงาน และอปุกรณ์เสรมิใดๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นคูม่อืนี ้หา้มใช ้
แบตเตอรีท่ีทํ่าขึน้เองหรอืทีม่กีารดัดแปลง

- หา้มลดัสายไฟฟ้า ถอดแยกชิน้สว่น หรอืดดัแปลงแบตเตอรีห่รอืแบตเตอรีสํ่ารอง หา้มใช ้
ความรอ้นหรอืทําการบดักรแีบตเตอรีห่รอืแบตเตอรีสํ่ารอง หา้มใหแ้บตเตอรีห่รอืแบตเตอรี่
สํารองสมัผัสกบัเปลวไฟหรอืโดนน้ํา และหา้มใหแ้บตเตอรีห่รอืแบตเตอรีสํ่ารองไดรั้บการ
กระแทกอยา่งรนุแรง

- หา้มใสแ่บตเตอรีห่รอืแบตเตอรีสํ่ารองกลบัขัว้กนั (+ –) หา้มใชแ้บตเตอรีเ่กา่และใหม ่หรอื
แบตเตอรีต่า่งชนดิคละกนั

- หา้มชารจ์แบตเตอรีน่อกชว่งอณุหภมูแิวดลอ้มทีกํ่าหนด 0°C - 40°C (32°F - 104°F) 
และหา้มชารจ์แบตเตอรีน่านเกนิเวลาชารจ์

- หา้มสอดใสว่ตัถแุปลกปลอมทีเ่ป็นโลหะตรงสว่นทีม่จีดุสมัผัสอเิล็กทรอนกิสข์องกลอ้ง 
อปุกรณ์เสรมิ ชอ่งเสยีบสายเชือ่มตอ่ เป็นตน้

• เก็บแบตเตอรีสํ่ารองและอปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ ใหพ้น้มอืเด็กและทารก หากเด็กหรอืทารกกลนืกอ้น
แบตเตอรีห่รอือปุกรณ์เสรมิเขา้ไป ใหร้บีพบแพทยท์นัท ี(สารเคมใีนแบตเตอรีอ่าจเป็นอนัตราย
ตอ่กระเพาะอาหารและลําไส)้

• เมือ่ตอ้งการทิง้แบตเตอรีห่รอืแบตเตอรีสํ่ารอง ใหปิ้ดฉนวนตรงขัว้ไฟฟ้าดว้ยเทป เพือ่ป้องกนั
การสมัผัสกับวตัถทุีเ่ป็นโลหะหรอืแบตเตอรีก่อ้นอืน่ ซึง่เป็นการป้องกนัไฟไหมห้รอืการระเบดิ

• หากเกดิความรอ้นสงู มคีวัน หรอืกลิน่ออกมาในระหวา่งการชารจ์แบตเตอรี ่ใหถ้อดปลั๊กแทน่
ชารจ์แบตเตอรีอ่อกจากเตา้รับทนัท ีเพือ่หยดุชารจ์และป้องกนัไฟไหม ้

• หากแบตเตอรีห่รอืแบตเตอรีสํ่ารองเกดิการร่ัวซมึ มกีารเปลีย่นส ีรปูทรง หรอืมคีวนัและกลิน่ 
ใหถ้อดออกทนัท ีและระวังความรอ้นในขณะสมัผัสกอ้นแบตเตอรีด่ว้ย

• ป้องกันอยา่ใหส้ารทีร่ั่วซมึจากกอ้นแบตเตอรีส่มัผัสกบัดวงตา ผวิหนัง และเสือ้ผา้ เพราะอาจ
ทําใหต้าบอดหรอืเป็นอนัตรายตอ่ผวิหนัง หากสารเกดิสมัผัสกบัดวงตา ผวิหนัง หรอืเสือ้ผา้ 
ใหล้า้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ําสะอาดโดยไมข่ดัถ ูและรบีไปพบแพทยท์นัที

• ขณะกําลังชารจ์แบตเตอรี ่ควรวางอปุกรณ์ใหห้า่งจากมอืเด็ก เพราะอาจเกดิอบุตัเิหตสุายไฟ
รัดพันทําใหเ้ด็กหายใจไมอ่อกหรอืไฟฟ้าชอ๊ต

• หา้มวางสายไฟไวใ้กลก้บัแหลง่กําเนดิความรอ้น เพราะอาจทําใหส้ายผดิรปูรา่งหรอืละลาย
ฉนวนกันความรอ้น และเป็นสาเหตใุหเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ๊ต

• อยา่จับกลอ้งตรงตําแหน่งเดมิเป็นระยะเวลานาน ถงึแมว้า่กลอ้งจะไมร่อ้นมาก การสมัผัสกบั
ตวักลอ้งสว่นเดมิเป็นเวลานาน อาจทําใหผ้วิหนังมผีืน่แดง เป็นเม็ดพพุอง หรอืเป็นรอยแผลไหม ้
แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง สําหรับบคุคลทีม่ปัีญหาระบบไหลเวยีนโลหติหรอืผวิหนังทีแ่พง้า่ย 
หรอืเมือ่ใชก้ลอ้งในสถานทีท่ีร่อ้นมากๆ

• หา้มยงิแฟลชถา่ยภาพผูท้ีกํ่าลงัขับรถ เพราะอาจทําใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

• หา้มยงิแฟลชถา่ยภาพใกลด้วงตาคน เพราะอาจทําใหส้ายตาเสยีได ้
เมือ่ใชแ้ฟลชถา่ยภาพเด็กทารก ควรถา่ยในระยะหา่งกวา่ 1 เมตร/3.3 ฟตุ
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• กอ่นจัดเก็บกลอ้งหรอือปุกรณ์เสรมิเมือ่ไมใ่ชแ่ลว้ ควรถอดแบตเตอรีแ่ละดงึปลั๊กสายไฟออก 
เพือ่ป้องกนัไฟฟ้าชอ๊ต การกอ่ใหเ้กดิความรอ้น และไฟไหม ้

• หา้มใชอ้ปุกรณ์ในทีม่กีา๊ซไวไฟ เพือ่ป้องกนัการระเบดิและไฟไหม ้

• หากคณุทําอปุกรณ์ตกหลน่และแตกหักจนเห็นชิน้สว่นภายใน หา้มสมัผัสชิน้สว่นภายในอปุกรณ์ 
เพราะอาจจะถกูไฟฟ้าชอ๊ต

• หา้มถอดแยกชิน้สว่นหรอืดัดแปลงอปุกรณ์ เพราะชิน้สว่นภายในทีม่แีรงดนัไฟฟ้าสงูอาจทําให ้
เกดิไฟฟ้าชอ๊ต

• หา้มมองไปทีด่วงอาทติยห์รอืแหลง่กําเนดิแสงทีส่วา่งจา้ผา่นกลอ้งหรอืเลนส ์เพราะอาจทําให ้
สายตาเสยี

• เก็บอปุกรณ์ใหพ้น้มอืเด็กและทารก รวมทัง้ขณะกําลงัใชง้าน เพราะอาจเกดิอบุตัเิหตจุาก
สายคลอ้งหรอืสายไฟรัดพัน ทําใหห้ายใจไมอ่อก ไฟฟ้าชอ๊ต หรอืการบาดเจ็บ การหายใจไมอ่อก
หรอืบาดเจ็บยงัอาจเกดิขึน้ไดเ้มือ่เด็กหรอืทารกกลนืสว่นประกอบของกลอ้งหรอือปุกรณ์เสรมิเขา้
ไป หากเด็กหรอืทารกกลนืสว่นประกอบหรอือปุกรณ์เสรมิเขา้ไป ใหร้บีพบแพทยท์นัท ี

• หา้มเก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยฝุ่ นหรอืมคีวามชืน้ เพือ่ป้องกนัไฟไหมแ้ละไฟฟ้าชอ๊ต

• กอ่นทีจ่ะใชก้ลอ้งบนเครือ่งบนิหรอืในโรงพยาบาล ควรตรวจสอบวา่มกีารอนุญาตหรอืไม ่
คลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าทีป่ลอ่ยออกมาจากกลอ้ง อาจรบกวนอปุกรณ์การบนิหรอือปุกรณ์
ทางการแพทยข์องโรงพยาบาล

• เพือ่ป้องกนัไฟไหมแ้ละไฟฟ้าชอ๊ต ใหป้ฏบิตัติามคําแนะนําดา้นลา่งนี:้
- ควรเสยีบปลั๊กไฟเขา้จนสดุเสมอ
- หา้มจับปล๊กไฟในขณะทีม่อืเปียก
- เมือ่ถอดปลั๊กไฟ จับหวัปลั๊กใหแ้น่นและดงึออกโดยไมด่งึทีส่าย
- หา้มขดูขดี ตัด หรอืงอสายไฟมากเกนิไป หรอืวางของหนักทบัสายไฟ และหา้มบดิหรอื
ผกูสายไฟ

- หา้มเสยีบปลั๊กไฟหลายปลั๊กจนเกนิไปทีเ่ตา้รับเดยีวกนั
- หา้มใชส้ายไฟทีฉ่นวนกนัความรอ้นเสยีหาย

• ถอดปลั๊กไฟออกเป็นครัง้คราว และใชผ้า้แหง้เชด็ฝุ่ นบรเิวณเตา้รับ หากบรเิวณรอบๆ เต็มไปดว้ย
ฝุ่ น ความชืน้ หรอืรอยน้ํามนั ฝุ่ นบนเตา้รับอาจเปียกชืน้และกอ่ใหเ้กดิไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุ
ของไฟไหม ้
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ป้องกนัการบาดเจ็บและความเสยีหายตอ่อปุกรณ์
• หา้มทิง้อปุกรณ์ไวภ้ายในรถทีจ่อดกลางแดดรอ้น หรอืใกลแ้หลง่ความรอ้น อปุกรณ์อาจรอ้นจัด
และทําใหผ้วิหนังไหมพ้อง

• หา้มยกยา้ยกลอ้งไปมาในขณะทีต่ดิอยูก่บัขาตัง้กลอ้ง เพราะอาจทําใหเ้กดิอบุตัเิหตไุดรั้บ
บาดเจ็บ และควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขาตัง้กลอ้งนัน้แข็งแรงพอทีจ่ะรองรับกลอ้งและเลนส์

• หา้มทิง้เลนสห์รอืเลนสท์ีต่ดิอยูก่บักลอ้งไวก้ลางแดดโดยไมส่วมฝาปิดหนา้เลนส ์เพราะเลนส์
อาจรวมแสงอาทติยจ์นเกดิการสะสมความรอ้นและเป็นสาเหตใุหเ้กดิไฟไหม ้

• หา้มใชผ้า้คลมุหรอืหอ่หุม้อปุกรณ์ในการชารจ์แบตเตอรี ่เพราะอาจกักความรอ้นไวภ้ายใน และ
ทําใหอ้ปุกรณ์ผดิรปูรา่งหรอืเกดิไฟไหม ้

• หากคณุทํากลอ้งตกน้ํา หรอืมน้ํีาหรอืเศษชิน้สว่นทีเ่ป็นโลหะเขา้ไปในกลอ้ง ใหถ้อดแบตเตอรี่
และแบตเตอรีสํ่ารองออกทันท ีเพือ่ป้องกันไฟไหมแ้ละไฟฟ้าชอ๊ต

• หา้มใชห้รอืวางแบตเตอรีห่รอืแบตเตอรีสํ่ารองในสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามรอ้นสงู เพราะอาจทําให ้
แบตเตอรีเ่กดิการร่ัวซมึและมอีายกุารใชง้านสัน้ลง แบตเตอรีห่รอืแบตเตอรีสํ่ารองอาจรอ้นจัด
และทําใหผ้วิหนังไหมพ้อง

• หา้มใชท้นิเนอรผ์สมส ีเบนซนิ หรอืสารทีม่ตีวัทําละลายอนิทรยีใ์นการทําความสะอาดอปุกรณ์ 
เพราะอาจทําใหเ้กดิไฟไหมห้รอืเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ

หากผลติภณัฑท์ํางานผดิปกต ิหรอืตอ้งการซอ่มแซม โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจําหนา่ยหรอืศนูยบ์รกิารของแคนนอนใกลบ้า้น
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เมือ่ทําการเชือ่มตอ่ปลั๊กไฟและใชเ้ตา้รับภายในบา้น 
ควรใชช้ดุอะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC รุน่ ACK-E6 (กระแสไฟเขา้: 100-240 V AC 
50/60 Hz, กระแสไฟออก: 8.0 V DC) เทา่นัน้ 
การใชช้ดุอปุกรณ์อืน่อาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิไฟไหม ้ความรอ้นสงู หรอืไฟฟ้าชอ๊ต

ขอ้ควรระวงั
มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิการระเบดิหากเปลีย่นใชแ้บตเตอรีผ่ดิประเภท 
ใหกํ้าจัดแบตเตอรีใ่ชแ้ลว้ตามขอ้บังคับของทอ้งถิน่
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บนัทกึ
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16
การดคููม่อืการใชง้านใน CD-ROM /

การดาวนโ์หลดภาพลงในคอมพวิเตอร์
บทนีไ้ดอ้ธบิายวธิกีารตดิตัง้ CD-ROM คูม่อืการใชง้านกลอ้ง
บนคอมพวิเตอร ์การดาวนโ์หลดภาพจากกลอ้งลงใน
คอมพวิเตอร ์สรปุรายละเอยีดโดยรวมของซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูใ่น 
EOS DIGITAL Solution Disk (CD-ROM) พรอ้มกบัอธบิาย
วธิกีารตดิตัง้ซอฟตแ์วรล์งในคอมพวิเตอร ์รวมทัง้วธิกีารดไูฟล ์
PDF ใน CD-ROM คูม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร์

EOS DIGITAL 
Solution Disk 

(ซอฟตแ์วร)์

คูม่อืการใชง้าน 
ซอฟตแ์วร ์

คูม่อืการใชง้านกลอ้ง
ซอฟตแ์วร ์
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CD-ROM คูม่อืการใชง้านกลอ้งประกอบดว้ยคูม่อือเิล็กทรอนกิส ์
(PDF) ดังตอ่ไปนี:้

 คูม่อืการใชง้านกลอ้ง
อธบิายฟังกช์ัน่และการทํางานของกลอ้งทัง้หมด รวมทัง้รายละเอยีด
ขัน้พืน้ฐาน

 คูม่อือา้งองิอยา่งรวดเร็ว
คําแนะนํางา่ยๆ ฉบับยอ่ทีค่รอบคลมุการตัง้คา่ฟังกช์ัน่พืน้ฐาน วธิกีารถา่ยภาพ 
และวธิกีารเลน่ภาพ

ในการดคููม่อืการใชง้าน (ไฟล ์PDF) จําเป็นตอ้งตดิตัง้ Adobe Reader 6.0 
หรอืสงูกวา่ในคอมพวิเตอร ์สามารถดาวนโ์หลด Adobe Reader ไดฟ้รจีาก
อนิเทอรเ์น็ต และหลังจากตดิตัง้ Adobe Reader แลว้ ใหทํ้าตามขัน้ตอน
ดา้นลา่งนี้

1 ใส ่CD-ROM “CAMERA INSTRUCTION 
MANUAL” ในคอมพวิเตอร์

2 ดบัเบลิคลกิทีไ่อคอนของ CD-ROM
 สําหรับ Windows ใหด้ับเบลิคลกิทีไ่อคอนของ CD-ROM 
ใน [(My) Computer] สําหรับ Macintosh 
ใหด้ับเบลิคลกิทีไ่อคอนของ CD-ROM บนเดสกท็์อป

 ไอคอนทีแ่สดงอาจแตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัระบบ
ปฏบิัตกิารของคอมพวิเตอร์

การด ูCD-ROM คูม่อืการใชง้านกลอ้ง

การด ูCD-ROM คูม่อืการใชง้านกลอ้ง
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การด ูCD-ROM คูม่อืการใชง้านกลอ้ง

3 ดบัเบลิคลกิทีไ่ฟล ์START
 หนา้จอในขัน้ตอนที ่4 จะปรากฏขึน้
 ไอคอนทีแ่สดงอาจแตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัระบบ
ปฏบิัตกิารของคอมพวิเตอร์

4 คลกิทีภ่าษาของคณุ

5 คลกิทีคู่ม่อืทีค่ณุตอ้งการอา่น

 คูม่อืการใชง้านจะแสดงขึน้มา

 คณุสามารถบันทกึไฟล ์PDF ลงในคอมพวิเตอร์
 คูม่อืการใชง้านกลอ้ง (ไฟล ์PDF) จะมลีงิกสํ์าหรับเปิดไปหนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง
อยา่งรวดเร็ว โดยการคลกิทีห่มายเลขหนา้ในสารบญัหรอืดัชนเีพือ่ขา้มไปยัง
หนา้นัน้

 หากตอ้งการเรยีนรูก้ารใช ้Adobe Reader โปรดดใูนสว่นชว่ยเหลอืของ Adobe 
Reader
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คณุสามารถใช ้EOS ซอฟตแ์วรเ์พือ่ดาวนโ์หลดภาพจากกลอ้งไปยังคอมพวิเตอร ์
โดยทําได ้2 วธิี

1 ตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์(น.538)

2 ใชส้ายเชือ่มตอ่ทีจ่ดัให ้เพือ่เชือ่มตอ่
กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร์
 ใชส้ายเชือ่มตอ่ทีใ่หม้าพรอ้มกบักลอ้ง
 เมือ่เชือ่มตอ่สายเขา้กับกลอ้ง ใหใ้ช ้
อปุกรณ์ปกป้องสาย (น.34) ตอ่สาย
เขา้กบัชอ่งสญัญาณดจิติอล โดยให ้
สญัลักษณ์ < > บนหวัปลั๊กหนัไป
ทางดา้นหลังของกลอ้ง

 เสยีบปลายอกีดา้นเขา้กบัชอ่ง USB 
ของคอมพวิเตอร์

3 ใช ้EOS Utility เพือ่ถา่ยโอนภาพ
 สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้าน
ซอฟตแ์วรใ์น CD-ROM (น.539)

การดาวนโ์หลดภาพลงในคอมพวิเตอร์

การดาวนโ์หลดโดยเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร์

ควรใชส้ายเชือ่มตอ่ทีจั่ดใหห้รอืของแคนนอน (น.478) และใชอ้ปุกรณ์ปกป้องสาย
ทีจั่ดใหเ้มือ่เชือ่มตอ่สาย (น.34)
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การดาวนโ์หลดภาพลงในคอมพวิเตอร์

คณุสามารถใชต้ัวอา่นการด์เพือ่ดาวนโ์หลดภาพลงในคอมพวิเตอร์

1 ตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์(น.538)

2 เสยีบการด์เขา้ไปในชอ่งของตวัอา่น
การด์

3 ใชซ้อฟตแ์วรข์องแคนนอนเพือ่
ดาวนโ์หลดภาพ
 ใช ้Digital Photo Professional
 โปรดใช ้ImageBrowser EX
 สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้าน
ซอฟตแ์วร ์(น.539)

การดาวนโ์หลดภาพโดยใชต้วัอา่นการด์

เมือ่ดาวนโ์หลดภาพจากกลอ้งไปยังคอมพวิเตอรโ์ดยใชต้ัวอา่นการด์แตไ่มใ่ช ้EOS 
ซอฟตแ์วร ์ใหค้ัดลอกโฟลเดอร ์DCIM ในการด์ไปยงัคอมพวิเตอร์
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EOS DIGITAL Solution Disk
แผน่ดสิกน์ีป้ระกอบดว้ยซอฟตแ์วรต์า่งๆ สําหรับกลอ้งดจิติอล EOS

ในขณะทีเ่ชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร ์EOS Utility ชว่ยใหค้ณุสามารถ
ถา่ยโอนภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวทีถ่า่ยไวใ้นกลอ้งไปยังคอมพวิเตอร ์
คณุยังสามารถใชซ้อฟตแ์วรน์ีเ้พือ่ปรับการตัง้คา่ตา่งๆ ของกลอ้ง และควบคมุ
การถา่ยภาพระยะไกลผา่นคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่อยูก่ับกลอ้ง

ขอแนะนําซอฟตแ์วรน์ีสํ้าหรับผูใ้ชท้ีม่ักจะถา่ยภาพในแบบ RAW คณุสามารถด ู
แกไ้ข จัดการ และพมิพภ์าพแบบ RAW ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และยังสามารถแกไ้ข
ภาพแบบ JPEG ในขณะทีรั่กษาภาพตน้ฉบับเดมิไวไ้ด ้

คณุสามารถแกไ้ขรปูแบบภาพ สรา้งและบันทกึไฟลข์องรปูแบบภาพตน้ฉบับ 
ซอฟตแ์วรน์ีอ้อกแบบมาสําหรับผูใ้ชง้านขัน้สงูซึง่มปีระสบการณ์ในการจัดการ
ภาพถา่ย

ภาพรวมของซอฟตแ์วร ์

EOS Utility

Digital Photo Professional

Picture Style Editor
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ภาพรวมของซอฟตแ์วร์

จําเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตสําหรบัตดิต ัง้ซอฟตแ์วรด์า้นลา่งนี ้
ใส ่EOS DIGITAL Solution Disk ในคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต คลกิ 
[Easy installation] ([Install] บน Macintosh) และซอฟตแ์วรจ์ะถกูตดิตัง้
โดยอตัโนมัติ

เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพือ่ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ซอฟตแ์วร*์
ขอแนะนําซอฟตแ์วรน์ีสํ้าหรับผูใ้ชท้ีม่ักจะถา่ยภาพในแบบ JPEG คณุสามารถ
ดภูาพนิง่และเลน่ภาพเคลือ่นไหว MOV และ MP4 รวมทัง้ยังสามารถแกไ้ข
และพมิพภ์าพ JPEG ไดอ้ยา่งงา่ยดาย
* การดาวนโ์หลดและตดิตัง้ ImageBrowser EX จําเป็นตอ้งใช ้EOS DIGITAL Solution 

Disk

เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพือ่ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ซอฟตแ์วร์
ตําแหน่งการถา่ยภาพสามารถแสดงบนแผนทีบ่นหนา้จอคอมพวิเตอรไ์ดโ้ดย
ใชข้อ้มลูการแท็กทีต่ัง้ทีบ่ันทกึดว้ยฟังกช์ัน่ GPS

ImageBrowser EX

Map Utility

โปรแกรม ZoomBrowser EX/ImageBrowser ทีม่าพรอ้มกบักลอ้งรุน่กอ่น ไมร่องรับ
ไฟลภ์าพนิง่ MOV และ MP4 ของ EOS 7D Mark II โปรดใช ้ImageBrowser EX



538

1 ใส ่EOS DIGITAL Solution Disk (CD-ROM)
 สําหรับ Macintosh ใหด้ับเบลิคลกิเพือ่เปิดไอคอน CD-ROM ทีแ่สดง
บนเดสกท็์อป จากนัน้ดับเบลิคลกิ [Canon EOS Digital Installer]

2 คลกิ [Easy Installation] และทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอ
เพือ่ตดิต ัง้
 สําหรับ Macintosh ใหค้ลกิ [Install]
 หากหนา้จอสําหรับตดิตัง้ “Microsoft Silverlight” แสดงขึน้ระหวา่ง
การตดิตัง้ ใหต้ดิตัง้ “Microsoft Silverlight”

3 คลกิ [Restart] และนํา CD-ROM ออกจากคอมพวิเตอร์
หลงัจากรสีตารท์
 เมือ่คอมพวิเตอรเ์ปิดขึน้อกีครัง้ การตดิตัง้จะเสร็จสมบรูณ์

การตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์

 ไมค่วรเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรก์อ่นทีค่ณุจะทาํการตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์
เพราะอาจทาํใหก้ารตดิต ัง้ซอฟตแ์วรเ์กดิความผดิพลาด

 ทําตามขัน้ตอนดา้นลา่งเพือ่ตดิตัง้ ImageBrowser EX, Map Utility และ
ซอฟตแ์วรอ์ืน่ๆ ใน EOS DIGITAL Solution Disk การตดิตัง้ซอฟตแ์วรจํ์าเป็น
ตอ้งมกีารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต 
คณุไมส่ามารถดาวน์โหลดและตดิตัง้ซอฟตแ์วรไ์ดห้ากไมเ่ชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

 แมว้า่ ImageBrowser EX และ Map Utility เวอรช์ัน่กอ่นไดถ้กูตดิตัง้ลงใน
คอมพวิเตอรแ์ลว้ ใหทํ้าตามขัน้ตอนดา้นลา่งเพือ่ตดิตัง้/อพัเดท ImageBrowser 
EX และ Map Utility ซึง่มกีารปรับใหเ้หมาะสมกบักลอ้งรุน่นี ้คณุยงัสามารถใช ้
คณุสมบัตกิารอพัเดทอตัโนมัตเิพือ่เพิม่ฟังกช์ัน่ลา่สดุ

 หากตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์วอรช์ัน่กอ่นนอกเหนอืจาก ImageBrowser EX และ Map 
Utility ลงในคอมพวิเตอร ์ใหทํ้าตามขัน้ตอนดา้นลา่งเพือ่อพัเดท (ตดิตัง้ทบั) 
ซอฟตแ์วร์
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ประกอบดว้ยคูม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร์

1 ใส ่CD-ROM [Software INSTRUCTION MANUAL] 
ในคอมพวิเตอร์

2 ดบัเบลิคลกิทีไ่อคอนของ CD-ROM
 สําหรับ Windows ไอคอนจะแสดงใน [(My) Computer]
 สําหรับ Macintosh ไอคอนจะแสดงบนเดสกท็์อป

3 คดัลอกโฟลเดอร ์[English] ไปยงัคอมพวิเตอร์
 คูม่อืการใชง้านแบบ PDF ตามรายชือ่ดา้นลา่งจะถกูคัดลอกไป

 คูม่อืการใชง้านสําหรับ ImageBrowser EX (คูม่อืผูใ้ช ้ImageBrowser 
EX) ไดร้วมอยูใ่นซอฟตแ์วร์

4 ดบัเบลิคลกิไฟล ์PDF ทีค่ดัลอกมา
 จําเป็นตอ้งตดิตัง้ Adobe Reader (แนะนําใหใ้ชเ้วอรช์ัน่ลา่สดุ) 
ในคอมพวิเตอร์

 สามารถดาวนโ์หลด Adobe Reader ไดฟ้รจีากอนิเทอรเ์น็ต

คูม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร ์

การคดัลอกและการดคููม่อืการใชง้านซอฟตแ์วรแ์บบ PDF

Windows Macintosh

EOS Utility EUx.xW_E_xx EUx.xM_E_xx

Digital Photo Professional DPPx.xW_E_xx DPPx.xM_E_xx

Picture Style Editor PSEx.xW_E_xx PSEx.xM_E_xx

Map Utility MUx.x_E_xx
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ตวัเลข

1280x720 (ภาพเคลือ่นไหว) ............331
1920x1080 (ภาพเคลือ่นไหว) ..........331
24.00p ...........................................333
640x480 (ภาพเคลือ่นไหว)..............331

อกัษรโรมนั
A (ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ)................82
Adobe RGB ....................................189
AEB (ถา่ยภาพครอ่ม) ...............229, 434
AF (โฟกสัอตัโนมัต)ิ...........................87

f/8 AF................................101, 105
กลุม่โฟกสัอตัโนมัต.ิ.....................102
กา้นเลอืกพืน้ที ่AF .........................58
การโฟกสัอัตโนมัต.ิ........................88
ขยายจุดโฟกสัอตัโนมัติ............92, 97
ขอ้มลูสี ......................................130
ขอ้มลูใบหนา้ ..............................130
จัดองคป์ระกอบภาพ.......................85
จุดโฟกสัอตัโนมตัิ......92, 95, 97, 101
บนัทกึจุดโฟกสัอัตโนมัต .ิ..............450
ปรับละเอยีด AF...........................135
ปุ่ ม AF-ON (เริม่ AF)......55, 446, 448
ผูใ้ชก้ําหนดเอง ...........................119
วตัถทุีย่ากตอ่การโฟกสั ........141, 308
วธิโีฟกสัอตัโนมตัิ ................301, 343
หลดุโฟกสั ......................53, 54, 498
เครือ่งมอืกําหนดคา่ AF ................110
เลอืกจุดโฟกสัอตัโนมตัิ ..........95, 453
เสยีงเตอืน ....................................69
แสงไฟชว่ยปรับโฟกสั ............91, 122
โฟกสัดว้ยตนเอง (MF).........142, 309
โหมดเลอืกพืน้ที ่AF.................92, 94

AF ครัง้เดยีว ......................................89
AF ตอ่เนือ่ง .....................................296
AI FOCUS (AI Focus AF) .................90
AI SERVO (AI Servo AF)..................90
ความไวตดิตาม ...........................115
จุด AF สวา่งเป็นสแีดง ...........91, 133
ตัวแสดงการโฟกสัอัตโนมัติ ....91, 133
เซนเซอรโ์ฟกสัอตัโนมัติ...............101
เปลีย่นจุด AF อัตโนมัติ ................117
เพิม่/ลดความไวตดิตาม................116

ALL-I (สําหรับแกไ้ข/I-only) ............ 332
Av (ระบคุา่รรูับแสง)................. 222, 316
A/V OUT (สญัญาณออกเสยีง/วดิโีอ) 376
B (คา้งชตัเตอร)์ ...................... 232, 314
BUSY............................................. 155
w (ตัง้โหมดถา่ยภาพเอง) .............. 464
Case.............................................. 110
CLn ............................................... 409
D+ ................................................ 182
DPOF
(รปูแบบคําสัง่พมิพร์ะบบดจิติอล) ...... 421
Err........................................... 25, 510
exFAT.............................................. 68
FEB ............................................... 271
GPS............................................... 199
HD ................................................ 331
HDMI .............. 34, 341, 348, 350, 385
HDMI CEC..................................... 386
HDR .............................................. 235
IPB (ออ่น/มาตรฐาน) ...................... 332
iTR AF ........................................... 130
JPEG ..................................... 151, 153
LOCK............................................... 59
LOG .............................................. 212
M (ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง) . 224, 320
M-Fn ............................... 94, 127, 260
MOV.............................................. 330
MP4 .............................................. 330
M-RAW (RAW กลาง) ..... 151, 153, 154
NTSC............................. 331, 385, 491
ONE SHOT (AF ครัง้เดยีว) ................ 89
P 
(โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัต)ิ .. 218, 314
PAL ............................... 331, 385, 491
PictBridge ..................................... 411
Q 
(ควบคมุอยา่งรวดเร็ว) 61, 295, 329, 374
RAW.............................. 151, 153, 154
RAW+JPEG ........................... 151, 153
Speedlite ภายนอก 9 แฟลช
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S-RAW (RAW เล็ก) .........151, 153, 154
sRGB..............................................189
Tv (ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร)์ .....220, 315
Ultra DMA (UDMA) ..........................42
UTC ...............................................200

ก
กดลงครึง่หนึง่....................................55
กดลงจนสดุ .......................................55
กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัิ .............93, 99
กริ๊ปแบตเตอรี่ ............................46, 478
กลอ้ง
กลอ้งสัน่ .........................53, 54, 248
ถอืกลอ้ง .......................................54
ลบการตัง้คา่กลอ้ง .........................70
แสดงการตัง้คา่ ............................468

กลาง (คณุภาพในการ
บันทกึภาพ).............................153, 403
กลุม่เลนส.์.......................................102
การประมวลผลภาพ RAW .................398
การด์ ................................5, 21, 41, 67
ป้องกนัการบันทกึ ..........................41
ฟอรแ์มต .......................................67
ฟอรแ์มตแบบ Low Level ...............68
เตอืนการด์ ....................................42
แกไ้ขปัญหา ............................44, 68

การด์ CF 9 การด์
การด์ Eye-Fi ...................................475
การด์ SD, SDHC, SDXC 9 การด์
กําหนดคณุภาพของภาพ
ดว้ยปุ่ มเดยีว ............................155, 456
เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น ........................407
แกไ้ขความคลาดสว่น .......................184
แกไ้ขความคลาดสี ...........................184
แกไ้ขระดบัแสงบรเิวณขอบภาพ .........183

ข
ขณะบันทกึ ......................................339
ขนาดไฟล์ .......................153, 334, 357
ขยายภาพ .......................307, 309, 364
ตําแหน่งเริม่ตน้............................365

ขอ้มลูตัดขอบภาพ............................443

ขอ้มลูลขิสทิธิ์ ................................. 197
ขอ้มลูแบบละเอยีด........................... 357
ขดีลา่ง "_" ............................. 189, 194
เข็มทศิดจิติอล ................................ 208
การปรับเทยีบ ............................. 209
ค
ครอบตัดภาพ (สําหรับพมิพ)์ ............. 419
ความคมชดั..................................... 166
ความละเอยีดสงูสดุ (Full HD) .. 313, 331
ความอิม่ตัวของสี............................. 166
ความเปรยีบตา่ง ...................... 166, 177
ความไวตดิตาม ............................... 110
ความไวแสง .................... 156, 317, 321
ขยายความไวแสง ....................... 159
ความเร็วชตัเตอรตํ์า่สดุ................. 161
ชว่งการตัง้คา่อตัโนมตัิ ................. 160
ชว่งการตัง้คา่เอง......................... 159
ตัง้คา่อตัโนมัต ิ(อตัโนมัต)ิ............ 158
ระดบัขัน้ในการตัง้คา่ .................... 434

คําเตอืนดา้นความปลอดภยั .............. 526
คณุภาพในการบนัทกึภาพ......... 151, 330

จ
จอ LCD............................................ 21
การปรับความสวา่ง ...................... 394
ตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ............ 60, 469
วดัระดบัอเิล็กทรอนกิส์................... 76
เลน่ภาพ ..................................... 353
แสดงเมนู ............................. 64, 484

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ ......... 153, 155
จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้ .......... 46, 153, 289
จําลองภาพผลลัพธ์.................. 293, 326
จําลองระดบัแสง.............................. 298
จุด AF เริม่ตน้.................................. 129

ฉ
ฉากปรับโฟกสั......................... 440, 478
ฉากอตัโนมัตอิจัฉรยิะ ......................... 82

ช
ชดเชยแสง ..................................... 228
ชดเชยแสงเมือ่ใช ้ISO อตัโนมัติ ....... 225
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ชอ่ง USB (ดจิติอล) .........412, 425, 534
ชอ่งตอ่ PC ......................................262
ชอ่งมองภาพ .....................................27
ตาราง ..........................................75
ปรับแกส้ายตา ...............................54
วดัระดับอเิล็กทรอนกิส์ ...................77
แสดงขอ้มลู ..................................78

ชอ่งสกรยูดึขาตัง้กลอ้ง .......................24
ชอ่งสญัญาณดจิติอล
..........................23, 34, 412, 425, 534
ชอ่งเสยีบแฟลชภายนอก ............22, 261
ชารจ์แบตเตอรี.่..................................38
ชตัเตอรซ์งิค์....................................271
ชือ่ไฟล์...........................................192
ชดุอะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC..................474
เช็คระยะชดัลกึ ................................223

ซ
ซอฟตแ์วร์ .......................................536
ซงิคม์า่นชตัเตอรท์ีส่อง .....................271
ซงิคม์า่นชตัเตอรแ์รก ........................271
ซเีปีย (ภาพขาวดํา)..........................167
เซนเซอรแ์สงทีล่อ้มรอบ .............24, 394
โซนเวลา ..........................................47

ด
ดาวนโ์หลดภาพ
(ลงในคอมพวิเตอร)์ .........................534
ดบูนเครือ่งรับโทรทัศน์..............376, 385

ต
ตาราง.......................75, 297, 344, 355
ตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง ............62, 445
ตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ ................60, 469
ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง.........224, 320
ตัง้คา่โฟโตบุ้ค๊ .................................429
ตัง้ชว่งเวลาถ่าย ...............................252
ตัง้เวลา ...................................145, 251
ตัง้เวลา 10 วนิาท ีหรอื 2 วนิาที.........145
ตัง้เวลาอตัโนมัติ ..............................211
ตัง้โหมดถา่ยภาพเอง........................464
ตัวแสดงการโฟกสั .............................82

ตวัแสดงระดบัคา่แสง ... 26, 27, 290, 323
เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน ................... 359
เตอืนอณุหภมูิ ......................... 311, 351

ถ
ถา่ยภาพครอ่ม......................... 175, 229
ถา่ยภาพซอ้น .................................. 240
ถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล ............ 250
ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ............................. 143
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ ............. 143
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู............. 143
ถา่ยภาพเดีย่ว ................................. 143
ถา่ยภาพแบบ Live View ............ 86, 287

FlexiZone - Multi....................... 304
FlexiZone - Single..................... 306
ควบคมุอยา่งรวดเร็ว .................... 295
จํานวนภาพทีถ่า่ยได .้................... 289
จําลองระดับแสง ......................... 298
ถา่ยภาพแบบเงยีบ ...................... 299
ระยะเวลาวดัแสง ......................... 300
อตัราสว่นภาพ ............................ 297
แสดงขอ้มลู................................ 290
แสดงตาราง ............................... 297
โฟกสัดว้ยตนเอง (MF) ................ 309
ใบหนา้+การตดิตาม .................... 302

ถา่ยภาพแบบเงยีบ
ถา่ยภาพ LV แบบเงยีบ ........ 299, 347
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ........... 143
ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ ............... 143

ถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้าย............ 274
ถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้ .............. 248
ถา่ยลดแสงวบูวาบ ........................... 187

ท
ทําความสะอาด (เซนเซอรภ์าพ) ....... 405
ทําความสะอาดเซนเซอร์.................. 405
ทํางานผดิปกติ ................................ 495
ทศิ ........................................ 206, 208
เทยีบคา่ความยาวโฟกสั ..................... 50
แทน่ชารจ์................................... 32, 38
โทนสี ............................................ 166
ไทมโ์คด้ ........................................ 339
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น
นามสกลุไฟล์...................................194
เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง ..................182
เนน้โทนส.ี.......................................182
แนะนําคณุสมบตัิ................................79

บ
บันทกึ.............................................212
ขอ้มลูจดบนัทกึ ...........................213

บันทกึทศิทางการถา่ยภาพ ................127
บันทกึแยกจากกนั ............................149
บันทกึไวบ้นหลายสือ่ ........................149
แบตเตอรี่ ......................38, 40, 46, 470

ป
ปกต ิ
(คณุภาพในการบนัทกึภาพ) ......151, 153
ประมวลผลภาพ RAW.......................398
ปรับขนาดภาพ .................................403
ปรับละเอยีด ....................................135
ปรับเวลาในฤดรูอ้น .............................48
ปรับแกส้ายตา....................................54
ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมัต.ิ.........81, 177
ปลั๊กไฟภายในบา้น ...........................474
ป้องกนัฝุ่ นในภาพ.............................405
ป้องกนัภาพ .....................................368
ปิดสวติซอ์ัตโนมัติ ........................45, 69
ปุ่ ม INFO. .........60, 290, 323, 354, 468
ปุ่ มชตัเตอร์........................................55
ปุ่ มหมนุ
ปุ่ มหมนุควบคมุทันใจ .....................57
ปุ่ มหมนุหลัก..................................56

ปุ่ มหมนุควบคมุทันใจ..........................57
ปุ่ มหมนุหลกั ......................................56
ปุ่ มอเนกประสงค์ ................................58
ปุ่ มโหมด .....................................29, 56
เปลีย่นการด์อตัโนมตั.ิ.......................149
เปิดรับแสงนาน ................................232
เปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์ ................232
ตัง้เวลาคา้งชตัเตอร์ .....................233

โปรแกรมระดับแสงอตัโนมตัิ......218, 314
เลือ่นคา่โปรแกรม ........................219

โปรไฟล ์ICC .................................. 189

ผ
ผูใ้ชร้เีซ็ตเอง................................... 196
แผง LCD.......................................... 25
แผงสมัผัส ................................ 59, 338
แผนผังระบบอปุกรณ์ ........................ 478

ฝ
ฝาปิดชอ่งมองภาพ .................... 33, 249

พ
พลังงาน ........................................... 45
ขอ้มลูแบตเตอรี.่.......................... 470
จํานวนภาพทีถ่า่ยได .้..... 46, 153, 289
ชารจ์แบตเตอรี่.............................. 38
ตรวจสอบระดับแบตเตอรี.่....... 46, 470
ประสทิธภิาพในการชารจ์.............. 470
ปลั๊กไฟภายในบา้น ...................... 474
ปิดสวติซอ์ตัโนมัติ ................... 45, 69

พกิเซล ................................... 151, 153
พกิดัสี ............................................ 189
พมิพภ์าพ........................................ 411
ครอบตดัภาพ .............................. 419
คําสัง่พมิพ ์(DPOF) ..................... 421
จัดหนา้กระดาษ .......................... 415
ตัง้คา่โฟโตบุ้๊ค ............................ 429
ปรับตัง้กระดาษ ........................... 415
ลกูเลน่การพมิพ์ .......................... 416
แกไ้ขภาพเอยีง ........................... 419

พมิพภ์าพโดยตรง ............................ 412
เพิม่/ลดความไวตดิตาม.................... 116

ฟ
ฟอรแ์มต (เตรยีมใชง้านการด์) ............ 67
ฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้านไดต้าม
โหมดการถา่ยภาพ ........................... 480
แฟลช (Speedlite) .......................... 255
แฟลชตอ่ภายนอก ....................... 261
ควบคมุแฟลช ............................. 264
ความเร็วการซงิคแ์ฟลช........ 262, 265
ความเร็วซงิคแ์ฟลชในโหมด Av.... 265
จดุสมัผัสในการซงิคแ์ฟลช ............. 22
ชดเชยระดับแสงแฟลช... 259, 261, 271
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ลดตาแดง ...................................258
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โฟกสัดว้ยตนเอง (MF) .............142, 309
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โฟกสัอตัโนมัตจิุดเดยีว .................92, 97
โฟกสัอตัโนมัตจิุดเล็ก.........................97
โฟกสัอตัโนมัตจิุดเล็กจุดเดยีว .......92, 97
โฟกสัอตัโนมัตแิบบโซน ...............93, 98
โฟกสัอตัโนมัตโิซนกวา้ง...............93, 99
โฟกสัแบบกากบาท ..........................101
โฟกสัแบบกากบาทคู่........................101
โฟกสัแบบเลอืกอตัโนมัต ิ65 จุด....93, 99
ไฟแสดงสถานะ ...........................43, 44

ภ
ภาพ
ขนาดไฟล์ ..................153, 334, 357
ขยายภาพ...................................364
ขอ้มลูการถา่ยภาพ.......................356
คัดลอกภาพ ................................388
ดาวนโ์หลดภาพ
(ลงในคอมพวิเตอร)์ .....................534
ดบูนเครือ่งรับโทรทัศน์ .........376, 385
ถา่ยโอนภาพ ...............................425
ป้องกนัภาพ ................................368
ลบภาพ ......................................392
สไลดโ์ชว์ ...................................382
หมายเลข ...................................195
หมนุภาพดว้ยตนเอง.....................367
หมนุภาพอัตโนมัติ .......................395
ฮสิโตแกรม .................................360
เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน................359
เลน่ภาพ .....................................353

เลน่ภาพอตัโนมัติ........................ 382
แสดงจุด AF ............................... 359
แสดงภาพสองภาพ ..................... 366
แสดงภาพแบบขา้ม
(เลอืกดภูาพ).............................. 362
แสดงภาพแบบดัชนี..................... 361
ใหค้ะแนน .................................. 371

ภาพขาวดํา ............................. 164, 167
ภาพสรา้งสรรค์ ................ 162, 235, 240
ภาพเคลือ่นไหว............................... 313

AI SERVO (AI Servo AF)........... 342
ถา่ยภาพแบบเงยีบ ...................... 347
การควบคมุอยา่งรวดเร็ว ............... 329
การบันทกึเสยีง ........................... 336
การเพลดิเพลนิกบัภาพเคลือ่นไหว.... 376
ขณะบันทกึ................................. 339
ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ... 331
ขนาดไฟล์.......................... 334, 335
ควบคมุแบบเงยีบ ........................ 338
ความเร็ว Servo AF 
ภาพเคลือ่นไหว .......................... 345
ความไวตดิตาม Servo AF
ภาพเคลือ่นไหว .......................... 346
คําสัง่บนัทกึ................................ 341
ดรอปเฟรม ................................. 341
ดบูนเครือ่งรับโทรทศัน์......... 376, 385
ตาราง ........................................ 344
ถา่ยแบบตัง้คา่ระดบัแสงเอง ......... 320
ถา่ยแบบเปิดรับแสงอัตโนมัติ........ 314
ปุ่ มถา่ยภาพเคลือ่นไหว ................ 348
ภาพนิง่ ...................................... 327
ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร.์............... 315
ระบคุา่รรูับแสง ............................ 316
ระยะเวลาบนัทกึ .......................... 334
ระยะเวลาวดัแสง ......................... 347
ลดระดับเสยีง ............................. 336
ลดเสยีงลม................................. 336
วิง่อสิระ ...................................... 339
วธิกีารบบีอัด............................... 332
วธิโีฟกสัอตัโนมัติ........................ 343
สญัญาณออก HDMI ................... 348
หฟัูง .......................................... 337
อตัราเฟรม.................................. 331
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เลน่ภาพ .............................376, 378
เวลาบันทกึ/ดภูาพเคลือ่นไหว .......340
แกไ้ขฉากแรกและฉากสดุทา้ย
ออก ...........................................380
แสดงขอ้มลู.................................323
โหมด AF ....................................329
ไทมโ์คด้.....................................339
ไมโครโฟน..........................314, 337
ล็อค AE......................................318

ภาพเคลือ่นไหวความละเอยีดสงู (HD)331
ภาษา................................................49

ม
มาตรฐาน (IPB) ...............................332
เมนู ..................................................64
การตัง้คา่ ....................................484
ขัน้ตอนการตัง้คา่ ...........................65
เมนูสว่นตัว ..................................459

เมนูสว่นตวั ......................................459
เมมโมรีก่ารด์ 9 การด์
ไมโครโฟน ..............................314, 337

ย
ยางครอบชอ่งมองภาพ .....................249

ร
รหสัขอ้ผดิพลาด ..............................510
ระดับการบันทกึเสยีง ........................336
ระดับขัน้ในการตัง้คา่ระดบัแสง ...........434
ระดับเสยีง (เลน่ภาพเคลือ่นไหว) .......379
ระบบบันทกึ .....................................148
ระบบลดภาพสัน่ (เลนส)์ .....................53
ระบบวดิโีอ ......................................330
ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร.์............220, 315
ระบคุา่รรูับแสง .........................222, 316
ระยะเวลาวัดแสง ................55, 300, 347
ระยะเวลาแสดงภาพ ...........................70
รายการเมนูทีม่สีจีาง ...........................66
รเีซ็ตอตัโนมัติ..................................196
รโีมทสวติซ์ .....................................250
รุน่โปรแกรมควบคมุระบบ ..................491
รปูแบบภาพ .....................162, 165, 168

ล
ลดจุดรบกวน
ความไวแสง ISO สงู ................... 178
เปิดชตัเตอรน์าน.......................... 180

ลดจุดรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน 180
ลดจุดรบกวนจากความไวแสง ISO สงู178
ลดจุดรบกวนถา่ยหลายภาพ .............. 178
ลดตาแดง ....................................... 258
ลดระดับเสยีง .................................. 336
ลดเสยีงลม ..................................... 336
ลบการตัง้คา่กลอ้ง ............................. 70
ลบภาพ .......................................... 392
ล็อคคา่แสง..................................... 231
ล็อคหลายหนา้ที่ ....................... 59, 442
ล็อคแฟลช FE......................... 260, 261
ล็อคโฟกสั ........................................ 85
ละเอยีด 
(คณุภาพในการบันทกึภาพ) ...... 151, 153
ลําโพง ..................................... 24, 378
ลั่นชตัเตอรข์ณะไมม่กีารด์................... 42
ลกูเลน่ฟิลเตอร.์............................... 167
ลกูเลน่โทนส ี(ภาพขาวดํา)............... 167
เล็ก 
(คณุภาพในการบันทกึภาพ) ...... 153, 403
เลน่ภาพ ......................................... 353
เลน่ภาพอตัโนมัต.ิ............................ 382
เลนส.์......................................... 30, 50
คูม่อืการใชง้าน .................. CD-ROM
ปลดล็อค...................................... 51
ระบบลดภาพสัน่ ............................ 53
แกไ้ขความคลาดสว่น .................. 184
แกไ้ขความคลาดสี ...................... 184
แกไ้ขระดบัแสงบรเิวณ
ขอบภาพ .................................... 183

เลนสฮ์ดู ........................................... 52
เลอืกจุด AF โดยตรง........................ 453
เลอืกดว้ยตนเอง (AF) ............ 92, 95, 97
เลอืกอตัโนมัต ิ(AF) ..................... 93, 99
เลือ่นคา่เอง..................................... 436
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ว
วัดระดบัอเิล็กทรอนกิส์........................76
วัดแสงบางสว่น................................226
วัดแสงประเมนิทัง้ภาพ ......................226
วัดแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ ...............227
วัดแสงแบบจุด .................................227
วันที/่เวลา .........................................47
วิง่อสิระ...........................................339
วธิใีช ้................................................79
เวลามาตรฐานสากล .........................200

ส
สมดลุแสงขาว (WB) ........................170
กําหนดเอง..................................171
ตัง้คา่อณุหภมูสิี ...........................173
ถา่ยครอ่ม ...................................175
ปรับแก .้......................................174
สว่นตวั .......................................172

สมดลุแสงขาวกําหนดเอง .................171
สมดลุแสงขาวสว่นตัว .......................173
สรา้ง/เลอืกโฟลเดอร์........................190
สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง...........................22
สวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสั ......50, 142, 309
สายคลอ้ง .........................................33
สายเชือ่มตอ่
อปุกรณ์ปกป้องสาย........................34

สายเชือ่มตอ่
..................3, 385, 412, 425, 478, 534
สําหรับแกไ้ข (ALL-I) .......................332
สไลดโ์ชว.์.......................................382
สญัญาณออกเสยีง/วดิโีอ ..................385
สญัลักษณ์คะแนน ............................371
สญูเสยีรายละเอยีดบรเิวณสวา่งโพลน 359
เสยีงเตอืน.........................................69
แสงสวา่ง (จุด AF) ...........................133
แสงสวา่ง (แผง LCD).........................60
แสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ ...................356
แสดงภาพทลีะภาพ ..........................354
แสดงภาพสองภาพ ..........................366
แสดงภาพเล็กลง .............................361
แสดงภาพแบบขา้ม ..........................362

แสดงภาพแบบดชันี ......................... 361

ห
หมายเลขไฟลแ์บบตอ่เนื่อง .............. 195
หมนุ (ภาพ) .................... 367, 395, 419
หมนุภาพอตัโนมตัิ ........................... 395
หฟัูง .............................................. 337
โหมดการถา่ยภาพ....................... 29, 60

Av (ระบคุา่รรูับแสง) .................... 222
B (คา้งชตัเตอร)์.......................... 232
w (ตัง้โหมดถา่ยภาพเอง) .......... 464
M (ตัง้คา่ระดบัแสงดว้ยตนเอง) ..... 224
P (โปรแกรมระดบัแสงอตัโนมัต)ิ ... 218
Tv (ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร)์ ........ 220
A (ฉากอัตโนมัตอิัจฉรยิะ) ........... 82

โหมดขบัเคลือ่น .............................. 143
โหมดวดัแสง................................... 226
โหมดอตัโนมัตทิัง้หมด ....................... 82
ใหญ ่(คณุภาพในการบันทกึภาพ)...... 153

อ
ออ่น (IPB) ..................................... 332
อตัราสว่นภาพ ................................. 297
อตัราเฟรม .............................. 331, 350
อณุหภมูสิี ............................... 170, 173
อปุกรณ์ .............................................. 3
ไอคอน............................................... 8
ไอคอนคําเตอืน ............................... 441
ไอคอน 3.................................. 8
ไอคอนแสดงฉาก .................... 292, 319
ไอคอน M (โซนสรา้งสรรค)์ ................ 8

ฮ
ฮสิโตแกรม (ความสวา่ง/RGB).......... 360



547

บนัทกึ



CPX-E105-000 © CANON INC. 2014

เลนส์และอุปกรณ์เสริมท ี่กล่าวถึงในคู่มือการใช้งานน้ีเป็นข้อมูลล่าสุดถึงเดือนสิงหาคม 2014 
หากต้องการข้อมูลเก ี่ยวกับความเข้ากันได้ของกล้องกับเลนส์และอุปกรณ์เสริมท่ีวางจำหน่าย
หลังจากน้ัน โปรดติดต่อศูนย์บริการของแคนนอน

ถ้ามีการเปล ี่ยนแปลงข้อจำกัดและรูปแบบตัวกล้อง ต้องขออภัยท่ีไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
เน้ือหาท่ีใช้อธิบายตามภาพหน้าจอกล้องในคู่มือการใช้งานน้ี อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย
เม ื่อเทียบกับเน้ือหาจริงท ี่ปรากฏบนตัวกล้อง

รายละเอียดท้ังหมดน้ีจะสอดคล้องกับวิธีการตรวจสอบท่ีเป็นมาตรฐานของแคนนอน หาก
ผู้ใช้ตรวจพบส ิ่งใดท่ีผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ตัวอักษรหรือการแปลความหมายก็ตาม 
ต้องขออภัยไว้ ณ ท่ีน้ีด้วย และถ้ามีการเปล ี่ยนแปลงรูปแบบและข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ 
ขออภัยหากไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


	หน้าปก
	บทนำ
	รายการอุปกรณ์
	คู่มือการใช้งานและ CD-ROM
	การ์ดที่รองรับ
	คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
	สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือนี้
	บทในคู่มือ
	เนื้อหา
	ดัชนีแสดงคุณสมบัติ
	ข้อควรระวังในการใช้งาน
	ส่วนต่างๆ ของกล้อง

	การเริ่มต้นใช้งาน
	การชาร์จแบตเตอรี่
	การใส่และถอดแบตเตอรี่
	การใส่และถอดการ์ด
	การเปิดสวิตซ์กล้อง
	การตั้งค่าวันที่ เวลา และโซนเวลา
	การติดและถอดเลนส์
	เลนส์ที่มีระบบลดภาพสั่น
	การทำงานขั้นพื้นฐาน
	การควบคุมฟังก์ชั่นการถ่ายภาพอย่างรวดเร็ว
	การทำงานของเมนู
	ก่อนการใช้งาน
	การแสดงตาราง
	การแสดงตัววัดระดับอิเล็กทรอนิกส์
	การตั้งค่าการแสดงข้อมูลในช่องมองภาพ
	วิธีใช้
	การเลือกภาษาที่ใช้แสดง

	การถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน
	การถ่ายภาพแบบอัตโนมัติ (ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ)
	เทคนิคการถ่ายภาพแบบอัตโนมัติ (ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ)

	การตั้งค่าโฟกัสอัตโนมัติและโหมดขับเคลื่อน
	การเลือกการโฟกัสอัตโนมัติ
	การเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติและจุดโฟกัสอัตโนมัติ
	โหมดเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
	เซนเซอร์โฟกัสอัตโนมัติ
	เลนส์และจุดโฟกัสอัตโนมัติที่ใช้ได้
	การเลือกลักษณะ AI Servo AF
	การปรับตั้งฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติเอง
	การปรับจุดโฟกัสในการโฟกัสอัตโนมัติแบบละเอียด
	เมื่อการโฟกัสอัตโนมัติล้มเหลว
	การเลือกโหมดขับเคลื่อน
	การใช้การตั้งเวลา

	การตั้งค่าภาพ
	การเลือกการ์ดสำหรับการบันทึกและเล่นภาพ
	การตั้งค่าคุณภาพในการบันทึกภาพ
	การตั้งค่าความไวแสง
	การเลือกรูปแบบภาพ
	การกำหนดรูปแบบภาพเอง
	การบันทึกรูปแบบภาพ
	การตั้งค่าสมดุลแสงขาว
	การปรับแก้สมดุลแสงขาว
	การปรับความสว่างและความเปรียบต่างแบบอัตโนมัติ
	การตั้งค่าลดจุดรบกวน
	เน้นโทนภาพบริเวณสว่าง
	การแก้ไขระดับแสงบริเวณขอบภาพและความคลาดเคลื่อนของเลนส์
	การลดแสงวูบวาบ
	การตั้งค่าพิกัดสี
	การสร้างและการเลือกโฟลเดอร์
	การเปลี่ยนชื่อไฟล์
	วิธีการตั้งหมายเลขไฟล์ภาพ
	การกำหนดข้อมูลลิขสิทธิ์ของภาพ

	การตั้งค่า GPS
	คุณสมบัติของ GPS
	ข้อควรระวังการใช้ GPS
	การรับสัญญาณ GPS
	การตั้งค่าช่วงเวลาการระบุตำแหน่ง
	การใช้เข็มทิศดิจิตอล
	การตั้งเวลาบนกล้องจาก GPS
	การบันทึกเส้นทางการเดินทาง

	การทำงานขั้นสูง
	โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ
	ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์
	ระบุค่ารูรับแสง
	ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง
	การเลือกโหมดวัดแสง
	การตั้งค่าการชดเชยแสง
	การถ่ายภาพคร่อมการเปิดรับแสงอัตโนมัติ (AEB)
	การล็อคค่าแสง
	การเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์
	การถ่ายภาพ HDR (ช่วงไดนามิกสูง)
	การถ่ายภาพซ้อน
	การถ่ายภาพโดยล็อคกระจกขึ้น
	การใช้ฝาปิดช่องมองภาพ
	การใช้รีโมทสวิตซ์
	การถ่ายภาพด้วยรีโมทคอนโทรล
	การถ่ายภาพแบบกำหนดช่วงเวลา

	การถ่ายภาพแบบใช้แฟลช
	การใช้แฟลชในตัวกล้อง
	การใช้ Speedlite ภายนอก
	การตั้งค่าแฟลช
	การใช้แฟลชแบบไร้สาย

	การถ่ายภาพโดยใช้จอ LCD (การถ่ายภาพแบบ Live View)
	การถ่ายภาพโดยใช้จอ LCD
	การตั้งค่าฟังก์ชั่นในการถ่ายภาพ
	การตั้งค่าฟังก์ชั่นของเมนู
	การใช้โฟกัสอัตโนมัติเพื่อโฟกัส (วิธีโฟกัสอัตโนมัติ)
	MF: การโฟกัสด้วยตนเอง

	การถ่ายภาพเคลื่อนไหว
	การถ่ายภาพเคลื่อนไหว
	การตั้งค่าฟังก์ชั่นในการถ่ายภาพ
	การตั้งค่าขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
	การตั้งค่าการบันทึกเสียง
	ควบคุมแบบเงียบ
	การตั้งค่าไทม์โค้ด
	การตั้งค่าฟังก์ชั่นของเมนู

	การเล่นภาพ
	การเล่นภาพ
	การแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ
	การค้นหาภาพอย่างรวดเร็ว
	การขยายภาพ
	การเปรียบเทียบภาพ (แสดงภาพสองภาพ)
	การหมุนภาพ
	การป้องกันภาพ
	การตั้งค่าการให้คะแนน
	การควบคุมอย่างรวดเร็วขณะเล่นภาพ
	การเพลิดเพลินกับภาพเคลื่อนไหว
	การเล่นภาพเคลื่อนไหว
	การแก้ไขฉากแรกและฉากสุดท้ายของภาพเคลื่อนไหว
	สไลด์โชว์ (การเล่นภาพอัตโนมัติ)
	การดูภาพบนเครื่องรับโทรทัศน์
	การคัดลอกภาพ
	การลบภาพ
	การเปลี่ยนการตั้งค่าในการเล่นภาพ

	การปรับปรุงภาพในภายหลัง
	การประมวลผลภาพ RAW ด้วยกล้อง
	การปรับขนาดภาพ JPEG

	การทำความสะอาดเซนเซอร์
	การทำความสะอาดเซนเซอร์แบบอัตโนมัติ
	การผนวกข้อมูลการลบภาพฝุ่น
	การทำความสะอาดเซนเซอร์ด้วยตนเอง

	การพิมพ์ภาพและการถ่ายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร์
	การเตรียมพิมพ์
	การพิมพ์
	รูปแบบคำสั่งพิมพ์ระบบดิจิตอล (DPOF)
	การพิมพ์ภาพโดยตรงด้วยคำสั่งพิมพ์
	การถ่ายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร์
	การกำหนดภาพที่ต้องการใช้ทำโฟโต้บุ๊ค

	การปรับตั้งกล้อง
	ตั้งค่าระบบส่วนตัว
	การปรับการตั้งค่าระบบส่วนตัว
	ตั้งการควบคุมด้วยตนเอง
	การบันทึกเมนูส่วนตัว
	การบันทึกค่าการตั้งโหมดถ่ายภาพเอง

	อ้างอิง
	ฟังก์ชั่นปุ่ม
	การตรวจสอบข้อมูลแบตเตอรี่
	การใช้พลังงานจากปลั๊กไฟภายในบ้าน
	การใช้การ์ด Eye-Fi
	แผนผังระบบอุปกรณ์
	ตารางแสดงฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ตามโหมดการถ่ายภาพ
	การตั้งค่าเมนู
	ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหา
	รหัสข้อผิดพลาด
	ข้อมูลจำเพาะ
	ข้อควรระวังในการใช้งาน: EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

	การดูคู่มือการใช้งานใน CD-ROM / การดาวน์โหลดภาพลงในคอมพิวเตอร์
	การดู CD-ROM คู่มือการใช้งานกล้อง
	การดาวน์โหลดภาพลงในคอมพิวเตอร์
	ภาพรวมของซอฟต์แวร์
	การติดตั้งซอฟต์แวร์
	คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์
	ดัชนี




