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EOS 80D (W) เป็นกลอ้งดจิติอลสะทอ้นภาพเลนสเ์ดีย่วประกอบดว้ยเซนเซอร ์
CMOS ทีม่คีวามละเอยีด ดว้ยพกิเซลทีใ่ชง้านไดป้ระมาณ 24.2 ลา้นพกิเซล 
พรอ้มชปิประมวลผลภาพ DIGIC 6 โฟกสัอัตโนมัต ิ45 จุดทีม่คีวามแมน่ยําและ
ความเร็วสงู (จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท: สงูสดุ 45 จดุ) ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
ไดม้ากสดุประมาณ 7.0 ภาพตอ่วนิาท ีมกีารถา่ยภาพแบบ Live View สามารถ
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวความละเอยีดสงูสดุ (Full HD) และฟังกช์ัน่แบบไรส้าย 
(Wi-Fi/NFC)

กอ่นเร ิม่การถา่ยภาพ ควรแนใ่จวา่ไดอ้า่นขอ้มลูตอ่ไปนี้
เพือ่หลกีเลีย่งอบุตัเิหตแุละความผดิพลาดในการถา่ยภาพ โปรดอา่น “ขอ้ควร
ระวงัดา้นความปลอดภยั” (น.20-22) และ “ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน” (น.23-25) 
และอา่นคูม่อืนีอ้ยา่งละเอยีดเพือ่ใหแ้น่ใจวา่คณุใชก้ลอ้งไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

อา้งองิคูม่อืนีข้ณะใชง้านกลอ้งเพือ่ใหค้ณุคุน้เคยกบักลอ้งมากยิง่ข ึน้
ในขณะทีอ่า่นคูม่อืนี ้ใหท้ดลองทําการถา่ยภาพและดผูลทีอ่อกมา ซึง่จะชว่ยให ้
คณุเขา้ใจการทํางานของกลอ้งไดด้ยีิง่ขึน้ ใหเ้ก็บคูม่อืนีไ้ว ้เพือ่คณุสามารถหยบิ
มาดไูดใ้นคราวหลังเมือ่จําเป็น

ทดสอบกลอ้งกอ่นการใชง้านและความรบัผดิชอบ
หลังจากถา่ยภาพ ใหด้ภูาพและตรวจสอบวา่ไดทํ้าการบันทกึภาพเรยีบรอ้ยแลว้ 
หากกลอ้งหรอืเมมโมรีก่ารด์เกดิความผดิพลาด และไมส่ามารถบันทกึภาพหรอื
ถา่ยโอนภาพไปยังคอมพวิเตอรไ์ด ้แคนนอนไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่ความ
สญูเสยีและความไมส่ะดวกทีเ่กดิขึน้

ลขิสทิธิ์
กฎหมายลขิสทิธิใ์นบางประเทศอาจหา้มไมใ่หนํ้าภาพทีบ่ันทกึ หรอืเพลงทีม่ี
ลขิสทิธิ ์ตลอดจนภาพทีม่เีพลงประกอบซึง่อยูบ่นเมมโมรีก่ารด์ไปใชเ้พือ่วตัถุ
ประสงคอ์ืน่นอกเหนอืจากความบันเทงิสว่นตัว และโปรดทราบวา่การแสดงบาง
อยา่งในทีส่าธารณะ นทิรรศการ ฯลฯ อาจหา้มไมใ่หม้กีารถา่ยภาพ ถงึแมจ้ะเพือ่
ความบันเทงิสว่นตัวก็ตาม

บทนํา
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กอ่นเริม่ตน้ใชง้าน ควรตรวจสอบรายการอปุกรณ์ตอ่ไปนีทั้ง้หมดทีจั่ดให ้หากมี
สิง่ใดขาดหายไป โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่ายกลอ้งของคณุ

* มแีทน่ชารจ์แบตเตอรี ่รุน่ LC-E6E ให ้(พรอ้มสายไฟ)

 กลอ้งไมม่สีายเชือ่มตอ่หรอืสาย HDMI มาให้
 คูม่อืการใชง้านทีจั่ดให ้แสดงตามรายการในหนา้ถัดไป
 หากคณุซือ้ชดุอปุกรณ์เลนส ์ตรวจสอบดว้ยวา่มเีลนสร์วมอยูค่รบ
 คูม่อืการใชง้านเลนสอ์าจมใีหต้ามชนดิของชดุอปุกรณ์เลนส์
 ควรระมัดระวังอยา่ใหอ้ปุกรณ์ตามรายการขา้งตน้สญูหาย
* สําหรับรายการทีแ่ยกจําหน่าย โปรดดแูผนผังระบบอปุกรณ์ (น.468)

รายการอปุกรณ์

แบตเตอรีแ่พ็ค 
รุน่ LP-E6N

(พรอ้มฝาครอบป้องกนั)

แทน่ชารจ์แบตเตอรี ่
รุน่ LC-E6E*

กลอ้ง
(พรอ้มฝาปิด)

สายคลอ้งคอ

เมือ่คณุตอ้งการคูม่อืการใชง้านเลนส ์ดาวนโ์หลดไดจ้ากเวปไซตแ์คนนอน (น.4)
คูม่อืการใชง้านเลนส ์(PDF) มใีหสํ้าหรับเลนสท์ีแ่ยกจําหน่าย โปรดทราบวา่เมือ่ซือ้
ชดุเลนส ์อปุกรณ์เสรมิบางรายการทีม่าพรอ้มกบัเลนสอ์าจไมต่รงตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
การใชง้านเลนส์
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คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้ของกลอ้งและฟงักช์ ัน่ไรส้าย
หนังสอืเป็นคูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้
รายละเอยีดเพิม่เตมิของคูม่อืการใชง้าน (ไฟล ์PDF) สามารถ
ดาวนโ์หลดจากเวปไซตแ์คนนอน

1 ดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้าน (ไฟล ์PDF)
 เชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตและเขา้ถงึเวปไซตแ์คนนอนดังตอ่ไปนี้

www.canon.com/icpd
 เลอืกประเทศหรอืภมูภิาคทีค่ณุอาศัยอยู ่และดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้าน
คูม่อืการใชง้านทีพ่รอ้มใหด้าวนโ์หลด
• คูม่อืการใชง้านกลอ้ง
• คูม่อืการใชง้านฟงักช์ ัน่ไรส้าย
• คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้ของกลอ้งและฟงักช์ ัน่ไรส้าย
• คูม่อืการใชง้านเลนส์
• คูม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร ์

2 ดคููม่อืการใชง้าน (ไฟล ์PDF)
 ดับเบลิคลกิคูม่อืการใชง้านทีด่าวนโ์หลด (ไฟล ์PDF) เพือ่เปิดดู
 ตอ้งใช ้Adobe Acrobat Reader DC หรอืตัวแสดง Adobe PDF อืน่ๆ 

(แนะนําใหใ้ชเ้วอรช์ัน่ลา่สดุ) เพือ่ดคููม่อืการใชง้าน (ไฟล ์PDF)
 สามารถดาวนโ์หลด Adobe Acrobat Reader DC ไดฟ้รจีากอนิเทอรเ์น็ต
 หากตอ้งการเรยีนรูก้ารใชต้ัวแสดง PDF โปรดดใูนสว่นชว่ยเหลอืของ
โปรแกรม

คูม่อืการใชง้าน

การดาวนโ์หลดและการดคููม่อืการใชง้าน (ไฟล ์PDF)

ซอฟตแ์วรส์ามารถดาวน์โหลดจากเวปไซตแ์คนนอน (น.511)
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การด์ตอ่ไปนีส้ามารถใชก้บักลอ้งไดโ้ดยไมจํ่ากดัความจ:ุ หากการด์ทีใ่ชเ้ป็น
การด์ใหมห่รอืเคยฟอรแ์มตโดยใชก้ลอ้งตวัอืน่หรอืคอมพวิเตอร ์ควร
ฟอรแ์มตการด์ดว้ยกลอ้งนีก้อ่น (น.64)

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

เมือ่ทําการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ควรใชก้ารด์ทีม่คีวามจสุงูดว้ยความเร็วในการ
อา่น/เขยีนอยา่งนอ้ยตามทีแ่สดงในตาราง

 หากคณุใชก้ารด์ทีม่คีวามเร็วในการเขยีนตํา่ขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว ภาพ
เคลือ่นไหวอาจบนัทกึไดไ้มส่มบรูณ์ เชน่เดยีวกนั หากคณุเลน่ภาพเคลือ่นไหว
จากการด์ทีม่คีวามเร็วในการอา่นตํา่ ภาพเคลือ่นไหวอาจเลน่ไดไ้มส่มบรูณ์

 ในการตรวจสอบความเร็วในการอา่น/การเขยีนของการด์ โปรดดขูอ้มลูจาก
เวปไซตข์องผูผ้ลติการด์

การด์ทีร่องรบั

การด์ทีส่ามารถบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว 
(น.306)

รปูแบบการบนัทกึ
MOV MP4

ALL-I (สําหรบัแกไ้ข) UHS Speed Class 3 
หรอืเร็วกวา่ -

IPB (มาตรฐาน)
L: 8 7 - SD Speed Class 10 

หรอืเร็วกวา่

นอกเหนอืจากดา้น
บน - SD Speed Class 6 

หรอืเร็วกวา่

IPB (ออ่น) - SD Speed Class 4 
หรอืเร็วกวา่

ในคูม่อืนี ้“การด์” หมายถงึ เมมโมรีก่ารด์ SD, เมมโมรีก่ารด์ SDHC และ 
เมมโมรีก่ารด์ SDXC
* กลอ้งไมม่กีารด์สําหรบับนัทกึภาพถา่ย/ภาพเคลือ่นไหวมาให ้
โปรดซือ้การด์ตา่งหาก
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คูม่อืเร ิม่ตน้ใชง้านอยา่งรวดเร็ว

1 ใสแ่บตเตอรี ่(น.36)
ชารจ์แบตเตอรี ่โปรดดหูนา้ 34

2 ใสก่ารด์ (น.37)
หนัฉลากของการด์ไปทางดา้น
หลังของกลอ้ง แลว้เสยีบลงใน
ชอ่งจนสดุ

3 ตดิเลนส ์(น.47)
จัดตําแหน่งจดุชีเ้มาทส์ขีาวหรอืสแีดงของ
เลนสใ์หต้รงกบัจดุชีเ้มาทส์เีดยีวกนับน
กลอ้ง

4 ปรบัสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของ
เลนสไ์ปที ่<f> (น.47)

5 ปรบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<1> 
จากน ัน้ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<A> 
(ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ) (น.78)
หมนุปุ่ มโหมดในขณะทีก่ดตัวปลดล็อค
ตรงกลางคา้งไว ้
กลอ้งจะปรับการตัง้คา่ตา่งๆ ทีจํ่าเป็น
โดยอตัโนมัติ
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คูม่อืเริม่ตน้ใชง้านอยา่งรวดเร็ว

6 พลกิจอ LCD ออกมา (น.40)
เมือ่จอ LCD แสดงหนา้จอการตัง้คา่
วันที/่เวลา/โซน โปรดดหูนา้ 43

7 โฟกสัไปยงัวตัถ ุ(น.50)
มองผา่นชอ่งมองภาพและเล็งใหตํ้าแหน่ง
กลางชอ่งมองภาพตรงกบัวัตถุ
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ และกลอ้งจะ
ทําการโฟกสัทีว่ตัถุ

แฟลชในตัวกลอ้งจะทํางาน หากมคีวาม
จําเป็น

8 ถา่ยภาพ (น.50)
กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ

9 ดภูาพ
ภาพทีถ่า่ยจะแสดงบนจอ LCD เป็นเวลา
ประมาณ 2 วนิาที

หากตอ้งการแสดงภาพอกีครัง้ ใหก้ดปุ่ ม 
<x> (น.346)

 สําหรับการถา่ยภาพดว้ยการมองจอ LCD โปรดด ู“การถา่ยภาพแบบ Live 
View” (น.255)

 สําหรับการดภูาพทีถ่า่ย โปรดด ู“การเลน่ภาพ” (น.346)
 สําหรับการลบภาพ โปรดด ู“การลบภาพ” (น.378)
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ไอคอนในคูม่อืนี้
<6> : หมายถงึ ปุ่ มหมนุหลัก
<5> : หมายถงึ ปุ่ มหมนุควบคมุทันใจ
<9> <W> <X> <Y> <Z>: หมายถงึ ปุ่ มอเนกประสงคแ์ละทศิทาง

การกด
<0> : หมายถงึ ปุ่ มปรับการตัง้คา่
0, 9, 7, 8 : หมายถงึ แตล่ะฟังกช์ัน่จะยังคงทํางานเป็น

เวลาประมาณ 4, 6, 10 หรอื 16 วนิาท ี
หลังจากทีค่ณุปลอ่ยนิว้ออกจากปุ่ ม

* นอกเหนือไปจากขา้งตน้นี ้ไอคอนและสญัลักษณ์ตา่งๆ ทีใ่ชก้บัปุ่ มของกลอ้งและทีแ่สดง
บนจอ LCD ยังจะถกูใชใ้นคูม่อืนี้ดว้ย เมือ่กลา่วถงึการดําเนนิการและฟังกช์ัน่การทํางานที่
เกีย่วขอ้ง

3 : หมายถงึฟังกช์ัน่นัน้สามารถปรับเปลีย่นการตัง้คา่ไดโ้ดยการกดปุ่ ม 
<M>

O : หากแสดงตรงดา้นบนขวาของหนา้ หมายถงึฟังกช์ัน่นัน้ใชไ้ดเ้ฉพาะ
ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์(น.31)

(น.**) : อา้งองิหมายเลขของหนา้ทีม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ

: คําเตอืนเพือ่ป้องกนัปัญหาในการถา่ยภาพ

: ขอ้มลูเสรมิ

: เคล็ดลับหรอืคําแนะนําสําหรับการถา่ยภาพใหด้ยีิง่ขึน้

: คําแนะนําในการแกไ้ขปัญหา

สมมตุฐิานเบือ้งตน้
การทํางานทัง้หมดทีอ่ธบิายในคูม่อืนี ้ถอืวา่สวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งปรับเป็น 

<1> และสวติซ ์<R> ปรับลงทางดา้นลา่ง (ปลดล็อคการทํางาน
หลายหนา้ที)่ (น.41, 54)

ถอืวา่การตัง้คา่เมนูทัง้หมดและฟังกช์ัน่ทีกํ่าหนดตา่งๆ ถกูตัง้ไวท้ีค่า่มาตรฐาน
ของกลอ้ง

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

สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นคูม่อืนี้
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คณุภาพในการบนัทกึภาพ น.142

ความไวแสง ISO  น.148

รปูแบบภาพ  น.154

สมดลุแสงขาว  น.162

ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตัิ น.169

ลดจดุรบกวนจากความ
ไวแสง ISO สงู  น.170

ลดจดุรบกวนจากการ
เปิดชตัเตอรน์าน  น.172

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง  น.174

แกไ้ขความคลาด
เคลือ่นของเลนส์  น.175

ลดแสงวบูวาบ  น.179

พกิดัสี  น.181

การถา่ยภาพ
โหมดถา่ยภาพ  น.30

โหมด HDR  น.207

ถา่ยภาพซอ้น  น.212

ถา่ยภาพโดยล็อค
กระจกขึน้  น.219

ต ัง้เวลาคา้งชตัเตอร์  น.205

ต ัง้ชว่งเวลาถา่ย  น.223

เช็คระยะชดัลกึ  น.195

รโีมทคอนโทรล  น.221

ควบคมุทนัใจ  น.56

ล็อคหลายหนา้ที่  น.54

ระดบัแสง
ชดเชยแสง  น.200

ชดเชยแสงโดยใช ้
M+ISO อตัโนมตั ิ  น.197

ถา่ยภาพครอ่ม  น.201

การล็อคการเปิดรบัแสง  น.203

เลือ่นคา่เอง  น.415

แฟลช
แฟลชในตวักลอ้ง  น.228

แฟลชภายนอก  น.233

ต ัง้คา่ระบบแฟลช  น.235

ถา่ยภาพแบบไรส้าย  น.244

การถา่ยภาพแบบ Live View
ถา่ยภาพแบบ Live View  น.255

การโฟกสัอตัโนมตั ิ  น.274

วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ  น.276

อตัราสว่นภาพ  น.146

ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์  น.266

ชตัเตอรแ์บบแตะ  น.286

การถา่ยภาพเคลือ่นไหว
ถา่ยภาพเคลือ่นไหว  น.293

วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ  น.276

Servo AF ภาพเคลือ่นไหว น.326

คณุภาพการบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหว  น.306

ต ัง้คา่ระดบัแสงดว้ยตนเอง น.298

ซูมดจิติอลภาพเคลือ่นไหว น.311

บนัทกึเสยีง  น.312

ถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR  น.314
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ดชันแีสดงคณุสมบตัิ

ฟิลเตอรส์รา้งสรรคส์ําหรบั 
ภาพเคลือ่นไหว  น.316

Video snapshot  น.333

ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่
เวลา  น.319

ความเร็ว Servo AF ภาพ
เคลือ่นไหว  น.329

ความไวตดิตาม Servo AF 
ภาพเคลือ่นไหว  น.330

การถา่ยภาพดว้ยรโีมท
คอนโทรล  น.332

เลน่ภาพ
ระยะเวลาแสดงภาพ  น.67

แสดงภาพทลีะภาพ  น.346

แสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ  น.348

แสดงภาพแบบดชันี  น.353

เลอืกดูภาพ
(แสดงภาพแบบขา้ม)  น.354

แสดงภาพแบบขยาย  น.355

หมุนภาพ  น.358

คะแนน  น.359

เลน่ภาพเคลือ่นไหว  น.365

สไลดโ์ชว์  น.369

ดภูาพบนเครือ่งรบั
โทรทศัน์  น.373

ป้องกนั  น.376

ลบ  น.378

เลน่ภาพแบบสมัผสั  น.356

คําส ัง่พมิพ ์(DPOF)  น.380

ต ัง้คา่โฟโตบุ้ค๊  น.384

การแกไ้ขภาพ
ประมวลผลภาพ RAW  น.390

ปรบัขนาด JPEG  น.395

ครอบตดั JPEG  น.397

ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์  น.399

ผูใ้ชก้าํหนดเอง
ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)  น.410

ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง  น.433

เมนูสว่นตวั  น.440

ต ัง้โหมดถา่ยภาพเอง  น.445

การทําความสะอาดเซนเซอร์
และการลดฝุ่ น
ทาํความสะอาดเซนเซอร์  น.404

ผนวกขอ้มลูการลบ
ภาพฝุ่ น  น.405

ซอฟตแ์วร ์
คูม่อืเร ิม่ตน้ใชง้าน
ซอฟตแ์วร์  น.510

คูม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร์ น.512

ระบบไรส้าย
 คูม่อืการใชง้านฟงักช์ ัน่ไรส้าย
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ขอ้ควรระวงัตอ่ไปนีม้ไีวเ้พือ่ป้องกนัอนัตรายหรอืการบาดเจ็บตอ่ตัวคณุและผูอ้ ืน่ 
โปรดแน่ใจวา่ไดเ้ขา้ใจและปฏบิัตติามขอ้ควรระวงัตอ่ไปนีก้อ่นทําการใชง้าน
ผลติภัณฑ์
หากคณุตรวจพบการทํางานผดิปกต ิปญัหา หรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้
กบัผลติภณัฑ ์โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารของแคนนอนใกลบ้า้นหรอืตวัแทน
จําหนา่ยทีค่ณุทําการซือ้ผลติภณัฑน์ีด้ว้ย

ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั

  คาํเตอืน: โปรดปฏบิตัติามคําเตอืนดา้นลา่งนี ้มฉิะน ัน้ อาจสง่ผลตอ่
ชวีติหรอืการบาดเจ็บอยา่งรนุแรง

 เพือ่ป้องกนัการเกดิไฟไหม ้ความรอ้นสงู การร่ัวซมึของสารเคม ีการระเบดิ และไฟฟ้าชอ็ต 
โปรดปฏบิตัติามคําแนะนําดา้นลา่งนี:้
• หา้มใชแ้บตเตอรี ่แหลง่พลังงาน หรอือปุกรณ์เสรมิใดๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นคูม่อืการใชง้านนี ้
หา้มใชแ้บตเตอรีท่ีทํ่าขึน้เองหรอืมกีารดัดแปลง หรอืผลติภณัฑท์ีเ่สยีแลว้ 

• หา้มลัดสายไฟฟ้า ถอดแยกชิน้สว่น หรอืดดัแปลงแบตเตอรี ่หา้มใชค้วามรอ้นหรอืทําการ
บดักรแีบตเตอรี ่หา้มใหแ้บตเตอรีส่มัผัสกับเปลวไฟหรอืโดนน้ํา หา้มใหแ้บตเตอรีไ่ดรั้บการ
กระแทกอยา่งรนุแรง

• หา้มใสแ่บตเตอรีข่ัว้บวกและลบผดิดา้น
• หา้มชารจ์แบตเตอรีใ่นทีท่ีม่อีณุหภมูภิายนอกชว่งอณุหภมูกิารชารจ์ (การทํางาน) ทีกํ่าหนด 
และหา้มชารจ์แบตเตอรีเ่กนิเวลาทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการใชง้าน

• หา้มสอดใสว่ัตถแุปลกปลอมทีเ่ป็นโลหะตรงสว่นทีม่จีดุสมัผัสอเิล็กทรอนกิสข์องกลอ้ง 
อปุกรณ์เสรมิ ชอ่งเสยีบสายเชือ่มตอ่ เป็นตน้

 เมือ่ตอ้งการทิง้แบตเตอรี ่ใหปิ้ดฉนวนตรงขัว้ไฟฟ้าดว้ยเทป การสมัผัสกับวตัถทุีเ่ป็นโลหะหรอื
แบตเตอรีก่อ้นอืน่อาจทําใหเ้กดิไฟไหมห้รอืระเบดิ

 หากเกดิความรอ้นสงู มคีวนั หรอืกลิน่ออกมาในระหวา่งการชารจ์แบตเตอรี ่ใหถ้อดปลั๊กแทน่
ชารจ์แบตเตอรีอ่อกจากเตา้รับทนัทเีพือ่หยดุชารจ์ มฉิะนัน้ อาจทําใหเ้กดิไฟไหม ้ความเสยี
หายจากความรอ้น หรอืไฟฟ้าชอ็ตได ้

 หากแบตเตอรีเ่กดิการร่ัวซมึ มกีารเปลีย่นส ีรปูทรง หรอืมคีวนัและกลิน่ ใหถ้อดออกทันท ีและ
ระวังความรอ้นในขณะสมัผัสกอ้นแบตเตอรีด่ว้ย หากคณุยังคงทําการใชง้านตอ่ไป อาจทําให ้
เกดิไฟไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต หรอืการเผาไหมไ้ด ้

 ป้องกนัอยา่ใหส้ารทีร่ั่วซมึจากกอ้นแบตเตอรีส่มัผัสกับดวงตา ผวิหนัง และเสือ้ผา้ เพราะอาจ
ทําใหต้าบอดหรอืเป็นอันตรายตอ่ผวิหนัง หากสารเกดิสมัผัสกบัดวงตา ผวิหนัง หรอืเสือ้ผา้ 
ใหล้า้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ําสะอาดโดยไมข่ดัถ ูและรบีไปพบแพทยท์ันที

 หา้มวางสายไฟไวใ้กลก้บัแหลง่กําเนดิความรอ้น เพราะอาจทําใหส้ายผดิรปูรา่งหรอืฉนวนกัน
ความรอ้นละลาย และเป็นสาเหตใุหเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต

 อยา่จับกลอ้งตรงตําแหน่งเดมิเป็นระยะเวลานาน ถงึแมว้า่กลอ้งจะไมร่อ้นมาก การสมัผัสกับตวั
กลอ้งสว่นเดมิเป็นเวลานาน อาจทําใหผ้วิหนังมผีืน่แดงหรอืเม็ดพพุอง เนือ่งจากรอยแผลไหม ้
แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง สําหรับบคุคลทีม่ปัีญหาระบบไหลเวยีนโลหติหรอืผวิหนังทีแ่พง้า่ย 
หรอืเมือ่ใชก้ลอ้งในสถานทีท่ีร่อ้นมากๆ

 หา้มยงิแฟลชถา่ยภาพผูท้ีกํ่าลงัขบัรถหรอืยานพาหนะอืน่ๆ เพราะอาจทําใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้
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ขอ้ควรระวังดา้นความปลอดภัย

 เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านกลอ้งหรอือปุกรณ์เสรมิ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดถ้อดแบตเตอรีแ่ละดงึปลั๊กสาย
ไฟและสายเชือ่มตอ่ออกจากอปุกรณ์กอ่นทําการจัดเก็บ เพือ่ป้องกนัไฟฟ้าชอ็ต ความรอ้นสงู 
ไฟไหม ้และการกัดกรอ่น

 หา้มใชอ้ปุกรณ์ในทีม่กีา๊ซไวไฟ เพือ่ป้องกันการระเบดิหรอืไฟไหม ้
 หากคณุทําอปุกรณ์ตกหลน่และแตกหกัจนเห็นชิน้สว่นภายใน หา้มสมัผัสชิน้สว่นทีเ่ปิดออกมา 
เนือ่งจากอาจถกูไฟฟ้าชอ็ตได ้

 หา้มถอดแยกชิน้สว่นหรอืดัดแปลงอปุกรณ์ เพราะชิน้สว่นภายในทีม่แีรงดนัไฟฟ้าสงูอาจทําให ้
เกดิไฟฟ้าชอ็ต

 หา้มมองไปทีด่วงอาทติยห์รอืแหลง่กําเนดิแสงทีส่วา่งจา้ผา่นกลอ้งหรอืเลนส ์เพราะอาจทําให ้
สายตาเสยี

 เก็บอปุกรณ์ใหพ้น้มอืเด็กและทารก รวมทัง้ขณะกําลังใชง้าน เพราะอาจเกดิอบุตัเิหตจุากสาย
คลอ้งหรอืสายไฟรัดพัน ทําใหห้ายใจไมอ่อก ไฟฟ้าชอ็ต หรอืบาดเจ็บ การหายใจไมอ่อกหรอื
บาดเจ็บยังอาจเกดิขึน้ไดเ้มือ่เด็กหรอืทารกกลนืสว่นประกอบของกลอ้งหรอือปุกรณ์เสรมิเขา้ไป 
หากเด็กหรอืทารกกลนืสว่นประกอบหรอือปุกรณ์เสรมิเขา้ไป ใหร้บีพบแพทยท์นัที

 หา้มใชง้านหรอืเก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยฝุ่ นหรอืมคีวามชืน้ นอกจากนัน้ใหเ้ก็บแบตเตอรี่
ไวห้า่งจากวตัถทุีเ่ป็นโลหะพรอ้มกบัสวมฝาครอบป้องกนัเพือ่ไมทํ่าใหเ้กดิการลดัวงจร ซึง่เป็น
การป้องกนัไฟไหม ้ความรอ้นสงู ไฟฟ้าชอ็ต และการเผาไหม ้

 กอ่นทีจ่ะใชก้ลอ้งบนเครือ่งบนิหรอืในโรงพยาบาล ควรตรวจสอบวา่มกีารอนุญาตหรอืไม ่คลืน่
แมเ่หล็กไฟฟ้าทีป่ลอ่ยออกมาจากกลอ้ง อาจรบกวนอปุกรณ์การบนิหรอือปุกรณ์ทางการแพทย์
ของโรงพยาบาล

 เพือ่ป้องกนัไฟไหมแ้ละไฟฟ้าชอ็ต ใหป้ฏบิัตติามคําแนะนําดา้นลา่งนี:้
• ควรเสยีบปลั๊กไฟเขา้จนสดุเสมอ
• หา้มจับปลก๊ไฟในขณะทีม่อืเปียก
• เมือ่ถอดปลั๊กไฟ ใหจ้ับหวัปลั๊กใหแ้น่นและดงึออกโดยไมด่งึทีส่าย
• หา้มขดูขดี ตดั หรอืงอสายไฟมากเกนิไป หรอืวางของหนักทับสายไฟ และหา้มบดิหรอืผกู
สายไฟ

• หา้มเสยีบปลั๊กไฟหลายปลั๊กจนเกนิไปทีเ่ตา้รับเดยีวกัน
• หา้มใชส้ายไฟฟ้าทีส่ายชํารดุหรอืฉนวนกนัความรอ้นเสยีหาย

 ถอดปลั๊กไฟออกเป็นครัง้คราว และเชด็ฝุ่ นบรเิวณเตา้รับดว้ยผา้แหง้ หากบรเิวณรอบๆ เต็มไป
ดว้ยฝุ่ น ความชืน้ หรอืรอยน้ํามัน ฝุ่ นบนเตา้รับอาจเปียกชืน้และกอ่ใหเ้กดิไฟฟ้าลัดวงจร ซึง่เป็น
สาเหตขุองไฟไหม ้

 หา้มตอ่แบตเตอรีโ่ดยตรงเขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าหรอืทีจ่ดุบหุรีใ่นรถยนต ์แบตเตอรีอ่าจเกดิการ
ร่ัวซมึ เกดิความรอ้นสงู หรอืระเบดิ ซึง่เป็นสาเหตขุองไฟไหม ้การเผาไหม ้หรอืการบาดเจ็บ

 หากเด็กใชง้านผลติภณัฑน์ี ้ผูป้กครองจําเป็นตอ้งใหคํ้าแนะนําเกีย่วกบัวธิกีารใชผ้ลติภณัฑ์
อยา่งละเอยีด ควบคมุดแูลระหวา่งทีเ่ด็กๆ ใชง้านผลติภณัฑ ์การใชง้านทีไ่มถ่กูตอ้งอาจสง่ผล
ใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืการบาดเจ็บ

 หา้มทิง้เลนสห์รอืเลนสท์ีต่ดิอยูก่ับกลอ้งไวก้ลางแดดโดยไมส่วมฝาปิดหนา้เลนส ์เพราะเลนส์
อาจรวมแสงอาทติยจ์นเกดิการสะสมความรอ้นและเป็นสาเหตใุหเ้กดิไฟไหม ้

 หา้มใชผ้า้คลมุหรอืหอ่หุม้ผลติภณัฑน์ี ้เพราะอาจกกัความรอ้นไวภ้ายใน และทําใหอ้ปุกรณ์ผดิ
รปูรา่งหรอืเกดิไฟไหม ้

 ระวงัอยา่ทําใหก้ลอ้งเปียก หากคณุทํากลอ้งตกลงไปในน้ํา หรอืหากน้ําหรอืโลหะเขา้ไปใน
กลอ้ง ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกทันท ีเพือ่เป็นการป้องกนัไฟไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต และการเผาไหม ้

 หา้มใชท้นิเนอรผ์สมส ีเบนซนิ หรอืสารทีม่ตีวัทําละลายอนิทรยีใ์นการทําความสะอาดผลติภณัฑ ์
เพราะอาจทําใหเ้กดิไฟไหมห้รอืเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ
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  ขอ้ควรระวงั: ปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัตอ่ไปนี ้มฉิะน ัน้ อาจทาํใหเ้กดิ
การบาดเจ็บตอ่รา่งกายหรอืความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิ

 หา้มใชห้รอืเก็บผลติภณัฑใ์นสถานทีท่ีม่อีณุหภมูสิงู เชน่ ในรถทีจ่อดตากแดดอยู ่ผลติภณัฑ์
อาจรอ้นจัดและทําใหเ้กดิการเผาไหม ้ทัง้อาจทําใหแ้บตเตอรีเ่กดิการร่ัวซมึหรอืระเบดิ ซึง่จะลด
ประสทิธภิาพการทํางานหรอืลดอายกุารใชง้านของผลติภณัฑล์ง

 หา้มโยกยา้ยกลอ้งไปมาหากกลอ้งตดิอยูก่บัขาตัง้กลอ้ง อาจทําใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอือบุตัเิหต ุ
และควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขาตัง้กลอ้งนัน้แข็งแรงพอทีจ่ะรองรับกลอ้งและเลนส์

 หา้มทิง้ผลติภณัฑไ์วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูตํิา่เป็นระยะเวลานาน ผลติภณัฑจ์ะเกดิความเย็นและอาจ
ทําใหเ้กดิการบาดเจ็บหากสมัผัส

 หา้มยงิแฟลชถา่ยภาพใกลด้วงตา อาจทําอนัตรายกบัดวงตา
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การดแูลรกัษากลอ้ง
 กลอ้งเป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามละเอยีดแมน่ยํา อยา่ทําตกหรอืทําใหก้ลอ้งโดนกระทบ
กระแทก

 กลอ้งนีไ้มม่รีะบบกนัน้ําและไมส่ามารถใชง้านใตน้ํ้าได ้หากคณุทํากลอ้งตกน้ําโดย
ไมต่ัง้ใจ ใหข้อคําปรกึษาจากศนูยบ์รกิารของแคนนอนใกลบ้า้นอยา่งทนัทว่งท ีรบีเช็ด
หยดน้ําออกดว้ยผา้ทีส่ะอาดและแหง้ หากกลอ้งโดนน้ําทะเล ใหเ้ช็ดดว้ยผา้สะอาดชบุ
น้ําบดิหมาดๆ

 หา้มวางกลอ้งทิง้ไวใ้กลก้บัสิง่ทีม่สีนามแมเ่หล็กแรงสงู เชน่ แมเ่หล็กหรอืมอเตอร์
ไฟฟ้า และหลกีเลีย่งการใชง้านและวางกลอ้งใกลก้บัสิง่ทีก่ระจายคลืน่วทิยคุวามถีส่งู 
เชน่ เสาอากาศขนาดใหญ ่บรเิวณทีม่สีนามแมเ่หล็กแรงสงู อาจทําใหก้ลอ้งทํางาน
ผดิพลาดหรอืทําลายขอ้มลูภาพได ้

 อยา่วางกลอ้งไวใ้นทีซ่ ึง่มคีวามรอ้นสงู เชน่ ภายในรถทีจ่อดไวก้ลางแดด อณุหภมูทิี่
สงูเกนิไปอาจทําใหก้ลอ้งทํางานผดิปกติ

 กลอ้งประกอบดว้ยวงจรไฟฟ้าทีม่คีวามละเอยีดซบัซอ้น อยา่พยายามแยกชิน้สว่นของ
กลอ้งดว้ยตวัเอง

 อยา่ปิดกัน้แสงแฟลชในตัวกลอ้งหรอืกระจกสะทอ้นภาพดว้ยนิว้มอืหรอืวตัถอุืน่ การ
กระทําเชน่นัน้อาจทําใหก้ลอ้งทํางานผดิปกติ

 ใชเ้พยีงเครือ่งเป่าลมทัว่ไปเพือ่เป่าฝุ่ นออกจากเลนส ์ชอ่งมองภาพ กระจกสะทอ้นภาพ 
ฉากปรับโฟกสั และอืน่ๆ หา้มใชน้ํ้ายาทีม่ตีวัทําละลายอนิทรยีใ์นการทําความสะอาด
กลอ้งหรอืเลนส ์สําหรับคราบสกปรกทีเ่กาะแน่น ใหนํ้ากลอ้งไปยงัศนูยบ์รกิารของ
แคนนอนใกลบ้า้น

 อยา่ใชน้ิว้มอืแตะบรเิวณจดุสมัผัสอเิล็กทรอนกิสข์องกลอ้ง เพือ่ป้องกนัการสกึหรอ 
การสกึหรอของจดุสมัผัสอาจทําใหก้ลอ้งทํางานผดิปกตไิด ้

 เมือ่นํากลอ้งออกจากหอ้งทีเ่ย็นไปยังหอ้งทีอุ่น่ในทันททีันใด อาจเกดิการควบแน่น
เป็นหยดน้ําหยดเล็กๆ บนกลอ้งและชิน้สว่นภายใน เพือ่ป้องกนัการควบแน่น ควรนํา
กลอ้งใสใ่นถงุพลาสตกิปิดผนกึและปลอ่ยใหป้รับสภาพในทีอ่ณุหภมูสิงูกวา่สกัครูก่อ่น
นํากลอ้งออกมา

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน
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 หากเกดิการรวมตัวเป็นไอน้ําบนกลอ้ง อยา่เพิง่ใชก้ลอ้ง เพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหาย
ทีอ่าจจะเกดิขึน้ ใหถ้อดเลนส ์การด์ และแบตเตอรีอ่อกจากกลอ้ง และรอจนกวา่ไอน้ํา
จะระเหยไปจนหมดกอ่นทีจ่ะใชง้านกลอ้ง

 หากจะไมม่กีารใชก้ลอ้งเป็นระยะเวลานาน ควรถอดแบตเตอรีอ่อก และเก็บกลอ้งไว ้
ในทีแ่หง้ อณุหภมูตํิา่ และมอีากาศถ่ายเทสะดวก ถงึแมก้ลอ้งจะถกูจัดเก็บไวเ้รยีบรอ้ย 
ควรนํากลอ้งออกมาทดลองกดชตัเตอรบ์า้งเป็นครัง้คราว เพือ่ตรวจสอบวา่กลอ้งยงั
ทํางานไดต้ามปกติ

 หลกีเลีย่งการเก็บกลอ้งไวใ้นบรเิวณทีม่สีารเคม ีซึง่อาจทําใหเ้กดิสนมิและการกดักรอ่น 
เชน่ ในหอ้งแล็บทางเคมี

 เมือ่ไมไ่ดใ้ชก้ลอ้งเป็นระยะเวลานาน ควรทดสอบฟังกช์ัน่ตา่งๆ ทัง้หมดกอ่นการใชง้าน 
โดยเฉพาะหากจะมกีารถา่ยภาพครัง้สําคญั เชน่ การเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศที่
ใกลเ้ขา้มา ควรนํากลอ้งไปตรวจสอบทีศ่นูยบ์รกิารของแคนนอนใกลบ้า้นหรอืตรวจสอบ
ดว้ยตวัเองใหแ้น่ใจวา่กลอ้งทํางานไดต้ามปกติ

 เมือ่คณุใชก้ารถ่ายภาพแบบตอ่เนือ่ง ถา่ยภาพแบบ Live View หรอืถา่ยภาพเคลือ่น
ไหวเป็นระยะเวลานาน กลอ้งอาจจะรอ้นขึน้ ซึง่ไมถ่อืเป็นความผดิปกตแิตอ่ยา่งใด

 หากมแีหลง่กําเนดิแสงทีส่วา่งจา้ภายในหรอืภายนอกพืน้ทีภ่าพ อาจทําใหเ้กดิแสง
หลอน

แผง LCD และจอ LCD
 แมว้า่จอ 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 ึง่มอีณุหภมูสิงู 
และจะกลับเป็นปกตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง
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ขอ้ควรระวังในการใชง้าน

การด์
เพือ่ปกป้องการด์และขอ้มลูทีบ่นัทกึ โปรดระมัดระวงัสิง่ตอ่ไปนี้:
 อยา่ทําใหก้ารด์ตกหลน่ บดิงอ หรอืเปียกน้ํา อยา่ใหก้ารด์โดนกระทบกระแทก หรอืได ้
รับความสัน่สะเทอืนอยา่งรนุแรง

 อยา่แตะจุดสมัผัสอเิล็กทรอนกิสข์องการด์ดว้ยนิว้มอืหรอืโดยใชว้ตัถทุีเ่ป็นโลหะ
 อยา่ตดิสตกิเกอรใ์ดๆ ลงบนการด์
 อยา่เก็บหรอืใชก้ารด์ใกลก้บัสิง่ทีม่สีนามแมเ่หล็กแรงสงู เชน่ ชดุอปุกรณ์โทรทศัน ์
ลําโพง หรอืแมเ่หล็ก และหลกีเลีย่งสถานทีท่ีม่แีนวโนม้เกดิไฟฟ้าสถติ

 อยา่วางการด์ทิง้ไวก้ลางแดด หรอืใกลแ้หลง่ความรอ้น
 ควรเก็บการด์ไวใ้นกลอ่ง และอืน่ๆ
 ไมค่วรเก็บการด์ไวใ้นทีร่อ้น เต็มไปดว้ยฝุ่ น หรอืมคีวามชืน้สงู

เลนส์
หลงัจากถอดเลนสอ์อกจากกลอ้ง ควรวางเลนสโ์ดยหงายดา้นทา้ย
ขึน้ และปิดฝาทา้ยเลนสเ์พือ่ป้องกนัการขดีขว่นบนผวิเลนสแ์ละจุด
สมัผัสอเิล็กทรอนกิส์

จดุสมัผัส
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* ใชสํ้าหรับการเชือ่มตอ่ไรส้ายผ่านฟังกช์ัน่ NFC

สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง

<C> ชอ่งสญัญาณดจิติอล (น.513)
<D> ชอ่งสง่ออกสญัญาณ HDMI mini 
(น.373)

<F> ชอ่งรโีมทคอนโทรล (น.221)

<Y> ชอ่งตอ่เขา้ไมโครโฟน 
ภายนอก (น.313)

ฝาปิดกลอ้ง (น.47)

กระจกสะทอ้นภาพ 
(น.219, 407)

จดุสมัผัส (น.25)

เมาทใ์สเ่ลนส์

สลักล็อคเลนส์

ปุ่ มเชค็ระยะชดัลกึ
(น.195)

กริ๊ป (ชอ่งใส ่
แบตเตอรี)่

ปุ่ มปลดล็อคเลนส ์
(น.48)

p (เครือ่ง
หมาย N)*

หรูอ้ยสายคลอ้ง
คอ (น.33)

ชอ่งเสยีบสายอปุกรณ์ตอ่
ไฟ DC (น.456)

ปุ่ มโหมด (น.30)

ตวัปลดล็อคปุ่ มโหมด 
(น.51)

ไมโครโฟน 
(น.294)

<D> ปุ่ มแฟลช (น.228)

ชอ่งเสยีบแฟลชภายนอก (น.233)

จดุสมัผัสในการซงิคแ์ฟลช

จดุชีเ้มาทใ์สเ่ลนส ์EF-S (น.47)

แฟลชในตัวกลอ้ง/ตวัสง่แสงไฟชว่ยปรับ
โฟกัส (น.228/119)

จดุชีเ้มาทใ์สเ่ลนส ์EF (น.47)

<f> ปุ่ มปรับการโฟกสัอตัโนมตั ิ(น.116)

<R> ปุ่ มเลอืกโหมดขับเคลือ่น (น.138)แผง LCD (น.28)

<g> ปุ่ มปรับความไว
แสง ISO (น.148)

<B> ปุ่ มโหมดเลอืกพืน้
ทีโ่ฟกัสอัตโนมัต ิ(น.121)

เซนเซอรร์โีมท
คอนโทรล (น.221)

หลอดไฟ
ลดตาแดง/
ตัง้เวลา 
(น.230/140)

<6> ปุ่ มหมนุหลัก 
(น.51)

<U> ปุ่ มใหแ้สง
สวา่งแผง LCD (น.55)

ปุ่ มชตัเตอร ์(น.50)

<D> ปุ่ มเลอืกโหมด
วัดแสง (น.198)

<y> ชอ่งเสยีบหฟัูง (น.313)
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สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง

ลําโพง (น.365)

<V> จดุวดัระนาบโฟกสั (น.97)

<A/k> สวติซถ์า่ยภาพแบบ
Live View/ถา่ยภาพเคลือ่นไหว (น.256/294)
<0> ปุ่ มเริม่/หยดุ (น.256, 294)

ปุ่ มปรับแกส้ายตา (น.49)

เลนสต์าของชอ่งมองภาพ

ยางครอบชอ่งมองภาพ (น.220)

สวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้ง 
(น.41)

<M> ปุ่ มเมนู 
(น.58)

<B> 
ปุ่ มขอ้มลู 
(น.55, 72, 76, 
258, 262, 300, 
346, 450)

จอ LCD/หนา้จอสมัผัส 
(น.58, 66/61, 356, 367)

หมายเลขผลติภณัฑ์

<Q> ปุ่ มควบคมุทันใจ (น.56)

<x> ปุ่ มเลน่ภาพ (น.346) <L> ปุ่ มลบภาพ (น.378)

<9> <W> <X> <Y> <Z> 
ปุ่ มอเนกประสงค ์(น.53)

ชอ่งใสก่ารด์ (น.37)

<0> ปุ่ มปรับการตัง้คา่ (น.58)

สวติซล็์อคหลายหนา้ที ่(น.54)

<5> ปุ่ มหมนุควบคมุทนัใจ (น.52)

ฝาปิดชอ่ง
ใสก่ารด์ 
(น.37)

ตัวปลดล็อคฝา
ปิดชอ่งใส่
แบตเตอรี ่
(น.36)

ฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี ่
(น.36)

หรูอ้ยสาย
คลอ้งคอ 
(น.33)

ไฟแสดงสถานะ 
(น.39)

<S> ปุ่ มเลอืกจดุโฟกสั
อัตโนมัต/ิ<u> ขยาย
ขนาด (น.122/355)

<p> ปุ่ มเริม่การโฟกสั
อัตโนมัต ิ(น.50, 116, 257, 303)

<A> ปุ่ มล็อค AE/
ล็อคแฟลช FE/
<y> ปุ่ มแสดงภาพ
แบบดชัน/ีลดขนาด
(น.203, 232/353, 355)

ชอ่งสกรยูดึขาตัง้กลอ้ง
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แผง LCD

 หนา้จอจะแสดงผลเฉพาะการตัง้คา่ปัจจบุันทีถ่กูปรับใช ้

ความเร็วชตัเตอร์
ล็อคแฟลช FE (FEL)
กําลังทํางาน (buSY)
แฟลชในตัวกลอ้งเตรยีมทํางาน (buSY)
เตอืนเพือ่ล็อคการทํางานหลายหนา้ที ่(L)
เตอืนเมือ่ไมม่กีารด์ (Card)
เตอืนเมือ่การด์เต็ม (FuLL)
รหสัขอ้ผดิพลาด (Err)
ทําความสะอาดเซนเซอรภ์าพ (CLn)

เลอืกจดุโฟกสัอตัโนมัต ิ(MAF, 
SEL N, SEL AF)

คา่รรัูบแสง

ตวัแสดงระดบัคา่แสง
ปรมิาณการชดเชยแสง (น.200)
ชว่งการถา่ยภาพครอ่ม (น.201)

ระดบัแบตเตอรี ่
(น.42)

<P> ถา่ยภาพซอ้น 
(น.212)

ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

การโฟกสัอตัโนมัต ิ
(น.116, 274)
X
AF ครัง้เดยีว
9
AI Focus AF
Z
AI Servo AF
K
Servo AF
4 L
โฟกสัดว้ยตนเอง
(น.137, 288)

โหมดขบัเคลือ่น (น.138)
u ถา่ยภาพเดีย่ว
o ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วสงู
i ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วตํา่
B ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ
M ถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ
Q ตัง้เวลา: 10 ว/ิรโีมทคอนโทรล
k ตัง้เวลา: 2 ว/ิรโีมทคอนโทรล

<A> เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง (น.174)

<g> ความไวแสง ISO (น.148)

ความไวแสง ISO (น.148)

จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้
นับถอยหลงัการตัง้เวลา
เวลาเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์
หมายเลขขอ้ผดิพลาด/
รหัสขอ้ผดิพลาด (Err)
จํานวนภาพทีเ่หลอืในการบนัทกึ

โหมดวดัแสง (น.198)
q วัดแสงประเมนิทัง้

ภาพ
w วัดแสงบางสว่น
r วัดแสงแบบจดุ
e วัดแสงเฉลีย่หนัก

กลางภาพ

<p> 
การถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลา 
(น.223)
การถา่ยภาพดว้ยการตัง้เวลาคา้ง
ชตัเตอร ์(น.205)

การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่
เวลา (น.319)

<O> ชดเชยแสง (น.200)
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ขอ้มลูภายในชอ่งมองภาพ

 หนา้จอจะแสดงผลเฉพาะการตัง้คา่ปัจจบุันทีถ่กูปรับใช ้

โฟกสัอตัโนมตัแิบบโซน 
(เลอืกโซนดว้ยตนเอง) (น.120)

โฟกสัแบบเลอืกอัตโนมัต ิ45 จดุ 
(น.120)

รอบวงการวดัแสง
แบบจดุ (น.198)

โฟกสัอตัโนมัตจิดุเดยีว 
(เลอืกดว้ยตนเอง) (น.120)

ฉากปรับโฟกสั

จดุโฟกสัอตัโนมัต ิ
(น.120)

กรอบพืน้ทีโ่ฟกัสอัตโนมัต ิ
(น.120)

โฟกัสอัตโนมตัโิซนกวา้ง 
(เลอืกโซนดว้ยตนเอง) (น.120)

เสน้อัตราสว่นภาพ 
(น.146)

ตาราง (น.71)

วัดระดบั
อเิล็กทรอนกิส ์
(น.73)

การตรวจจับแสง
วบูวาบ (น.74, 179)

ความเร็วชตัเตอร ์(น.192)
ล็อคแฟลช FE (FEL)
กําลังทํางาน (buSY)
แฟลชในตัวกลอ้งเตรยีมทํางาน (buSY)
เตอืนเพือ่ล็อคการทํางานหลายหนา้ที ่(L)
เตอืนเมือ่ไมม่กีารด์/การด์มคีวามผดิพลาด (Card)
เตอืนเมือ่การด์เต็ม (FuLL)
รหสัขอ้ผดิพลาด (Err)

คา่รรัูบแสง (น.194)

เลอืกจดุ AF
(MAF, SEL N, SEL AF)

<y> ชดเชยระดับแสง
แฟลช (น.230, 233)

ตวัแสดงระดบัคา่แสง
ปรมิาณการชดเชยแสง (น.200)
ชว่งการถา่ยภาพครอ่ม (น.201)

เปิดไฟลดตาแดง

<A> เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง (น.174)
ความไวแสง ISO (น.148)

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ 
(น.145)
จํานวนภาพทีเ่หลอืในการถา่ย
ภาพซอ้น (น.213)

<o> ตัวแสดงการโฟกัส 
(น.78)

<g> ความไว
แสง ISO (น.148)

<d> ล็อคแฟลช FE 
(น.232) / ถา่ยภาพครอ่มแสง
แฟลชกําลงัทํางาน (น.242)
<e> ซงิคแ์ฟลชความเร็วสงู 
(น.241)

<D> แฟลชพรอ้มทํางาน 
(น.228, 233)
เตอืนเมือ่ล็อคแฟลช FE ไมไ่ดผ้ล

<A> ล็อค AE (น.203) / 
ถา่ยภาพครอ่มกําลังทํางาน 
(น.201)

<z> 
ระดับแบตเตอรี ่
(น.42)

สญัลักษณ์คําเตอืน 
(น.425)

<O> ชดเชยแสง (น.200)
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ปุ่ มโหมด
หมนุปุ่ มโหมดในขณะทีก่ดตรงกลางปุ่ มโหมดคา้งไว ้(ตัวปลดล็อคปุ่ มโหมด)

การถา่ยภาพพืน้ฐาน
สิง่ทีค่ณุตอ้งทําเพยีงแคก่ดปุ่ มชตัเตอร ์กลอ้งจะตัง้คา่ทกุอยา่งใหเ้หมาะสมกับ
วัตถหุรอืฉากในการถา่ยภาพ

A : ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ (น.78)
7 : ปิดแฟลช (น.83)
C : อตัโนมตัแิบบสรา้งสรรค ์(น.84)
8 : ฉากพเิศษ (น.88)

v: ฟิลเตอรส์รา้งสรรค ์(น.101)

P อาหาร (น.89) G ควบคมุแสงพืน้หลัง HDR (น.94)

C เด็ก (น.90) 2 บคุคล (น.95)

x แสงเทยีน (น.91) 3 ววิ (น.96)

6 บคุคลกลางคนื (น.92) 4 ระยะใกล ้(น.97)

F ถา่ยกลางคนืแบบมอืถอื (น.93) 5 กฬีา (น.98)

G ภาพหยาบ ขาว/ดํา (น.103) Z ลกูเลน่ภาพสน้ํีา (น.104)

W ซอฟตโ์ฟกสั (น.103) A ศลิปะมาตรฐาน HDR (น.104)

X เอฟเฟคเลนสต์าปลา (น.104) B ศลิปะ สสีดใส HDR (น.105)

H ลกูเลน่กลอ้งของเลน่ (น.104) C ศลิปะ คมเขม้ HDR (น.105)

c เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม (น.104) D ศลิปะ ลายนูน HDR (น.105)
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การถา่ยภาพสรา้งสรรค์

โหมดตา่งๆ เหลา่นีช้ว่ยใหค้ณุควบคมุการถา่ย
ภาพวตัถทุีห่ลากหลายไดต้ามทีต่อ้งการ
d : โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัต ิ(น.190)
s : ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร ์(น.192)
f : ระบคุา่รรัูบแสง (น.194)
a : ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง (น.196)
F : เปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์(น.204)

ต ัง้โหมดถา่ยภาพเอง
คณุสามารถบันทกึโหมดถา่ยภาพ (d/s/f/a/F) การโฟกสัอตัโนมตั ิ
การตัง้คา่เมนู ฯลฯ ไปยังตําแหน่งของปุ่ มโหมด w, x (น.445)
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แทน่ชารจ์แบตเตอรี ่รุน่ LC-E6E
แทน่ชารจ์สําหรับแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N/LP-E6 (น.34)

สายไฟ 

ชอ่งเสยีบสายไฟ

ชอ่งใสแ่บตเตอรีแ่พ็ค

ไฟแสดงสถานะขณะชารจ์
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1
การเร ิม่ตน้ใชง้าน

บทนีไ้ดอ้ธบิายขัน้ตอนการเตรยีมความพรอ้มกอ่นทีค่ณุจะเริม่
ทําการถา่ยภาพ และการทํางานพืน้ฐานตา่งๆ ของกลอ้ง

การผกูตดิสายคลอ้ง
สอดปลายสายคลอ้งผา่นหรูอ้ยสายคลอ้ง
ของกลอ้งจากทางดา้นลา่ง แลว้สอดผา่น
หัวรัดสายตามทีแ่สดงในภาพประกอบ 
ดงึสายใหต้งึและแน่ใจวา่สายจะไมห่ลวม
หรอืหลดุออกจากหัวรัด
ฝาปิดชอ่งมองภาพตดิอยูก่บัสายดว้ย
เชน่กัน (น.220)

ฝาปิดชอ่งมองภาพ



34

1 ถอดฝาครอบป้องกนัออก
 ถอดฝาครอบป้องกนัทีใ่หม้าพรอ้มกับ
แบตเตอรีอ่อก

2 ใสแ่บตเตอรี่
 ใสแ่บตเตอรีล่งในแทน่ชารจ์ใหแ้น่นพอด ี
ดังทีแ่สดงในภาพประกอบ

 เมือ่ตอ้งการถอดแบตเตอรีอ่อก ใหทํ้าตาม
วธิใีนทศิทางกลับกนั

3 ชารจ์แบตเตอรี่
 เชือ่มตอ่สายไฟเขา้กบัแทน่ชารจ์และเสยีบ
ปลั๊กเขา้กับเตา้รับ 

 การชารจ์จะเริม่ตน้ขึน้ทันทแีละไฟแสดง
สถานะขณะชารจ์จะกะพรบิเป็นสสีม้

 การชารจ์แบตเตอรีท่ ีไ่มม่พีลงังานเหลอือยู ่จะใชเ้วลาประมาณ 2 
ช ัว่โมง 30 นาท ีทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C / 73°F) ระยะเวลาในการชารจ์
แบตเตอรีจ่ะตา่งกนัไปขึน้อยูก่ับอณุหภมูแิวดลอ้มและความจพุลังงานของ
แบตเตอรีท่ีย่ังคงรับได ้

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

การชารจ์แบตเตอรี่

ระดบัการชารจ์
ไฟแสดงสถานะขณะชารจ์

สี ลกัษณะ
0-49%

สสีม้
กะพรบิหนึง่ครัง้ตอ่วนิาที

50-74% กะพรบิสองครัง้ตอ่วนิาที
75% หรอืสงูกวา่ กะพรบิสามครัง้ตอ่วนิาที

ชารจ์เต็ม สเีขยีว สวา่งขึน้
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การชารจ์แบตเตอรี่

 เมือ่ซือ้กลอ้งมา แบตเตอรีท่ ีม่ใีหย้งัไมไ่ดช้ารจ์จนเต็ม
ชารจ์แบตเตอรีก่อ่นใชง้าน

 ชารจ์แบตเตอรีก่อ่นหนึง่วนัหรอืในวนัทีจ่ะนํากลอ้งไปใช้
ขณะเก็บแบตเตอรีไ่ว ้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์แลว้จะคอ่ยๆ คายประจอุอกและมี
พลังงานลดลง

 ถอดแบตเตอรีแ่ละดงึปล ัก๊แทน่ชารจ์ออกจากเตา้รบั เมือ่เสร็จสิน้การ
ชารจ์

 คณุสามารถปิดฝาครอบในทศิทางทีต่า่งกนัเพือ่
แสดงใหเ้ห็นวา่แบตเตอรีไ่ดช้ารจ์แลว้หรอืไม่
หากชารจ์แบตเตอรีแ่ลว้ ใหปิ้ดฝาครอบโดยใหช้อ่ง
รปูแบตเตอรี ่<V> อยูต่รงกบัฉลากสฟ้ีาบน
แบตเตอรี ่หากใชแ้บตเตอรีห่มด ใหปิ้ดฝาครอบใน
ทศิทางกลับกนั

 เมือ่ไมไ่ดใ้ชก้ลอ้ง ควรถอดแบตเตอรีอ่อก
หากทิง้แบตเตอรีไ่วใ้นกลอ้งเป็นระยะเวลานาน ประจไุฟฟ้าจะถกูปลอ่ยออกที
ละนอ้ย สง่ผลใหม้กีารคายประจมุากเกนิไปและอายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้
ลง ควรปิดฝาครอบป้องกนัแบตเตอรีก่อ่นนําไปเกบ็ การเกบ็แบตเตอรีใ่นขณะที่
มกีารชารจ์ไฟจนเต็ม อาจทําใหป้ระสทิธภิาพการทํางานของแบตเตอรีล่ดลง

 แทน่ชารจ์แบตเตอรีส่ามารถนําไปใชใ้นตา่งประเทศได้
แทน่ชารจ์แบตเตอรีรุ่น่นีอ้อกแบบใหใ้ชง้านไดก้ับระบบไฟฟ้ากระแสสลับทีม่ี
แรงดันไฟฟ้าตัง้แต ่100 V จนถงึ 240 V และมคีวามถีใ่นชว่ง 50/60 Hz หาก
มคีวามจําเป็น สามารถใชต้ัวตอ่ปลั๊กทีม่จํีาหน่ายท่ัวไป สําหรับการเชือ่มตอ่
ปลั๊กไฟในแตล่ะประเทศได ้หา้มใชต้ัวแปลงกระแสไฟฟ้าแบบพกพาใดๆ 
กบัแทน่ชารจ์แบตเตอรี ่เพราะอาจทําใหแ้ทน่ชารจ์เสยีหายได ้

 หากแบตเตอรีใ่ชง้านไดไ้มน่านหลงัจากทีม่กีารชารจ์ไฟจนเต็ม แสดง
วา่แบตเตอรีอ่าจสิน้สดุอายกุารใชง้าน
ตรวจสอบประสทิธภิาพในการชารจ์ของแบตเตอรี ่(น.452) และซือ้แบตเตอรีก่อ้นใหม่

คาํแนะนําสาํหรบัการใชง้านแบตเตอรีแ่ละแทน่ชารจ์

 หลังจากถอดปล๊ักไฟของแทน่ชารจ์ออก อยา่เพิง่แตะขาปล๊ักกอ่นประมาณ 10 วนิาที
 หากประจุทีเ่หลอือยูข่องแบตเตอรี ่(น.452) เป็น 94% หรอืสงูกวา่ แบตเตอรีจ่ะ
ไมม่กีารชารจ์

 แทน่ชารจ์จะไมช่ารจ์แบตเตอรีรุ่น่อืน่ๆ นอกเหนอืจากแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N/
LP-E6
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ใสแ่บตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N (หรอื LP-E6) ทีช่ารจ์ไฟจนเต็มลงในตัวกลอ้ง 
ชอ่งมองภาพของกลอ้งจะสวา่งขึน้เมือ่ใสแ่บตเตอรี ่และมดืลงเมือ่ถอด
แบตเตอรีอ่อก หากไมไ่ดใ้สแ่บตเตอรี ่ภาพในชอ่งมองภาพจะเบลอและ
ไมส่ามารถจบัโฟกสัได้

1 เปิดฝาครอบ
 เลือ่นตัวล็อคตามทศิทางของลกูศรในภาพ
และเปิดฝาออก

2 ใสแ่บตเตอรี่
 ใสแ่บตเตอรีโ่ดยหนัขัว้ไฟฟ้าเขา้ทางดา้น
ใน

 ใสแ่บตเตอรีล่งไปจนกระทั่งล็อคเขา้สู่
ตําแหน่ง

3 ปิดฝาครอบ
 ปิดฝาครอบจนกระทั่งมเีสยีงปิดสนทิ

เปิดฝาครอบและถอดแบตเตอรี่
 ดันสลักล็อคแบตเตอรีต่ามทศิทางของ
ลกูศรในภาพ และดงึแบตเตอรีอ่อก

 เพือ่ป้องกันการลัดวงจรบรเิวณขัว้ไฟฟ้า 
แน่ใจวา่ไดส้วมฝาครอบป้องกนั (น.34) 
ทีม่ใีหไ้วก้บัแบตเตอรี่

การใสแ่ละถอดแบตเตอรี่

การใสแ่บตเตอรี่

การถอดแบตเตอรี่

ใชไ้ดเ้ฉพาะแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N/LP-E6
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คณุสามารถใชเ้มมโมรีก่ารด์ SD, SDHC, หรอื SDXC (แยกจําหน่าย) กบักลอ้ง 
เมมโมรีก่ารด์ SDHC และ SDXC แบบ UHS-I สามารถใชไ้ดเ้ชน่กนั และภาพที่
ถา่ยจะถกูบันทกึลงบนการด์

1 เปิดฝาครอบ
 เลือ่นฝาครอบตามทศิทางของลกูศรใน
ภาพเพือ่เปิดฝาออก

2 ใสก่ารด์
 หนัดา้นฉลากของการด์เขา้หาตวัคณุ
ตามทีแ่สดงในภาพ และใสเ่ขา้ไปจน
กระท ัง่คลกิลงตาํแหนง่

3 ปิดฝาครอบ
 ปิดฝาครอบและเลือ่นเขา้ไปตามทศิทาง
ของลกูศรทีแ่สดงจนกระท่ังมเีสยีงปิดสนทิ

 เมือ่คณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่
<1> จํานวนภาพทีถ่า่ยไดจ้ะแสดงขึน้
บนแผง LCD

การใสแ่ละถอดการด์

การใสก่ารด์

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่สวติซป้์องกนัการบนัทกึของการด์เลือ่นขึน้ไปทางดา้นบน 
เพือ่เปิดใชก้ารบนัทกึและการลบ

สวติซป้์องกันการบนัทกึ

จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้
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1 เปิดฝาครอบ
 ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
 แนใ่จวา่ไฟแสดงสถานะดบัลง แลว้
เปิดฝาออก

 หาก [กาํลงับนัทกึขอ้มลู...] แสดงอยู ่
ใหปิ้ดฝาครอบลง

2 ถอดการด์
 ดันการด์เขา้เบาๆ แลว้ปลอ่ยใหก้ารด์
เลือ่นออก

 ดงึการด์ออกมาตรงๆ แลว้ปิดฝาครอบลง

การถอดการด์

 จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้ขึน้อยูก่บัความจุทีเ่หลอือยูข่องการด์ คณุภาพในการบันทกึ
ภาพ ความไวแสง ISO และอืน่ๆ

 การตัง้คา่ [z1: ล ัน่ชตัเตอรข์ณะไมม่กีารด์] ไปที ่[ไมใ่ชง้าน] จะชว่ยป้องกนั
ไมใ่หค้ณุถา่ยภาพโดยไมไ่ดใ้สก่ารด์ (น.470)

ไฟแสดงสถานะ



39

การใสแ่ละถอดการด์

 เมือ่ไฟแสดงสถานะสวา่งขึน้หรอืกะพรบิ แสดงวา่ไฟลภ์าพกําลงัถูกบนัทกึ 
อา่นหรอืลบออกจากการด์ หรอืกําลงัถา่ยโอนขอ้มลู อยา่เปิดฝาครอบชอ่ง
ใสก่ารด์ออกในระหวา่งนี้
รวมท ัง้กระทาํส ิง่ตอ่ไปนีข้ณะทีไ่ฟแสดงสถานะสวา่งหรอืกะพรบิ มฉิะน ัน้
ขอ้มลูภาพ การด์ หรอืกลอ้งอาจเสยีหายได้
• ถอดการด์ออก
• ถอดแบตเตอรีอ่อก
• เขยา่หรอืกระแทกกลอ้ง
• ถอดและเสยีบสายไฟ (เมือ่ใชอ้ปุกรณ์เตา้รับภายในบา้น (แยกจําหน่าย, 
น.456))

 หากในการด์มไีฟลภ์าพทีบ่นัทกึอยูแ่ลว้ หมายเลขของไฟลภ์าพอาจไมเ่ริม่ตน้จาก 
0001 (น.184)

 หากมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดของการด์แสดงขึน้บนจอ LCD ใหถ้อดและใส่
การด์ใหมอ่กีครัง้ หากขอ้ผดิพลาดยงัคงแสดงอยู ่ใหล้องใชก้ารด์แผ่นอืน่
หากคณุสามารถถา่ยโอนภาพทัง้หมดภายในการด์ทีม่ปัีญหาไปยังคอมพวิเตอรไ์ด ้
ใหถ้า่ยโอนภาพใหเ้รยีบรอ้ย จากนัน้ทําการฟอรแ์มตการด์โดยใชก้ลอ้ง (น.64) 
การด์อาจกลับมาทํางานไดต้ามปกติ

 อยา่ใชน้ิว้มอืหรอืวตัถทุีเ่ป็นโลหะแตะบรเิวณจดุสมัผัสของการด์ อยา่ปลอ่ยใหจ้ดุ
สมัผัสโดนฝุ่ นหรอืน้ํา หากมคีราบสกปรกเกาะตดิอยูบ่นจุดสมัผัส อาจทําใหก้าร
อา่นขอ้มลูลม้เหลว

 การด์มัลตมิเีดยี (MMC) ไมส่ามารถใชไ้ด ้(ขอ้ผดิพลาดของการด์จะแสดงขึน้)
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หลังจากคณุพลกิเปิดจอ LCD คณุสามารถตัง้คา่ฟังกช์ัน่ของเมนู ใชก้ารถา่ยภาพ
แบบ Live View ถา่ยภาพเคลือ่นไหว ดภูาพหรอืเลน่ภาพเคลือ่นไหว คณุสามารถ
เปลีย่นทศิทางและมมุของจอ LCD

1 พลกิเปิดจอ LCD

2 หมนุจอ LCD
 เมือ่จอ LCD ถกูเปิดออก คณุสามารถหมนุ
จอขึน้ลง หรอืเกนิกวา่ 180° เพือ่หันไป
ทางวัตถุ

 มมุทีแ่สดงเป็นการประมาณเทา่นัน้

3 หนัจอเขา้หาตวัคณุ
 โดยปกต ิใหใ้ชก้ลอ้งโดยหนัจอ LCD 
เขา้หาตัวคณุ

การใชจ้อ LCD

180°

175°

90°

ควรระมดัระวังไมฝื่นและหกับานพับขณะหมนุจอ LCD

 เมือ่ไมใ่ชก้ลอ้ง ใหปิ้ดจอ LCD โดยหนัหนา้จอเขา้ดา้นใน ซึง่จะชว่ยปกป้องหนา้จอ
 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View หรอืถา่ยภาพเคลือ่นไหว การหนัจอ LCD 
ไปทางวตัถจุะแสดงภาพแบบในกระจกบนหนา้จอ (ขวา/ซา้ยกลับกนั)
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เมือ่คณุเปิดสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้ง และหนา้จอการต ัง้คา่วนัที/่เวลา/โซน
ปรากฏขึน้ โปรดดหูนา้ 43 เพือ่ต ัง้วนัที/่เวลา/โซน

<1> : เปิดการทํางานของกลอ้ง
<2> : ปิดกลอ้งและไมม่กีารทํางาน ให ้

ปรับสวติซม์าทีตํ่าแหน่งนีเ้มือ่ไม่
ไดใ้ชก้ลอ้ง

 เมือ่ใดกต็ามทีค่ณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้ง
ไปที ่<1> หรอื <2> การทําความ
สะอาดเซนเซอรจ์ะเริม่ตน้ขึน้โดยอตัโนมัต ิ
(อาจไดย้นิเสยีงเบาๆ) ระหวา่งการทํา
ความสะอาดเซนเซอร ์จอ LCD จะแสดง 
<f>

 คณุยังคงสามารถถา่ยภาพไดใ้นระหวา่งการทําความสะอาดเซนเซอรโ์ดยการ
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ (น.50) เพือ่หยดุทําความสะอาดแลว้ถา่ยภาพ

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

 เพือ่เป็นการประหยัดพลังงาน กลอ้งจะปิดลงโดยอตัโนมัตหิลังจากไมม่กีาร
ใชง้านใดๆ ประมาณ 1 นาท ีหากตอ้งการเปิดกลอ้งอกีครัง้ เพยีงแคก่ดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ (น.50)

 คณุสามารถเปลีย่นเวลาปิดกลอ้งอตัโนมตัโิดยใช ้[52: ปิดสวติชอ์ตัโนมตั]ิ 
(น.66)

การเปิดสวติซก์ลอ้ง

การทาํความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมตั ิ

3 ปิดสวติซอ์ตัโนมตั ิ

หากคณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> ในขณะทีก่ลอ้งกําลังบนัทกึภาพลง
ในการด์ ขอ้ความ [กําลงับนัทกึขอ้มลู...] จะแสดงขึน้ และกลอ้งจะปิดลงหลังจาก
การบันทกึภาพเสร็จสิน้
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เมือ่ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<1> พลังงานของแบตเตอรีจ่ะแสดงเป็น
ระดับใดระดับหนึง่ในหกระดับ ไอคอนแบตเตอรีท่ีกํ่าลังกะพรบิ (b) หมายถงึ
แบตเตอรีจ่ะหมดในไมช่า้

จํานวนภาพทีถ่า่ยได้ (จํานวนภาพโดยประมาณ)

 จํานวนทีไ่ดน้ี้ข ึน้อยูก่บัการทดสอบดว้ยแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N ทีช่ารจ์ไฟจนเต็ม ไม่
ใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View และตรงตามมาตรฐานของ CIPA (Camera & Imaging 
Products Association)

 จํานวนภาพทีถ่า่ยไดโ้ดยใชแ้บตเตอรีก่ร ิ๊ป รุน่ BG-E14 (แยกจําหน่าย)
• ดว้ย LP-E6N สองกอ้น: ถา่ยภาพไดป้ระมาณสองเทา่จากจํานวนภาพทีถ่า่ยไดเ้มือ่ไม่
ใชแ้บตเตอรีก่ร ิ๊ป

• ดว้ยถา่นอลัคาไลน ์AA/LR6 ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C / 73°F): ประมาณ 560 ภาพเมือ่
ไมใ่ชแ้ฟลช, ประมาณ 400 ภาพเมือ่ใชแ้ฟลช 50%

z ตวัแสดงระดบัแบตเตอรี่

ลกัษณะ z x c m b n
ระดบั 100 - 70 69 - 50 49 - 20 19 - 10 9 - 1 0

อณุหภูม ิ อณุหภมูหิอ้ง 
(23°C / 73°F)

อณุหภมูติํา่ 
(0°C / 32°F)

ไมใ่ชแ้ฟลช 1390 1250

ใชแ้ฟลช 50% 960 860

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

 จํานวนภาพทีถ่า่ยไดอ้าจลดลงขึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ยภาพทีแ่ทจ้รงิ
 การทํางานของเลนสใ์ชพ้ลังงานจากแบตเตอรีข่องกลอ้ง พลงังานแบตเตอรีอ่าจ
หมดเร็วขึน้แลว้แตช่นดิของเลนสท์ีใ่ช ้

 สําหรับจํานวนภาพทีถ่่ายไดเ้มือ่ใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View โปรดดหูนา้ 257
 โปรดด ู[53: ขอ้มูลแบตเตอรี]่ เพือ่ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรีอ่ยา่งละเอยีด 

(น.452)
 เมือ่ใชแ้บตเตอรีก่ร ิ๊ป รุน่ BG-E14 (แยกจําหน่าย) ทีใ่สแ่บตเตอรี ่AA/R6 จะแสดง
พลังงานเป็นสีร่ะดบั ([x/m] จะไมแ่สดงขึน้)
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เมือ่คณุเปิดใชง้านกลอ้งเป็นครัง้แรก หรอืเมือ่วันที/่เวลา/โซนทีต่ัง้ไวถ้กูยกเลกิ 
หนา้จอการตัง้คา่วันที/่เวลา/โซนจะปรากฏขึน้ ใหทํ้าตามขัน้ตอนดา้นลา่งนีเ้พือ่
ตัง้ไทมโ์ซนกอ่น ดว้ยการตัง้คา่กลอ้งไปยังไทมโ์ซนทีค่ณุอาศัยอยูใ่นปัจจบุัน 
เมือ่คณุออกเดนิทาง คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ไปยงัไทมโ์ซนทีถ่กูตอ้งของ
ปลายทางของคณุและกลอ้งจะปรับวนัที/่เวลาโดยอัตโนมัติ
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]
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืกแท็บ 

[52]
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืก [วนัที/่
เวลา/โซน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 ต ัง้ไทมโ์ซน
 [London] ถกูต ัง้เป็นคา่เร ิม่ตน้
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืก 

[ไทมโ์ซน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 การต ัง้คา่วนัที ่เวลา และไทมโ์ซน

 ขัน้ตอนการตัง้คา่เมนูไดอ้ธบิายไวใ้นหนา้ 58
 เวลาทีแ่สดงอยูต่รง [ไทมโ์ซน] ในขัน้ตอนที ่3 เป็นความตา่งของเวลาเมือ่เทยีบ
กบัเวลามาตรฐานสากล (UTC)
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 เลอืกกลอ่ง [โซน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกไทมโ์ซน 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หากคณุไมเ่ห็นไทมโ์ซนของคณุ คณุยัง
สามารถตัง้คา่ความตา่งของเวลากับ UTC 
ไดโ้ดยตรง ในกรณีนี ้กดปุ่ ม <Y> <Z> 
เพือ่เลอืกกลอ่ง [ความตา่งของเวลา] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0> เพือ่ให ้<r> 
แสดงขึน้

 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่ตัง้คา่ จากนัน้
กดปุ่ ม <0> (กลับไปยัง <s>)

 หลังจากการตัง้คา่ ใหก้ดปุ่ ม <Y> <Z> 
เพือ่เลอืก [ตกลง] จากนัน้กดปุ่ ม <0> 
หนา้จอกอ่นหนา้จะปรากฏขึน้อกีครัง้

 4 ต ัง้วนัทีแ่ละเวลา
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืกตัวเลข
 กดปุ่ ม <0> เพือ่ให ้<r> แสดงขึน้
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่ตัง้คา่ จากนัน้
กดปุ่ ม <0> (กลับไปยัง <s>)

5 ต ัง้การปรบัเวลาในฤดรูอ้น
 ตัง้เมือ่ตอ้งการใช ้
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืก [Y]
 กดปุ่ ม <0> เพือ่ให ้<r> แสดงขึน้
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืก [Z] จาก
นัน้กดปุ่ ม <0>

 เมือ่ตัง้การปรับเวลาในฤดรูอ้นเป็น [Z] 
เวลาทีต่ัง้ไวใ้นขัน้ตอนที ่4 จะเร็วขึน้ 1 
ชัว่โมง หากตัง้เป็น [Y] จะยกเลกิการ
ปรับเวลาในฤดรูอ้น และเวลาจะถอยกลับ
มา 1 ชัว่โมง
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3 การตัง้คา่วันที ่เวลา และไทมโ์ซน

6 ออกจากการต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืก [ตกลง] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 วนัที/่เวลา/โซน และการปรับเวลาในฤดู
รอ้นจะถกูบันทกึไว ้และจะแสดงหนา้เมนู
อกีครัง้

การตัง้คา่วันที/่เวลา/โซนอาจถกูยกเลกิในกรณีตอ่ไปนี ้หากเกดิกรณีนีข้ ึน้ ใหต้ัง้วันที/่
เวลา/โซนอกีครัง้
• เมือ่จัดเก็บกลอ้งโดยถอดแบตเตอรีอ่อก
• เมือ่แบตเตอรีข่องกลอ้งหมดพลังงาน
• เมือ่กลอ้งอยูภ่ายใตส้ภาพอณุหภมูทิีตํ่า่กวา่จุดเยอืกแข็งเป็นระยะเวลานาน

 วนัที/่เวลาทีต่ัง้จะเริม่เมือ่คณุกดปุ่ ม [ตกลง] ในขัน้ตอนที ่6
 หลังจากมกีารเปลีย่นไทมโ์ซนหรอืการตัง้คา่ความตา่งของเวลา ใหต้รวจสอบวา่
วนัทีแ่ละเวลาไดต้ัง้คา่ถูกตอ้งแลว้
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1 แสดงหนา้จอเมนู
 กดปุ่ ม <M> เพือ่แสดงหนา้จอเมนู

2 ภายใตแ้ท็บ [52] เลอืก [ภาษาK]
 กดปุ่ ม <Q> และเลอืกแท็บ [5]
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืกแท็บ 

[52]
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืก 

[ภาษาK] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 ต ัง้ภาษาทีต่อ้งการ
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกภาษา จาก
นัน้กดปุ่ ม <0>

 ภาษาทีใ่ชแ้สดงบนหนา้จอจะเปลีย่นไป

3 การเลอืกภาษาทีใ่ชแ้สดง
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กลอ้งนีส้ามารถใชก้บัเลนส ์EF และ EF-S ของแคนนอนทกุชนดิ ไมส่ามารถใช้
กบัเลนส ์EF-M ได้

1 ถอดฝาปิด
 ถอดฝาปิดดา้นทา้ยเลนสแ์ละฝาปิดกลอ้ง
ออก โดยหมนุตามทศิทางของลกูศรในภาพ

2 ตดิเลนส์
 จัดตําแหน่งจดุสขีาวหรอืสแีดงของเลนสใ์ห ้
ตรงกบัจดุบนกลอ้งทีม่สีเีดยีวกนั หมนุเลนส์
ตามทศิทางของลกูศรในภาพ จนกระท่ัง
คลกิลงตําแหน่ง

3 ปรบัสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของ
เลนสไ์ปที ่<AF>
 <AF> หมายถงึ Autofocus (การโฟกสั
อตัโนมัต)ิ

 หากปรับสวติซไ์ปที ่<MF> (โฟกสัดว้ย
ตนเอง) ระบบโฟกัสอตัโนมัตจิะไมทํ่างาน

4 ถอดฝาปิดหนา้เลนสอ์อก

การตดิและถอดเลนส์

การตดิเลนส์

จดุสขีาว

จดุสแีดง

การลดฝุ่ นเขา้ไปภายในตวักลอ้ง
 ควรถอดเปลีย่นเลนสอ์ยา่งรวดเร็วในบรเิวณทีม่ฝีุ่ นละอองนอ้ย
 เมือ่จัดเก็บกลอ้งโดยไมไ่ดต้ดิเลนสไ์ว ้ควรแน่ใจวา่ไดปิ้ดฝากลอ้งเสมอ
 กําจัดฝุ่ นบนฝากลอ้งกอ่นนําไปปิด
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ใชน้ิว้มอืหมนุวงแหวนซูมของเลนส์
 หากคณุตอ้งการซมูภาพ ใหทํ้ากอ่นทีจ่ะ
โฟกสั เพราะการหมนุวงแหวนซมูหลังจาก
ทีโ่ฟกสัไดแ้ลว้ อาจทําใหเ้สยีการโฟกสั

ขณะทีก่ดปุ่ มปลดล็อคเลนสค์า้งไว ้
ใหห้มนุเลนสต์ามทศิทางของลกูศร
ในภาพ
 หมนุเลนสไ์ปจนสดุ แลว้ถอดออก
 ปิดฝาทา้ยเลนสท์ีถ่อดแลว้

การซูม

การถอดเลนส์

 หา้มสอ่งกลอ้งดดูวงอาทติยโ์ดยตรงไมว่า่ใชเ้ลนสช์นดิใด เพราะอาจเป็นอันตราย
ตอ่สายตา

 เมือ่ทาํการตดิหรอืถอดเลนส ์ควรปรบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
 หากสว่นหนา้ของเลนส ์(วงแหวนโฟกสั) หมนุขณะมกีารโฟกสัอัตโนมัต ิอยา่แตะ
ตรงสว่นทีก่ําลังหมนุ

มุมมอง
เนือ่งจากเซนเซอรม์ขีนาดเล็กกวา่ฟิลม์ 
35 มม. ดังนัน้มมุมองของเลนสท์ีใ่ชง้าน
จะเทยีบเทา่กบัมมุมองของเลนสท์ีร่ะบุ
ความยาวโฟกสัประมาณ 1.6x

ขนาดของเซนเซอร ์
(โดยประมาณ)
(22.3 x 14.9 มม. / 
0.88 x 0.59 นิว้)
ขนาดของฟิลม์ 35 มม. 
(36 x 24 มม. / 
1.42 x 0.94 นิว้)
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หมนุปุ่ มปรบัแกส้ายตา
 หมนุปุ่ มไปทางซา้ยหรอืขวา เพือ่ใหจ้ดุ

โฟกสัอตัโนมตัใินชอ่งมองภาพดคูมชดัทีส่ดุ
 หากหมนุปุ่ มไมส่ะดวก ใหถ้อดยางครอบ
ชอ่งมองภาพออก (น.220)

เพือ่ใหไ้ดภ้าพทีค่มชดั พยายามถอืกลอ้งใหน้ิง่ทีส่ดุเพือ่ลดการสัน่ของกลอ้ง

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

การทาํงานข ัน้พืน้ฐาน

การปรบัความชดัเจนในชอ่งมองภาพ

การถอืกลอ้ง

หากการปรับแกส้ายตายงัไมส่ามารถทําใหภ้าพในชอ่งมองภาพชดัขึน้ แนะนําใหใ้ช ้
เลนสป์รับแกส้ายตาซรีีส่ ์E (แยกจําหน่าย)

การถอืกลอ้งถา่ยภาพแนวตัง้การถอืกลอ้งถา่ยภาพแนวนอน

สําหรับการถา่ยภาพดว้ยการมองจอ LCD โปรดดหูนา้ 82 และ 255
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การทํางานของปุ่ มชตัเตอรแ์บง่เป็นสองจังหวะ คณุสามารถกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่ จากนัน้กดปุ่ มชตัเตอรต์อ่จนสดุ

กดลงครึง่หนึง่
ระบบโฟกสัอัตโนมัตแิละการเปิดรับแสง
อตัโนมัตจิะเริม่ทํางาน โดยจะตัง้คา่ความเร็ว
ชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง
การตัง้คา่เปิดรับแสง (ความเร็วชตัเตอรแ์ละ
คา่รรัูบแสง) จะแสดงในชอ่งมองภาพและบน
แผง LCD (0)

กดลงจนสดุ
กลอ้งจะลั่นชตัเตอรแ์ละถา่ยภาพ

ป้องกนัการส ัน่ของกลอ้ง
การเคลือ่นไหวขณะใชม้อืถอืกลอ้งในระหวา่งชว่งทีม่กีารเปิดรับแสงถอืวา่เป็น
การสัน่ของกลอ้ง ซึง่อาจทําใหภ้าพเบลอ เพือ่ป้องกนัการสัน่ของกลอ้ง โปรด
ระวังดังตอ่ไปนี:้

• ถอืกลอ้งใหน้ิง่ตามภาพทีแ่สดงกอ่นหนา้นี้
• กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ทําการโฟกัสอตัโนมัต ิจากนัน้กดปุ่ มชตัเตอร์
ลงชา้ๆ จนสดุ

ปุ่ มชตัเตอร์

 ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์การกดปุ่ ม <p> จะเหมอืนกบัการกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

 หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุทันทโีดยไมก่ดลงครึง่หนึง่กอ่น หรอืหากคณุกด
ปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่แลว้กดลงจนสดุทันท ีกลอ้งจะใชเ้วลาสกัครูก่อ่นทีจ่ะถ่าย
ภาพ

 แมใ้นขณะทีแ่สดงเมนู เลน่ภาพ หรอืบันทกึภาพ คณุสามารถกลับไปเตรยีมถา่ย
ภาพตอ่ไดโ้ดยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
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การทํางานขัน้พืน้ฐาน

หมนุปุ่ มโหมดในขณะทีก่ดตวัปลด
ล็อคตรงกลางปุ่ มคา้งไว้
ใชเ้พือ่ตัง้คา่โหมดถา่ยภาพ

(1) หลงัจากกดปุ่ มหนึง่แลว้ หมนุปุ่ ม 
<6>
เมือ่คณุกดปุ่ ม เชน่ <f> <R> 
<i> <D> ฟังกช์ัน่นัน้จะคงถกูเลอืกอยู่
ภายในชว่งการตัง้เวลา (9) ในระหวา่งนี ้
คณุสามารถหมนุปุ่ ม <6> เพือ่ปรับการตัง้
คา่ทีต่อ้งการ
เมือ่การเลอืกฟังกช์ัน่สิน้สดุลงหรอืหากคณุกด
ปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กลอ้งจะเตรยีมพรอ้ม
สําหรับถา่ยภาพ
 ใชปุ้่ มนีเ้พือ่เลอืกหรอืตัง้คา่การทํางานของ 

AF โหมดขับเคลือ่น ความไวแสง ISO 
โหมดวัดแสง เลอืกจดุ AF และอืน่ๆ

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

ปุ่ มโหมด

6 ปุ่ มหมนุหลกั

การทํางานดว้ยวธิทีี ่(1) สามารถทําไดแ้มว้า่สวติซ ์<R> จะปรับขึน้ทางดา้นบน 
(ล็อคการทํางานหลายหนา้ที,่ น.54)
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(1) หลงัจากกดปุ่ มหนึง่แลว้ หมนุปุ่ ม 
<5>
เมือ่คณุกดปุ่ ม เชน่ <f> <R> 
<i> <D> ฟังกช์ัน่นัน้จะคงถกูเลอืกอยู่
ภายในชว่งการตัง้เวลา (9) ในระหวา่งนี ้
คณุสามารถหมนุปุ่ ม <5> เพือ่ปรับการตัง้
คา่ทีต่อ้งการ
เมือ่การเลอืกฟังกช์ัน่สิน้สดุลงหรอืหากคณุกด
ปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กลอ้งจะเตรยีมพรอ้ม
สําหรับถา่ยภาพ
 ใชปุ้่ มนีเ้พือ่เลอืกหรอืตัง้คา่การทํางานของ 

AF โหมดขับเคลือ่น ความไวแสง ISO 
โหมดวัดแสง เลอืกจดุ AF และอืน่ๆ

(2) หมนุปุ่ ม <5> เทา่น ัน้
ในขณะทีม่องชอ่งมองภาพหรอืแผง LCD 
ใหห้มนุปุ่ ม <5> เพือ่ปรับเปลีย่นการตัง้คา่
 ใชปุ้่ มนีเ้พือ่ตัง้คา่ปรมิาณการชดเชยแสง 
คา่รรัูบแสงสําหรับการตัง้คา่ระดับแสงดว้ย
ตนเอง และอืน่ๆ

5 ปุ่ มหมนุควบคมุทนัใจ

การทํางานดว้ยวธิทีี ่(1) สามารถทําไดแ้มว้า่สวติซ ์<R> จะปรับขึน้ทางดา้นบน 
(ล็อคการทํางานหลายหนา้ที,่ น.54)
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ปุ่ มอเนกประสงค ์<9> มแีปดปุ่ มกดทีเ่อยีงไปในทศิทางทีแ่สดงโดยลกูศร
 ใชแ้ปดปุ่ มกดนีเ้พือ่เลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
ปรับแกส้มดลุแสงขาว เลือ่นจดุโฟกสั
อตัโนมัตหิรอืกรอบขยายภาพระหวา่งการ
ถา่ยภาพแบบ Live View หรอืการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว หรอืเลือ่นดสูว่นตา่งๆ 
ของภาพทีถ่กูขยายระหวา่งการเลน่ภาพ

 สําหรับเมนูและการควบคมุทันใจ ปุ่ มอเนก
ประสงคจ์ะทํางานเฉพาะในแนวตัง้และ
แนวนอน <W> <X> <Y> <Z> ไม่
ทํางานในแนวทแยงมมุ

9 ปุ่ มอเนกประสงค์

การเลอืกจุดโฟกสัอัตโนมัต ิการปรับแกส้มดลุแสงขาว และการเลือ่นดสูว่นตา่งๆ ของ
ภาพทีถ่กูขยายระหวา่งการเลน่ภาพสามารถทําไดแ้มว้า่สวติซ ์<R> จะปรับขึน้
ทางดา้นบน (ล็อคการทํางานหลายหนา้ที,่ น.54)
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หากตัง้คา่ [54: ล็อคหลายหนา้ที]่ และเลือ่นสวติซ ์<R> ขึน้ไปทางดา้น
บน กลอ้งจะป้องกนัการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ของคณุจากการหมนุเลือ่นปุ่ มหมนุ
หลัก ปุ่ มหมนุควบคมุทันใจ และปุ่ มอเนกประสงค ์หรอืการสมัผัสแผงสมัผสัโดย
ไมไ่ดต้ัง้ใจ

สวติซ ์<R> ปรับลงทางดา้นลา่ง: 
ปลดล็อค
สวติซ ์<R> ปรับขึน้ทางดา้นบน: 
ล็อคอยู่

1 เลอืก [ล็อคหลายหนา้ที]่
 ภายใตแ้ท็บ [54] เลอืก [ล็อคหลาย
หนา้ที]่ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เพิม่เครือ่งหมายถกู [X] ไปทีต่วั
ควบคมุกลอ้งทีต่อ้งการล็อค
 เลอืกตัวควบคมุกลอ้งและกดปุ่ ม <0> 
เพือ่เพิม่เครือ่งหมายถกู [X]

 เลอืก [ตกลง]
 ตัวควบคมุกลอ้งทีเ่ลอืกจะถกูล็อคเมือ่
สวติซล็์อคหลายหนา้ทีอ่ยูใ่นตําแหน่งล็อค

R ล็อคการทาํงานหลายหนา้ที่

 หากสวติซ ์<R> ถกูปรับขึน้ทางดา้นบนและคณุพยายามใชต้ัวควบคมุกลอ้ง
ใดๆ ทีล็่อคอยู ่(ยกเวน้ในกรณีทีต่ัง้คา่เป็น [hแบบสมัผสั]) <L> จะแสดงขึน้
ในชอ่งมองภาพและบนแผง LCD สําหรับหนา้จอการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ 
(น.55) [LOCK] จะแสดงขึน้มา และในระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View 
[LOCK] จะแสดงขึน้บนจอ LCD

 โดยคา่เริม่ตน้ เมือ่ทําการล็อค ปุ่ ม <5> จะถูกล็อค
 ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน สามารถตัง้คา่ไดเ้ฉพาะ [hแบบสมัผสั]
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การทํางานขัน้พืน้ฐาน

คณุสามารถทําใหแ้ผง LCD สวา่งไดโ้ดยการ
กดปุ่ ม <U> เปิด (9) หรอืปิดแสงสวา่ง
แผง LCD ไดโ้ดยการกดปุ่ ม <U>

หลังจากคณุกดปุ่ ม <B> หลายๆ ครัง้ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพจะแสดง
ขึน้มา
ดว้ยการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพทีแ่สดง คณุสามารถหมนุปุ่ มโหมดเพือ่ดกูารตัง้คา่
สําหรับแตล่ะโหมดถา่ยภาพ (น.451)
การกดปุ่ ม <Q> จะเปิดใชก้ารควบคมุการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพแบบทันใจ 
(น.56)
กดปุ่ ม <B> อกีครัง้เพือ่ปิดการแสดง

U การใหแ้สงสวา่งแผง LCD

การแสดงการต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ถา่ยภาพ

ในระหวา่งทีเ่ปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์การกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุจะปิดแสงสวา่ง
แผง LCD
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คณุสามารถเลอืกและตัง้คา่ฟังกช์ัน่การถา่ยภาพทีแ่สดงบนจอ LCD ไดโ้ดยตรง 
ซึง่เรยีกวา่การควบคมุทันใจ

1 กดปุ่ ม <Q> (7)
 หนา้จอควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้

2 ต ัง้ฟงักช์ ัน่ทีต่อ้งการ
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลอืกฟังกช์ัน่

 การตัง้คา่ของฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกและคํา
แนะนําคณุสมบัต ิ(น.75) จะปรากฏขึน้

 หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่ปรับ
เปลีย่นการตัง้คา่

3 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ
 ภาพทีถ่า่ยจะแสดงขึน้

Q การควบคมุฟงักช์ ัน่การถา่ยภาพแบบทนัใจ

โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน โหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค์

 สําหรับฟังกช์ัน่ทีส่ามารถตัง้คา่ไดใ้นโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน และขัน้ตอนการตัง้คา่ 
โปรดดหูนา้ 107

 ในขัน้ตอนที ่1 และ 2 คณุยงัสามารถใชห้นา้จอสมัผัสของจอ LCD (น.61)
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Q การควบคมุฟังกช์ัน่การถา่ยภาพแบบทนัใจ

 เลอืกฟังกช์ัน่ทีต่อ้งการ และกดปุ่ ม <0> 
หนา้จอการตัง้คา่ของฟังกช์ัน่จะปรากฏขึน้

 หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> หรอืกดปุ่ ม 
<Y> <Z> เพือ่ปรับเปลีย่นการตัง้คา่ 
นอกจากนีย้ังมบีางฟังกช์ัน่ทีต่ัง้คา่โดยการ
กดปุ่ ม <B>, <B> หรอื <L>

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ยนืยันการตัง้คา่ 
และกลับสูห่นา้จอควบคมุทันใจ

 เมือ่คณุเลอืก <V> (น.433) หรอื 
<H> (น.120) และกดปุ่ ม <M> 
หนา้จอกอ่นหนา้จะปรากฏขึน้อกีครัง้

ตวัอยา่งหนา้จอควบคมุทนัใจ

การควบคมุทนัใจ

ความเร็วชตัเตอร ์(น.192)

การโฟกสัอตัโนมัต ิ(น.116)

ปรับแกส้มดลุแสงขาว (น.167)

โหมดถา่ยภาพ*1 (น.30) เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง*2 (น.174)

ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัต ิ(น.169)

โหมดวัดแสง (น.198)

รปูแบบภาพ (น.154)

ชดเชยแสง/
ตัง้คา่ถา่ยภาพครอ่ม

(น.200/201)

ชดเชยระดับแสงแฟลช (น.230)

ความไวแสง ISO (น.148)

คณุภาพในการบนัทกึภาพ 
(น.142)

คา่รรัูบแสง (น.194)

ฟังกช์ัน่ Wi-Fi*3

โหมดขับเคลือ่น (น.138)

ตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง (น.433)

ถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว (น.168)

ล็อค AE*2 (น.203)

โหมดเลอืกพืน้ที ่AF (น.121)

สมดลุแสงขาว (น.162)

ยอ้นกลบั

*1 : สามารถตัง้คา่ไดเ้มือ่ปรับปุ่ มปรับโหมดไปที ่<8> หรอื <v> เทา่นัน้
*2 : ฟังกช์ัน่เหลา่นีไ้มส่ามารถตัง้คา่ไดด้ว้ยการควบคมุทันใจ
*3 : โปรดดคููม่อืการใชง้านฟังกช์ัน่ไรส้าย

<0>
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คณุสามารถปรับการตัง้คา่ตา่งๆ โดยใชเ้มนู เชน่ คณุภาพในการบันทกึภาพ 
วันทีแ่ละเวลา และอืน่ๆ

* แท็บเมนูและรายการเมนูบางอยา่งจะไมแ่สดงในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน

3 การทาํงานของเมนู

เมนูในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน

เมนูในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค์

ปุ่ ม <W><X>
<Y><Z>

จอ LCD

ปุ่ ม <0>

ปุ่ ม <M>
ปุ่ ม <Q>

รายการเมนู ตัง้คา่เมนู

z: ถา่ยภาพ

5: ตัง้คา่

9: เมนูสว่นตัว

3: เลน่ภาพ
8: ตัง้คา่ระบบสว่นตัว

แท็บหลกัแท็บรอง
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3 การทํางานของเมนู

1 แสดงหนา้จอเมนู
 กดปุ่ ม <M> เพือ่แสดงหนา้จอเมนู

2 เลอืกแท็บ
 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <Q> จะเลือ่น
เปลีย่นแท็บหลัก (กลุม่ฟังกช์ัน่ตา่งๆ)

 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืกแท็บรอง
 ตวัอยา่งเชน่ ในคูม่อืนี ้แท็บ [z3] หมาย
ถงึหนา้จอทีแ่สดงเมือ่แท็บ z (ถา่ยภาพ) 
ที ่[3] ถกูเลอืก

3 เลอืกรายการทีต่อ้งการ
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกรายการ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

4 เลอืกการต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ (บางครัง้
คณุจําเป็นตอ้งกดทัง้ปุ่ ม <W> <X> 
หรอื <Y> <Z> เพือ่เลอืกการตัง้คา่)

 การตัง้คา่ปัจจบุันทีเ่ลอืกจะแสดงเป็นสี
น้ําเงนิ

5 ปรบัการต ัง้คา่ทีต่อ้งการ
 กดปุ่ ม <0> เพือ่ตัง้คา่

6 ออกจากการต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <M> เพือ่กลับสูห่นา้ทีแ่สดง
การตัง้คา่ฟังกช์ัน่การถา่ยภาพ

ข ัน้ตอนการต ัง้คา่เมนู
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ตัวอยา่งเชน่: เมือ่ตัง้คา่ลด 
จดุรบกวนถา่ยหลายภาพ

รายการเมนูทีม่สีจีางไมส่ามารถตัง้คา่ได ้
รายการเมนูจะจางลงหากการตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่
ครอบคลมุรายการนี้

คณุสามารถดฟัูงกช์ัน่ทีม่ผีลครอบคลมุไดโ้ดย
เลอืกรายการเมนูทีม่สีจีางและกดปุ่ ม <0>
หากคณุยกเลกิการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ทีม่ผีลครอบ
คลมุ รายการเมนูทีม่สีจีางจะกลับมาตัง้คา่ได ้

รายการเมนูทีม่สีจีาง

 ในขัน้ตอนที ่2 คณุยังสามารถหมนุปุ่ ม <6> เพือ่เลอืกแท็บเมนู ในขัน้ตอนที ่4 
คณุยงัสามารถหมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกการตัง้คา่บางอยา่ง

 ในขัน้ตอนที ่2 ถงึ 5 คณุยังสามารถใชห้นา้จอสมัผัสของจอ LCD (น.61)
 คําอธบิายเกีย่วกบัฟังกช์ัน่ตา่งๆ ของเมนูในทีน่ี ้ถอืวา่คณุไดก้ดปุ่ ม <M> 
เพือ่แสดงหนา้จอเมนูแลว้

 หากตอ้งการยกเลกิการจัดการ ใหก้ดปุ่ ม <M>
 สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัแตล่ะรายการเมนู โปรดดหูนา้ 470

รายการเมนูทีม่สีจีางบางรายการจะไมแ่สดงฟังกช์ัน่ทีม่ผีลครอบคลมุ

เมือ่ใช ้[54: ลบการต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมด] คณุสามารถรเีซ็ตฟังกช์ัน่ของเมนูเป็นคา่
เริม่ตน้ (น.68)
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จอ LCD เป็นแผงทีไ่วตอ่การสมัผัสซึง่คณุสามารถสัง่งานไดด้ว้ยนิว้มอืของคณุ

ตวัอยา่งการแสดงผล (การควบคมุทนัใจ)
 ใชน้ิว้ของคณุแตะ (สมัผัสชัว่ครูแ่ลว้เอานิว้
ออก) บนจอ LCD

 ดว้ยการแตะ คณุสามารถเลอืกเมนู ไอคอน 
ฯลฯ ทีแ่สดงอยูบ่นจอ LCD

 เมือ่การทํางานของหนา้จอสมัผัสสามารถ
ใชไ้ด ้กรอบจะปรากฏขึน้รอบไอคอน 
(นอกจากบนหนา้จอเมนู)
ตวัอยา่งเชน่ เมือ่คณุแตะบน [Q] หนา้จอ
ควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้ คณุสามารถ
กลับสูห่นา้จอกอ่นหนา้ไดโ้ดยการแตะบน 
[2]

การทํางานทีใ่ชไ้ดด้ว้ยการแตะหนา้จอ
 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ของเมนูหลังจากกดปุ่ ม <M>
 การควบคมุทันใจ
 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่หลังจากกดปุ่ ม <f>, <R>, <i>, <D>, 

<S> หรอื <B>
 ชตัเตอรแ์บบแตะระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View
 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View
 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
 การเลน่ภาพ

d การใชห้นา้จอสมัผสั

แตะ



d การใชห้นา้จอสมัผัส
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ตวัอยา่งการแสดงผล (หนา้จอเมนู)
 เลือ่นนิว้ของคณุขณะกําลังแตะจอ LCD

ตวัอยา่งการแสดงผล (การแสดงสเกล)

การทํางานทีใ่ชไ้ดด้ว้ยการลากนิว้ของคณุบนหนา้จอ
 การเลอืกแท็บเมนูหรอืรายการหลังจากกดปุ่ ม <M>
 การตัง้คา่ควบคมุสเกล
 การควบคมุทันใจ
 การเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตัิ
 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View
 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
 การเลน่ภาพ

หากตัง้คา่ [z1: เสยีงเตอืน] เป็น 
[แตะเพือ่ n] เสยีงเตอืนจะไมด่ังขึน้ระหวา่ง
การทํางานแบบสมัผัส

ลาก

3 การปิดเสยีงเตอืนระหวา่งการทาํงานแบบสมัผสั
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d การใชห้นา้จอสมัผัส

1 เลอืก [แบบสมัผสั]
 ภาพใตแ้ท็บ [53] เลอืก [แบบสมัผสั] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ต ัง้คา่ควบคมุการสมัผสั
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 [มาตรฐาน] เป็นการตัง้คา่ตามปกติ
 [ไว] ใหป้ฏกิริยิาตอบสนองการสมัผัสทีเ่ร็ว
กวา่ [มาตรฐาน] ลองใชทั้ง้สองการตัง้คา่
และเลอืกคา่ทีค่ณุตอ้งการ

 หากตอ้งการปิดการทํางานของหนา้จอ
สมัผัส ใหเ้ลอืก [ไมใ่ชง้าน]

3 การต ัง้คา่ควบคมุการสมัผสั

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการทํางานของหนา้จอสมัผสั
 เนื่องจากจอ LCD ไมไ่วตอ่แรงกด อยา่ใชว้ัตถแุหลมคม เชน่ เล็บ หรอืปากกา
ลกูลืน่ สําหรับการทํางานแบบสมัผัส

 อยา่ใชน้ิว้ทีเ่ปียกสําหรับการทํางานของหนา้จอสมัผัส
 หากจอ LCD มคีวามชืน้หรอืนิว้ของคณุเปียก หนา้จอสมัผัสอาจไมต่อบสนองหรอื
เกดิการทํางานผดิพลาด ในกรณีนี ้ใหปิ้ดสวติซก์ลอ้งและใชผ้า้เช็ดจอ LCD

 การตดิแผน่ฟิลม์กนัรอยทีม่จํีาหน่ายทั่วไปหรอืสติ๊กเกอรบ์นจอ LCD อาจทําใหก้าร
ตอบสนองการทํางานแบบสมัผัสชา้

 หากคณุใชก้ารทํางานแบบสมัผัสอยา่งรวดเร็ว เมือ่ตัง้คา่เป็น [ไว] การตอบสนอง
การสมัผัสอาจชา้ลง
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หากการด์ทีใ่ชเ้ป็นการด์ใหมห่รอืเคยฟอรแ์มตโดยใชก้ลอ้งตวัอืน่หรอืคอมพวิเตอร ์
ควรฟอรแ์มตการด์ดว้ยกลอ้งนีก้อ่น

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

2 ฟอรแ์มตการด์
 เลอืก [ตกลง] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 การด์จะถกูฟอรแ์มต
 เมือ่การฟอรแ์มตเสร็จสิน้ เมนูจะปรากฏขึน้
อกีครัง้

 สําหรับการฟอรแ์มตแบบ Low Level 
ใหก้ดปุ่ ม <L> เพือ่เพิม่เครือ่งหมายถกู 
[X] ไปที ่[ฟอรแ์มตแบบ Low Level] 
จากนัน้เลอืก [ตกลง]

กอ่นการใชง้าน

3 การฟอรแ์มตการด์

เมือ่ทาํการฟอรแ์มตการด์ ภาพและขอ้มลูท ัง้หมดในการด์จะถกูลบ ถงึแมภ้าพ
ทีถ่กูป้องกนัไวก็้จะถกูลบเชน่กนั ดงัน ัน้ควรแนใ่จวา่ไมม่ไีฟลห์รอืขอ้มลูใดๆ 
ทีต่อ้งการจะเก็บไว ้หากไมแ่นใ่จ ใหถ้า่ยโอนภาพและขอ้มลูไปยงัคอมพวิเตอร์
กอ่นฟอรแ์มตการด์
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กอ่นการใชง้าน

 เมือ่การด์เป็นการด์ใหม่
 เมือ่การด์เคยฟอรแ์มตโดยใชก้ลอ้งตวัอืน่หรอืคอมพวิเตอร์
 เมือ่การด์บนัทกึภาพหรอืขอ้มลูจนเต็ม
 เมือ่การด์แสดงขอ้ผดิพลาด (น.496)

ฟอรแ์มตการด์ในกรณีตอ่ไปนี:้

การฟอรแ์มตแบบ Low Level
 ทําการฟอรแ์มตแบบ Low Level หากพบวา่ความเร็วในการบนัทกึหรอืการอา่นของ
การด์ลดลง หรอืเมือ่คณุตอ้งการลบขอ้มลูทัง้หมดในการด์

 เนือ่งจากการฟอรแ์มตแบบ Low Level จะลบสว่นทีส่ามารถบนัทกึขอ้มลูทัง้หมดออก
โดยสิน้เชงิ ดงันัน้จงึใชเ้วลานานกวา่การฟอรแ์มตแบบธรรมดาเล็กนอ้ย

 คณุสามารถหยดุการฟอรแ์มตแบบ Low Level ไดโ้ดยเลอืก [ยกเลกิ] ถงึแมจ้ะสัง่
ยกเลกิ การฟอรแ์มตแบบธรรมดาจะดําเนนิตอ่ไปจนเสร็จสิน้ และคณุสามารถใชก้ารด์
ไดต้ามปกติ

 เมือ่การด์ถกูฟอรแ์มตหรอืขอ้มลูถกูลบ เป็นการเปลีย่นแปลงเฉพาะขอ้มลูในการ
จัดการไฟลเ์ทา่นัน้ ขอ้มลูจรงิจะยังไมถ่กูลบออกอยา่งสมบรูณ์ ควรระมัดระวงัใน
เรือ่งนี ้เมือ่จะขายหรอืทิง้การด์ ควรทําการฟอรแ์มตแบบ Low Level หรอืทําลาย
การด์กอ่นทิง้ เพือ่ป้องกนัไมใ่หข้อ้มลูสว่นตวัรั่วไหล

 กอ่นใชง้านการด์ Eye-Fi แผน่ใหม ่จะตอ้งตดิต ัง้ซอฟตแ์วรข์องการด์ลง
ในคอมพวิเตอรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น จากน ัน้จงึใชก้ลอ้งฟอรแ์มตการด์

 ความจุของการด์ทีแ่สดงบนหนา้จอขณะทําการฟอรแ์มต อาจนอ้ยกวา่ความจุที่
ระบไุวบ้นแผ่นการด์

 กลอ้งรุน่นีร้องรบัเทคโนโลย ีexFAT ซึง่เป็นลขิสทิธิข์อง Microsoft
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คณุสามารถป้องกนัไมใ่หเ้สยีงเตอืนดังขณะจับโฟกสัระหวา่งการถา่ยภาพโดยใช ้
การตัง้เวลาและการใชง้านจอสมัผัส

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

2 เลอืก [ปิด]
 เลอืก [ปิด] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เสยีงเตอืนจะไมด่ังขึน้
 หากเลอืก [แตะเพือ่ n] เสยีงเตอืนจะ
เงยีบลงสําหรับการทํางานของหนา้จอ
สมัผัสเทา่นัน้

เพือ่เป็นการประหยัดพลังงาน กลอ้งจะปิดลงโดยอตัโนมัตหิลังจากครบกําหนด
เวลาทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน คา่เริม่ตน้คอื 1 นาท ีแตส่ามารถเปลีย่นการตัง้คา่ได ้หากคณุ
ไมต่อ้งการใหก้ลอ้งปิดลงโดยอตัโนมัต ิใหต้ัง้คา่นีเ้ป็น [ไมใ่ชง้าน] หลังจากปิด
สวติซล์ง คณุสามารถเปิดกลอ้งไดอ้กีครัง้โดยกดปุ่ มชตัเตอรห์รอืปุ่ มอืน่ๆ

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

2 ต ัง้เวลาทีต่อ้งการ
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

3 การปิดเสยีงเตอืน

3 การต ัง้เวลาปิดสวติซ/์ปิดสวติซอ์ตัโนมตั ิ

แมว้า่ตัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน] จอ LCD จะปิดลงโดยอตัโนมตัหิลังจาก 30 นาทเีพือ่
ประหยดัพลังงาน (ไมปิ่ดกลอ้ง)
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กอ่นการใชง้าน

คณุสามารถกําหนดระยะเวลาการแสดงภาพบนจอ LCD ทันทหีลังจากทีถ่า่ยภาพ
ได ้หากตอ้งการใหภ้าพแสดงอยู ่ตัง้คา่เป็น [แสดงภาพคา้งไว]้ หากไมต่อ้ง
การใหแ้สดงภาพ ตัง้คา่เป็น [ปิด]

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

2 ต ัง้เวลาทีต่อ้งการ
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

คณุสามารถกําหนดใหห้นา้จอการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ (น.55) แสดงขึน้หรอื
ปิดลงไดเ้มือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

1 เลอืก [ปุ่ ม ปิด/เปิด LCD]
 ภายใตแ้ท็บ [52] เลอืก [ปุ่ ม ปิด/เปิด 

LCD] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ปรบัการต ัง้คา่ทีต่อ้งการ
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

 [เปิดคา้งไว]้: การแสดงผลจะเปิดคา้งไวแ้มว้า่คณุจะกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่ก็ตาม หากตอ้งการปิดการแสดงผล ใหก้ดปุ่ ม 
<B>

 [ปุ่ มชตัเตอร]์: เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ การแสดงผลจะดับลง 
เมือ่ปลอ่ยนิว้ออกจากปุ่ มชตัเตอร ์จะเปิดการแสดงผลอกี
ครัง้

3 การต ัง้ระยะเวลาแสดงภาพ

3 การปิด/เปิดจอ LCD

หากตัง้คา่เป็น [แสดงภาพคา้งไว]้ ภาพจะแสดงอยูจ่นกวา่จะถงึเวลาปิดสวติซ์
อัตโนมัติ
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การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพและการตัง้คา่เมนูของกลอ้งสามารถเปลีย่นกลบัเป็นคา่
เริม่ตน้ได ้

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

2 เลอืก [ตกลง]
 เลอืก [ตกลง] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 การตัง้คา่ [ลบการต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมด] 
จะรเีซต็กลอ้งกลับสูก่ารตัง้คา่เริม่ตน้ดังตอ่
ไปนี:้

3 การปรบัต ัง้กลอ้งใหก้ลบัสูค่า่เร ิม่ตน้N

การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ในการถา่ยภาพ
โหมด <8> F (ถา่ยกลางคนืแบบมอืถอื) โหมด HDR ปิด HDR
โหมด <v> c (เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม) ต ัง้ชว่งเวลาถา่ย ไมใ่ชง้าน
การโฟกสัอตัโนมตั ิ AF ครัง้เดยีว ต ัง้เวลาคา้งชตั. ไมใ่ชง้าน
โหมดเลอืกพืน้ที ่AF เลอืกอตัโนมตั:ิ AF 45 จดุ ถา่ยลดแสงวบูวาบ ไมใ่ชง้าน

โหมดวดัแสง
q (วัดแสงประเมนิ
ทัง้ภาพ)

ถา่ยภาพโดยล็อค
กระจกขึน้ ไมใ่ชง้าน

การต ัง้คา่ความไวแสง ISO การแสดงชอ่งมองภาพ
การต ัง้คา่ความไว
แสง ISO

ตัง้คา่อตัโนมัต ิ
(อัตโนมัต)ิ

ระดบัอเิล็กทรอนกิส์ ซอ่น

ขอบเขตภาพนิง่ ตํา่สดุ: 100 การแสดงตาราง ซอ่น
สงูสดุ: 16000 การตรวจจบัแสงวบูวาบ แสดง

ขอบเขตอตัโนมตั ิ ตํา่สดุ: 100 ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั ไมเ่ปลีย่นแปลง
สงูสดุ: 6400 ควบคมุแฟลช

ความเร็วชตัเตอรตํ์า่
สดุสําหรบัอตัโนมตั ิ

อตัโนมัติ
สอ่งแสงไฟแฟลช ใชง้าน
วดัแสงแฟลช 
E-TTL II

วดัแสงแฟลช
ประเมนิทัง้ภาพโหมดขบัเคลือ่น u (ถา่ยภาพเดีย่ว)

ชดเชยแสง/AEB ยกเลกิ ความเร็วซงิค์
แฟลชในโหมด Av อตัโนมัติ

ชดเชยระดบัแสงแฟลช ยกเลกิ
ถา่ยภาพซอ้น ไมใ่ชง้าน
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กอ่นการใชง้าน

การต ัง้คา่การบนัทกึภาพ การต ัง้คา่กลอ้ง
คณุภาพของภาพ 73 ปิดสวติซอ์ตัโนมตั ิ 1 นาที
อตัราสว่นภาพ 3:2 เสยีงเตอืน เปิด

รปูแบบภาพ อัตโนมัติ ล ัน่ชตัเตอรข์ณะไมม่ี
การด์

ใชง้าน

ปรบัแสงเหมาะสม
อตัโนมตั ิ มาตรฐาน

ระยะเวลาแสดงภาพ 2 วนิาที
เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน ไมใ่ชง้าน

แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส์ แสดงจดุ AF ไมใ่ชง้าน
แกไ้ขระดบัแสง
บรเิวณขอบภาพ

ใชง้าน / เก็บขอ้
มลูการแกไ้ข

ตารางดภูาพ ไมแ่สดง
ฮสิโตแกรม ความสวา่ง

แกไ้ขความคลาดสี ใชง้าน / เก็บขอ้
มลูการแกไ้ข

ควบคมุผา่น HDMI ไมใ่ชง้าน
ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6 e (10 ภาพ)

แกไ้ขความคลาดสว่น ไมใ่ชง้าน / เก็บ
ขอ้มลูการแกไ้ข

หมนุภาพอตัโนมตั ิ เปิดzD

ความสวา่งจอ LCD

สมดลุแสงขาว Q อัตโนมัต ิ
(ตามบรรยากาศ)

ปุ่ ม ปิด/เปิด LCD เปิดคา้งไว ้
แบบสมัผสั มาตรฐาน

สมดลุแสงขาวกําหนด
เอง ยกเลกิ วนัที/่เวลา/โซน ไมเ่ปลีย่นแปลง

แกไ้ขสมดลุแสงขาว ยกเลกิ ภาษา ไมเ่ปลีย่นแปลง
ถา่ยภาพครอ่มสมดลุ
แสงขาว ยกเลกิ ระบบวดิโีอ ไมเ่ปลีย่นแปลง

พกิดัสี sRGB แนะนําคุณสมบตั ิ ใชง้าน
ลดจดุรบกวนจากการ
เปิดชตัเตอรน์าน ไมใ่ชง้าน

เลอืกการแสดงผล
โดยปุ่ ม z เลอืกทกุรายการ

ลดจดุรบกวนจากความ
ไวแสง ISO สงู มาตรฐาน

เนน้โทนภาพบรเิวณ
สวา่ง ไมใ่ชง้าน

ล็อคหลายหนา้ที่ 5 (ปุ่ มหมนุควบ
คมุทนัใจ) เทา่นัน้

หมายเลขไฟลภ์าพ ตอ่เนือ่ง
ทาํงานอตัโนมตั ิ ใชง้าน ต ัง้โหมดถา่ยภาพเอง ไมเ่ปลีย่นแปลง
เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น ลบแลว้ ขอ้มลูลขิสทิธิ์ ไมเ่ปลีย่นแปลง

การสง่ Eye-Fi ไมใ่ชง้าน
กําหนดคา่: MY MENU ไมเ่ปลีย่นแปลง
การแสดงเมนู แสดงแบบปกติ

ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย
Wi-Fi/NFC ไมใ่ชง้าน

 สําหรับวธิกีารลบการตัง้คา่ระบบสว่นตัวทัง้หมด โปรดดหูนา้ 410
 โปรดดคููม่อืการใชง้านฟังกช์ัน่ไรส้ายสําหรับการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ไรส้าย



กอ่นการใชง้าน
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การต ัง้คา่การถา่ยภาพแบบ Live View การต ัง้คา่การถา่ยภาพเคลือ่นไหว
ถา่ยภาพแบบ 
LIVE VIEW ใชง้าน โหมด <v>  l (ความฝัน)

วธิโีฟกสัอตัโนฯ u+การตดิตาม การต ัง้คา่ความไวแสง ISO
การโฟกสัอตัโนมตั ิ X ขอบเขตภาพ

เคลือ่นไหว
ตํา่สดุ: 100
สงูสดุ: 12800ชตัเตอรแ์บบแตะ ปิด

แสดงตาราง ซอ่น Servo AF ภาพ
เคลือ่นไหว ใชง้าน

จําลองระดบัแสง ใชง้าน
วธิโีฟกสัอตัโนฯ u+การตดิตาม
คณุภาพบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ถา่ยภาพLVแบบ
เงยีบ โหมด 1

MOV/MP4 MP4

ขนาดการ
บนัทกึภาพ
เคลือ่นไหว

NTSC:
L6 (มาตรฐาน)
PAL:
L5 (มาตรฐาน)

ระยะเวลาวดัแสง 8 วนิาที
ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์ ไมใ่ชง้าน

ซูมดจิติอล ไมใ่ชง้าน
บนัทกึเสยีง อัตโนมัติ
ลดเสยีงลม อัตโนมัติ
ลดระดบัเสยีง ไมใ่ชง้าน
ความเร็ว Servo AF ภาพเคลือ่นไหว
ใชง้านเมือ่ใด เปิดตลอด
ความเร็ว AF 0 (มาตรฐาน)

ความไวตดิตาม 
Servo AF ภาพ
เคลือ่นไหว

0

ระยะเวลาวดัแสง 8 วนิาที
แสดงตาราง ซอ่น
หนา้ทีปุ่่ ม V a/-
ถา่ย video
snapshot ไมใ่ชง้าน

ภาพเคลือ่นไหว
ยน่เวลา

ไมใ่ชง้าน

การถา่ยภาพดว้ย
รโีมทคอนโทรล ไมใ่ชง้าน

ฟิลเตอร์
สรา้งสรรค์ ไมใ่ชง้าน
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คณุสามารถแสดงตารางในชอ่งมองภาพเพือ่ชว่ยในการตรวจสอบความเอยีงของ
กลอ้งหรอืจัดองคป์ระกอบภาพ

1 เลอืก [การแสดงชอ่งมองภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [52] เลอืก [การแสดงชอ่ง
มองภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [การแสดงตาราง]

3 เลอืก [แสดง]
 เมือ่คณุออกจากเมนู ตารางจะปรากฏใน
ชอ่งมองภาพ

การแสดงตาราง

คณุสามารถแสดงตารางบนจอ LCD ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View และกอ่นที่
คณุจะเริม่ถา่ยภาพเคลือ่นไหว (น.270, 331)
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คณุสามารถแสดงตวัวดัระดบัอเิล็กทรอนกิสบ์นจอ LCD และในชอ่งมองภาพเพือ่
ชว่ยในการปรับแกค้วามเอยีงของกลอ้ง โปรดทราบวา่คณุสามารถตรวจสอบความ
เอยีงในแนวนอนเทา่นัน้ ไมใ่ชค่วามเอยีงไปขา้งหนา้/ขา้งหลัง

1 กดปุ่ ม <B>
 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <B> การ
แสดงผลหนา้จอจะเปลีย่นไป

 แสดงตัววดัระดับอเิล็กทรอนกิส์

 หากไมป่รากฏตวัวัดระดับอเิล็กทรอนกิส ์
ใหต้ัง้คา่ [53: เลอืกการแสดงผลโดย
ปุ่ ม z] เพือ่ใหต้ัววัดระดบัอเิล็กทรอ
นกิสส์ามารถแสดงขึน้มา (น.450)

2 ตรวจสอบความเอยีงของกลอ้ง
 ความเอยีงแนวนอนจะแสดงเพิม่ขึน้ทลีะ 

1° สเกลความเอยีงจะถกูระบเุพิม่ขึน้ทลีะ 
5°

 เมือ่เสน้สแีดงเปลีย่นเป็นสเีขยีว แสดงวา่
ความเอยีงสว่นใหญไ่ดถ้กูปรับแก ้

Q การแสดงตวัวดัระดบัอเิล็กทรอนกิส์

การแสดงตวัวดัระดบัอเิล็กทรอนกิสบ์นจอ LCD

ระดับแนวนอน

 แมจ้ะทําการปรับแกค้วามเอยีงแลว้ อาจมคีวามคลาดเคลือ่นไดป้ระมาณ ±1°
 หากกลอ้งเอยีงมาก ความคลาดเคลือ่นของตวัวดัระดบัอเิล็กทรอนกิสจ์ะสงูขึน้

ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View และกอ่นการถา่ยภาพเคลือ่นไหว (ยกเวน้เมือ่ใช ้
u+การตดิตาม) คณุยังสามารถแสดงตวัวดัระดับอเิล็กทรอนกิสไ์ดต้ามทีอ่ธบิายดา้น
บน (น.259, 301)
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Q การแสดงตวัวัดระดับอเิล็กทรอนกิส์

ตัววดัระดับอเิล็กทรอนกิสท์ีเ่รยีบงา่ยโดยใชไ้อคอนรปูกลอ้งสามารถแสดงใน
ชอ่งมองภาพ เนือ่งจากตัวแสดงการวดัระดับนีจ้ะปรากฏขึน้ระหวา่งการถา่ยภาพ 
คณุจงึสามารถถา่ยภาพไดใ้นขณะทีต่รวจสอบความเอยีงของกลอ้ง

1 เลอืก [การแสดงชอ่งมองภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [52] เลอืก [การแสดงชอ่ง
มองภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ระดบัอเิล็กทรอนกิส]์

3 เลอืก [แสดง]

4 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
 ตวัวัดระดับอเิล็กทรอนกิสจ์ะปรากฏขึน้
ตามทีแ่สดงในภาพประกอบ

 ตวัวัดระดับนีย้ังสามารถใชง้านไดก้ับการ
ถา่ยภาพแนวตัง้

3 การแสดงตวัวดัระดบัอเิล็กทรอนกิสใ์นชอ่งมองภาพ

ตัววดัระดบัอเิล็กทรอนกิส์

แนวนอน

เอยีง 1°

เอยีง 2° หรอืสงูกวา่

แมจ้ะทําการปรับแกค้วามเอยีงแลว้ อาจมคีวามคลาดเคลือ่นไดป้ระมาณ ±1°
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หากคณุตัง้คา่ฟังกช์ัน่นี ้<G> จะปรากฏขึน้ในชอ่งมองภาพเมือ่กลอ้ง
ตรวจจับแสงวบูวาบทีเ่กดิจากการกะพรบิของแหลง่กําเนดิแสง โดยคา่เริม่ตน้ 
การตรวจจับแสงวบูวาบจะถกูตัง้คา่เป็น [แสดง]

1 เลอืก [การแสดงชอ่งมองภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [52] เลอืก [การแสดงชอ่ง
มองภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [การตรวจจบัแสงวบูวาบ]

3 เลอืก [แสดง]

การแสดงการตรวจจบัแสงวบูวาบN

หากคณุตัง้คา่ [z4: ถา่ยลดแสงวบูวาบ] เป็น [ใชง้าน] คณุสามารถถ่ายภาพได ้
โดยลดความไมส่มํา่เสมอของการเปิดรับแสงทีเ่กดิจากแสงวบูวาบ (น.179)
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คําแนะนําคณุสมบัตแิละวธิใีชจ้ะแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัคณุสมบตัติา่งๆ ของกลอ้ง

คําแนะนําคณุสมบัตจิะปรากฏขึน้ เมือ่คณุเปลีย่นโหมดถา่ยภาพหรอืตัง้คา่
ฟังกช์ัน่การถา่ยภาพ, การถา่ยภาพแบบ Live View, การถา่ยภาพเคลือ่นไหว, 
หรอืการควบคมุทันใจขณะเลน่ภาพ และจะแสดงรายละเอยีดสัน้ๆ สําหรับโหมด 
ฟังกช์ัน่ หรอืตัวเลอืกนัน้ๆ รวมทัง้จะแสดงรายละเอยีดเมือ่คณุเลอืกฟังกช์ัน่หรอื
ตัวเลอืกดว้ยการควบคมุทันใจ คําแนะนําคณุสมบัตจิะปิดลงเมือ่คณุแตะบน
รายละเอยีดหรอืดําเนนิการใชง้านตอ่

 โหมดถา่ยภาพ (ตัวอยา่ง)

 การควบคมุทนัใจ (ตัวอยา่ง)

เลอืก [แนะนําคณุสมบตั]ิ
 ภายใตแ้ท็บ [53] เลอืก [แนะนําคณุ
สมบตั]ิ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เลอืก [ไมใ่ชง้าน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

คาํแนะนําคณุสมบตัแิละวธิใีช้

คาํแนะนําคณุสมบตั ิ

3 การปิดใชง้านคาํแนะนําคณุสมบตั ิ

การตัง้คา่การถา่ยภาพ การถา่ยภาพแบบ Live View เลน่ภาพ



คําแนะนําคณุสมบตัแิละวธิใีช ้
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เมือ่ [zวธิใีช]้ แสดงขึน้ทีด่า้นลา่งของหนา้จอเมนู การกดปุ่ ม <B> 
จะแสดงรายละเอยีดของฟังกช์ัน่ (วธิใีช)้ หากมรีายละเอยีดวธิใีชเ้กนิหนึง่หนา้จอ 
แถบเลือ่นจะปรากฏขึน้ตรงขอบขวา คณุสามารถหมนุปุ่ ม <5> หรอืกดปุ่ ม 
<W> <X> เพือ่เลือ่นดู

 ตวัอยา่ง: [z3: ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน]

 ตวัอยา่ง: [8C.Fn I-1: ระดบัข ัน้ในการต ัง้คา่ระดบัแสง]

 ตวัอยา่ง: [8C.Fn II-1: ความไวการตดิตาม]

v วธิใีช้

B



แถบเลือ่น

B



B
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2
การถา่ยภาพข ัน้พืน้ฐาน

บทนีไ้ดอ้ธบิายวธิกีารใชโ้หมดถา่ยภาพพืน้ฐานโดยใชปุ้่ มโหมด
เพือ่ผลการถา่ยภาพทีด่ทีีส่ดุ

ดว้ยโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน สิง่ทีค่ณุตอ้งทําเพยีงแคเ่ล็งกลอ้งและถา่ย
ภาพ และกลอ้งจะตัง้คา่ทกุอยา่งใหโ้ดยอตัโนมัต ิ(น.107, 460) 
และเพือ่ป้องกนัภาพเสยีจากการปรับการทํางานของกลอ้งทีผ่ดิพลาด 
การตัง้คา่ฟังกช์ัน่การถา่ยภาพขัน้สงูจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

กอ่นการถา่ยภาพในโหมด <8> หรอื <v>
เมือ่จอ LCD ปิดลง ใหก้ดปุ่ ม <Q> หรอืปุ่ ม <B> (น.88, 101, 450) 
เพือ่ตรวจสอบวา่ไดต้ัง้คา่โหมดถา่ยภาพใดไวก้อ่นทีจ่ะถา่ยภาพ
* <8>: ฉากพเิศษ
* <v> : ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์
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<A> เป็นโหมดถา่ยภาพแบบอตัโนมตั ิกลอ้งจะวเิคราะหล์กัษณะของ
ฉากทีถ่า่ยและปรบัการต ัง้คา่ใหเ้หมาะสมทีส่ดุโดยอตัโนมตั ิรวมทัง้ปรับ
โฟกสัอตัโนมตัโิดยการตรวจสอบวา่วัตถนัุน้หยดุนิง่หรอืกําลังเคลือ่นที ่(น.81)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<A>
 หมนุปุ่ มโหมดในขณะทีก่ดตวัปลดล็อคตรง
กลางคา้งไว ้

2 เล็งกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัไิปยงั
วตัถุ
 จดุโฟกสัอตัโนมัตทิกุจดุจะถกูใชใ้นการ
โฟกสั และกลอ้งจะโฟกัสไปยังวตัถทุีอ่ยู่
ใกลท้ีส่ดุ

 การเล็งตรงกลางกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัิ
ไปยังวัตถจุะทําใหก้ารโฟกสังา่ยขึน้

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ วงแหวนโฟกัส
ของเลนสจ์ะหมนุเพือ่ทําการโฟกสั

 ในขณะจับโฟกสั จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีจั่บ
โฟกสัไดจ้ะแสดงขึน้มา พรอ้มกบัเสยีง
เตอืนจะดังขึน้และตัวแสดงการโฟกสั 
<o> ในชอ่งมองภาพจะสวา่งขึน้

 ในสภาวะแสงนอ้ย จดุโฟกสัอตัโนมัตจิะ
สวา่งขึน้เป็นสแีดงในเวลาสัน้ๆ

 แฟลชในตัวกลอ้งจะทํางานโดยอตัโนมัต ิ
หากมคีวามจําเป็น

A การถา่ยภาพแบบอตัโนมตั ิ
(ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ)

กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัติ

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.50) หากคณุอยูใ่กลว้ัตถมุากเกนิไป 
ใหถ้อยออกหา่งและลองโฟกัสอกีครัง้

 เมือ่กลอ้งจบัโฟกสัไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอตัโนมตัไิมส่วา่งขึน้เป็นสแีดง
จดุโฟกสัอตัโนมตัสิวา่งขึน้เป็นสแีดงเมือ่จับโฟกสัไดใ้นสภาวะแสงนอ้ยเทา่นัน้

 จดุโฟกสัอตัโนมตัหิลายจดุสวา่งขึน้พรอ้มๆ กนั
กลอ้งจับโฟกสัตรงจดุเหลา่นัน้ไดท้กุจดุ คณุสามารถถา่ยภาพไดห้ากจดุ
โฟกสัอตัโนมัตทิีค่รอบคลมุวัตถทุีต่อ้งการสวา่งขึน้

คาํถามทีพ่บบอ่ย

โหมด <A> ชว่ยปรับสสีนัของภาพธรรมชาต ิภาพถา่ยนอกสถานที ่ตลอดจนภาพ
บรรยากาศพระอาทติยต์กดนู่าประทบัใจยิง่ขึน้ หากคณุไมไ่ดโ้ทนสทีีต่อ้งการ ให ้
เปลีย่นโหมดไปทีโ่หมดถา่ยภาพสรา้งสรรคแ์ละเลอืกรปูแบบภาพอืน่ๆ ทีไ่มใ่ช ่
<D> แลว้ถา่ยภาพอกีครัง้ (น.154)



A การถา่ยภาพแบบอัตโนมัต ิ(ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ)

80

 เสยีงเตอืนดงัขึน้เบาๆ ตดิๆ กนั (ตวัแสดงการโฟกสั <o> ไมส่วา่ง
ขึน้)
แสดงวา่กลอ้งกําลังจับโฟกัสวตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นทีอ่ยา่งตอ่เนือ่ง (ตัวแสดง
การโฟกสั <o> ไมส่วา่งขึน้) คณุสามารถถา่ยภาพวัตถทุีกํ่าลังเคลือ่นทีไ่ด ้
อยา่งคมชดั
โปรดทราบวา่การล็อคโฟกัส (น.81) จะไมทํ่างานในกรณีนี้

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

 มกีารยงิแสงแฟลชแมจ้ะถา่ยภาพในตอนกลางวนั
เมือ่ถา่ยภาพวัตถแุบบยอ้นแสง แฟลชจะทํางานเพือ่ใหค้วามสวา่งกบับรเิวณ
ทีม่ดืบนวัตถ ุหากคณุไมต่อ้งการยงิแสงแฟลช ใหใ้ชก้ารควบคมุทันใจเพือ่ตัง้
คา่ [สอ่งแสงไฟแฟลชในตวักลอ้ง] เป็น [b] (น.106) หรอืตัง้คา่เป็น
โหมด <7> (ปิดแฟลช) แลว้ถา่ยภาพ (น.83)

 มกีารยงิแสงแฟลชในตวักลอ้งและภาพทีไ่ดด้สูวา่งจา้มาก
ใหถ้อยออกหา่งจากวัตถมุากขึน้แลว้ลองถา่ยภาพใหม ่เมือ่ถา่ยภาพโดยใช ้
แฟลช และวัตถอุยูใ่กลก้ับกลอ้งมากเกนิไป ภาพทีไ่ดอ้าจดสูวา่งจา้มาก 
(คา่แสงมากเกนิไป)

 ในสภาวะแสงนอ้ย แฟลชในตวักลอ้งจะยงิแสงเป็นชุด
การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่อาจยงิแสงแฟลชในตวักลอ้งออกมาเป็นชดุเพือ่
ชว่ยในการโฟกสั ซึง่เรยีกวา่แสงไฟชว่ยปรับโฟกสั ในระยะทีม่ผีลประมาณ 4 
เมตร / 13.1 ฟตุ แฟลชในตัวกลอ้งจะทําใหเ้กดิเสยีงเมือ่ยงิแสงอยา่งตอ่
เนือ่ง ซึง่ถอืเป็นเรือ่งปกตแิละไมใ่ชก่ารทํางานผดิปกตแิตอ่ยา่งใด

 สว่นลา่งของภาพดมูดืผดิปกตเิมือ่ใชแ้ฟลช
เงาของกระบอกเลนสต์ดิอยูใ่นภาพขณะทีถ่า่ย เพราะวัตถอุยูใ่กลก้บักลอ้ง
มากเกนิไป ใหถ้อยออกหา่งจากวตัถมุากขึน้แลว้ลองถา่ยภาพใหม ่หากเลนส์
มกีารตดิฮดู ใหถ้อดฮดูออกกอ่นทีจ่ะถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช
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ในบางฉากการถา่ยภาพ การวางตําแหน่งของวัตถไุปทางซา้ยหรอืขวาของภาพ
เพือ่สรา้งความสมดลุกับฉากหลัง ทําใหไ้ดม้มุมองภาพทีส่วยงามขึน้
ในโหมด <A> การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสัไปยังวตัถทุีอ่ยูใ่นสภาพ
นิง่จะล็อคโฟกสัอยูท่ีว่ัตถนัุน้ จัดองคป์ระกอบภาพใหมใ่นขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่คา้งไว ้จากนัน้กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ ซึง่เรยีกวา่ 
“การล็อคโฟกสั” ล็อคโฟกสัยังสามารถใชง้านรว่มกบัโหมดถา่ยภาพพืน้ฐานอืน่ๆ 
(ยกเวน้ <5> <C>)

ในโหมด <A> หากวัตถมุกีารเคลือ่นที ่(ระยะหา่งจากกลอ้งเปลีย่นไป) ใน
ระหวา่งหรอืหลังจากการโฟกสั AI Servo AF จะทํางานเพือ่โฟกสัทีว่ัตถนัุน้อยา่ง
ตอ่เนือ่ง (เสยีงเตอืนจะดังขึน้เบาๆ ตดิๆ กนั) หากคณุใหก้รอบพืน้ทีโ่ฟกสั
อัตโนมตัอิยูเ่หนอืตําแหน่งของวตัถขุณะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ การโฟกัสจะ
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 255

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 จดุโฟกสัอัตโนมตัจิะ
เปลีย่นเป็นสเีขยีวและมเีสยีงเตอืนดังขึน้

4 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ
 กลอ้งจะถา่ยภาพ และภาพทีถ่า่ยจะแสดง
บนจอ LCD

 เมือ่สิน้สดุการแสดงภาพ กลอ้งจะกลับสู่
การถา่ยภาพแบบ Live View อกีครัง้โดย
อตัโนมัติ

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ออกจากการถา่ยภาพ
แบบ Live View

คณุยังสามารถหมนุจอ LCD ไดอ้กีหลากหลายมมุ (น.40)

A การถา่ยภาพแบบ Live View

มมุปกติ มมุตํา่ มมุสงู
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กลอ้งจะวเิคราะหล์ักษณะของฉากทีถ่า่ยและปรับการตัง้คา่ใหเ้หมาะสมทีส่ดุโดย
อัตโนมตั ิในสถานทีซ่ ึง่มกีารหา้มถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช เชน่ พพิธิภัณฑ ์หรอื
พพิธิภัณฑส์ตัวน้ํ์า ใหใ้ชโ้หมด <7> (ปิดแฟลช)

 ป้องกนักลอ้งส ัน่หากการแสดงตวัเลข (ความเร็วชตัเตอร)์ ในชอ่งมอง
ภาพกะพรบิ
ภายใตส้ภาวะแสงนอ้ย การสัน่ของกลอ้งมแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิขึน้ การแสดง
ความเร็วชตัเตอรใ์นชอ่งมองภาพจะกะพรบิ พยายามถอืกลอ้งใหน้ิง่ หรอืใช ้
ขาตัง้กลอ้ง เมือ่ใชเ้ลนสซ์มู ควรเลอืกใชช้ว่งถา่ยภาพมมุกวา้งเพือ่ลดอาการ
ภาพเบลอจากการสัน่ของกลอ้งแมใ้ชม้อืถอืกลอ้ง

 ถา่ยภาพบคุคลโดยไมใ่ชแ้ฟลช
ในสภาวะแสงนอ้ย ควรบอกใหบ้คุคลในภาพอยูน่ิง่ๆ จนกระท่ังถา่ยภาพเสร็จ
เรยีบรอ้ย การเคลือ่นไหวใดๆ ของบคุคลระหวา่งการถา่ยภาพ อาจสง่ผลให ้
ภาพบคุคลทีถ่า่ยดเูบลอ

7 การปิดใชง้านแฟลช

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ
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ในโหมด <C> คณุสามารถตัง้คา่ฟังกช์ัน่ดังตอ่ไปนีสํ้าหรับการถา่ยภาพ: (1) 
ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ, (2) เบลอฉากหลัง, (3) โหมดขับเคลือ่น และ 
(4) สอ่งแสงไฟแฟลชในตัวกลอ้ง การตัง้คา่เริม่ตน้จะเหมอืนกับในโหมด <A>
* CA หมายถงึ Creative Auto (การถา่ยภาพอตัโนมตัแิบบสรา้งสรรค)์

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<C>

2 กดปุ่ ม <Q> (7)
 หนา้จอควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้

3 ต ัง้ฟงักช์ ัน่ทีต่อ้งการ
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลอืกฟังกช์ัน่

 การตัง้คา่ของฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกและคําแนะนํา
คณุสมบัต ิ(น.75) จะปรากฏขึน้

 สําหรับขัน้ตอนการตัง้คา่และรายละเอยีด
ของแตล่ะฟังกช์ัน่ โปรดดหูนา้ 85-87

4 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ

C การถา่ยภาพอตัโนมตัแิบบสรา้งสรรค์
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หากคณุตัง้คา่เป็น (1) หรอื (2) เมือ่กลอ้งตัง้คา่เป็นการถา่ยภาพแบบ Live View 
คณุสามารถดเูอฟเฟคบนหนา้จอไดก้อ่นทีค่ณุจะทําการถา่ยภาพ

(1) ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ
คณุสามารถเลอืกและถา่ยภาพโดยใชบ้รรยากาศแสงทีต่อ้งการสือ่ไปในภาพ
ถา่ย หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่เลอืกบรรยากาศ และยังสามารถ
เลอืกไดจ้ากรายการโดยกดปุ่ ม <0> สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 108

ความเร็วชตัเตอร์
(1)

(2)

ระดบัแบตเตอรี่ จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้

ความไวแสง ISO

คณุภาพในการบนัทกึภาพ

คา่รรัูบแสง

(4)(3)
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(2) เบลอฉากหลงั

• หากตัง้คา่เป็น [ปิด] ระดับความเบลอของฉากหลังจะเปลีย่นไป ขึน้อยูก่ับ
ความสวา่ง

• หากตัง้คา่เป็นคา่ใดๆ นอกเหนอืจาก [ปิด] คณุสามารถปรับระดับความ
เบลอของฉากหลังไดโ้ดยไมต่อ้งขึน้อยูก่บัความสวา่ง

• หากคณุหมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปทางขวา 
ฉากหลังจะคมชดัขึน้

• หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปทางซา้ย ฉากหลัง
ของวัตถจุะถกูเบลอ โปรดทราบวา่ขึน้อยูก่บัรรัูบแสงกวา้งสดุของเลนส ์
(f/number นอ้ยทีส่ดุ) ตัวเลือ่นการปรับคา่บางอยา่งอาจไมส่ามารถเลอืก
ได ้(ระบดุว้ย •)

• หากคณุใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View คณุสามารถดคูวามเบลอของภาพ
ดา้นหนา้และหลังจดุโฟกสัได ้เมือ่คณุหมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> 
[จําลองการเบลอ] จะแสดงขึน้บนหนา้จอ LCD

• หากคณุตอ้งการทําใหฉ้ากหลังเบลอ โปรดด ู“การถา่ยภาพบคุคล” ใน
หนา้ 95

• ฉากหลังอาจดไูมเ่บลอเทา่ทีค่วร ขึน้อยูก่บัเลนสท์ีใ่ชแ้ละสภาวะการถา่ย
ภาพ

• ฟังกช์ัน่นีไ้มส่ามารถตัง้คา่ไดห้ากคณุใชแ้ฟลช หากตัง้คา่ใช ้<a> ไวแ้ละ
คณุตัง้คา่ใชฉ้ากหลังเบลอ <b> จะถกูตัง้คา่โดยอัตโนมตัิ

หาก [จําลองการเบลอ] ใชง้านไดร้ะหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View ภาพทีแ่สดง
โดยม ี<g> (น.258) กะพรบิอยู ่ภาพอาจมน๊ีอยสม์ากกวา่ภาพจรงิทีถ่กูบนัทกึ 
หรอืภาพอาจดมูดืลง
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(3) โหมดขบัเคลือ่น: ใชปุ้่ ม <6> หรอื <5> เพือ่ทําการเลอืก และยัง
สามารถเลอืกไดจ้ากรายการโดยกดปุ่ ม <0>
<u> ถา่ยภาพเดีย่ว:

ถา่ยภาพครัง้ละหนึง่ภาพ
<o>ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วสงู:

เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุคา้งไว ้กลอ้งจะถา่ยภาพ
อยา่งตอ่เนือ่ง คณุสามารถถา่ยภาพตอ่เนือ่งไดส้งูสดุ 7.0 
ภาพตอ่วนิาที

<i> ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วตํา่:
เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุคา้งไว ้กลอ้งจะถา่ยภาพ
อยา่งตอ่เนือ่ง คณุสามารถถา่ยภาพตอ่เนือ่งไดส้งูสดุ 3.0 
ภาพตอ่วนิาที

<B> ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ:
คณุสามารถถา่ยภาพครัง้ละหนึง่ภาพ ในขณะทีห่ยดุเสยีง
รบกวนของกลอ้งระหวา่งการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ

<M> ถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ:
คณุสามารถถา่ยภาพตอ่เนือ่งไดส้งูสดุ 3.0 ภาพตอ่วนิาท ี
ในขณะทีห่ยดุเสยีงรบกวนของกลอ้งระหวา่งการถา่ยภาพ
โดยใชช้อ่งมองภาพ

<Q> ต ัง้เวลา: 10 ว/ิรโีมทคอนโทรล:
<k>ต ัง้เวลา: 2 ว/ิรโีมทคอนโทรล:

กลอ้งจะใชเ้วลา 10 วนิาท ีหรอื 2 วนิาท ีเพือ่ถา่ยภาพหลัง
จากทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอร ์สามารถใชร้โีมทคอนโทรลได ้
เชน่กัน

(4) สอ่งแสงไฟแฟลชในตวักลอ้ง: หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่เลอืก
การตัง้คา่ทีต่อ้งการ และยังสามารถเลอืกไดจ้ากรายการโดยกดปุ่ ม <0>
<a> แฟลชในตวักลอ้งอตัโนมตั:ิยงิแฟลชโดยอัตโนมัตเิมือ่จําเป็น
<I> เปิดแฟลชในตวักลอ้ง : ยงิแฟลชทกุครัง้ทีถ่า่ยภาพ
<b> ปิดแฟลชในตวักลอ้ง : แฟลชจะไมทํ่างาน

 เมือ่ใชก้ารตัง้เวลาถา่ยภาพ โปรดดขูอ้มลูเสรมิ  ในหนา้ 140
 เมือ่ใช ้<b> โปรดด ู“การปิดใชง้านแฟลช” ในหนา้ 83
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กลอ้งจะเลอืกการตัง้คา่ทีเ่หมาะสมใหโ้ดยอัตโนมตั ิเมือ่คณุเลอืกโหมดถา่ยภาพ
สําหรับวัตถหุรอืฉากของคณุ

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<8>

2 กดปุ่ ม <Q> (7)
 หนา้จอควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้

3 เลอืกโหมดถา่ยภาพ
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลอืกไอคอนโหมดถา่ยภาพทีต่อ้งการ

 หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่เลอืก
โหมดถา่ยภาพ

 คณุยังสามารถเลอืกไอคอนโหมดถา่ยภาพ
แลว้กด <0> เพือ่แสดงตัวเลอืกใน
โหมดถา่ยภาพทีค่ณุสามารถเลอืกได ้

โหมดถา่ยภาพทีเ่ลอืกไดใ้นโหมด <8>

8: โหมดฉากพเิศษ

โหมดถา่ยภาพ หนา้ โหมดถา่ยภาพ หนา้
P อาหาร น.89 G ควบคมุแสงพืน้หลัง HDR น.94

C เด็ก น.90 2 บคุคล น.95

x แสงเทยีน น.91 3 ววิ น.96

6 บคุคลกลางคนื น.92 4 ระยะใกล ้ น.97

F ถ่ายกลางคนืแบบมอืถอื น.93 5 กฬีา น.98
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เมือ่ถา่ยภาพอาหาร ใช ้<P> (อาหาร) ภาพถา่ยจะดสูวา่งและน่าทาน และยัง
ขึน้อยูก่บัแหลง่แสง เชน่ ภาพทีถ่า่ยภายใตห้ลอดไฟทังสเตนจะมโีทนสแีดง 
เป็นตน้

 เปลีย่นโทนสี
คณุสามารถเปลีย่น [โทนส]ี ได ้หากตอ้งการเพิม่โทนสแีดงใหก้ับอาหาร 
ใหป้รับไปทาง [อบอุน่] และปรับไปทาง [เยอืกเย็น] หากภาพดแูดงมาก
เกนิไป

 หลกีเลีย่งการใชแ้ฟลช
หากคณุใชแ้ฟลช แสงอาจสะทอ้นกับจานหรอือาหารและจะสง่ผลใหเ้กดิ
เงาทีไ่มเ่ป็นธรรมชาต ิโดยคา่มาตรฐานจะตัง้ไวเ้ป็น <b> (ปิดแฟลชในตัว
กลอ้ง) พยายามป้องกนักลอ้งสัน่ในขณะการถา่ยภาพในสภาวะแสงนอ้ย

P การถา่ยภาพอาหาร

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

 เนื่องจากการตัง้คา่ในโหมดนี้ทําใหค้ณุถา่ยภาพอาหารในโทนสทีีด่นู่าทาน วตัถทุี่
เป็นบคุคลอาจมโีทนสผีวิทีไ่มเ่หมาะสม

 แนวสอีุน่ของวตัถอุาจซดีจาง
 เมือ่มหีลายแหลง่แสงรวมอยูบ่นหนา้จอ แนวสอีุน่ของภาพอาจไมถู่กทําใหจ้างลง
 หากคณุใชแ้ฟลช การตัง้คา่ [โทนส]ี จะสลับไปเป็นมาตรฐาน
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เมือ่คณุตอ้งการโฟกสัอยา่งตอ่เนือ่งและถา่ยภาพเด็กๆ ขณะวิง่เลน่ ใช ้<C> 
(เด็ก) โทนสผีวิจะดมูสีขุภาพดี

 ตดิตามวตัถดุว้ยกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เริม่การโฟกสัอัตโนมัตภิายในกรอบพืน้ทีโ่ฟกสั
อัตโนมตั ิในขณะทีก่ารโฟกสักําลังทํางาน เสยีงเตอืนจะดังขึน้เบาๆ ตดิๆ กนั 
หากกลอ้งไมส่ามารถจับโฟกัสได ้ตัวแสดงการโฟกัส <o> จะกะพรบิ

 ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
การตัง้คา่เริม่ตน้เป็น <o> (ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู) เมือ่คณุตอ้ง
การถา่ยภาพ ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไว ้คณุ
สามารถถา่ยภาพอยา่งตอ่เนือ่งในขณะทีดํ่าเนนิการโฟกสัอัตโนมัตไิปตลอด 
เพือ่จับการเปลีย่นแปลงในการแสดงออกทางสหีนา้และการเคลือ่นไหว
* การถ่ายภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ: สงูสดุประมาณ 7.0 ภาพ/วนิาท,ี การถ่ายภาพแบบ 

Live View: สงูสดุประมาณ 5.0 ภาพ/วนิาที

C การถา่ยภาพเด็ก

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

 ในขณะทีแ่ฟลชกําลงัเตรยีมทํางาน “buSY” จะแสดงในชอ่งมองภาพและบนจอ 
LCD และคณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพได ้ใหถ้่ายภาพหลังจากการแสดงนีปิ้ดลง 
ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View “BUSY” จะแสดงบนจอ LCD และคณุไม่
สามารถดวูัตถไุด ้

 โปรดดขูอ้ควรระวงัในหนา้ 99
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เมือ่ถา่ยภาพบคุคลในแสงเทยีน ใช ้<x> (แสงเทยีน) โทนสขีองแสงเทยีนจะ
ถกูรักษาไวใ้นภาพ

 ใชจ้ดุโฟกสักึง่กลางในการโฟกสัภาพ
เล็งกึง่กลางของจดุโฟกสัในชอ่งมองภาพไปยงัวตัถ ุแลว้จงึถา่ยภาพ

 ป้องกนักลอ้งส ัน่หากการแสดงตวัเลข (ความเร็วชตัเตอร)์ ในชอ่งมอง
ภาพกะพรบิ
ภายใตส้ภาวะแสงนอ้ย การสัน่ของกลอ้งมแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิขึน้ การแสดง
ความเร็วชตัเตอรใ์นชอ่งมองภาพจะกะพรบิ พยายามถอืกลอ้งใหน้ิง่ หรอืใช ้
ขาตัง้กลอ้ง เมือ่ใชเ้ลนสซ์มู ควรเลอืกใชช้ว่งถา่ยภาพมมุกวา้งเพือ่ลดอาการ
ภาพเบลอจากการสัน่ของกลอ้งแมข้ณะใชม้อืถอืกลอ้ง

 เปลีย่นโทนสี
คณุสามารถเปลีย่น [โทนส]ี ได ้หากตอ้งการเพิม่โทนสแีดงใหก้ับแสงเทยีน 
ใหป้รับไปทาง [อบอุน่] และปรับไปทาง [เยอืกเย็น] หากภาพดแูดงมาก
เกนิไป

x การถา่ยภาพบคุคลใตแ้สงเทยีน

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

 ไมส่ามารถใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View ได ้
 แฟลชในตวักลอ้งจะไมทํ่างาน ในสภาวะแสงนอ้ย แสงไฟชว่ยปรับโฟกสัอาจจะ
ปลอ่ยออกมา (น.119)

 หากคณุใช ้Speedlite ภายนอก Speedlite นัน้จะยงิแสง
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เพือ่ถา่ยภาพบคุคลในเวลากลางคนืและไดฉ้ากหลังในบรรยากาศกลางคนืทีดู่
เป็นธรรมชาต ิใหใ้ชโ้หมด <6> (บคุคลกลางคนื) แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง

 ใชเ้ลนสถ์า่ยภาพมมุกวา้งและขาต ัง้กลอ้ง
เมือ่ใชเ้ลนสซ์มู ควรเลอืกใชช้ว่งถา่ยภาพมมุกวา้งเพือ่ใหไ้ดภ้าพทวิทัศน์
กลางคนืทีก่วา้งออกไป และควรใชข้าตัง้กลอ้งเพือ่ป้องกันการสัน่ของกลอ้ง

 ตรวจสอบความสวา่งของบคุคลในภาพ
ภายใตส้ภาวะแสงนอ้ย แฟลชในตวักลอ้งจะทํางานโดยอตัโนมตัเิพือ่ใหบ้คุคล
ไดรั้บแสงทีเ่หมาะสม
แนะนําใหด้ภูาพหลงัจากทีถ่า่ย เพือ่ตรวจสอบความสวา่งของภาพ หากบคุคล
ในภาพดมูดื ใหข้ยับใกลข้ึน้แลว้ลองถา่ยภาพอกีครัง้

 หรอืถา่ยภาพดว้ยโหมดถา่ยภาพอืน่
เนือ่งจากกลอ้งมโีอกาสสัน่ไดง้า่ยในการถา่ยภาพในเวลากลางคนื แนะนํา
ใหถ้า่ยภาพดว้ย <A> และ <F>

6 การถา่ยภาพบคุคลในเวลากลางคนื 
(ดว้ยขาต ัง้กลอ้ง)

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

 ควรบอกใหบ้คุคลในภาพอยูน่ิง่ๆ แมห้ลังจากทีย่งิแฟลชไปแลว้
 หากคณุใชก้ารตัง้เวลารว่มกบัแฟลช หลอดไฟของระบบตัง้เวลาถ่ายภาพจะสวา่ง
ขึน้เป็นเวลาสัน้ๆ หลังจากถา่ยภาพ

 โปรดดขูอ้ควรระวงัในหนา้ 99
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ใชข้าตัง้กลอ้งในการถา่ยภาพกลางคนืจะใหผ้ลดทีีส่ดุ อยา่งไรก็ตาม โหมด 
<F> (ถา่ยกลางคนืแบบมอืถอื) ชว่ยใหค้ณุถา่ยภาพกลางคนืไดแ้มข้ณะใชม้อื
ถอืกลอ้ง ในโหมดถา่ยภาพนี ้จะมกีารถา่ยภาพอยา่งตอ่เนือ่งสีภ่าพสําหรับภาพ
ถา่ยแตล่ะภาพ และจะบันทกึภาพผลลัพธห์นึง่ภาพซึง่ลดการสัน่ของกลอ้งแลว้

 จบักลอ้งใหแ้นน่
ขณะการถา่ยภาพ จับกลอ้งใหแ้น่นและมั่นคง ในโหมดนี ้ภาพเกดิจากการ
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งสีภ่าพแลว้จัดรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นภาพเดยีว อยา่งไรก็ตาม 
หากมคีวามคลาดแนวทีเ่ห็นไดช้ดัในภาพใดภาพหนึง่ในสีภ่าพเนือ่งจากการ
สัน่ของกลอ้ง ภาพอาจไมจั่ดแนวไดอ้ยา่งสมบรูณ์ในภาพผลลัพธ์

 สําหรบัการถา่ยภาพคน ใหเ้ปิดแฟลช
หากคณุตอ้งการถา่ยภาพคนในภาพถา่ยกลางคนื กดปุ่ ม <Q> เพือ่ตัง้คา่ 
<D> (เปิดแฟลชในตวักลอ้ง) ในการถา่ยภาพบคุคลทีด่ ีภาพแรกจะใชแ้ฟลช 
บอกใหบ้คุคลอยา่ขยบัเขยือ้นจนกวา่จะเสร็จสิน้การถา่ยภาพอยา่งตอ่เนือ่งทัง้
สีภ่าพ

F การถา่ยภาพฉากกลางคนื (มอืถอืกลอ้ง)

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

 ขอบเขตการถา่ยภาพในโหมดนีจ้ะแคบกวา่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัโหมดถา่ยภาพอืน่ๆ
 โปรดดขูอ้ควรระวงัในหนา้ 99
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เมือ่ถา่ยภาพฉากทีม่ทัีง้พืน้ทีส่วา่งและมดื ใชโ้หมด <G> (ควบคมุแสงพืน้หลัง 
HDR) เมือ่คณุถา่ยภาพหนึง่ครัง้ในโหมดนี ้ภาพถา่ยอยา่งตอ่เนือ่งอกีสามภาพ
จะถกูถา่ยดว้ยคา่แสงทีแ่ตกตา่งกนั ซึง่จะทําใหภ้าพทีไ่ดม้ชีว่งโทนสกีวา้ง 
ซึง่จะชว่ยลดเงาทีเ่กดิจากแสงดา้นหลัง

 จบักลอ้งใหแ้นน่
ขณะการถา่ยภาพ จับกลอ้งใหแ้น่นและมั่นคง ในโหมดนี ้ภาพเกดิจากการ
ถา่ยภาพสามภาพแลว้จัดรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นภาพเดยีว อยา่งไรก็ตาม หากมี
ความคลาดแนวทีเ่ห็นไดช้ดัในภาพใดภาพหนึง่ในสามภาพเนือ่งจากการสัน่
ของกลอ้ง ภาพอาจไมจั่ดแนวไดอ้ยา่งสมบรูณ์ในภาพผลลัพธ์

G การถา่ยภาพฉากยอ้นแสง

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

 ขอบเขตการถา่ยภาพในโหมดนีจ้ะแคบกวา่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัโหมดถา่ยภาพอืน่ๆ
 การยงิแฟลชไมส่ามารถใชง้านได ้ในสภาวะแสงนอ้ย แสงไฟชว่ยปรับโฟกสัอาจ
จะปลอ่ยออกมา (น.119)

 โปรดดขูอ้ควรระวงัในหนา้ 99

HDR หมายถงึ High Dynamic Range (ชว่งรับแสงสงูพเิศษ)
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โหมด <2> (บคุคล) ทําใหฉ้ากหลังเบลอเพือ่บคุคลในภาพดเูดน่ขึน้ นอกจาก
นีย้ังชว่ยปรับโทนสผีวิและผมใหด้นุู่มนวลขึน้

 เลอืกสถานทีท่ ีว่ตัถมุรีะยะหา่งจากฉากหลงัมากทีส่ดุ
ยิง่บคุคลอยูไ่กลจากฉากหลัง ยิง่ทําใหฉ้ากหลังดเูบลอมากขึน้ บคุคลในภาพ
จะเดน่ขึน้เมือ่เทยีบกบัฉากหลังทีม่ดืกระจาย

 ใชเ้ลนสถ์า่ยภาพระยะไกล
หากคณุมเีลนสซ์มู ใหใ้ชช้ว่งถา่ยภาพระยะไกล เพือ่ใหภ้าพบคุคลจากสว่น
เอวขึน้ไปพอดกีับขนาดเฟรม ขยับเขา้ใกลข้ึน้หากจําเป็น

 โฟกสัทีใ่บหนา้
ตรวจสอบจดุโฟกสัอตัโนมตับินใบหนา้วา่สวา่งขึน้ สําหรับการถา่ยภาพใบหนา้
บคุคลในระยะใกล ้ใหโ้ฟกสัทีด่วงตา

2 การถา่ยภาพบคุคล

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

การตัง้คา่เริม่ตน้เป็น <i> (ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํา่) หากคณุกดปุ่ มชตัเตอร์
คา้งไว ้คณุสามารถถา่ยภาพอยา่งตอ่เนื่อง (สงูสดุประมาณ 3.0 ภาพ/วนิาท)ี เพือ่จับ
การเปลีย่นแปลงในการแสดงออกทางสหีนา้และทา่ทาง
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ใชโ้หมด <3> (ภาพววิ) สําหรับทัศนยีภาพในทีก่วา้ง หรอืเมือ่ตอ้งการใหท้กุ
สว่นของภาพอยูใ่นโฟกัสตัง้แตร่ะยะใกลจ้นถงึไกล ภาพทีไ่ดจ้ะมคีวามคมชดัมาก 
และสว่นทีเ่ป็นสฟ้ีาหรอืสเีขยีวจะดสูดขึน้

 เมือ่ใชเ้ลนสซู์ม ใหใ้ชช้ว่งถา่ยภาพมมุกวา้ง
เมือ่ใชช้ว่งถา่ยภาพมมุกวา้งของเลนสซ์มู วตัถทุีอ่ยูใ่นระยะใกลแ้ละไกลจะอยู่
ในโฟกัสไดด้กีวา่ใชช้ว่งถา่ยภาพระยะไกล รวมทัง้ยังทําใหภ้าพววิดกูวา้งขึน้

 การถา่ยภาพฉากกลางคนื
โหมด <3> เหมาะสมสําหรับการถา่ยภาพในฉากกลางคนื เนือ่งจากแฟลช
ในตัวกลอ้งจะไมทํ่างานในโหมดนี ้เมือ่ถา่ยภาพฉากกลางคนื ควรใชข้าตัง้
กลอ้งเพือ่ป้องกนัการสัน่ของกลอ้ง

3 การถา่ยภาพววิ

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

 แฟลชในตวักลอ้งจะไมทํ่างาน แมใ้นสภาพยอ้นแสงและในสภาวะแสงนอ้ย
 หากคณุใช ้Speedlite ภายนอก Speedlite นัน้จะยงิแสง
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เมือ่คณุตอ้งการถา่ยภาพดอกไมห้รอืสิง่ของเล็กๆ ในระยะใกล ้ใหใ้ชโ้หมด 
<4> (ระยะใกล)้ และเพือ่ทําใหส้ิง่เล็กๆ ในภาพทีถ่า่ยปรากฏขนาดใหญข่ึน้ 
ใหใ้ชเ้ลนสม์าโคร (แยกจําหน่าย)

 เลอืกฉากหลงัทีเ่รยีบงา่ย
ฉากหลังทีเ่รยีบงา่ยทําใหว้ัตถเุล็กๆ เชน่ ดอกไม ้ดเูดน่ขึน้

 ขยบัเขา้ใกลว้ตัถทุ ีส่ดุเทา่ทีจ่ะทําได้
ตรวจสอบระยะโฟกสัใกลท้ีส่ดุของเลนสท์ีใ่ช ้สําหรับบางรุน่จะมกีารระบไุวบ้น
เลนส ์เชน่ <MACRO 0.39m/1.3ft> ระยะโฟกสัใกลส้ดุของเลนสค์อื
ระยะทีว่ัดจากเครือ่งหมาย <V> (ระนาบโฟกสั) ดา้นบนของตัวกลอ้งไปจน
ถงึวตัถ ุหากคณุอยูใ่กลว้ตัถมุากเกนิไป ไฟยนืยนัการโฟกสั <o> จะกะพรบิ
หากคณุใชแ้ฟลชในตวักลอ้งและสว่นลา่งของภาพทีถ่า่ยออกมามดืผดิปกต ิ
ใหถ้อยหา่งจากวัตถแุละลองถา่ยภาพอกีครัง้

 เมือ่ใชเ้ลนสซู์ม ใหใ้ชช้ว่งถา่ยภาพระยะไกล
หากคณุมเีลนสซ์มู การใชช้ว่งถา่ยภาพระยะไกลจะทําใหว้ัตถดุใูหญข่ึน้

4 การถา่ยภาพระยะใกล้

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ
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ใชโ้หมด <5> (กฬีา) เพือ่ถา่ยภาพวัตถทุีกํ่าลังเคลือ่นที ่เชน่ บคุคลทีกํ่าลังวิง่ 
หรอืยานพาหนะทีกํ่าลังเคลือ่นที่

 ใชเ้ลนสถ์า่ยภาพระยะไกล
แนะนําใหใ้ชเ้ลนสถ์า่ยภาพระยะไกลสําหรับการถา่ยภาพจากบรเิวณทีอ่ยูไ่กล

 ตดิตามวตัถดุว้ยกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เริม่การโฟกสัอัตโนมัตภิายในกรอบพืน้ทีโ่ฟกสั
อัตโนมตั ิในขณะทีก่ารโฟกสักําลังทํางาน เสยีงเตอืนจะดังขึน้เบาๆ ตดิๆ กนั 
หากกลอ้งไมส่ามารถจับโฟกัสได ้ตัวแสดงการโฟกัส <o> จะกะพรบิ
การตัง้คา่เริม่ตน้เป็น <o> (ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู) เมือ่คณุตอ้ง
การถา่ยภาพ ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไว ้คณุ
สามารถถา่ยภาพอยา่งตอ่เนือ่งในขณะทีดํ่าเนนิการโฟกสัอัตโนมัตไิปตลอด 
เพือ่จับการเปลีย่นแปลงในการเคลือ่นไหว
* การถ่ายภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ: สงูสดุประมาณ 7.0 ภาพ/วนิาท,ี การถ่ายภาพแบบ 

Live View: สงูสดุประมาณ 5.0 ภาพ/วนิาที

5 การถา่ยภาพวตัถทุ ีก่าํลงัเคลือ่นที่

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

 แฟลชในตวักลอ้งจะไมทํ่างาน แมใ้นสภาพยอ้นแสงและในสภาวะแสงนอ้ย
 ภายใตส้ภาวะแสงนอ้ย การสัน่ของกลอ้งมแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิขึน้ การแสดงความ
เร็วชตัเตอรใ์นชอ่งมองภาพทางดา้นซา้ยลา่งจะกะพรบิ พยายามถอืกลอ้งใหน้ิง่
แลว้ถา่ยภาพ

 หากคณุใช ้Speedlite ภายนอก Speedlite นัน้จะยงิแสง
 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View คณุสามารถตัง้คา่คณุภาพของภาพเป็น 1 
หรอื JPEG หากตัง้คา่เป็น 41 หรอื 61 ภาพจะถกูบันทกึดว้ยคณุภาพแบบ 
1
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ขอ้ควรระวงัสําหรบัการถา่ยภาพ <C> เด็ก
 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View คณุสามารถตัง้คา่คณุภาพของภาพเป็น 1 
หรอื JPEG หากตัง้คา่เป็น 41 หรอื 61 ภาพจะถกูบันทกึดว้ยคณุภาพแบบ 
1

 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View หากแฟลชทํางานในการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง 
ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งจะลดลง ถงึแมว้า่แฟลชไมทํ่างานสําหรับภาพ
ตอ่ๆ ไป ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งก็จะลดลง

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการถา่ยภาพ <6> บุคคลกลางคนื และ <F> ถา่ยกลาง
คนืแบบมอืถอื
 ในระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View อาจยากทีจ่ะโฟกสัไปยงัจดุตา่งๆ ของ
แสงในฉากกลางคนื ในกรณีนี้ ใหป้รับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนสไ์ปที ่
<MF> และโฟกสัดว้ยตนเอง

 ภาพแบบ Live View ทีแ่สดง อาจมคีวามแตกตา่งจากภาพทีถ่า่ยจรงิบา้ง

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการถา่ยภาพ <F> ถา่ยกลางคนืแบบมอืถอื และ <G> 
ควบคมุแสงพืน้หลงั HDR
 คณุไมส่ามารถเลอืก RAW หรอื RAW+JPEG ได ้หากตัง้คา่เป็น RAW ภาพจะถกู
บนัทกึดว้ยคณุภาพแบบ 73 นอกจากนี้ หากตัง้คา่เป็น RAW+JPEG ภาพจะถกู
บนัทกึดว้ยคณุภาพแบบ JPEG ทีต่ัง้คา่ไว ้

 หากคณุถา่ยภาพวตัถทุีก่ําลังเคลือ่นที ่การเคลือ่นทีข่องวัตถุอาจทิง้รอ่งรอยไว ้
หรอืพืน้ทีโ่ดยรอบวัตถุนัน้อาจมดืลง

 การปรับแนวภาพอาจไมทํ่างานอยา่งสมบรูณ์กบัลวดลายทีเ่ป็นแบบแผน (ตาราง 
ริว้ ฯลฯ) เรยีบแบน หรอืภาพโทนสเีดยีว หรอืภาพทีค่ลาดแนวอยา่งเห็นไดช้ดั
เนื่องจากการสัน่ของกลอ้ง

 การบันทกึภาพลงในการด์จะใชเ้วลาสกัพัก เนื่องจากจะตอ้งซอ้นภาพเขา้ดว้ยกนั
หลังจากการถา่ย ระหวา่งการประมวลผลภาพ “buSY” จะแสดงในชอ่งมองภาพ
และบนแผง LCD และคณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพตอ่ไปไดจ้นกวา่การประมวลผล
ภาพจะเสร็จสมบรูณ์

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการถา่ยภาพ <6> บุคคลกลางคนื
 การโฟกสัอาจทําไดย้ากในการถา่ยภาพแบบ Live View หากหนา้ของวัตถนัุน้มดื 
ในกรณีน้ี ใหป้รับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนสไ์ปที ่<MF> และโฟกสัดว้ย
ตนเอง
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ขอ้ควรระวงัสําหรบัการถา่ยภาพ <F> ถา่ยกลางคนืแบบมอืถอื
 เมือ่ถ่ายภาพโดยใชแ้ฟลช และวัตถอุยูใ่กลก้บักลอ้งมากเกนิไป ภาพทีไ่ดอ้าจดู
สวา่งจา้มาก (คา่แสงมากเกนิไป)

 หากคณุใชแ้ฟลชในการถา่ยภาพกลางคนืในทีแ่สงนอ้ย ภาพถา่ยอาจปรับแนวได ้
ไมถ่กูตอ้ง ซึง่อาจเป็นผลใหภ้าพเบลอ

 หากคณุใชแ้ฟลชและวตัถทุีเ่ป็นบคุคลอยูใ่นตําแหน่งใกลก้บัฉากหลังทีถู่กสอ่ง
ดว้ยแสงแฟลช ภาพถา่ยอาจปรับแนวไดไ้มถ่กูตอ้ง ซึง่อาจเป็นผลใหภ้าพเบลอ 
อาจเกดิเงาทีไ่มเ่ป็นธรรมชาตแิละสทีีไ่มเ่หมาะสมอกีดว้ย

 การครอบคลมุแฟลชภายนอก:
• เมือ่ใช ้Speedlite โดยตัง้คา่การครอบคลมุแสงแฟลชโดยอตัโนมัต ิตําแหน่ง
การซมูจะถกูจํากดัตามชว่งกวา้ง ไมว่า่ตําแหน่งการซมูของเลนสจ์ะอยูท่ีใ่ด

• เมือ่ใช ้Speedlite ทีจํ่าเป็นตอ้งมกีารตัง้คา่การครอบคลมุแสงแฟลชดว้ยตนเอง 
ปรับหวัแฟลชใหไ้ดตํ้าแหน่งกวา้ง (ปกต)ิ

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการถา่ยภาพ <G> ควบคมุแสงพืน้หลงั HDR
 โปรดทราบวา่ภาพอาจไมป่ระมวลผลดว้ยระดับสทีีเ่รยีบเนียน และอาจดไูมป่กติ
หรอืมน๊ีอยสท์ีเ่ห็นไดช้ดั

 ควบคมุแสงพืน้หลงั HDR อาจไมส่ามารถทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเทา่ทีค่วร
ในฉากทีม่กีารยอ้นแสงมากเกนิไปหรอืฉากทีม่คีวามเปรยีบตา่งสงู

 เมือ่ถ่ายภาพวตัถทุีม่คีวามสวา่งเพยีงพอ ตัวอยา่งเชน่ สําหรับฉากสวา่งโดยทัว่ไป 
ภาพถา่ยอาจดไูมเ่ป็นธรรมชาตเินื่องจากการใชเ้อฟเฟค HDR
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ในโหมด <v> (ฟิลเตอรส์รา้งสรรค)์ คณุสามารถใชล้กูเลน่ฟิลเตอรห์นึง่ในสบิ
แบบ (ภาพหยาบ ขาว/ดํา*, ซอฟตโ์ฟกสั*, เอฟเฟคเลนสต์าปลา*, ลกูเลน่
กลอ้งของเลน่*, เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม*, ลกูเลน่ภาพสน้ํีา*, ศลิปะมาตรฐาน HDR, 
ศลิปะ สสีดใส HDR, ศลิปะ คมเขม้ HDR และศลิปะ ลายนูน HDR) สําหรับการ
ถา่ยภาพ เมือ่ตัง้คา่กลอ้งไวเ้พือ่การถา่ยภาพแบบ Live View คณุสามารถดู
ลกูเลน่บนหนา้จอไดก้อ่นทีค่ณุจะเริม่ถา่ยภาพ กลอ้งจะบันทกึเฉพาะภาพทีใ่ช ้
ฟิลเตอรส์รา้งสรรคเ์ทา่นัน้
สําหรับลกูเลน่ทีม่เีครือ่งหมายดอกจัน คณุยังสามารถถา่ยภาพไดโ้ดยไมต่อ้งเลอืกฟิลเตอร์
สรา้งสรรค ์จากนัน้ปรับใชล้กูเลน่ในภายหลังแลว้บันทกึเป็นภาพใหม ่(น.399)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<v>

2 ปรบัสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไปที ่<A>

3 แสดงภาพแบบ Live View
 กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงภาพแบบ Live 

View

4 เลอืก [ฟิลเตอรส์รา้งสรรค]์ ดว้ยการ
ควบคมุทนัใจ
 กดปุ่ ม <Q> (7)
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืก [c] 
ทางดา้นซา้ยบนของหนา้จอ จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

v การใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรค์
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5 เลอืกโหมดถา่ยภาพ
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลอืกโหมดถา่ยภาพ จากนัน้กดปุ่ ม 
<0> และเลอืก [ตกลง]

 ภาพจะแสดงขึน้ดว้ยลกูเลน่ของฟิลเตอรท์ี่
ใช ้

 สําหรับเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม ใหก้ดปุ่ ม 
<W> <X> เพือ่เลือ่นกรอบสขีาวไปยัง
ตําแหน่งทีค่ณุตอ้งการใหภ้าพดคูมชดั

โหมดถา่ยภาพทีใ่ชง้านไดใ้นโหมด v

6 ปรบัลกูเลน่
 กดปุ่ ม <Q> และเลอืกไอคอนดา้นลา่ง 

[ฟิลเตอรส์รา้งสรรค]์ (ยกเวน้ c, A, 
B, C และ D)

 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่ปรับลกูเลน่
ฟิลเตอร ์จากนัน้กดปุ่ ม <0>

7 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ
 หากตอ้งการกลับสูก่ารถา่ยภาพดว้ยชอ่ง
มองภาพ ใหก้ดปุ่ ม <0> เพือ่ออกจาก
การถา่ยภาพแบบ Live View จากนัน้กด
ปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ

โหมดถา่ยภาพ หนา้ โหมดถา่ยภาพ หนา้
G ภาพหยาบ ขาว/ดํา น.103 Z ลกูเลน่ภาพสน้ํีา น.104

W ซอฟตโ์ฟกสั น.103 A ศลิปะมาตรฐาน HDR น.104

X เอฟเฟคเลนสต์าปลา น.104 B ศลิปะ สสีดใส HDR น.105

H ลกูเลน่กลอ้งของเลน่ น.104 C ศลิปะ คมเขม้ HDR น.105

c เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม น.104 D ศลิปะ ลายนูน HDR น.105

หากคณุไมต่อ้งการใหภ้าพแบบ Live View แสดงขึน้ในระหวา่งทีก่ําลังปรับตัง้ฟังกช์ัน่ 
ใหก้ดปุ่ ม <Q> หลังจากผา่นขัน้ตอนที ่1 แลว้ตัง้คา่ [ฟิลเตอรส์รา้งสรรค]์
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 G ภาพหยาบ ขาว/ดาํ
สรา้งภาพหยาบสขีาวดํา คณุสามารถเปลีย่นแปลงเอฟเฟคสขีาวดําโดยปรับ
ความเปรยีบตา่ง

 W ซอฟตโ์ฟกสั
ใหภ้าพดนุู่มนวล คณุสามารถเปลีย่นแปลงระดับความนุ่มนวลโดยปรับความ
เบลอ

ลกัษณะของฟิลเตอรส์รา้งสรรค์

 คณุไมส่ามารถเลอืก RAW หรอื RAW+JPEG ได ้หากตัง้คา่เป็น RAW ภาพจะถกู
บนัทกึดว้ยคณุภาพแบบ 73 นอกจากนี้ หากตัง้คา่เป็น RAW+JPEG ภาพจะถกู
บนัทกึดว้ยคณุภาพแบบ JPEG ทีต่ัง้คา่ไว ้

 เมือ่ตัง้คา่ <G>, <W>, <X>, <H>, <c> หรอื <Z> ไว ้การถา่ยภาพตอ่
เนื่องจะไมส่ามารถตัง้คา่ได ้

 เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น (น.405) จะไมถู่กผนวกลงในภาพทีถ่า่ยโดยใชเ้อฟเฟค
เลนสต์าปลา

 <c> ตัง้คา่เริม่ตน้เป็น <b> (ปิดแฟลช) พยายามป้องกนักลอ้งสัน่ในขณะการ
ถา่ยภาพในสภาวะแสงนอ้ย

ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View
 ในการใชฟิ้ลเตอรภ์าพหยาบ ขาว/ดํา ลกูเลน่ภาพหยาบทีแ่สดงบนจอ LCD จะ
แตกตา่งจากลกูเลน่ภาพหยาบทีบ่ันทกึในภาพ

 ในการใชฟิ้ลเตอรซ์อฟตโ์ฟกสัและเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม ลกูเลน่ความเบลอทีแ่สดง
บนจอ LCD อาจจะแตกตา่งจากลกูเลน่ความเบลอทีบ่ันทกึในภาพ

 ฮสิโตแกรมจะไมแ่สดงขึน้
 ไมส่ามารถใชก้ารดภูาพแบบขยายได ้
 ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุสามารถตัง้คา่ฟิลเตอรส์รา้งสรรคบ์างอยา่งได ้
ดว้ยการควบคมุทนัใจ (น.266)
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 X เอฟเฟคเลนสต์าปลา
ใหเ้อฟเฟคของเลนสต์าปลา ภาพจะไดรั้บการบดิเบอืนทรงกระบอก
บรเิวณทีถ่กูตดัแตง่ไปตามขอบของภาพจะเปลีย่นไปโดยขึน้อยูก่บัระดบัของ
เอฟเฟคฟิลเตอรน์ี ้และเนือ่งจากฟิลเตอรน์ีจ้ะขยายสว่นกลางของภาพ ความ
ละเอยีดทีบ่รเิวณกลางภาพอาจลดลง โดยขึน้อยูก่บัจํานวนพกิเซลทีใ่ชบ้นัทกึ
ภาพ โปรดตรวจสอบภาพบนหนา้จอขณะทีต่ัง้คา่ฟิลเตอรน์ี ้จดุโฟกสัอตัโนมตัิ
จะคงไวท้ีก่ ึง่กลาง

 H ลกูเลน่กลอ้งของเลน่
ทําใหม้มุภาพมดืและปรับใชโ้ทนสทีีทํ่าใหภ้าพดเูหมอืนกบัภาพทีถ่า่ยดว้ย
กลอ้งของเลน่ คณุสามารถเปลีย่นแปลงสเีพีย้นไดโ้ดยการปรับโทนสี

 c เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม
สรา้งเอฟเฟคฉากจําลอง
ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View คณุสามารถเปลีย่นบรเิวณทีภ่าพดคูมชดั 
ในขัน้ตอนที ่5 หากคณุกดปุ่ ม <u> (หรอืแตะที ่[T] ทางดา้นขวาลา่งของ
หนา้จอ) คณุสามารถสลบัไปมาระหวา่งทศิทางแนวตัง้และแนวนอนของกรอบ
สขีาว กลอ้งจะโฟกสัไปทีจ่ดุกึง่กลางของกรอบสขีาว
ระหวา่งการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ ใหเ้ล็งจดุโฟกัสอตัโนมัตจิดุกลาง
ไปยังวัตถแุลว้ถา่ยภาพ

 Z ลกูเลน่ภาพสนํีา้
ทําใหภ้าพถา่ยดเูหมอืนภาพวาดสน้ํีาทีม่สีสีนันุ่มนวล คณุสามารถควบคมุความ
ทบึของสไีดโ้ดยการปรับลกูเลน่ฟิลเตอร ์โปรดทราบวา่ฉากกลางคนือาจไม่
ประมวลผลดว้ยระดบัสทีีเ่รยีบเนยีน และอาจดไูมป่กตหิรอืมน๊ีอยสท์ีเ่หน็ไดช้ดั

A ศลิปะมาตรฐาน HDR
บรเิวณสวา่งและบรเิวณมดืทีทํ่าใหภ้าพขาดรายละเอยีดจะลดลง ความเปรยีบ
ตา่งจะตํา่ลง และการไลร่ะดบัสจีะแบนลงเพือ่ใหภ้าพดคูลา้ยภาพวาด เคา้โครง
ของวตัถจุะมขีอบสวา่ง (หรอืมดื)

สําหรับ <A> <B> <C> <D> บรเิวณสวา่งและบรเิวณมดืทีทํ่าใหภ้าพ
ขาดรายละเอยีดจะลดลงเป็นโทนสทีีม่ชีว่งไดนามกิสงู แมว้า่จะเป็นฉากทีม่คีวาม
เปรยีบตา่งสงู ในแตล่ะคร ัง้กลอ้งจะถา่ยภาพอยา่งตอ่เนือ่งสามภาพดว้ยคา่แสง
ทีแ่ตกตา่งกนัและรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นภาพเดยีว โปรดดขูอ้ควรระวงัในหนา้ 105



105

v การใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรค์

B ศลิปะ สสีดใส HDR
สจีะอิม่ตัวมากกวา่ [ศลิปะมาตรฐาน HDR] และมคีวามเปรยีบตา่งตํา่และ
การไลร่ะดับสทีีแ่บนจะใหล้กูเลน่ทีเ่ป็นศลิปะกราฟิก

C ศลิปะ คมเขม้ HDR
สจีะมคีวามอิม่ตัวมากทีส่ดุ ทําใหว้ตัถดุนููนและภาพดเูหมอืนภาพวาดสน้ํีามัน

D ศลิปะ ลายนูน HDR
ความอิม่ตัวของส ีความสวา่ง ความเปรยีบตา่ง และการไลร่ะดับส ีถกูลดลง
เพือ่ทําใหภ้าพดแูบน ภาพดซูดีและเกา่ เคา้โครงของวตัถจุะมขีอบสวา่ง 
(หรอืมดื) ทีห่นาขึน้

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการถา่ยภาพ <A> ศลิปะมาตรฐาน HDR, <B> 
ศลิปะ สสีดใส HDR, <C> ศลิปะ คมเขม้ HDR และ <D> ศลิปะ ลายนูน 
HDR
 ขอบเขตการถา่ยภาพในโหมดนีจ้ะแคบกวา่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัโหมดถา่ยภาพอืน่ๆ
 ภาพแบบ Live View ทีแ่สดงโดยการใชฟิ้ลเตอร ์อาจมคีวามแตกตา่งจากภาพที่
ถา่ยจรงิบา้ง

 หากคณุถา่ยภาพวตัถทุีก่ําลังเคลือ่นที ่การเคลือ่นทีข่องวัตถุอาจทิง้รอ่งรอยไว ้
หรอืพืน้ทีโ่ดยรอบวัตถุนัน้อาจมดืลง

 การปรับแนวภาพอาจไมทํ่างานอยา่งสมบรูณ์กบัลวดลายทีเ่ป็นแบบแผน (ตาราง 
ริว้ ฯลฯ) เรยีบแบน หรอืภาพโทนสเีดยีว หรอืภาพทีค่ลาดแนวอยา่งเห็นไดช้ดั
เนื่องจากการสัน่ของกลอ้ง

 หากคณุใชม้อืถอืกลอ้ง พยายามอยา่ใหก้ลอ้งสัน่เมือ่ถา่ยภาพ
 การไลร่ะดับสขีองทอ้งฟ้าหรอืผนังสขีาวอาจไมส่ามารถถกูสรา้งใหมไ่ดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง คา่แสงทีไ่มส่มํา่เสมอ สผีดิเพีย้น หรอืน๊อยสอ์าจปรากฏ

 การถ่ายภาพใตแ้สงไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอืไฟ LED อาจสง่ผลใหบ้รเิวณทีโ่ดน
แสงไฟเกดิการแสดงสไีมเ่ป็นธรรมชาติ

 การบันทกึภาพลงในการด์จะใชเ้วลาสกัพัก เนื่องจากจะตอ้งซอ้นภาพเขา้ดว้ยกนั
หลังจากการถา่ย ระหวา่งการประมวลผลภาพ “buSY” จะแสดงในชอ่งมองภาพ
และบนแผง LCD และคณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพตอ่ไปไดจ้นกวา่การประมวลผล
ภาพจะเสร็จสมบรูณ์

 การยงิแฟลชไมส่ามารถใชง้านได ้ในสภาวะแสงนอ้ย แสงไฟชว่ยปรับโฟกสัอาจ
จะปลอ่ยออกมา (น.119)
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ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน เมือ่การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพแสดงขึน้ คณุสามารถ
กดปุ่ ม <Q> เพือ่แสดงหนา้จอควบคมุทันใจ ตารางในหนา้ตอ่ไปแสดงฟังกช์ัน่
ตา่งๆ ทีส่ามารถตัง้คา่ดว้ยหนา้จอควบคมุทันใจ ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน
แตล่ะโหมด

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปทีโ่หมดถา่ยภาพ
พืน้ฐาน

2 กดปุ่ ม <Q> (7)
 หนา้จอควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้

3 ต ัง้ฟงักช์ ัน่ทีต่อ้งการ
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลอืกฟังกช์ัน่

 การตัง้คา่ของฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกและคําแนะนํา
คณุสมบัต ิ(น.75) จะปรากฏขึน้

 หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่ปรับ
เปลีย่นการตัง้คา่

 คณุยงัสามารถเลอืกไดจ้ากรายการโดยการ
เลอืกฟังกช์ัน่ แลว้กดปุ่ ม <0>

Q การควบคมุทนัใจ

ตัวอยา่ง: โหมดภาพบคุคล
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ฟงักช์ ัน่ทีส่ามารถต ัง้คา่ไดใ้นโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน
o: ตัง้คา่เริม่ตน้*1  k: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกได ้  : เลอืกไมไ่ด ้

*1:หากคณุเปลีย่นโหมดถา่ยภาพหรอืปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> ฟังกช์ัน่ทัง้
หมดจะกลับสูก่ารตัง้คา่เริม่ตน้ (ยกเวน้การตัง้เวลา)

*2:ตัง้คา่ไดเ้ฉพาะกบัการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ
*3: GWXHZ *4:ABCD

ฟงักช์ ัน่ A 7 C
8

P C x 6 F

โหมดขบั
เคลือ่น 
(น.138)

u: ถา่ยภาพเดีย่ว o o o o k o o o

o: ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วสงู k k k k o k k k

i: ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ k k k k k k k k

B: ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ*2 k k k k k k k k

M: ถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ*2 k k k k k k k k

ตัง้เวลา (น.140)
Q k k k k k k k k
k k k k k k k k k

สอ่งแสงไฟ
แฟลชในตัว
กลอ้ง

a: แฟลชอตัโนมัติ o o o o

D: บงัคบัใชแ้ฟลช (ยงิไฟแฟลชทกุครัง้) k k k k k
b: ปิดแฟลช k o k o k o o

ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ (น.108) k k k k k k
ถา่ยภาพตามแสงหรอืบรรยากาศ (น.112) k
เบลอฉากหลงั (น.86) k
โทนส ี(น.89, 91) k k

ฟงักช์ ัน่
8 v

G 2 3 4 5 c *3 *4

โหมดขบั
เคลือ่น 
(น.138)

u: ถา่ยภาพเดีย่ว o k o o k o o o

o: ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วสงู k k k k o k

i: ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ k o k k k k

B: ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ*2 k k k k k k k k

M: ถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ*2 k k k k k k

ตัง้เวลา (น.140)
Q k k k k k k k k
k k k k k k k k k

สอ่งแสงไฟ
แฟลชในตัว
กลอ้ง

a: แฟลชอตัโนมัติ o o k o

D: บงัคบัใชแ้ฟลช (ยงิไฟแฟลชทกุครัง้) k k k k
b: ปิดแฟลช o k o k o o k o

ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ (น.108) k k k k
ถา่ยภาพตามแสงหรอืบรรยากาศ (น.112) k k k k
การปรับลกูเลน่ (น.101) k
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ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน เมือ่ตัง้คา่เป็นโหมดอืน่ทีไ่มใ่ช ่<A>, <7>, 
<8: G> และ <v> คณุสามารถเลอืกบรรยากาศสําหรับการถา่ยภาพได ้

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<C> หรอื 
<8>
 สําหรับ <8> ใหต้ัง้คา่เป็นโหมดถา่ย
ภาพอืน่ทีไ่มใ่ช ่<G>

2 ปรบัสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไปที ่<A>

3 แสดงภาพแบบ Live View
 กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงภาพแบบ Live 

View (ยกเวน้ <x>)

4 ใหเ้ลอืกบรรยากาศทีต่อ้งการดว้ย
การควบคมุทนัใจ
 กดปุ่ ม <Q> (7)
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืก [1 คา่
มาตรฐาน] จากนัน้ [ถา่ยภาพตามการ
เลอืกบรรยากาศ] จะปรากฏบนหนา้จอ

 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืกบรรยากาศ
ทีต่อ้งการ

 จอ LCD จะแสดงผลของภาพตาม
บรรยากาศทีเ่ลอืก

การถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ

บรรยากาศ C

8

ลกูเลน่บรรยากาศ
P/x C/6/F/2/

3/4/5
1 คา่มาตรฐาน k k k ไมม่กีารตัง้คา่
2 สดใส k k ตํา่ / ปกต ิ/ สงู
3 นุ่มนวล k k ตํา่ / ปกต ิ/ สงู
4 อบอุน่ k k ตํา่ / ปกต ิ/ สงู
5 หนักแน่น k k ตํา่ / ปกต ิ/ สงู
6 เยอืกเย็น k k ตํา่ / ปกต ิ/ สงู
7 สวา่งขึน้ k k k ตํา่ / ปานกลาง / สงู
8 มดืลง k k k ตํา่ / ปานกลาง / สงู

9 ภาพขาวดํา k k k สน้ํีาเงนิ / สขีาว/ดํา / 
สซีเีปีย
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การถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ

5 ปรบัลกูเลน่บรรยากาศ
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกลกูเลน่และ
ให ้[ลกูเลน่] ปรากฏขึน้ทางดา้นลา่งของ
หนา้จอ

 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืกลกูเลน่ที่
ตอ้งการ

6 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ
 หากตอ้งการกลับสูก่ารถา่ยภาพดว้ยชอ่ง
มองภาพ ใหก้ดปุ่ ม <0> เพือ่ออกจาก
การถา่ยภาพแบบ Live View จากนัน้กด
ปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ

 หากคณุเปลีย่นโหมดถา่ยภาพหรอืปรับ
สวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> การ
ตัง้คา่จะกลับไปเป็น [1 คา่มาตรฐาน]

 ภาพแบบ Live View ทีแ่สดงทีม่กีารปรับบรรยากาศ อาจมคีวามแตกตา่งจากภาพ
ทีถ่า่ยจรงิบา้ง

 ผลของลกูเลน่บรรยากาศทีไ่ดอ้าจลดนอ้ยลงเมือ่ใชแ้ฟลช
 เมือ่ถ่ายภาพกลางแจง้ในบรเิวณทีม่แีสงสวา่งจา้ ภาพแบบ Live View ทีเ่ห็นบน
จอ LCD อาจมคีวามสวา่งแตกตา่งจากภาพทีถ่า่ยจรงิบา้ง ตัง้คา่ [52: ความ
สวา่งจอ LCD] เป็น 4 แลว้มองภาพแบบ Live View เพือ่ไมใ่หจ้อ LCD ไดร้ับผล
กระทบจากแสงภายนอก

หากคณุไมต่อ้งการใหภ้าพแบบ Live View แสดงขึน้ในระหวา่งทีก่ําลังปรับตัง้ฟังกช์ัน่ 
ใหก้ดปุ่ ม <Q> หลังจากผา่นขัน้ตอนที ่1 แลว้ตัง้คา่ [ถา่ยภาพตามการเลอืก
บรรยากาศ] และ [ลกูเลน่]
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การต ัง้คา่บรรยากาศ
1คา่มาตรฐาน
ลักษณะภาพแบบมาตรฐานสําหรับโหมดถา่ยภาพนัน้ๆ โปรดทราบวา่ <2> 
จะปรับใหล้ักษณะภาพเหมาะกบัภาพถา่ยบคุคล และ <3> ปรับใหเ้หมาะ
กับภาพววิ ในแตล่ะบรรยากาศจะเป็นการปรับแกล้ักษณะภาพของโหมดถา่ย
ภาพทีเ่กีย่วขอ้ง

2สดใส
วัตถจุะดคูมชดัและสดใส ทําใหภ้าพดนู่าประทับใจยิง่ขึน้กวา่ภาพทีถ่า่ยดว้ย 
[1 คา่มาตรฐาน]

3 นุม่นวล
วัตถจุะดนุู่มนวลและงดงาม เหมาะสําหรับถา่ยภาพบคุคล สตัวเ์ลีย้ง ดอกไม ้
ฯลฯ

4อบอุน่
วัตถจุะดนุู่มนวลดว้ยสทีีอ่บอุน่ขึน้ เหมาะสําหรับถา่ยภาพบคุคล สตัวเ์ลีย้ง 
และวัตถอุืน่ๆ ทีต่อ้งการใหภ้าพดอูบอุน่

5 หนกัแนน่
ในขณะทีค่วามสวา่งของภาพโดยรวมสลัวลง วตัถจุะถกูเนน้ใหด้มูคีวามรูส้กึ
หนักแน่นขึน้ ทําใหค้นหรอืสิง่มชีวีติโดดเดน่ยิง่ขึน้

6 เยอืกเย็น
ความสวา่งของภาพโดยรวมสลัวลง ใกลเ้คยีงกบัสโีทนเย็น วตัถภุายใตร้ม่
เงาจะแลดเูยอืกเย็นและน่าประทับใจยิง่ขึน้
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7 สวา่งขึน้
ภาพจะแลดสูวา่งขึน้

8 มดืลง
ภาพจะแลดมูดืลง

9ภาพขาวดาํ
ภาพจะเป็นภาพขาวดํา คณุสามารถเลอืกโทนสเีป็นสน้ํีาเงนิ สขีาวดํา หรอืสี
ซเีปีย ขณะทีเ่ลอืก [ภาพขาวดาํ] จะปรากฏ <z> ในชอ่งมองภาพ
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ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน <8: C2345> คณุสามารถถา่ยภาพดว้ย
การตัง้คา่ทีเ่หมาะสมกับชนดิของแสงหรอืบรรยากาศ โดยปกต ิ[e ต ัง้คา่เร ิม่
ตน้] จะเหมาะสมอยูแ่ลว้ แตห่ากเจาะจงการตัง้คา่ใหเ้หมาะกบัสภาพแสงหรอื
บรรยากาศ ภาพก็จะดตูรงกับทีต่าเห็นมากขึน้
สําหรับการถา่ยภาพแบบ Live View หากคณุตัง้คา่ทัง้ [ถา่ยภาพตามแสงหรอื
บรรยากาศ] และ [ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ] (น.108) แนะนําให ้
ตัง้คา่ [ถา่ยภาพตามแสงหรอืบรรยากาศ] กอ่น เพือ่ชว่ยใหง้า่ยตอ่การสังเกต
เห็นผลของภาพบนจอ LCD

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<8>
 ตัง้คา่อยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้ <C>, 

<2>, <3>, <4> หรอื <5>

2 ปรบัสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไปที ่<A>

3 แสดงภาพแบบ Live View
 กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงภาพแบบ Live 

View

การถา่ยภาพตามแสงหรอืบรรยากาศ

แสงหรอืบรรยากาศ
8

C 2 3 4 5

e ตัง้คา่เริม่ตน้ k k k k k

f แสงแดด k k k k k

g แสงในรม่ k k k k k

S เมฆครึม้ k k k k k

i หลอดไฟทงัสเตน k k k k

j หลอดฟลอูอเรสเซนต์ k k k k

s อาทติยต์ก k k k k k



113

การถา่ยภาพตามแสงหรอืบรรยากาศ

4 ใหเ้ลอืกสภาพแสงหรอืบรรยากาศ 
ดว้ยการควบคมุทนัใจ
 กดปุ่ ม <Q> (7)
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืก [e ต ัง้คา่
เร ิม่ตน้] จะปรากฏ [ถา่ยภาพตามแสง
หรอืบรรยากาศ] บนหนา้จอ

 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืกสภาพแสง
หรอืบรรยากาศ

 ผลของภาพจากการเลอืกปรับสภาพแสง
หรอืบรรยากาศจะแสดงขึน้

5 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ
 หากตอ้งการกลับสูก่ารถา่ยภาพดว้ยชอ่ง
มองภาพ ใหก้ดปุ่ ม <0> เพือ่ออกจาก
การถา่ยภาพแบบ Live View จากนัน้กด
ปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ

 หากคณุเปลีย่นโหมดถา่ยภาพหรอืปรับ
สวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> การ
ตัง้คา่จะกลับไปเป็น [e ต ัง้คา่เร ิม่ตน้]

 หากคณุใชแ้ฟลช การตัง้คา่จะเปลีย่นไปเป็น [e ต ัง้คา่เร ิม่ตน้] (อยา่งไรก็ตาม 
ขอ้มลูการถา่ยภาพจะแสดงสภาพแสงหรอืบรรยากาศทีต่ัง้คา่ไว)้

 หากคณุตอ้งการตัง้คา่นีร้ว่มกบั [ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ] ใหป้รับ
สภาพแสงหรอืบรรยากาศทีเ่หมาะสมทีส่ดุกบัลกูเลน่ทีต่ัง้ไวแ้ลว้ เชน่ในกรณีทีต่ัง้
เป็น [อาทติยต์ก] สโีทนอุน่จะเดน่ชดัจนทําใหล้กูเลน่บรรยากาศทีต่ัง้ไวไ้มม่ผีล
เทา่ทีค่วร

หากคณุไมต่อ้งการใหภ้าพแบบ Live View แสดงขึน้ในระหวา่งทีก่ําลังปรับตัง้ฟังกช์ัน่ 
ใหก้ดปุ่ ม <Q> หลังจากผา่นขัน้ตอนที ่1 แลว้ตัง้คา่ [ถา่ยภาพตามแสงหรอื
บรรยากาศ]
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การต ัง้คา่สภาพแสงหรอืบรรยากาศ
eต ัง้คา่เร ิม่ตน้
คา่เริม่ตน้เหมาะสําหรับการถา่ยภาพวัตถสุว่นใหญ่

fแสงแดด
สําหรับถา่ยภาพวตัถทุีอ่ยูใ่ตแ้สงแดด ทําใหท้อ้งฟ้าสฟ้ีาและใบไมส้เีขยีวดู
เป็นธรรมชาตมิากขึน้ และใหส้ขีองดอกไมท้ีม่สีอีอ่นไดผ้ลออกมาดยีิง่ขึน้

gแสงในรม่
สําหรับถา่ยภาพวตัถทุีอ่ยูใ่นรม่เงา เพือ่ชว่ยปรับสผีวิของคนซึง่มักจะอมสี
น้ําเงนิในสภาพแสงแบบนี ้และยังเหมาะสําหรับดอกไมท้ีม่สีอีอ่น

Sเมฆครึม้
สําหรับถา่ยภาพวตัถภุายใตท้อ้งฟ้าทีเ่ต็มไปดว้ยเมฆหมอก เพือ่ชว่ยปรับไม่
ใหส้ผีวิของคนและทวิทัศนด์อูมึครมึ และชว่ยใหส้ขีองภาพอุน่ขึน้ดว้ย รวมทัง้
ยังไดผ้ลดสํีาหรับดอกไมท้ีม่สีอีอ่น

iหลอดไฟทงัสเตน
สําหรับถา่ยภาพวตัถทุีไ่ดรั้บแสงจากหลอดไฟทังสเตน เพือ่แกไ้มใ่หภ้าพอม
สสีม้แดง ซึง่เกดิจากสขีองแสงไฟชนดินี้

jหลอดฟลอูอเรสเซนต์
สําหรับถา่ยภาพวตัถภุายใตแ้สงไฟฟลอูอเรสเซนต ์สามารถใชไ้ดก้ับหลอด
ไฟฟลอูอเรสเซนตท์กุชนดิ

sอาทติยต์ก
เหมาะสําหรับใชถ้า่ยภาพเพือ่แสดงบรรยากาศทีน่่าประทบัใจขณะพระอาทติย์
ตก
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3
การต ัง้คา่โฟกสัอตัโนมตั ิ

และโหมดขบัเคลือ่น
จดุโฟกสัอตัโนมัตใินชอ่งมองภาพถกูจัด
เรยีงไวเ้พือ่การถา่ยภาพโดยใชก้ารโฟกสั
อตัโนมัตทิีเ่หมาะกบัความหลากหลาย
ของวัตถแุละฉากตา่งๆ

คณุยังสามารถเลอืกการโฟกสัอตัโนมัตแิละโหมดขบัเคลือ่นให ้
เหมาะทีส่ดุสําหรับสภาวะการถา่ยภาพและวัตถุ

 ไอคอน O ทีด่า้นขวาบนของหวัขอ้ของหนา้ หมายถงึฟังกช์ัน่นัน้
สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์(d/s/f/
a/F)

 ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน การโฟกสัอตัโนมตัแิละจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
(โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั)ิ จะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมตัิ

<AF> หมายถงึ Autofocus (การโฟกสัอตัโนมัต)ิ <MF> หมายถงึ 
Manual Focus (การโฟกสัดว้ยตนเอง)
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คณุสามารถเลอืกลกัษณะการโฟกสัอตัโนมตัใิหเ้หมาะกบัสภาวะการถา่ยภาพหรอื
วัตถ ุในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน กลอ้งจะตัง้ระบบโฟกสัทีเ่หมาะสมทีส่ดุใหโ้ดย
อัตโนมตัสํิาหรับโหมดถา่ยภาพแตล่ะโหมด

1 ปรบัสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนส์
ไปที ่<AF>

2 หมนุปุ่ มโหมดไปทีโ่หมดถา่ยภาพ
สรา้งสรรค์

3 กดปุ่ ม <f> (9)

4 เลอืกการโฟกสัอตัโนมตั ิ
 ในขณะทีม่องแผง LCD ใหห้มนุปุ่ ม 

<6> หรอื <5>
X : AF ครัง้เดยีว
9 : AI Focus AF
Z : AI Servo AF

f: การเลอืกการโฟกสัอตัโนมตัNิ

ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุยงัสามารถกดปุ่ ม <p> เพือ่โฟกสัอัตโนมัติ
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f: การเลอืกการโฟกสัอตัโนมัตNิ

เหมาะสําหรบัใชถ้า่ยภาพวตัถทุีอ่ยูน่ ิง่ 
เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งคร ึง่หนึง่ 
กลอ้งจะทําการโฟกสัเพยีงคร ัง้เดยีว
 เมือ่โฟกัสไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอตัโนมตัทิีจั่บ
โฟกสัไดจ้ะแสดงขึน้มา และตัวแสดงการ
โฟกสั <o> ในชอ่งมองภาพจะสวา่งขึน้
เชน่กนั

 เมือ่ใชโ้หมดวัดแสงประเมนิทัง้ภาพ กลอ้ง
จะปรับการตัง้คา่การเปิดรับแสงใหใ้นเวลา
เดยีวกบัทีจั่บโฟกสัได ้

 ในขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่คา้งไว ้โฟกสัจะถกูล็อค จากนัน้คณุ
สามารถจัดองคป์ระกอบภาพใหมไ่ดต้ามตอ้งการ

AF คร ัง้เดยีวสาํหรบัวตัถทุ ีอ่ยูน่ ิง่

ตัวแสดงการโฟกัส
จดุโฟกสัอตัโนมัติ

 หากกลอ้งไมส่ามารถจับโฟกสัได ้ตวัแสดงการโฟกสั <o> ในชอ่งมองภาพจะ
กะพรบิ หากเป็นเชน่นี ้จะถา่ยภาพไมไ่ดแ้มจ้ะกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุก็ตาม 
ใหจั้ดองคป์ระกอบภาพใหม ่หรอืด ู“เมือ่การโฟกสัอตัโนมัตลิม้เหลว” (น.136) 
และลองโฟกสัอกีครัง้

 หาก [z1: เสยีงเตอืน] ถกูตัง้คา่เป็น [ปิด] เสยีงเตอืนจะไมด่ังขึน้เมือ่จับโฟกสั
ได ้

 หลังจากจับโฟกสัไดโ้ดยใช ้AF ครัง้เดยีว คณุสามารถล็อคโฟกสัอยูท่ีว่ตัถแุละจัด
องคป์ระกอบภาพใหมไ่ด ้ซึง่เรยีกวา่ “การล็อคโฟกสั” จะมปีระโยชนเ์มือ่คณุตอ้ง
การโฟกสัไปยังวตัถบุรเิวณขอบภาพทีไ่มค่รอบคลมุดว้ยกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัิ

 เมือ่ใชเ้ลนสท์ีม่รีะบบโฟกสัดว้ยตนเองแบบอเิล็กทรอนกิส ์หลังจากทีจั่บโฟกสัได ้
แลว้ คณุสามารถทําการโฟกสัดว้ยตนเองไดโ้ดยการหมนุวงแหวนโฟกสัของเลนส์
ในขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่



f: การเลอืกการโฟกัสอัตโนมัตNิ
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การโฟกสัอตัโนมตัแิบบนีเ้หมาะสําหรบัใชถ้า่ยภาพวตัถทุีก่าํลงัเคลือ่นที ่
ซึง่ทําใหร้ะยะโฟกสัเปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา ในขณะทีค่ณุกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งคร ึง่หนึง่คา้งไว ้กลอ้งจะจบัโฟกสัไปทีว่ตัถอุยา่งตอ่เนือ่ง
 คา่การเปิดรับแสงจะถกูกําหนดในชว่งขณะทีถ่า่ยภาพ
 เมือ่โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ(น.120) ถกูตัง้คา่เป็นแบบเลอืกอตัโนมตั ิ

45 จุด การตดิตามการโฟกัสจะดําเนนิไปอยา่งตอ่เนือ่งตราบใดทีก่รอบพืน้ที่
โฟกสัอตัโนมัตคิรอบคลมุวตัถุ

AI Focus AF จะปรบัเปลีย่นการทํางานของระบบโฟกสัจาก AF คร ัง้เดยีว 
ไปเป็น AI Servo AF โดยอตัโนมตั ิหากวตัถทุีอ่ยูน่ ิง่เร ิม่เคลือ่นที่
 หลังจากวัตถถุกูโฟกสัในโหมด AF ครัง้เดยีว หากวตัถนัุน้เริม่เคลือ่นที ่กลอ้ง
จะตรวจจับการเคลือ่นไหวแลว้เปลีย่นการโฟกัสไปเป็น AI Servo AF โดย
อัตโนมตั ิและเริม่ตดิตามวัตถทุีกํ่าลังเคลือ่นที่

AI Servo AF สาํหรบัวตัถทุ ีก่าํลงัเคลือ่นที่

AI Focus AF สาํหรบัปรบัเปลีย่นการทาํงานของระบบโฟกสั
โดยอตัโนมตั ิ

เมือ่เลอืกใช ้AI Servo AF เสยีงเตอืนจะไมด่ังขึน้แมว้า่จับโฟกสัได ้และตัวแสดงการ
โฟกสั <o> ในชอ่งมองภาพก็จะไมส่วา่งขึน้เชน่กนั

เมือ่จับโฟกสัดว้ยโหมด AI Focus AF ไดแ้ลว้โดยทีเ่ปิดใชง้าน Servo อยู ่เสยีงเตอืน
จะดังเบาๆ อยา่งตอ่เนือ่ง แตต่วัแสดงการโฟกสั <o> ในชอ่งมองภาพจะไมส่วา่งขึน้ 
โปรดทราบวา่จะไมม่กีารล็อคโฟกสัในกรณีนี้
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f: การเลอืกการโฟกสัอตัโนมัตNิ

ตามคา่เริม่ตน้ จดุโฟกัสอตัโนมัตจิะสวา่งขึน้เป็นสแีดงเมือ่จับโฟกสัไดใ้นสภาวะ
แสงนอ้ย ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุสามารถตัง้คา่ใหจ้ดุโฟกัสอตัโนมัติ
สวา่งขึน้เป็นสแีดงหรอืไมส่วา่งเมือ่จับโฟกสัได ้(น.424)

ภายใตส้ภาวะแสงนอ้ย เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ แฟลชในตัวกลอ้ง
อาจยงิแสงออกมาในชว่งเวลาสัน้ๆ ซึง่จะสอ่งสวา่งวัตถเุพือ่ชว่ยในการโฟกสั
อัตโนมตัิ

จดุโฟกสัอตัโนมตัสิวา่งขึน้เป็นสแีดง

แสงไฟชว่ยปรบัโฟกสัดว้ยแฟลชในตวักลอ้ง

 แฟลชในตวักลอ้งจะไมป่ลอ่ยแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัออกมาในโหมด <7> 
หรอื <8: 35> หรอืเมือ่ตัง้คา่ [สอ่งแสงไฟแฟลชในตวักลอ้ง] 
เป็น <b> ในโหมด <A>, <C>, <8: PCF24> หรอื 
<v: GWXHcZ>

 แสงไฟชว่ยปรับโฟกสัจะไมถ่กูปลอ่ยออกมาเมือ่ใชง้าน AI Servo AF
 แฟลชในตวักลอ้งทําใหเ้กดิเสยีงเมือ่ยงิแสงอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ถอืเป็นเรือ่งปกติ
และไมใ่ชก่ารทํางานผดิปกตแิตอ่ยา่งใด

 ชว่งของแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัทีม่ปีระสทิธภิาพทีป่ลอ่ยออกมาโดยแฟลชในตัว
กลอ้งมรีะยะประมาณ 4 เมตร / 13.1 ฟตุ

 ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์เมือ่คณุยกแฟลชในตัวกลอ้งดว้ยปุ่ ม <I> กลอ้งจะ
ยงิแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัเมือ่จําเป็น ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัการตัง้คา่สําหรับ [8C.Fn 
II-6: เปิดแสงไฟชว่ยปรบัโฟกสั] แสงไฟชว่ยปรับโฟกสัอาจไมถ่กูปลอ่ย
ออกมา (น.419)
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กลอ้งมจีดุโฟกสั 45 จดุ สําหรับการโฟกสัอตัโนมัต ิคณุสามารถเลอืกโหมดเลอืก
พืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตแิละจดุโฟกสัอัตโนมัตทิีเ่หมาะกบัฉากหรอืวัตถุ

คณุสามารถระบโุหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัตหินึง่ในสีโ่หมด โปรดดหูนา้ถัด
ไปสําหรับวธิกีารเลอืก

E: โฟกสัอตัโนมตัจิดุเดยีว 
(เลอืกดว้ยตนเอง)

เลอืกจุดโฟกสัอัตโนมัตหินึง่จดุเพือ่โฟกสั

F: โฟกสัอตัโนมตัแิบบโซน 
(เลอืกโซนดว้ยตนเอง)

พืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัตแิบง่ออกเป็นเกา้โซน
สําหรับการโฟกัส

G: โฟกสัอตัโนมตัโิซนกวา้ง 
(เลอืกโซนดว้ยตนเอง)

พืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัตแิบง่ออกเป็นสามโซน 
(ซา้ย, กลาง และขวา) สําหรับการโฟกสั

H: โฟกสัแบบเลอืกอตัโนมตั ิ45 จดุ
กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัต ิ(พืน้ทีโ่ฟกัส
อตัโนมัตทัิง้หมด) จะถกูใชเ้พือ่โฟกสั

S การเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัแิละจดุโฟกสัอตัโนมตัNิ

โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ

จํานวนจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ด ้รปูแบบของจดุโฟกสัอตัโนมตั ิและรปูรา่งของ
กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิฯลฯ จะแตกตา่งกนัโดยขึน้อยูก่บัเลนสท์ ีต่ดิกบักลอ้ง 
สําหรบัรายละเอยีด โปรดด ู“เลนสแ์ละจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ด”้ ในหนา้ 128
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S การเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมตัแิละจดุโฟกสัอตัโนมัตNิ

1 กดปุ่ ม <S> หรอื <B> (9)
 มองผา่นชอ่งมองภาพและกดปุ่ ม <S> 
หรอื <B>

2 กดปุ่ ม <B>
 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <B> โหมดเลอืก
พืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัตจิะเปลีย่นไป

 โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตทิีเ่ลอืกอยู่
ในปัจจบุันจะถกูระบอุยูบ่รเิวณดา้นบนของ
ชอ่งมองภาพ

การเลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ

โหมดเลอืกพืน้ที ่AF

 ดว้ย [8C.Fn II-8: ระบโุหมดเลอืกพืน้ที ่AF] คณุสามารถจํากดัโหมดเลอืก
พืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตทิีเ่ลอืกได ้(น.420)

 หากคณุตัง้คา่ [8C.Fn II-9: วธิเีลอืกพืน้ที ่AF] เป็น [1: S9ปุ่ มหมนุหลกั] 
คณุสามารถระบโุหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตไิดโ้ดยกดปุ่ ม <S> หรอื 
<B> จากนัน้หมนุปุ่ ม <6> (น.420)
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คณุสามารถเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมัตหิรอืโซนไดด้ว้ยตนเอง

1 กดปุ่ ม <S> หรอื <B> (9)
 จดุโฟกสัอตัโนมัตจิะแสดงขึน้ในชอ่งมอง
ภาพ

 ในโหมดโฟกสัอตัโนมตัแิบบโซนหรอืโหมด
โฟกสัอัตโนมัตโิซนกวา้ง โซนทีเ่ลอืกจะ
แสดงขึน้

2 เลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
 การเลอืกจดุโฟกัสอตัโนมัตจิะเปลีย่นไป
ตามทศิทางทีค่ณุเอยีง <9> หากคณุกด 
<0> จดุโฟกสัอตัโนมัตจิดุกลาง (หรอื
โซนกลาง) จะถกูเลอืก

 คณุยังสามารถเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมัตไิด ้
โดยการปรับดว้ยปุ่ มหมนุ <6> สําหรับ
แนวนอน หรอืดว้ยปุ่ มหมนุ <5> สําหรับ
แนวตัง้

 ในโหมดโฟกสัอตัโนมตัแิบบโซน การหมนุ
ปุ่ ม <6> หรอื <5> จะเปลีย่นโซน
วนไปตามลําดับ

การเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตัดิว้ยตนเอง

<6>

<5>

 เมือ่คณุกดปุ่ ม <Q> คา้งไวแ้ละหมนุปุ่ ม <6> คณุสามารถเลอืกจุดโฟกสั
อตัโนมัตไิดโ้ดยการปรับในแนวตัง้

 เมือ่ตัง้คา่ [8C.Fn II-11: จดุAFเร ิม่ตน้ o AI Servo AF] เป็น [1: o 
จดุ AF เร ิม่ตน้ถกูเลอืก] (น.422) คณุสามารถใชว้ธินีีเ้พือ่เลอืกตําแหน่งเริม่ตน้
โฟกสัอัตโนมัตขิอง AI Servo ไดด้ว้ยตนเอง

 เมือ่คณุกดปุ่ ม <S> หรอื <B> แผง LCD จะแสดงดังตอ่ไปนี:้
• โฟกสัอตัโนมัตแิบบโซน, โฟกสัอตัโนมัตโิซนกวา้ง และโฟกสัแบบเลอืก
อัตโนมัต ิ45 จุด: M AF

• โฟกสัอตัโนมัตจิุดเดยีว: SEL N (กึง่กลาง)/SEL AF (นอกจดุกึง่กลาง)
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S การเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมตัแิละจดุโฟกสัอตัโนมัตNิ

การกดปุ่ ม <S> หรอื <B> จะทําใหจ้ดุโฟกสัอัตโนมัตแิบบกากบาททีม่ี
ความแมน่ยําสงูสําหรับการโฟกสัอตัโนมัตสิวา่งขึน้ จดุโฟกสัอตัโนมัตทิีก่ะพรบิ 
จะไวตามเสน้แนวนอนหรอืเสน้แนวตัง้ สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 127-131

การแสดงจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
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เลอืกจดุโฟกสัอตัโนมัตหินึง่จดุ <S> ทีจ่ะใชสํ้าหรับ
การโฟกสั

พืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัแิบง่ออกเป็นเกา้โซนสําหรับการโฟกสั จดุโฟกสัอตัโนมตัทิกุ
จดุในโซนทีเ่ลอืกจะถกูใชสํ้าหรับการเลอืกจดุโฟกสัแบบอตัโนมตั ิทําใหก้ารตดิ
ตามวตัถเุหนอืกวา่โฟกสัอตัโนมตัจิดุเดยีว และใชไ้ดผ้ลดกีบัวตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นที่
อยา่งไรก็ตาม การโฟกัสไปยังเป้าหมายทีเ่จาะจงอาจทําไดย้ากกวา่ เนือ่งจาก
คอ่นขา้งเนน้โฟกสัไปยังวัตถทุีใ่กลท้ีส่ดุ
จดุโฟกสัอตัโนมตัทิีจั่บโฟกัสไดจ้ะแสดงเป็น <S>

พืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตแิบง่ออกเป็นสามโซน (ซา้ย, กลาง และขวา) สําหรับการ
โฟกสั เนือ่งจากพืน้ทีโ่ฟกสัจะกวา้งกวา่การโฟกสัอตัโนมตัแิบบโซน และจดุโฟกสั
อัตโนมตัทิกุจดุในโซนทีเ่ลอืกจะถกูใชสํ้าหรับการเลอืกจดุโฟกสัแบบอตัโนมตั ิ
ทําใหก้ารตดิตามวัตถเุหนอืกวา่โฟกสัอัตโนมัตจิดุเดยีว และใชไ้ดผ้ลดกีบัวัตถทุี่
กําลังเคลือ่นที่
อยา่งไรก็ตาม การโฟกัสไปยังเป้าหมายทีเ่จาะจงอาจทําไดย้ากกวา่ เนือ่งจาก
คอ่นขา้งเนน้โฟกสัไปยังวัตถทุีใ่กลท้ีส่ดุ
จดุโฟกสัอตัโนมตัทิีจั่บโฟกัสไดจ้ะแสดงเป็น <S>

โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ

S โฟกสัอตัโนมตัจิดุเดยีว (เลอืกดว้ยตนเอง)

m โฟกสัอตัโนมตัแิบบโซน (เลอืกโซนดว้ยตนเอง)

n โฟกสัอตัโนมตัโิซนกวา้ง (เลอืกโซนดว้ยตนเอง)
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โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัติ

กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ(พืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตทัิง้หมด) จะถกูใชเ้พือ่โฟกัส 
โหมดนีจ้ะถกูต ัง้คา่โดยอตัโนมตัใินโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน (ยกเวน้ <8: 
x> และ <v: Xc>)
จดุโฟกสัอตัโนมตัทิีจั่บโฟกัสไดจ้ะแสดงเป็น <S>

เมือ่ใช ้AF ครัง้เดยีว การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่จะ
แสดงจดุโฟกสัอตัโนมัต ิ<S> ทีจั่บโฟกสัได ้หากจุด
โฟกสัอตัโนมัตหิลายจดุแสดงขึน้ หมายความวา่จดุ
เหลา่นัน้ทัง้หมดจับโฟกสัได ้โหมดนีค้อ่นขา้งเนน้โฟกสั
ไปยังวัตถทุีใ่กลท้ีส่ดุ

เมือ่ใช ้AI Servo AF คณุสามารถตัง้คา่ตําแหน่งเริม่ AI 
Servo AF ดว้ย [8C.Fn II-11: จดุAFเร ิม่ตน้ o AI 
Servo AF] (น.422) ตราบใดทีก่รอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัิ
สามารถตดิตามวตัถรุะหวา่งการถา่ยภาพ การโฟกัสจะ
ดําเนนิตอ่ไป

o โฟกสัแบบเลอืกอตัโนมตั ิ45 จดุ

 เมือ่โหมด AI Servo AF ถกูตัง้คา่รว่มกบัการโฟกสัแบบเลอืกอตัโนมัต ิ45 จุด, 
โฟกสัอตัโนมัตโิซนกวา้ง หรอืโฟกสัอตัโนมัตแิบบโซน จุดโฟกสัอตัโนมัตทิีใ่ชง้าน 
<S> จะปรับเปลีย่นอยูต่ลอดเพือ่ตดิตามวตัถ ุอยา่งไรก็ตาม ภายใตบ้างสภาวะ
การถา่ยภาพ (เชน่ เมือ่วตัถมุขีนาดเล็ก) อาจไมส่ามารถตดิตามวตัถไุด ้

 หากใชจุ้ดโฟกสับรเิวณขอบภาพหรอืเลนสม์มุกวา้ง การจับโฟกสัอาจทําไดย้าก
เมือ่ใชแ้สงไฟชว่ยปรับโฟกสัของ Speedlite ภายนอกสําหรับ EOS โดยเฉพาะ 
ในกรณีนี ้ใหใ้ชจุ้ดโฟกสัใกลเ้ขา้มาตรงกลาง

 เมือ่จุดโฟกสัสวา่งขึน้ บางสว่นหรอืทัง้ชอ่งมองภาพอาจสวา่งเป็นสแีดง นีเ่ป็น
ลกัษณะของการแสดงจุดโฟกสั

 ในทีอ่ณุหภมูตํิา่ การแสดงผลของจุดโฟกสัอาจยากตอ่การมองเห็น นีเ่ป็นลกัษณะ
ของการแสดงจุดโฟกสั นอกจากนี้ การตอบสนองการตดิตามอาจชา้ลง

เมือ่ใช ้[8C.Fn II -10: จดุ AF ตามแนวภาพ] คณุสามารถแยกกําหนดโหมด
เลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัต ิ+ จุดโฟกสัอตัโนมตั ิหรอืเฉพาะจุดโฟกสัอตัโนมัต ิสําหรับ
ภาพแนวนอนและแนวตัง้ (น.421)
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โฟกสัอตัโนมตัโิดยใชก้ารตดิตามสี
โดยคา่เริม่ตน้ กลอ้งจะดําเนนิการโฟกสัอตัโนมตัดิว้ยการตดิตามสี
เมือ่ตัง้คา่โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตเิป็นโฟกสัอตัโนมัตแิบบโซน โฟกสัอัตโนมัติ
โซนกวา้ง หรอื โฟกสัแบบเลอืกอัตโนมัต ิ45 จุด การจับโฟกสัจะทําไดด้งัตอ่ไปนี:้
 ในโหมด AF คร ัง้เดยีว
การโฟกสัไปยงับคุคลทีอ่ยูน่ิง่ในพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตทํิาไดง้า่ยขึน้

 ในโหมด AI Servo AF
การโฟกสัไปยงับคุคลในพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตทํิาไดง้า่ยขึน้ หากไมส่ามารถตรวจพบ
โทนสผีวิ วตัถทุีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุจะถกูโฟกสั เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ จุด AF จะถกูเลอืกโดย
อตัโนมัตเิพือ่ทีก่ลอ้งจะโฟกสัอยา่งตอ่เนือ่งบนสขีองบรเิวณแรกสดุทีโ่ฟกสั

*ใน [8C.FnII-12 เลอืกจดุ AF อตัโนมตั:ิ ตดิตามส]ี คณุสามารถตัง้คา่ไดว้า่จะดําเนนิ
การโฟกสัอตัโนมัตโิดยการตดิตามสหีรอืไม ่หากตัง้คา่เป็น [1: ไมใ่ชง้าน] กลอ้งจะจับโฟกสั
ตามขอ้มลูการโฟกัสอัตโนมตัเิทา่นัน้ (น.422)
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เซนเซอรโ์ฟกสัอตัโนมัตขิองกลอ้งม ี45 จดุ ภาพประกอบดา้นลา่งแสดงใหเ้ห็น
รปูแบบของเซนเซอรโ์ฟกสัอัตโนมัตทิีส่อดคลอ้งกบัแตล่ะจดุโฟกสัอัตโนมตั ิ
เมือ่ใชเ้ลนสท์ีม่คีา่รรัูบแสงสงูสดุ f/2.8 หรอืกวา้งกวา่ การโฟกสัอัตโนมัตดิว้ย
ความแมน่ยําสงูสามารถทําไดโ้ดยใชจุ้ดโฟกสัอัตโนมัตจิดุกลางภายในชอ่งมอง
ภาพ

เซนเซอรโ์ฟกสัอตัโนมตั ิ

เซนเซอรโ์ฟกสัถกูปรับใหเ้หมาะกบัการโฟกสัทีม่คีวามแมน่ยําสงู
ขึน้สําหรับเลนสท์ีม่คีา่รรูับแสงสงูสดุ f/2.8 หรอืกวา้งกวา่ รปูแบบ
กากบาทแนวทแยงทําใหง้า่ยขึน้ในการโฟกสัไปยังวัตถทุีย่ากตอ่การ
โฟกสัอตัโนมัต ิซึง่จะถกูกําหนดอยูท่ีจ่ดุโฟกสัอตัโนมัตจิุดกลาง

เซนเซอรโ์ฟกสัถกูปรับใหเ้หมาะสําหรับเลนสท์ีม่คีา่รรูับแสงสงูสดุ 
f/5.6 หรอืกวา้งกวา่ (และเลนส ์f/8 บางชนดิ) เนือ่งจากมรีปูแบบ
แนวนอน จงึสามารถตรวจจับเสน้แนวตัง้ โดยครอบคลมุจุดโฟกสั
อตัโนมัตทิัง้หมด 45 จุด

เซนเซอรโ์ฟกสัถกูปรับใหเ้หมาะสําหรับเลนสท์ีม่คีา่รรูับแสงสงูสดุ 
f/5.6 หรอืกวา้งกวา่ (และเลนส ์f/8 บางชนดิ) เนือ่งจากมรีปูแบบ
แนวตัง้ จงึสามารถตรวจจับเสน้แนวนอน โดยครอบคลมุจุดโฟกสั
อตัโนมัตทิัง้หมด 45 จุด

จํานวนจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ด ้รปูแบบของจดุโฟกสัอตัโนมตั ิและรปูรา่งของ
กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิฯลฯ ตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัเลนสท์ ีต่ดิกบักลอ้ง 
สําหรบัรายละเอยีด โปรดด ู“เลนสแ์ละจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ด”้ ในหนา้ 128

แผนภาพ การโฟกสัแบบกากบาท: f/5.6 แนวตัง้ + f/5.6 แนวนอน 
(ยงัใชไ้ดก้บัเลนส ์f/8 บางชนดิ)

การโฟกัสแบบกากบาทคู:่ 
f/2.8 ทแยงขวา + f/2.8 ทแยงซา้ย
f/5.6 แนวตัง้ + f/5.6 แนวนอน 
(ยังใชไ้ดก้บัเลนส ์f/8)



128

สามารถโฟกสัอัตโนมัตไิด ้45 จดุ เลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตไิด ้
ทัง้หมด

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาทคู ่การตดิ
ตามวตัถทุีด่กีวา่และความแมน่ยําการโฟกสั
สงูกวา่จดุโฟกสัอตัโนมัตอิืน่ๆ

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท การตดิ
ตามวัตถทุีด่กีวา่และไดก้ารโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

เลนสแ์ละจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ด้

กลุม่ A

 ถงึแมว้า่กลอ้งมจีุดโฟกสัอัตโนมัต ิ45 จดุ จํานวนจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ด้
และรปูแบบการโฟกสัจะตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัเลนส ์ดว้ยเหตนุีจ้งึแบง่
เลนสอ์อกเป็นแปดกลุม่จาก A ถงึ H

 เมือ่ใชเ้ลนสใ์นกลุม่ E ถงึ H จดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ดจ้ะนอ้ยลง
 โปรดดวูา่เลนสแ์ตล่ะชนดิอยูใ่นกลุม่ใดในหนา้ 132-135 เพือ่ตรวจสอบวา่
เลนสท์ ีใ่ชอ้ยูใ่นกลุม่ใด

 จํานวนจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ดจ้ะแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัการต ัง้คา่อตัรา
สว่นภาพ (น.146)

 เมือ่คณุกดปุ่ ม <S> หรอื <B> จุดโฟกสัอตัโนมตัทิีแ่สดงดว้ยสญัลักษณ์  
จะกะพรบิ (จุดโฟกสัอตัโนมตั ิ /  จะยงัคงสวา่งตอ่เนือ่ง) สําหรับรายละเอยีด
เกีย่วกบัการสวา่งหรอืการกะพรบิของจดุโฟกสัอตัโนมัต ิโปรดดหูนา้ 123

 สําหรับขอ้มลู “การกําหนดกลุม่เลนส”์ ลา่สดุ โปรดตรวจสอบจากเวปไซตแ์คนนอน
 เลนสบ์างชนดิอาจไมม่จํีาหน่ายในบางประเทศหรอืภมูภิาค
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เลนสแ์ละจดุโฟกสัอตัโนมัตทิีใ่ชไ้ด ้

สามารถโฟกสัอัตโนมัตไิด ้45 จดุ เลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตไิด ้
ทัง้หมด

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท การตดิ
ตามวัตถทุีด่กีวา่และไดก้ารโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

สามารถโฟกสัอัตโนมัตไิด ้45 จดุ เลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตไิด ้
ทัง้หมด

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท การตดิ
ตามวัตถทุีด่กีวา่และไดก้ารโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

: จดุโฟกัสอตัโนมัตไิวตามเสน้แนวนอน

สามารถโฟกสัอัตโนมัตไิด ้45 จดุ เลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตไิด ้
ทัง้หมด

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท การตดิ
ตามวัตถทุีด่กีวา่และไดก้ารโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

: จดุโฟกัสอตัโนมัตไิวตามเสน้แนวนอน

กลุม่ B

กลุม่ C

กลุม่ D
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สามารถโฟกสัอัตโนมัตไิด ้35 จดุเทา่นัน้ (ไมส่ามารถทําไดทั้ง้ 45 จดุ) เลอืก
โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตไิดทั้ง้หมด ระหวา่งการเลอืกจดุโฟกสัแบบ
อัตโนมตั ิกรอบนอกทีร่ะบพุืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมตั ิ(กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัต)ิ จะ
แตกตา่งจากการโฟกัสแบบเลอืกอัตโนมัต ิ45 จดุ

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท การตดิ
ตามวัตถทุีด่กีวา่และไดก้ารโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

: จดุโฟกัสอตัโนมัตไิวตามเสน้แนวนอน
: จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีปิ่ดใช ้(ไมแ่สดง)

สามารถโฟกสัอัตโนมัตไิด ้35 จดุเทา่นัน้ (ไมส่ามารถทําไดทั้ง้ 45 จดุ) เลอืก
โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตไิดทั้ง้หมด ระหวา่งการเลอืกจดุโฟกสัแบบ
อัตโนมตั ิกรอบนอกทีร่ะบพุืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมตั ิ(กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัต)ิ จะ
แตกตา่งจากการโฟกัสแบบเลอืกอัตโนมัต ิ45 จดุ

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท การตดิ
ตามวัตถทุีด่กีวา่และไดก้ารโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

: จดุโฟกัสอตัโนมัตไิวตามเสน้แนวตัง้ 
(จดุโฟกัสอตัโนมัตใินแนวนอนทีเ่รยีงอยู่
ดา้นบนและดา้นลา่ง) หรอืไวตามเสน้แนว
ตัง้ (จดุโฟกสัอตัโนมัตใินแนวตัง้ทีเ่รยีง
อยูด่า้นซา้ยและดา้นขวา)

: จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีปิ่ดใช ้(ไมแ่สดง)

กลุม่ E

กลุม่ F
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สามารถโฟกสัอัตโนมัตไิด ้27 จดุเทา่นัน้ (ไมส่ามารถทําไดทั้ง้ 45 จดุ) โฟกัส
อัตโนมตัโิซนกวา้ง (เลอืกโซนดว้ยตนเอง) จะไมส่ามารถถกูเลอืกสําหรับโหมด
เลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัต ิระหวา่งการเลอืกจดุโฟกสัแบบอตัโนมัต ิกรอบนอก
ทีร่ะบพุืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมตั ิ(กรอบพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัต)ิ จะแตกตา่งจากการ
โฟกสัแบบเลอืกอตัโนมัต ิ45 จดุ

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท การตดิ
ตามวัตถทุีด่กีวา่และไดก้ารโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

: จดุโฟกัสอตัโนมัตไิวตามเสน้แนวนอน
: จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีปิ่ดใช ้(ไมแ่สดง)

สามารถโฟกสัอัตโนมัตไิดโ้ดยใชจ้ดุโฟกัสอตัโนมตัจิดุกลางเทา่นัน้
: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท การตดิ
ตามวัตถทุีด่กีวา่และไดก้ารโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

: จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีปิ่ดใช ้(ไมแ่สดง)

กลุม่ G

กลุม่ H

 หากคา่รรัูบแสงสงูสดุแคบกวา่ f/5.6 (สงูกวา่ f/5.6 แตไ่มเ่กนิ f/8) อาจไมส่ามารถ
จับโฟกสัโดยใชก้ารโฟกสัอตัโนมตัไิด ้เมือ่ถา่ยภาพวตัถทุีม่คีวามเปรยีบตา่งตํา่
หรอืแสงนอ้ย

 หากคา่รรูับแสงสงูสดุแคบกวา่ f/8 (สงูกวา่ f/8) การโฟกสัอตัโนมตัจิะไมส่ามารถ
ทําไดร้ะหวา่งการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ
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EF-S24mm f/2.8 STM A
EF-S60mm f/2.8 Macro USM B
EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM D
EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM B
EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM B
EF-S17-55mm f/2.8 IS USM A
EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM B
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 C
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 USM C
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II C
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II USM C
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 III B
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS C
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II B
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM B
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS B
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM B
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM B
EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS B
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS B
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II B
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM B
EF14mm f/2.8L USM A
EF14mm f/2.8L II USM A
EF15mm f/2.8 Fisheye A
EF20mm f/2.8 USM A
EF24mm f/1.4L USM A
EF24mm f/1.4L II USM A
EF24mm f/2.8 A
EF24mm f/2.8 IS USM A
EF28mm f/1.8 USM A
EF28mm f/2.8 A
EF28mm f/2.8 IS USM A
EF35mm f/1.4L USM A
EF35mm f/1.4L II USM A
EF35mm f/2 A
EF35mm f/2 IS USM A
EF40mm f/2.8 STM A

EF50mm f/1.0L USM A
EF50mm f/1.2L USM A
EF50mm f/1.4 USM A
EF50mm f/1.8 A
EF50mm f/1.8 II A
EF50mm f/1.8 STM A
EF50mm f/2.5 Compact Macro B
EF50mm f/2.5 Compact Macro 
+ LIFE SIZE Converter B
EF85mm f/1.2L USM A
EF85mm f/1.2L II USM A
EF85mm f/1.8 USM A
EF100mm f/2 USM A
EF100mm f/2.8 Macro B
EF100mm f/2.8 Macro USM E
EF100mm f/2.8L Macro IS USM B
EF135mm f/2L USM A
EF135mm f/2L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III A
EF135mm f/2L USM 
+ Extender EF2x I/II/III B
EF135mm f/2.8 (ซอฟตโ์ฟกสั) A
EF180mm f/3.5L Macro USM B
EF180mm f/3.5L Macro USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III F
EF200mm f/1.8L USM A
EF200mm f/1.8L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III A*
EF200mm f/1.8L USM 
+ Extender EF2x I/II/III B*
EF200mm f/2L IS USM A
EF200mm f/2L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III A
EF200mm f/2L IS USM 
+ Extender EF2x I/II/III B
EF200mm f/2.8L USM A
EF200mm f/2.8L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF200mm f/2.8L USM 
+ Extender EF2x I/II/III B
EF200mm f/2.8L II USM A

การกาํหนดกลุม่เลนส์ (ณ วนัทีอ่อกจําหน่าย EOS 80D (W))
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EF200mm f/2.8L II USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF200mm f/2.8L II USM 
+ Extender EF2x I/II/III B
EF300mm f/2.8L USM A
EF300mm f/2.8L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B*
EF300mm f/2.8L USM 
+ Extender EF2x I/II/III B*
EF300mm f/2.8L IS USM A
EF300mm f/2.8L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF300mm f/2.8L IS USM 
+ Extender EF2x I/II/III B
EF300mm f/2.8L IS II USM A
EF300mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF300mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF2x I/II/III B
EF300mm f/4L USM B
EF300mm f/4L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF300mm f/4L USM 
+ Extender EF2x I/II/III H (f/8)
EF300mm f/4L IS USM B
EF300mm f/4L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF300mm f/4L IS USM 
+ Extender EF2x I/II/III H (f/8)
EF400mm f/2.8L USM A
EF400mm f/2.8L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B*
EF400mm f/2.8L USM 
+ Extender EF2x I/II/III B*
EF400mm f/2.8L II USM A
EF400mm f/2.8L II USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B*
EF400mm f/2.8L II USM 
+ Extender EF2x I/II/III B*
EF400mm f/2.8L IS USM A
EF400mm f/2.8L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF400mm f/2.8L IS USM 
+ Extender EF2x I/II/III B
EF400mm f/2.8L IS II USM A

EF400mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF400mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF2x I/II/III B
EF400mm f/4 DO IS USM B
EF400mm f/4 DO IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF400mm f/4 DO IS USM 
+ Extender EF2x I/II/III H (f/8)
EF400mm f/4 DO IS II USM B
EF400mm f/4 DO IS II USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF400mm f/4 DO IS II USM 
+ Extender EF2x I/II/III H (f/8)
EF400mm f/5.6L USM B
EF400mm f/5.6L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III H (f/8)
EF500mm f/4L IS USM B
EF500mm f/4L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF500mm f/4L IS USM 
+ Extender EF2x I/II/III H (f/8)
EF500mm f/4L IS II USM B
EF500mm f/4L IS II USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF500mm f/4L IS II USM 
+ Extender EF2x I/II/III H (f/8)
EF500mm f/4.5L USM B
EF500mm f/4.5L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III H (f/8)*
EF600mm f/4L USM B
EF600mm f/4L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B*
EF600mm f/4L USM 
+ Extender EF2x I/II/III H (f/8)*
EF600mm f/4L IS USM B
EF600mm f/4L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF600mm f/4L IS USM 
+ Extender EF2x I/II/III H (f/8)
EF600mm f/4L IS II USM B
EF600mm f/4L IS II USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF600mm f/4L IS II USM 
+ Extender EF2x I/II/III H (f/8)
EF800mm f/5.6L IS USM E
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EF800mm f/5.6L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III H (f/8)
EF1200mm f/5.6L USM E
EF1200mm f/5.6L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III H (f/8)*
EF8-15mm f/4L Fisheye USM B
EF11-24mm f/4L USM C
EF16-35mm f/2.8L USM A
EF16-35mm f/2.8L II USM A
EF16-35mm f/4L IS USM B
EF17-35mm f/2.8L USM A
EF17-40mm f/4L USM B
EF20-35mm f/2.8L A
EF20-35mm f/3.5-4.5 USM C
EF22-55mm f/4-5.6 USM F
EF24-70mm f/2.8L USM A
EF24-70mm f/2.8L II USM A
EF24-70mm f/4L IS USM B
EF24-85mm f/3.5-4.5 USM D
EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM B
EF24-105mm f/4L IS USM B
EF28-70mm f/2.8L USM A
EF28-70mm f/3.5-4.5 E
EF28-70mm f/3.5-4.5 II E
EF28-80mm f/2.8-4L USM B
EF28-80mm f/3.5-5.6 E
EF28-80mm f/3.5-5.6 USM E
EF28-80mm f/3.5-5.6 II E
EF28-80mm f/3.5-5.6 II USM E
EF28-80mm f/3.5-5.6 III USM E
EF28-80mm f/3.5-5.6 IV USM E
EF28-80mm f/3.5-5.6 V USM E
EF28-90mm f/4-5.6 B
EF28-90mm f/4-5.6 USM B
EF28-90mm f/4-5.6 II B
EF28-90mm f/4-5.6 II USM B
EF28-90mm f/4-5.6 III B
EF28-105mm f/3.5-4.5 USM B
EF28-105mm f/3.5-4.5 II USM B
EF28-105mm f/4-5.6 F
EF28-105mm f/4-5.6 USM F

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

EF100-300mm f/5.6L B
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM B
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III H (f/8)
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM B
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM 
+ Extender EF1.4x I/II H (f/8)
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM 
+ Extender EF1.4x III G (f/8)
EF200-400mm f/4L IS USM 
Extender 1.4x B
EF200-400mm f/4L IS USM 
Extender 1.4x: พรอ้ม Ext.1.4x ในตวั B
EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
1.4x + Extender EF1.4x I/II/III B
EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
1.4x: พรอ้ม Ext.1.4x ในตัว 
+ Extender EF1.4x I/II/III H (f/8)
EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
1.4x + Extender EF2x I/II H (f/8)
EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
1.4x + Extender EF2x III 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

หากคณุใชเ้ลนส ์TS-E จะจําเป็นตอ้งใชง้านการโฟกสัดว้ยตนเอง กลุม่เลนสท์ีก่ําหนด
ของเลนส ์TS-E จะใชง้านไดเ้มือ่คณุไมใ่ชง้านฟังกช์ัน่เอยีงหรอืปรับเลือ่นเทา่นัน้

 หากตดิตัง้ตวัขยายกําลัง EF2x (I/II/III) เขา้กบัเลนส ์EF180mm f/3.5L Macro 
USM การโฟกสัอตัโนมัตจิะไมส่ามารถทําได ้

 เมือ่ใชเ้ลนสแ์ละตัวขยายกําลัง EF1.4x III/EF2x III รว่มกนัในแบบทีม่เีครือ่งหมาย 
(*) หรอืเมือ่ใชเ้ลนสแ์ละตัวขยายกําลงัรว่มกนัในแบบทีม่เีครือ่งหมาย (**) อาจ
ไมไ่ดโ้ฟกสัทีแ่มน่ยําดว้ยการโฟกสัอัตโนมตั ิในกรณีนี้ โปรดดคููม่อืการใชง้านของ
เลนสห์รอืตวัขยายกําลังทีใ่ช ้
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โฟกสัอตัโนมตัอิาจจับโฟกสัลม้เหลว (ตัวแสดงการโฟกสัของชอ่งมองภาพ 
<o> กะพรบิ) สําหรับวตัถบุางประเภทดังตอ่ไปนี:้

วตัถทุ ีย่ากตอ่การโฟกสั
 วัตถทุีม่คีวามเปรยีบตา่งตํา่มาก 

(ตัวอยา่ง: ทอ้งฟ้าสฟ้ีา พืน้ผวิสทีบึทีเ่รยีบแบน ฯลฯ)
 วัตถใุนสภาวะแสงทีน่อ้ยมาก
 วัตถทุีถ่า่ยแบบยอ้นแสงมากๆ หรอืวัตถทุีม่ผีวิสะทอ้น 

(ตัวอยา่ง: รถทีม่ผีวิสะทอ้นในระดับสงู ฯลฯ)
 วัตถใุนระยะใกลแ้ละไกลทีถ่กูจับภาพใกลก้บัจุดโฟกสัอัตโนมัติ

(ตัวอยา่ง: สตัวใ์นกรง ฯลฯ)
 วัตถจํุาพวกจดุแสงทีถ่กูจับภาพใกลก้บัจดุโฟกสัอัตโนมัติ

(ตัวอยา่ง: ฉากกลางคนื ฯลฯ)
 วัตถทุีม่ลีวดลายเป็นแบบแผน

(ตัวอยา่ง: กลุม่หนา้ตา่งของตกึสงู แป้นพมิพค์อมพวิเตอร ์ฯลฯ)

ในกรณีดังกลา่ว ใหโ้ฟกัสดว้ยวธิใีดวธิหีนึง่ตอ่ไปนี:้
(1) เมือ่ใช ้AF ครัง้เดยีว ใหโ้ฟกสัวัตถทุีอ่ยูใ่นระยะเดยีวกบัวัตถทุีจ่ะถา่ยและล็อค
โฟกสั จากนัน้จัดองคป์ระกอบภาพใหม ่(น.81)

(2)ปรับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนสไ์ปที ่<MF> และโฟกสัดว้ยตนเอง 
(น.137)

เมือ่การโฟกสัอตัโนมตัลิม้เหลว

 อาจสามารถจับโฟกสัไดด้ว้ยการจัดองคป์ระกอบภาพใหมเ่ล็กนอ้ยและดําเนนิการ
โฟกสัอัตโนมัตอิกีครัง้โดยขึน้อยูก่บัวัตถุ

 สภาวะซึง่อาจทําใหย้ากตอ่การโฟกสัเมือ่ใชก้ารโฟกสัอตัโนมัตริะหวา่งการถา่ย
ภาพแบบ Live View หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแสดงเป็นรายการในหนา้ 284
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เมือ่การโฟกสัอตัโนมัตลิม้เหลว

1 ปรบัสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนส์
ไปที ่<MF>
 <4 L> จะแสดงขึน้บนแผง LCD

2 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 โฟกสัโดยการหมนุวงแหวนโฟกสัของเลนส์
จนกวา่วตัถจุะดคูมชดัในชอ่งมองภาพ

MF: โฟกสัดว้ยตนเอง

วงแหวนโฟกสั

 หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ในระหวา่งการโฟกสัดว้ยตนเอง จดุโฟกสั
อตัโนมัตทิีจั่บโฟกสัไดแ้ละตัวแสดงการโฟกสั <o> จะสวา่งขึน้ในชอ่งมองภาพ

 ดว้ยการโฟกสัแบบเลอืกอตัโนมัต ิ45 จดุ เมือ่จุดโฟกสัอัตโนมัตจิุดกลางจับโฟกสั
ไดแ้ลว้ ตวัแสดงการโฟกสั <o> จะสวา่งขึน้
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มโีหมดขบัเคลือ่นถา่ยภาพเดีย่วและถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

1 กดปุ่ ม <R> (9)

2 เลอืกโหมดขบัเคลือ่น
 ในขณะทีม่องแผง LCD ใหห้มนุปุ่ ม 

<6> หรอื <5>

u : ถา่ยภาพเดีย่ว
เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ จะถา่ยภาพเพยีงภาพเดยีว

o: ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วสงู (สงูสดุประมาณ 7.0 ภาพ/วนิาท*ี)
ในขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุคา้งไว ้กลอ้งจะถา่ยภาพอยา่งตอ่
เนือ่ง
* ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View หรอืเมือ่ตัง้คา่ [Servo AF] ความเร็วสงูสดุ
จะอยูท่ีป่ระมาณ 5.0 ภาพ/วนิาที

i : ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ (สงูสดุประมาณ 3.0 ภาพ/วนิาท)ี
ในขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุคา้งไว ้กลอ้งจะถา่ยภาพอยา่งตอ่
เนือ่ง

B : ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ
คณุสามารถถา่ยภาพครัง้ละหนึง่ภาพ ในขณะทีห่ยดุเสยีงรบกวนของ
กลอ้งระหวา่งการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ

M : ถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ (สงูสดุประมาณ 3.0 ภาพ/วนิาท)ี
คณุสามารถถา่ยภาพอยา่งตอ่เนือ่ง ในขณะทีห่ยดุเสยีงรบกวนของกลอ้ง
ระหวา่งการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ

Q : ต ัง้เวลา 10 ว/ิรโีมทคอนโทรล
k: ต ัง้เวลา 2 ว/ิรโีมทคอนโทรล

สําหรับการถา่ยภาพโดยใชก้ารตัง้เวลา โปรดดหูนา้ 140 สําหรับการถา่ย
ภาพโดยใชร้โีมทคอนโทรล โปรดดหูนา้ 221

i การเลอืกโหมดขบัเคลือ่น
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i การเลอืกโหมดขับเคลือ่น

 o: ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุทีป่ระมาณ 7.0 ภาพ/วนิาทจีะสามารถ
ทําไดภ้ายใตส้ภาวะตอ่ไปนี้*: ความเร็วชตัเตอร ์1/500 วนิาทหีรอืเร็วกวา่, คา่รู
รับแสงสงูสดุ (แตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัเลนส)์, ปิดใชง้านการถ่ายลดแสงวบูวาบ, 
แบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N ทีช่ารจ์ไฟจนเต็ม และทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C/73°F) 
ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจลดลงขึน้อยูก่บัความเร็วชตัเตอร ์คา่รรูับแสง 
สภาพวตัถ ุความสวา่ง เลนส ์การใชแ้ฟลช อณุหภมู ิชนดิของแบตเตอรี ่ระดบั
แบตเตอรีท่ีเ่หลอือยู ่เป็นตน้
*โดยตัง้คา่โหมดโฟกสัอตัโนมัตเิป็น AF ครัง้เดยีว และปิดระบบลดภาพสัน่เมือ่ใชง้าน
เลนสต์อ่ไปนี:้ 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

 หากตัง้คา่เป็น <B> หรอื <M> เวลาทีใ่ชเ้มือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุจน
กระทั่งภาพถกูถา่ยจะนานกวา่ปกตเิล็กนอ้ย

 การถ่ายภาพแบบ Live View จะไมส่ามารถตัง้คา่ <B> และ <M> ได ้
 ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจลดลง หากระดับแบตเตอรีท่ีเ่หลอือยูตํ่า่หรอื
หากคณุถา่ยภาพในสภาวะแสงนอ้ย

 ในโหมด AI Servo AF ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจชา้ลงเล็กนอ้ยทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัวตัถทุีถ่า่ยและเลนสท์ีใ่ชง้าน

 หากคณุใชแ้บตเตอรีก่ร ิ๊ป รุน่ BG-E14 (แยกจําหน่าย) กบัแบตเตอรี ่AA/R6 ความ
เร็วในการถ่ายภาพตอ่เนื่องความเร็วสงูอาจชา้ลง

 หากคณุตัง้คา่ [z4: ถา่ยลดแสงวบูวาบ] ไวเ้ป็น [ใชง้าน] (น.179) และถา่ย
ภาพภายใตแ้หลง่แสงวบูวาบ ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนื่องอาจลดลงเล็กนอ้ย 
ชว่งเวลาในการถ่ายภาพอาจผดิปกต ิหรอืชว่งเวลาในการลัน่ชตัเตอรอ์าจนานขึน้

 เมือ่หน่วยความจําภายในเต็มระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ความเร็วในการถา่ย
ภาพตอ่เนือ่งอาจลดลงเนือ่งจากการถ่ายภาพจะหยดุลงชัว่ขณะ (น.145)
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ใชก้ารตัง้เวลาเมือ่ตอ้งการใหต้ัวเองอยูใ่นภาพทีถ่า่ย

1 กดปุ่ ม <R> (9)

2 เลอืกการต ัง้เวลา
 ในขณะทีม่องแผง LCD ใหห้มนุปุ่ ม 

<6> หรอื <5> เพือ่เลอืกการตัง้
เวลารอ
Q : ถา่ยภาพในประมาณ 10 วนิาที
k : ถา่ยภาพในประมาณ 2 วนิาที

3 ถา่ยภาพ
 มองผา่นชอ่งมองภาพ โฟกสัไปยังวัตถ ุ
จากนัน้กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ

 คณุสามารถตรวจสอบการทํางานของการ
ตัง้เวลาไดจ้ากหลอดไฟการตัง้เวลา เสยีง
เตอืน และการแสดงผลการนับถอยหลัง 
(เป็นวนิาท)ี บนแผง LCD

 2 วนิาทกีอ่นการถา่ยภาพ หลอดไฟการตัง้
เวลาจะสวา่งและเสยีงเตอืนจะดังเร็วขึน้

j การใชก้ารต ัง้เวลา

หากคณุไมม่องผา่นชอ่งมองภาพเมือ่กดปุ่ มชตัเตอร ์ใหปิ้ดฝาปิดชอ่งมองภาพ 
(น.220) หากมแีสงจากแหลง่อืน่ๆ ลอดผา่นชอ่งมองภาพขณะถา่ยภาพ อาจสง่ผล
กระทบตอ่การเปิดรับแสงได ้

 <k> ชว่ยใหค้ณุถา่ยภาพไดโ้ดยไมต่อ้งแตะกลอ้งทีต่ดิอยูก่บัขาตัง้กลอ้ง ซึง่จะ
ป้องกนัการสัน่เบลอของกลอ้งเมือ่คณุถา่ยภาพวตัถทุีอ่ยูน่ิง่หรอืเปิดรับแสงนาน

 หลังถา่ยภาพแบบตัง้เวลา แนะนําใหเ้ลน่ดภูาพ (น.346) เพือ่ตรวจสอบการโฟกสั
และการเปิดรับแสง

 เมือ่ใชก้ารตัง้เวลาเพือ่ถา่ยภาพตัวเอง ใหใ้ชก้ารล็อคโฟกสั (น.81) กบัวตัถทุีอ่ยู่
ในระยะเดยีวกบัตําแหน่งทีค่ณุจะยนื

 หากตอ้งการยกเลกิการตัง้เวลาหลังจากเริม่ทํางานแลว้ ใหแ้ตะจอ LCD หรอืกดปุ่ ม 
<R>
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4
การต ัง้คา่ภาพ

บทนีอ้ธบิายการตัง้คา่ฟังกช์ัน่เกีย่วกบัภาพ: คณุภาพในการ
บันทกึภาพ ความไวแสง ISO รปูแบบภาพ สมดลุแสงขาว ปรับ
แสงเหมาะสมอตัโนมตั ิลดจดุรบกวน แกไ้ขความคลาดเคลือ่น
ของเลนส ์ถา่ยลดแสงวบูวาบ และฟังกช์ัน่อืน่ๆ

 ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน รายการดังตอ่ไปนีเ้ทา่นัน้ทีส่ามารถตัง้คา่
ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นบทนี:้ คณุภาพในการบันทกึภาพ การสรา้ง
และการเลอืกโฟลเดอร ์และการตัง้หมายเลขไฟลภ์าพ

 ไอคอน O ทีด่า้นขวาบนของหวัขอ้ของหนา้ หมายถงึฟังกช์ัน่นัน้
สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์(d/s/f/
a/F)
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คณุสามารถเลอืกจํานวนพกิเซลและคณุภาพของภาพ โดยการตัง้คา่คณุภาพ
ในการบันทกึของภาพ JPEG มแีปดตัวเลอืก: 73, 83, 74, 84, 7a, 
8a, b, c และการตัง้คา่คณุภาพของภาพ RAW มสีามตัวเลอืก: 1, 
41, 61 (น.144)

1 เลอืก [คณุภาพของภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [z1] เลอืก [คณุภาพของ
ภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ต ัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ
 ในการเลอืกการตัง้คา่ RAW ใหห้มนุปุ่ ม 

<6> ในการเลอืกการตัง้คา่ JPEG 
ใหก้ดปุ่ ม <Y> <Z>

 ทางดา้นขวาบนของหนา้จอ “***M 
(ลา้นพกิเซล) ****x****” หมายถงึ
จํานวนพกิเซลทีบ่ันทกึ และ [***] คอื
จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้(แสดงสงูสดุที ่999)

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ตัง้คา่
ตวัอยา่งการต ัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ

3 การต ัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ

73 เทา่นัน้

61+741+73

1 เทา่นัน้

ขนาดภาพ [****x****] และจํานวนภาพทีถ่่ายได ้[***] สําหรับอตัราสว่นภาพ 
[3:2] จะแสดงบนหนา้จอการตัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ ไมว่า่การตัง้คา่ [z4: 
อตัราสว่นภาพ] จะเป็นอยา่งไรก็ตาม (น.146)

หากตัง้คา่เป็น [–] สําหรับทัง้ RAW และ JPEG 73 จะถกูตัง้คา่
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3 การตัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ

คาํแนะนําการต ัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ (โดยประมาณ)

*1 :b เหมาะสําหรบัการเลน่ภาพในกรอบแสดงภาพแบบดจิติอล
*2 :c เหมาะสําหรับการสง่ภาพทางอเีมล หรอืใชแ้สดงบนเวปไซต์

 b และ c มคีณุภาพเป็น 7 (ละเอยีด)
 ขนาดไฟล ์จํานวนภาพทีถ่่ายได ้และจํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุระหวา่งการถ่ายภาพตอ่
เนื่องขึน้อยูก่บัมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน (อตัราสว่นภาพ 3:2, ISO 100 และ
รปูแบบภาพปกต)ิ โดยใชก้ารด์ 8 GB ขอ้มลูเหลา่นีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตาม
สภาพของวตัถุ, ยีห่อ้ของการด์, อตัราสว่นภาพ, ความไวแสง, รปูแบบภาพ, การ
ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั และการต ัง้คา่อืน่ๆ

 จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุใชก้บัการถา่ยภาพตอ่เนื่องความเร็วสงู <o> จํานวนใน
วงเล็บขึน้อยูก่บัมาตรฐานการทดสอบของแคนนอนใชก้ารด์ทีร่องรับ UHS-I Class ขนาด 
16 GB

คณุภาพ
ของภาพ

พกิเซลที่
บนัทกึ

ขนาด
การพมิพ์

ขนาดไฟล ์
(MB)

จํานวนภาพ
ทีถ่า่ยได้

จํานวนภาพตอ่
เนือ่งสงูสดุ

JPEG

73
24M A2

7.6 940 77 (110)

83 3.9 1800 120 (120)

74
11M A3

4.1 1730 140 (140)

84 2.0 3430 140 (140)

7a
5.9M A4

2.6 2700 140 (140)

8a 1.3 5260 150 (150)

b*1 2.5M 9x13 cm 1.3 5260 150 (150)

c*2 0.3M - 0.3 20180 150 (150)

RAW
1 24M A2 28.9 240 20 (25)

41 14M A3 22.8 300 21 (26)

61 6.0M A4 15.9 440 27 (28)

RAW
+

JPEG

1
73

24M
24M

A2
A2 28.9+7.6 190 20 (22)

41
73

14M
24M

A3
A2 22.8+7.6 220 20 (22)

61
73

6.0M
24M

A4
A2 15.9+7.6 300 22 (22)

แมว้า่คณุจะใชก้ารด์ UHS-I Class ตัวแสดงจํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะไมเ่ปลีย่น
แปลง จํานวนภาพตอ่เนื่องสงูสดุจะเป็นจํานวนในวงเล็บบนตารางแทน
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ภาพ RAW คอืขอ้มลูดบิทีส่ง่ออกโดยเซนเซอรภ์าพซึง่ถกูแปลงเป็นขอ้มลูดจิติอล 
แลว้ถกูบนัทกึลงบนการด์ และคณุสามารถเลอืกคณุภาพไดด้งันี:้ 1, 41 
หรอื 61
คณุสามารถประมวลผลภาพ 1 ไดด้ว้ย [31: ประมวลผลภาพ RAW] 
(น.390) และบนัทกึเป็นภาพ JPEG (ภาพ 41 และ 61 ไมส่ามารถประมวล
ผลภาพดว้ยกลอ้งได)้ เนือ่งจากภาพ RAW นัน้จะไมเ่ปลีย่นแปลง คณุจงึสามารถ
ประมวลผลภาพ RAW เพือ่สรา้งภาพ JPEG ตา่งๆ ไดด้ว้ยตัวเลอืกการประมวลผล
ทีห่ลากหลาย
คณุสามารถใช ้Digital Photo Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.510) เพือ่
ประมวลผลภาพ RAW คณุสามารถทําการปรับแตง่ตา่งๆ กบัภาพตามการใชง้าน
ทีต่อ้งการ และสรา้งภาพ JPEG, TIFF หรอืชนดิอืน่ๆ ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึผลของ
การปรับแตง่เหลา่นัน้

ภาพ RAW

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

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

ซอฟตแ์วรป์ระมวลผลภาพ RAW
 แนะนําใหใ้ช ้Digital Photo Professional (DPP, ซอฟตแ์วร ์EOS) ในการแสดง
ภาพ RAW บนจอคอมพวิเตอร์

 DPP Ver.4.x เวอรช์ัน่กอ่นหนา้ไมส่ามารถประมวลผลภาพ RAW ทีถ่า่ยดว้ยกลอ้ง
นีไ้ด ้หากคณุตดิตัง้ DPP Ver.4.x เวอรช์ัน่กอ่นหนา้อยูบ่นคอมพวิเตอรแ์ลว้ ขอรับ
และตดิตัง้ DPP เวอรช์ัน่ใหมล่า่สดุจากเวปไซตแ์คนนอนเพือ่ปรับปรงุโปรแกรม 
(น.510) (เวอรช์ัน่กอ่นจะถกูบันทกึทบัลงไป) โปรดทราบวา่ DPP Ver.3.x หรอื
เกา่กวา่ไมส่ามารถประมวลผลภาพ RAW ทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งนี้ได ้

 ซอฟตแ์วรจั์ดการภาพทีม่จํีาหน่ายทัว่ไป อาจไมส่ามารถแสดงภาพ RAW ทีถ่่าย
ดว้ยกลอ้งนีไ้ด ้สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัความเขา้กนัได ้โปรดตดิตอ่สอบถามผูผ้ลติ
ซอฟตแ์วร์



145

3 การตัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ

จํานวนโดยประมาณของภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะ
แสดงทางดา้นลา่งขวาของชอ่งมองภาพและ
หนา้จอการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ
เลข “99” จะแสดงขึน้หากจํานวนของภาพตอ่
เนือ่งสงูสดุคอื 99 หรอืสงูกวา่

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุของการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะแสดงแมเ้มือ่การด์ไมไ่ดเ้สยีบอยูใ่นกลอ้ง ตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่มกีารด์เสยีบอยูก่อ่นทีจ่ะถา่ยภาพ

หากจํานวนภาพตอ่เนื่องสงูสดุแสดงเป็น “99” หมายถงึคณุสามารถถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
กนัได ้99 ภาพหรอืมากกวา่ หากจํานวนภาพตอ่เนื่องสงูสดุลดลงเป็น 98 หรอืตํา่กวา่ 
และหน่วยความจําบัฟเฟอรภ์ายในกําลังจะเต็ม “buSY” จะแสดงขึน้ในชอ่งมองภาพ
และบนแผง LCD การถ่ายภาพจะหยดุลงชัว่ขณะ หากคณุหยดุถา่ยภาพตอ่เนื่อง 
จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะเพิม่ขึน้ หลังจากทีภ่าพถา่ยทัง้หมดถกูเขยีนลงบนการด์ 
คณุสามารถกลับมาถา่ยภาพตอ่เนือ่งและถา่ยภาพไดจ้นถงึจํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุที่
แสดงไวต้ามตารางในหนา้ 143
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คณุสามารถเปลีย่นอตัราสว่นภาพได ้[3:2] ถกูตัง้เป็นคา่เริม่ตน้ เมือ่ตัง้คา่เป็น 
[4:3], [16:9] หรอื [1:1] เสน้กรอบทีบ่ง่บอกพืน้ทีถ่า่ยภาพจะแสดงขึน้ในชอ่ง
มองภาพ ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View ภาพจะปรากฏขึน้พรอ้มกับพืน้ที่
โดยรอบทีถ่กูบดบังเป็นสดํีาบนจอ LCD

1 เลอืกอตัราสว่นภาพ
 ภายใตแ้ท็บ [z4] เลอืก [อตัราสว่น
ภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ต ัง้คา่อตัราสว่นภาพ
 เลอืกอัตราสว่นภาพ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ภาพ JPEG
ภาพจะถกูบันทกึดว้ยอตัราสว่นภาพทีต่ัง้คา่ไว ้

 ภาพ RAW
ภาพจะถกูบันทกึดว้ยอตัราสว่นภาพ [3:2] เสมอ ขอ้มลูอตัราสว่นภาพที่
เลอืกจะถกูเพิม่ไปยังไฟลภ์าพ RAW เมือ่คณุประมวลผลภาพ RAW ดว้ย 
Digital Photo Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS) จะทําใหค้ณุสามารถสรา้ง
ภาพทีม่อีตัราสว่นภาพเดยีวกับทีต่ัง้คา่สําหรับถา่ยภาพได ้ในกรณีทีอ่ัตราสว่น
ภาพเป็น [4:3] [16:9] และ [1:1] เสน้อัตราสว่นภาพจะปรากฏในระหวา่ง
การเลน่ภาพ แตค่วามเป็นจรงิเสน้จะไมถ่กูบันทกึลงบนภาพถา่ย

3 การปรบัเปลีย่นอตัราสว่นของภาพN

การตัง้คา่ [z4: อตัราสว่นภาพ] ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัการถา่ยภาพซอ้น
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3 การปรับเปลีย่นอตัราสว่นของภาพN

ตารางดา้นลา่งแสดงอตัราสว่นภาพและจํานวนพกิเซลทีใ่ชบ้ันทกึภาพสําหรับ
แตล่ะคณุภาพในการบันทกึภาพ

คณุภาพ
ของภาพ

อตัราสว่นภาพและจํานวนพกิเซล (โดยประมาณ)
3:2 4:3 16:9 1:1

3
6000x4000

(24.0 ลา้นพกิเซล)
5328x4000*

(21.3 ลา้นพกิเซล)
6000x3368*

(20.2 ลา้นพกิเซล)
4000x4000

(16.0 ลา้นพกิเซล)

4
3984x2656

(10.6 ลา้นพกิเซล)
3552x2664

(9.5 ลา้นพกิเซล)
3984x2240*

(8.9 ลา้นพกิเซล)
2656x2656

(7.1 ลา้นพกิเซล)

a
2976x1984

(5.9 ลา้นพกิเซล)
2656x1992

(5.3 ลา้นพกิเซล)
2976x1680*

(5.0 ลา้นพกิเซล)
1984x1984

(3.9 ลา้นพกิเซล)

b
1920x1280

(2.5 ลา้นพกิเซล)
1696x1280*

(2.2 ลา้นพกิเซล)
1920x1080

(2.1 ลา้นพกิเซล)
1280x1280

(1.6 ลา้นพกิเซล)

c
720x480

(0.35 ลา้นพกิเซล)
640x480

(0.31 ลา้นพกิเซล)
720x408*

(0.29 ลา้นพกิเซล)
480x480

(0.23 ลา้นพกิเซล)

 รายการทีทํ่าเครือ่งหมายดอกจันจะไมส่อดคลอ้งพอดกีบัอตัราสว่นภาพทีร่ะบุ
 พืน้ทีถ่า่ยภาพทีแ่สดงในอตัราสว่นภาพทีม่เีครือ่งหมายดอกจันอาจแตกตา่งจาก
พืน้ทีถ่า่ยภาพจรงิเล็กนอ้ย ใหต้รวจสอบภาพทีถ่า่ยบนจอ LCD ในระหวา่งการถ่าย
ภาพ

 หากคณุใชก้ลอ้งตวัอืน่เพือ่พมิพภ์าพทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งนีโ้ดยตรงในอตัราสว่นภาพ 
1:1 อาจทําใหพ้มิพภ์าพไดไ้มถ่กูตอ้ง
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ตัง้คา่ความไวแสง ISO (การตอบสนองตอ่แสงของเซนเซอรภ์าพ) ใหเ้หมาะกบั
ระดับแสงโดยรอบ ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน กลอ้งจะตัง้คา่ความไวแสง ISO 
โดยอตัโนมัต ิ(น.150)
เกีย่วกบัความไวแสง ISO ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว โปรดดหูนา้ 296 และ 
299

1 กดปุ่ ม <i> (9)

2 ต ัง้คา่ความไวแสง ISO
 ในขณะทีม่องแผง LCD หรอืในชอ่งมอง
ภาพ ใหห้มนุปุ่ ม <6> หรอื <5>

 ความไวแสง ISO สามารถตัง้คา่ไดใ้นชว่ง 
ISO 100 - ISO 16000 โดยปรับทลีะ 1/3 
ระดับ

 “A” หมายถงึ ISO อตัโนมัต ิความไวแสง 
ISO จะถกูตัง้คา่โดยอัตโนมัต ิ(น.150)

 เมือ่หนา้จอทีแ่สดงทางดา้นซา้ยปรากฏขึน้ 
คณุสามารถกดปุ่ ม <B> เพือ่ตัง้คา่
เป็น “AUTO”

คาํแนะนําในการปรบัความไวแสง ISO

* ความไวแสง ISO สงูจะสง่ผลใหภ้าพดหูยาบขึน้

i: การต ัง้คา่ความไวแสง ISO สําหรบัภาพนิง่N

ความไวแสง ISO ลกัษณะการถา่ยภาพ
(ไมใ่ชแ้ฟลช) ระยะการทาํงานของแฟลช

ISO 100 - ISO 400 ภายนอกอาคารทีม่แีสง
แดดจัด

ความไวแสง ISO ยิง่สงู ระยะ
การทํางานของแฟลชทีม่ผีลจะ
ยิง่ไกลขึน้

ISO 400 - ISO 1600 ทอ้งฟ้าหลัว หรอื
บรรยากาศในตอนเย็น

ISO 1600 - ISO 16000, H ภายในอาคารทีม่ดื 
หรอืกลางคนื
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i: การตัง้คา่ความไวแสง ISO สําหรับภาพนิง่N

 “H” (เทยีบเทา่ ISO 25600) คอืการตัง้คา่ความไวแสง ISO ทีข่ยายสงูขึน้ เมือ่
เทยีบกบัการตัง้คา่มาตรฐาน น๊อยส ์(จุดแสง แถบแสง ฯลฯ) และสผีดิเพีย้นจะ
ปรากฏใหเ้ห็นชดัขึน้ และความละเอยีดของภาพจะลดตํา่ลง

 หากตัง้คา่ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] เป็น [ใชง้าน] จะไมส่ามารถเลอืก 
ISO 100/125/160 และ “H” (เทยีบเทา่ ISO 25600) ได ้(น.174)

 การถ่ายภาพในทีม่อีณุหภมูสิงูอาจสง่ผลใหภ้าพดเูป็นเม็ดหยาบยิง่ขึน้ และการ
เปิดรับแสงนานยงัอาจทําใหภ้าพมสีผีดิเพีย้นได ้

 เมือ่คณุถ่ายภาพดว้ยการใชค้วามไวแสง ISO สงู น๊อยส ์(เชน่ จุดแสงและแถบ
แสง) อาจปรากฏใหเ้ห็นชดัขึน้

 เมือ่ถ่ายภาพในสภาวะทีทํ่าใหเ้กดิน๊อยสจํ์านวนมาก เชน่ ใชค้า่ความไวแสง ISO 
สงูรว่มกบัอณุหภมูทิีส่งูและการเปิดรับแสงนาน ภาพถา่ยอาจไมไ่ดร้ับการบนัทกึ
อยา่งสมบรูณ์

 หากคณุใชค้วามไวแสง ISO สงูและแฟลชเพือ่ถา่ยภาพวตัถใุนระยะใกล ้อาจสง่
ผลใหม้กีารเปิดรับแสงมากเกนิไป

คณุสามารถขยายชว่งความไวแสง ISO ทีต่ัง้คา่ไดส้งูสดุถงึ ISO 25600 (เทยีบเทา่ H) 
โดยใช ้[ขอบเขตภาพนิง่] ภายใต ้[z2: การต ัง้คา่ความไวแสง ISO] (น.151)



i: การตัง้คา่ความไวแสง ISO สําหรับภาพนิง่N

150

หากตัง้คา่ความไวแสง ISO เป็น “A”
(อตัโนมัต)ิ ความไวแสง ISO จรงิทีก่ลอ้ง
กําหนดจะแสดงขึน้เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่ ดังรายละเอยีดดา้นลา่ง ความ
ไวแสง ISO จะถกูตัง้คา่โดยอัตโนมัตเิพือ่
ใหเ้หมาะกับโหมดถา่ยภาพ

*1: ชว่งความไวแสง ISO ทีใ่ชจ้รงิจะขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ [ตํา่สดุ] และ [สงูสดุ] ใน 
[ขอบเขตอตัโนมตั]ิ (น.152)

*2: (1) หากการใชแ้ฟลชเป็นแสงเสรมิจะทําใหม้กีารเปิดรบัแสงมากเกนิไป ความไวแสง 
ISO อาจลดลงมาตํา่สดุถงึ ISO 100

(2) ในโหมด <8: Px2345> และ <d> หากคณุใชก้ารสะทอ้นแสง
แฟลชดว้ย Speedlite ภายนอก ความไวแสง ISO จะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัตภิาย
ในชว่ง ISO 400 - ISO 1600

ISO อตัโนมตั ิ

โหมดถา่ยภาพ
การต ัง้คา่ความไวแสง ISO

ไมใ่ชแ้ฟลช ใชแ้ฟลช
A7Cv

ISO 100 - ISO 6400

ISO 400*1*2

(ยกเวน้ในโหมด A, C,  
<8: C6F>, 
<v: GWXHcZ>)

8

PCx6G245

F ISO 100 - ISO 12800

3 ISO 100 - ISO 1600

d, s, f, a ISO 100 - ISO 16000*1

ถา่ยโดยเปิดหนา้กลอ้งคา้ง
ชตัเตอร์ ISO 400*1
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i: การตัง้คา่ความไวแสง ISO สําหรับภาพนิง่N

คณุสามารถตัง้คา่ชว่งความไวแสง ISO ทีส่ามารถตัง้คา่ไดด้ว้ยตนเอง (ระดับตํา่
สดุและสงูสดุ) คณุสามารถตัง้คา่ระดับตํา่สดุไดใ้นชว่ง ISO 100 ถงึ ISO 16000 
และตัง้คา่ระดับสงูสดุไดใ้นชว่ง ISO 200 ถงึ H (เทยีบเทา่ ISO 25600)

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

2 เลอืก [ขอบเขตภาพนิง่]

3 ต ัง้คา่ระดบัตํา่สดุ
 เลอืกชอ่งระดับตํา่สดุ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 เลอืกความไวแสง ISO จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

4 ต ัง้คา่ระดบัสงูสดุ
 เลอืกชอ่งระดับสงูสดุ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 เลอืกความไวแสง ISO จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

5 เลอืก [ตกลง]

3 การต ัง้คา่ชว่งความไวแสง ISO ทีส่ามารถต ัง้คา่ไดด้ว้ยตนเอง
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คณุสามารถตัง้คา่ชว่งความไวแสงสําหรับ ISO อตัโนมตัไิดใ้นชว่ง ISO 100 - 
ISO 16000 คณุสามารถตัง้คา่ระดับตํา่สดุไดใ้นชว่ง ISO 100 - ISO 12800 
และตัง้คา่ระดับสงูสดุไดใ้นชว่ง ISO 200 - ISO 16000 โดยปรับทลีะ 1 ระดับ

1 เลอืก [ขอบเขตอตัโนมตั]ิ

2 ต ัง้คา่ระดบัตํา่สดุ
 เลอืกชอ่งระดับตํา่สดุ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 เลอืกความไวแสง ISO จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

3 ต ัง้คา่ระดบัสงูสดุ
 เลอืกชอ่งระดับสงูสดุ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 เลอืกความไวแสง ISO จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

4 เลอืก [ตกลง]

3 การต ัง้คา่ชว่งความไวแสงสาํหรบั ISO อตัโนมตั ิ

การตัง้คา่ [ตํา่สดุ] และ [สงูสดุ] จะใชก้บัคา่ความไวแสง ISO ตํา่สดุและสงูสดุของ
ความไวแสง ISO เลือ่นคา่เองเชน่เดยีวกนั (น.415)
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i: การตัง้คา่ความไวแสง ISO สําหรับภาพนิง่N

คณุสามารถตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรตํ์า่สดุไดเ้พือ่ใหก้ารตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร์
อัตโนมตัไิมช่า้เกนิไปเมือ่ตัง้คา่ ISO อตัโนมตัไิว ้
ซึง่จะมปีระโยชนใ์นโหมด <d> และ <f> เมือ่คณุใชเ้ลนสม์มุกวา้งเพือ่ถา่ย
วัตถทุีม่กีารเคลือ่นที ่หรอืเมือ่คณุใชเ้ลนสถ์า่ยภาพระยะไกล จะชว่ยลดการสัน่
ของกลอ้งและวตัถเุบลอ

1 เลอืก [ค.เร็วชตัฯตํา่สดุ]

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

<6> เพือ่ตัง้ความเร็วทีต่อ้งการ ชา้ลง
หรอืเร็วขึน้ โดยเทยีบกบัความเร็วมาตรฐาน 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

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

3 การต ัง้คา่ความเร็วชตัเตอรต์ํา่สดุสาํหรบั ISO อตัโนมตั ิ

ต ัง้คา่อตัโนมตั ิ

ต ัง้คา่เอง

 หากการเปิดรับแสงทีถ่กูตอ้งไมส่ามารถปรับไดต้ามระดับความไวแสง ISO สงูสดุ
ทีต่ัง้คา่ใน [ขอบเขตอตัโนมตั]ิ 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
ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน [D] (อตัโนมตั)ิ จะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัต ิ(ในโหมด 
<v> จะตัง้คา่เป็น [P] (ปกต)ิ)

1 เลอืก [รปูแบบภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [z3] เลอืก [รปูแบบภาพ] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืกรปูแบบภาพ
 เลอืกรูปแบบภาพ จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 รปูแบบภาพจะถกูตัง้คา่

D อตัโนมตั ิ
โทนสขีองภาพจะถกูปรับโดยอตัโนมัตเิพือ่ใหเ้หมาะกบัฉากทีถ่า่ย สสีนัจะดู
สดใส สําหรับภาพทอ้งฟ้าสฟ้ีา ใบไมส้เีขยีว และพระอาทติยต์ก โดยเฉพาะ
ในฉากธรรมชาต ิกลางแจง้ และยามพระอาทติยต์กดนิ

P ปกติ
ภาพจะดมูสีสีนั สดใส และคมชดั เป็นรปูแบบทีเ่หมาะกบัลักษณะการถา่ย
ภาพโดยสว่นใหญ่

Q ภาพบคุคล
โทนสผีวิจะเป็นธรรมชาต ิทําใหภ้าพแลดนุู่มนวล เหมาะสําหรับถา่ยภาพ
บคุคลในระยะใกล ้
ดว้ยการเปลีย่น [โทนส]ี (น.157) คณุสามารถปรับโทนของสผีวิได ้

A การเลอืกรปูแบบภาพN

ลกัษณะเฉพาะของรปูแบบภาพ

หากโทนสไีมเ่ป็นไปตามทีต่อ้งการเมือ่เลอืก [อตัโนมตั]ิ ใหใ้ชร้ปูแบบภาพอืน่
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A การเลอืกรปูแบบภาพN

R ภาพววิ
ภาพทีไ่ดจ้ะมคีวามคมชดัมาก และสว่นทีเ่ป็นสฟ้ีาหรอืสเีขยีวจะดสูดขึน้ 
เหมาะสําหรับภาพทวิทัศนท์ีด่ตูืน่ตา

u เนน้รายละเอยีด
เหมาะสําหรับเสน้ขอบแบบละเอยีดและลักษณะพืน้ผวิทีล่ะเอยีดของวตัถ ุ
สจีะสดใสเล็กนอ้ย

S ภาพเป็นกลาง
รปูแบบภาพนีเ้หมาะสําหรับผูท้ีช่อบปรับแตง่ภาพเองโดยใชค้อมพวิเตอร ์
เพือ่ใหไ้ดภ้าพทีม่สีอีอ่นลงและเป็นธรรมชาต ิมคีวามสวา่งและความอิม่ตัว
ของสทีีเ่รยีบงา่ย

U ภาพตามจรงิ
เหมาะสําหรับประมวลผลภาพตอ่ดว้ยคอมพวิเตอร ์สขีองวัตถทุีถ่กูถา่ยภายใต ้
แสงแดดดว้ยอณุหภมูขิองสทีี ่5200K จะถกูปรับเพือ่ใหต้รงกบัสจีรงิของวัตถุ
นัน้ เพือ่ใหไ้ดภ้าพทีม่คีวามสวา่งและความอิม่ตัวของสทีีเ่รยีบงา่ย

V ภาพขาวดาํ
สรา้งสรรคภ์าพขาวดํา

W ผูใ้ชก้าํหนด 1-3
คณุสามารถบันทกึ [ภาพบคุคล], [ภาพววิ], ไฟลร์ปูแบบภาพ และอืน่ๆ 
เป็นรปูแบบพืน้ฐาน และทําการปรับแตง่ไดต้ามตอ้งการ (น.160) รปูแบบ
ภาพทีผู่ใ้ชกํ้าหนดใดๆ ทีไ่มไ่ดต้ัง้คา่ไว ้จะใชค้า่มาตรฐานเดยีวกบัรปูแบบ
ภาพ [อตัโนมตั]ิ

ภาพขาวดําทีถ่า่ยดว้ยรปูแบบ JPEG ไมส่ามารถเปลีย่นกลับมาเป็นภาพสไีด ้ควร
ระมดัระวังไมเ่ปิดการตัง้คา่ [ภาพขาวดํา] ไวโ้ดยไมต่ัง้ใจ เมือ่ตอ้งการทีจ่ะถา่ยภาพ
สอีกีครัง้

คณุสามารถแสดง <z> ในชอ่งมองภาพเมือ่ตัง้คา่ [ภาพขาวดํา] (น.425)
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หนา้จอการเลอืกรปูแบบภาพมไีอคอนสําหรับ [สงู], [ละเอยีด] หรอื [ตํา่] ของ 
[ความคมชดั], [ความเปรยีบตา่ง] และพารามเิตอรอ์ืน่ๆ ตัวเลขจะแสดงคา่ที่
กําหนดของพารามเิตอรเ์หลา่นีท้ีไ่ดต้ัง้คา่ไวสํ้าหรับรปูแบบภาพทีเ่กีย่วขอ้ง 

สญัลกัษณ์

สญัลกัษณ์

g

ความคมชดั

J สงู

K ละเอยีด

L ตํา่
h ความเปรยีบตา่ง

i ความอิม่ตวัของสี
j โทนสี

k ลกูเลน่ฟิลเตอร ์(ภาพขาวดํา)

l ลกูเลน่โทนส ี(ภาพขาวดํา)

ระหวา่งการเลน่ภาพเคลือ่นไหว “*, *” จะแสดงขึน้สําหรับ [ละเอยีด] และ [ตํา่] ของ 
[ความคมชดั] ซึง่ [ละเอยีด] และ [ตํา่] จะไมถ่กูปรับใชก้บัภาพเคลือ่นไหว
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คณุสามารถกําหนดรปูแบบภาพไดเ้อง คณุสามารถเปลีย่นหรอืปรับการตัง้คา่
พารามเิตอรข์องรปูแบบภาพ เชน่ [สงู], [ละเอยีด] หรอื [ตํา่] ของ [ความคมชดั] 
และ [ความเปรยีบตา่ง] และพารามเิตอรอ์ืน่ๆ จากการตัง้คา่เริม่ตน้ ในการดู
ผลลัพธท์ีไ่ด ้ใหถ้า่ยภาพทดสอบ ในการกําหนด [ภาพขาวดาํ] เอง โปรดดู
หนา้ 159

1 เลอืก [รปูแบบภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [z3] เลอืก [รปูแบบภาพ] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืกรปูแบบภาพ
 เลอืกรูปแบบภาพ จากนัน้กดปุ่ ม 

<B>

3 เลอืกพารามเิตอร์
 เลอืกพารามเิตอร ์(เชน่ [ความคมชดั] - 

[สงู]) ทีจ่ะตัง้คา่ จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 การตัง้คา่และลักษณะพเิศษไดอ้ธบิาย
ในหนา้ 158

4 ปรบัพารามเิตอร์
 ปรับพารามเิตอรต์ามตอ้งการ จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>

A การกาํหนดรปูแบบภาพเองN
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 กดปุ่ ม <M> เพือ่บันทกึพารามเิตอร์
ทีป่รับ หนา้จอเลอืกรปูแบบภาพจะปรากฏ
ขึน้อกีครัง้

 การตัง้คา่พารามเิตอรใ์ดๆ ทีต่า่งจากคา่
มาตรฐานจะแสดงเป็นสน้ํีาเงนิ

*1: แสดงถงึความละเอยีดของเสน้ขอบทีจ่ะเนน้ ยิง่ตัวเลขนอ้ยลง เสน้ขอบทีส่ามารถเนน้จะ
ยิง่ละเอยีดขึน้

*2: ตัง้คา่ปรมิาณทีเ่สน้ขอบจะถูกเนน้ตามความแตกตา่งในความเปรยีบตา่งระหวา่งวัตถุ
และพืน้ทีโ่ดยรอบ ยิง่ตัวเลขนอ้ยลง เสน้ขอบทีม่คีวามแตกตา่งในความเปรยีบตา่งตํา่จะ
ยิง่ถกูเนน้มากขึน้ อยา่งไรก็ตาม มแีนวโนม้ทีจ่ะเห็นน๊อยสไ์ดช้ดัขึน้เมือ่ตัวเลขนอ้ยลง

การต ัง้คา่พารามเิตอรแ์ละลกัษณะพเิศษ

g

 ความคมชดั

J สงู 0: เสน้ขอบคมชดันอ้ย 7: เสน้ขอบคมชดั

K ละเอยีด*1 1: ละเอยีด 5: หยาบ

L ตํา่*2 1: ตํา่ 5: สงู

h  ความเปรยีบตา่ง -4: ความเปรยีบตา่งตํา่ +4: ความเปรยีบตา่งสงู

i  ความอิม่ตวัของสี -4: ความอิม่ตัวของสตํีา่ +4: ความอิม่ตัวของสสีงู

j  โทนสี -4: โทนสผีวิแดง +4: โทนสผีวิเหลอืง

 ระหวา่งการเลน่ภาพเคลือ่นไหว [ละเอยีด] และ [ตํา่] สําหรับ [ความคมชดั] 
จะไมส่ามารถตัง้คา่ได ้(ไมแ่สดงรายการเมนูเหลา่นี้)

 โดยการเลอืก [ต ัง้คา่เร ิม่ตน้] ในขัน้ตอนที ่3 คณุจะสามารถยอ้นรปูแบบภาพนัน้
กลับสูก่ารตัง้คา่พารามเิตอรเ์ริม่ตน้ได ้

 ในการถา่ยดว้ยรปูแบบภาพทีค่ณุปรับ กอ่นอืน่ใหเ้ลอืกรปูแบบภาพทีป่รับ จากนัน้
จงึถา่ยภาพ
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A การกําหนดรปูแบบภาพเองN

นอกจากลกูเลน่ตา่งๆ ทีอ่ธบิายไวใ้นหนา้กอ่นหนา้นี ้เชน่ [ความเปรยีบตา่ง] 
หรอื [สงู], [ละเอยีด] และ [ตํา่] ของ [ความคมชดั] คณุยังสามารถตัง้คา่ 
[ลกูเลน่ฟิลเตอร]์ และ [ลกูเลน่โทนส]ี ได ้

k ลกูเลน่ฟิลเตอร์
ดว้ยการใชล้กูเลน่ฟิลเตอรก์บัภาพขาวดํา 
คณุจะสามารถทําใหเ้มฆสขีาวหรอืตน้ไมส้ี
เขยีวโดดเดน่ยิง่ขึน้ 

l ลกูเลน่โทนสี
ดว้ยการใชล้กูเลน่โทนส ีคณุจะสามารถสรา้ง
ภาพขาวดําในสทีีเ่ลอืกได ้ซึง่ใหผ้ลดเีมือ่คณุ
ตอ้งการสรา้งภาพทีน่่าประทับใจยิง่ขึน้
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



160

คณุสามารถเลอืกรปูแบบภาพพืน้ฐาน เชน่ [ภาพบคุคล] หรอื [ภาพววิ] ปรับ
พารามเิตอรข์องรปูแบบนัน้ตามตอ้งการแลว้บันทกึภายใต ้[ผูใ้ชก้าํหนด 1] 
[ผูใ้ชก้าํหนด 2] หรอื [ผูใ้ชก้าํหนด 3]
คณุสามารถสรา้งรปูแบบภาพไดห้ลากหลายรปูแบบดว้ยการตัง้คา่ทีแ่ตกตา่งกัน
คณุยังสามารถปรับพารามเิตอรข์องรปูแบบภาพทีบ่นัทกึลงในกลอ้งดว้ย EOS 
Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.510) ไดอ้กีดว้ย

1 เลอืก [รปูแบบภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [z3] เลอืก [รปูแบบภาพ] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ผูใ้ชก้าํหนด *]
 เลอืก [ผูใ้ชก้าํหนด *] จากนัน้กดปุ่ ม 

<B>

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

<0>

4 เลอืกรปูแบบภาพพืน้ฐาน
 เลอืกรูปแบบภาพพืน้ฐาน จากนัน้กดปุ่ ม 

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

A การบนัทกึรปูแบบภาพN
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A การบนัทกึรปูแบบภาพN

5 เลอืกพารามเิตอร์
 เลอืกพารามเิตอร ์(เชน่ [ความคมชดั] - 

[สงู]) ทีจ่ะตัง้คา่ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

6 ปรบัพารามเิตอร์
 ปรับพารามเิตอรต์ามตอ้งการ จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>
สําหรับรายละเอยีด โปรดด ู“การกําหนด
รปูแบบภาพเอง” (น.157)

 กดปุ่ ม <M> เพือ่บันทกึรปูแบบภาพ
ทีแ่กไ้ข จากนัน้หนา้จอเลอืกรปูแบบภาพ
จะปรากฏขึน้อกีครัง้

 รปูแบบภาพพืน้ฐานจะระบไุวท้างดา้นขวา
ของ [ผูใ้ชก้าํหนด *]

 หากการตัง้คา่ในรูปแบบภาพทีบ่นัทกึไว ้
ภายใต ้[ผูใ้ชก้าํหนด *] มกีารแกไ้ขจาก
การตัง้คา่รปูแบบภาพพืน้ฐาน ชือ่ของรปู
แบบภาพจะแสดงเป็นสน้ํีาเงนิ

 หากรปูแบบภาพถกูบันทกึไวแ้ลว้ภายใต ้[ผูใ้ชก้ําหนด *] การเปลีย่นแปลงรปู
แบบภาพพืน้ฐานในขัน้ตอนที ่4 จะลบการตัง้คา่พารามเิตอรข์องรปูแบบภาพทีผู่ ้
ใชก้ําหนดทีบ่ันทกึไวก้อ่นหนา้นี้

 หากคณุเลอืก [ลบการต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมด] (น.68) การตัง้คา่ [ผูใ้ชก้ําหนด *] 
ทัง้หมดจะคนืสูค่า่เริม่ตน้ รปูแบบภาพทีบ่ันทกึผา่น EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS) 
จะมเีพยีงแคพ่ารามเิตอรท์ีแ่กไ้ขเทา่นัน้ทีค่นืสูก่ารตัง้คา่เริม่ตน้

 ในการถา่ยดว้ยรปูแบบภาพทีค่ณุปรับ เลอืกรปูแบบ [ผูใ้ชก้ําหนด *] ทีบ่นัทกึ
จากนัน้จงึถา่ยภาพ

 สําหรับขัน้ตอนการบนัทกึไฟลร์ปูแบบภาพไปยังกลอ้ง โปรดดคููม่อืการใชง้าน 
EOS Utility
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สมดลุแสงขาว (WB) สามารถทําใหพ้ืน้ทีข่าวภายในภาพดเูป็นสขีาว โดยปกต ิ
การตัง้คา่อัตโนมัต ิ[Q] (ตามบรรยากาศ) หรอื [Qw] (กําหนดสขีาว) 
จะไดส้มดลุแสงขาวทีถ่กูตอ้ง หากสสีนัทีไ่ดไ้มเ่ป็นธรรมชาตเิมือ่ใชอ้ตัโนมัต ิ
คณุสามารถเลอืกสมดลุแสงขาวใหเ้หมาะกับแหลง่กําเนดิแสง หรอืปรับดว้ย
ตนเองโดยการถา่ยภาพวัตถทุีม่สีขีาว
ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน [Q] (ตามบรรยากาศ) จะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัต ิ
(ในโหมด <P> จะตัง้คา่เป็น [Qw] (กําหนดสขีาว))

1 เลอืก [สมดลุแสงขาว]
 ภายใตแ้ท็บ [z2] เลอืก [สมดลุแสง
ขาว] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืกการต ัง้คา่สมดลุแสงขาว
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

(โดยประมาณ)

* ใชไ้ดก้บั Speedlite ทีม่ฟัีงกช์ัน่การสง่สญัญาณอณุหภมูสิ ีหรอืมเิชน่นัน้ จะถกูตัง้คา่
ตายตัวทีป่ระมาณ 6000 K

3 การต ัง้คา่สมดลุแสงขาวN

ลกัษณะ โหมด อณุหภมูสิ ี(K: เคลวนิ)

Q อัตโนมัต ิ(ตามบรรยากาศ, น.163)
3000-7000

Qw อัตโนมัต ิ(กําหนดสขีาว, น.163)

W แสงแดด 5200

E แสงในรม่ 7000

R เมฆครึม้ โพลเ้พล ้อาทติยต์ก 6000

Y หลอดไฟทงัสเตน 3200

U แสงหลอดฟลอูอเรสเซนตข์าว 4000

D ใชแ้ฟลช ตัง้คา่อัตโนมัต*ิ

O กําหนดเอง (น.164) 2000-10000

P อณุหภมูสิ ี(น.166) 2500-10000
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3 การตัง้คา่สมดลุแสงขาวN

ในการมองเห็นของมนุษย ์วตัถสุขีาวจะดเูป็นสขีาวไมว่า่แสงจะเป็นชนดิใดก็ตาม 
ดว้ยกลอ้งดจิติอล สขีาวตามพืน้ฐานการปรับแกส้จีะถกูกําหนดโดยขึน้อยูก่ับ
อณุหภมูสิขีองแสง จากนัน้สจีะถกูปรับดว้ยซอฟตแ์วรเ์พือ่ทําใหพ้ืน้ทีข่าวดเูป็น
สขีาว ฟังกช์ัน่นีจ้ะชว่ยใหส้ามารถถา่ยภาพใหม้โีทนสทีีเ่ป็นธรรมชาตไิด ้

เมือ่ใช ้[Q] (ตามบรรยากาศ) คณุสามารถเพิม่ความเขม้สแีนวอบอุน่ของภาพ
เมือ่ถา่ยภาพในฉากทีม่แีสงไฟทังสเตน หากคณุเลอืก [Qw] (กําหนดสขีาว) 
คณุสามารถลดความเขม้สแีนวอบอุน่ของภาพ
หากคณุตอ้งการใหต้รงตามสมดลุแสงขาวอตัโนมัตขิองกลอ้ง EOS DIGITAL 
รุน่กอ่นหนา้นี ้ใหเ้ลอืก [Q] (ตามบรรยากาศ)

1 เลอืก [สมดลุแสงขาว]
 ภายใตแ้ท็บ [z2] เลอืก [สมดลุแสง
ขาว] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

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

3 เลอืกรายการทีต่อ้งการ
 เลอืก [อตัโนมตั:ิ ตามบรรยากาศ] หรอื 

[อตัโนมตั:ิ กาํหนดสขีาว] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

Q : อตัโนมัต:ิ ตามบรรยากาศ
Qw : อตัโนมัต:ิ กําหนดสขีาว

สมดลุแสงขาว

Q การต ัง้คา่สมดลุแสงขาวอตัโนมตั ิ
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สมดลุแสงขาวกําหนดเองชว่ยใหค้ณุสามารถตัง้คา่สมดลุแสงขาวสําหรับแหลง่
กําเนดิแสงเฉพาะไดด้ว้ยตนเอง โดยจะตอ้งแน่ใจวา่ปฏบิัตขิัน้ตอนนีภ้ายใตแ้หลง่
กําเนดิแสงในตําแหน่งของภาพถา่ยจรงิ

1 ถา่ยภาพวตัถสุขีาว
 มองผา่นชอ่งมองภาพ และเล็งกรอบเสน้
ประทัง้หมด (แสดงในภาพประกอบ) เหนอื
วตัถสุขีาว

 โฟกสัดว้ยตนเองและถา่ยดว้ยการเปิดรับ
แสงมาตรฐานทีต่ัง้คา่สําหรับวตัถสุขีาว

 คณุสามารถใชก้ารตัง้คา่สมดลุแสงขาวใดก็
ได ้

2 เลอืก [สมดลุแสงขาวกาํหนดเอง]
 ภายใตแ้ท็บ [z2] เลอืก [สมดลุแสง
ขาวกาํหนดเอง] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หนา้จอการเลอืกสมดลุแสงขาวทีกํ่าหนด
เองจะปรากฏขึน้

3 นําเขา้ขอ้มลูสมดลุแสงขาว
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีถ่า่ยใน
ขัน้ตอนที ่1 จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ในหนา้จอกลอ่งโตต้อบทีป่รากฏขึน้ ให ้
เลอืก [ตกลง] และขอ้มลูจะถกูนําเขา้

O สมดลุแสงขาวกาํหนดเอง

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการต ัง้คา่ [Qw] (กําหนดสขีาว)
 แนวสอีุน่ของวตัถอุาจซดีจาง
 เมือ่มหีลายแหลง่แสงรวมอยูบ่นหนา้จอ แนวสอีุน่ของภาพอาจไมถู่กทําใหจ้างลง
 เมือ่ใชแ้ฟลช โทนสจีะเหมอืนกบั [Q] (ตามบรรยากาศ)
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3 การตัง้คา่สมดลุแสงขาวN

4 เลอืก [สมดลุแสงขาว]
 ภายใตแ้ท็บ [z2] เลอืก [สมดลุแสง
ขาว] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

5 เลอืกสมดลุแสงขาวกาํหนดเอง
 เลอืก [O] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หากการเปิดรับแสงทีไ่ดใ้นขัน้ตอนที ่1 แตกตา่งจากการเปิดรับแสงมาตรฐาน
อยา่งมาก อาจสง่ผลใหไ้มไ่ดส้มดลุแสงขาวทีถ่กูตอ้ง

 ในขัน้ตอนที ่3 ไมส่ามารถเลอืกภาพตอ่ไปนี้ได:้ ภาพทีถ่า่ยดว้ยรปูแบบภาพทีต่ัง้
คา่เป็น [ภาพขาวดํา], ภาพทีถ่า่ยโดยใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรค,์ ภาพทีป่ระมวลผล
โดยใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรคห์ลังจากการถา่ยภาพ, ภาพซอ้น, ภาพทีค่รอบตดั และ
ภาพทีถ่่ายดว้ยกลอ้งอืน่

 นอกเหนือจากวัตถสุขีาว สามารถใชแ้ผน่ภาพสเีทาหรอืแผ่นสะทอ้นแสงสเีทา 
18% (มจํีาหน่ายทัว่ไป) เพือ่ใหไ้ดส้มดลุแสงขาวทีถ่กูตอ้งมากขึน้

 สมดลุแสงขาวสว่นตวัทีบ่ันทกึดว้ย EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS) จะถูกบนัทกึ
ภายใต ้[O] หากคณุทําตามขัน้ตอนที ่3 ขอ้มลูสําหรับสมดลุแสงขาวสว่นตวัที่
บนัทกึไวจ้ะถกูลบ
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คณุสามารถตัง้คา่อณุหภมูสิขีองสมดลุแสงขาวไดม้ากมาย ฟังกช์ัน่นีม้ไีวสํ้าหรับ
ผูใ้ชง้านขัน้สงู

1 เลอืก [สมดลุแสงขาว]
 ภายใตแ้ท็บ [z2] เลอืก [สมดลุแสงขาว] 

จากนัน้กดปุ่ ม <0>

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

 อณุหภมูสิสีามารถตัง้คา่ไดจ้ากประมาณ 
2500 K ถงึ 10000 K โดยเพิม่ลดทลีะ 
100 K

P การต ัง้คา่อณุหภมูสิ ี

 เมือ่ตัง้คา่อณุหภมูสิสํีาหรบัแสงทีเ่กดิจากฝีมอืมนุษย ์ตัง้คา่ปรับแกส้มดลุแสงขาว 
(สมีว่งหรอืสเีขยีว) ตามความจําเป็น

 หากคณุตัง้คา่ [P] สําหรับการอา่นคา่ดว้ยตัววัดอณุหภมูสิทีีม่จํีาหน่ายทั่วไป 
ใหถ้า่ยภาพทดสอบและปรับการตัง้คา่ เพือ่ชดเชยความแตกตา่งระหวา่งการอา่น
คา่ของตวัวดัอณุหภมูสิกีบัการอา่นคา่อณุหภมูสิขีองกลอ้งถา่ยรปู
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คณุสามารถแกไ้ขสมดลุแสงขาวทีต่ัง้คา่ไวไ้ด ้การปรับจะใหผ้ลแบบเดยีวกนักบั
การใชฟิ้ลเตอรแ์ปลงอณุหภมูสิหีรอืฟิลเตอรช์ดเชยสซีึง่มจํีาหน่ายท่ัวไป แตล่ะสี
สามารถแกไ้ขเป็นหนึง่ในเกา้ระดับ
ฟังกช์ัน่นีม้ไีวสํ้าหรับผูใ้ชง้านขัน้สงู โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท้ีเ่ขา้ใจการใชง้าน
ฟิลเตอรแ์ปลงอณุหภมูสิแีละฟิลเตอรช์ดเชยส ีและผลทีไ่ด ้

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

2 ต ัง้คา่การแกไ้ขสมดลุแสงขาว
 ใช ้<9> เพือ่เลือ่นเครือ่งหมาย “ ” 
ไปยังตําแหน่งทีเ่หมาะสม

 B สําหรับสน้ํีาเงนิ, A สําหรับสเีหลอืง, M 
สําหรับสมีว่ง และ G สําหรับสเีขยีว สมดลุ
สขีองภาพจะถกูปรับไปทางสใีนทศิทางที่
เลือ่น

 ทางดา้นขวาของหนา้จอ “ปรบัเลือ่น” 
แสดงถงึทศิทางและจํานวนทีแ่กไ้ขตาม
ลําดับ

 การกดปุ่ ม <L> จะยกเลกิการตัง้คา่ 
[ปรบั/ครอ่มแสงขาว]

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ออกจากการตัง้คา่
และกลับสูเ่มนู

3 การปรบัแกส้มดลุแสงขาวN

ปรบัแกส้มดลุแสงขาว

ตวัอยา่งการตัง้คา่: A2, G1

 คณุสามารถแสดง <z> ในชอ่งมองภาพเมือ่ตัง้คา่การปรับแกส้มดลุแสงขาว 
(น.425) 

 การแกไ้ขสน้ํีาเงนิ/เหลอืงหนึง่ระดับจะเทา่กบัฟิลเตอรแ์ปลงอณุหภมูสิปีระมาณ 
5 ไมเรด (Mired: หน่วยการวดัซึง่แสดงถงึระดบัความทบึของฟิลเตอรแ์ปลง
อณุหภมูสิ)ี
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ดว้ยการกดถา่ยเพยีงครัง้เดยีว จะสามารถบันทกึภาพถา่ยสามภาพดว้ยโทนสทีี่
แตกตา่งพรอ้มๆ กันได ้เมือ่วัดกบัอณุหภมูสิขีองการตัง้คา่สมดลุแสงขาวปัจจบุัน
แลว้ ภาพจะถกูถา่ยครอ่มดว้ยการตัง้คา่สน้ํีาเงนิ/เหลอืงและการตัง้คา่สมีว่ง/เขยีว 
ฟังกช์ัน่นีเ้รยีกวา่ ถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว (WB Bkt.) การถา่ยภาพคร่อม
สมดลุแสงขาวสามารถทําไดถ้งึ ±3 ระดบัโดยปรับทลีะระดับ

ต ัง้คา่จํานวนถา่ยภาพครอ่มสมดลุ
แสงขาว
 ในขัน้ตอนที ่2 ของ “ปรับแกส้มดลุแสงขาว” 

เมือ่คณุหมนุปุ่ ม <5> สญัลกัษณ ์“ ” 
บนหนา้จอจะเปลีย่นเป็น “   ” (3 จดุ)
การหมนุปุ่ มไปทางขวาจะปรับการถา่ยครอ่ม 
B/A และการหมนุไปทางซา้ยจะปรับการถา่ย
ครอ่ม M/G

 ทีด่า้นขวา “ถา่ยครอ่ม” จะแสดงถงึทศิ
ทางการถา่ยครอ่มและจํานวนทีแ่กไ้ข

 การกดปุ่ ม <L> จะยกเลกิการตัง้คา่ 
[ปรบั/ครอ่มแสงขาว]

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ออกจากการตัง้คา่และ
กลับสูเ่มนู

ลําดบัการถา่ยครอ่ม
ภาพจะถกูถา่ยครอ่มตามลําดับตอ่ไปนี:้ 1. สมดลุแสงขาวมาตรฐาน, 2. การตัง้
คา่สน้ํีาเงนิ (B) และ 3. การตัง้คา่สเีหลอืง (A) หรอื 1. สมดลุแสงขาวมาตรฐาน, 
2. การตัง้คา่สมีว่ง (M) และ 3. การตัง้คา่สเีขยีว (G)

ถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาวอตัโนมตั ิ

การตัง้คา่ B/A ±3 ระดบั

 ระหวา่งถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุของการถา่ยภาพ
ตอ่เนื่องจะลดลง

 เนื่องจากกลอ้งจะบันทกึภาพสามภาพดว้ยการถา่ยเพยีงครัง้เดยีว การด์จงึใชเ้วลา
ในการบันทกึภาพถา่ยนานขึน้

 คณุสามารถตัง้คา่การแกไ้ขสมดลุแสงขาวและ AEB พรอ้มกนัไดด้ว้ยการถา่ยภาพ
ครอ่มสมดลุแสงขาว หากคณุตัง้คา่ AEB ดว้ยการถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว 
จํานวนภาพทัง้หมดเกา้ภาพจะถกูบนัทกึดว้ยการถ่ายเพยีงครัง้เดยีว

 คณุสามารถเปลีย่นจํานวนภาพสําหรับถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว (น.414)
 “Bkt.” หมายถงึ Bracketing (การถา่ยภาพครอ่ม)
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หากภาพออกมามดืหรอืความเปรยีบตา่งตํา่ สามารถแกไ้ขความสวา่งและความ
เปรยีบตา่งไดโ้ดยอตัโนมัต ิคณุสมบัตนิีเ้รยีกวา่ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ
การตัง้คา่เริม่ตน้เป็น [มาตรฐาน] สําหรับภาพ JPEG การแกไ้ขจะถกูปรับใชใ้น
จังหวะทีถ่า่ยภาพ
ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน จะปรับเป็น [มาตรฐาน] โดยอตัโนมตัิ

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

2 เลอืกการต ัง้คา่
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

3 ถา่ยภาพ
 ภาพจะถกูบันทกึดว้ยความสวา่งและความ
เปรยีบตา่งทีแ่กไ้ขแลว้ตามความจําเป็น

3 การปรบัความสวา่งและความ
เปรยีบตา่งโดยอตัโนมตัNิ

 น๊อยสอ์าจเพิม่ขึน้โดยขึน้อยูก่บัสภาวะในการถา่ยภาพ
 หากปรับการตัง้คา่ไวเ้ป็นอยา่งอืน่นอกเหนือจาก [ไมใ่ชง้าน] และคณุใชก้าร
ชดเชยแสงหรอืชดเชยระดับแสงแฟลชเพือ่ทําใหก้ารเปิดรับแสงมดืลง ภาพที่
ไดอ้าจยังคงสวา่งอยู ่หากคณุตอ้งการการเปิดรับแสงทีม่ดืลง ใหป้รับฟังกช์ัน่นี้
เป็น [ไมใ่ชง้าน]

 หากมกีารตัง้คา่โหมด HDR (น.207) เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง (น.174) หรอืการ
ถา่ยภาพซอ้น (น.212) ไว ้การปรับแสงเหมาะสมอตัโนมตัจิะถกูตัง้คา่เป็น [ไม่
ใชง้าน] โดยอตัโนมตัิ

ในขัน้ตอนที ่2 หากคณุกดปุ่ ม <B> และไมเ่ลอืก [X] การตัง้คา่ [ปิดในโหมด 
M หรอื B] คําสัง่ [ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ สามารถตัง้คา่ไดใ้นโหมด <a> 
และ <F> อกีดว้ย
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คณุสมบัตนิีส้ามารถลดจุดรบกวนทีเ่กดิขึน้ในภาพ ถงึแมว้า่การลดจดุรบกวนจะใช ้
ไดก้ับความไวแสงทกุคา่ แตจ่ะไดผ้ลดเีป็นพเิศษในขณะทีใ่ชค้วามไวแสง ISO 
สงู เมือ่ถา่ยภาพโดยใชค้วามไวแสง ISO ตํา่ จดุรบกวนในสว่นทีม่ดืของภาพ 
(บรเิวณเงามดื) จะถกูปรับลดลง

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

2 ต ัง้ระดบั
 เลอืกระดับการลดจุดรบกวนทีต่อ้งการ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 M: ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ
การตัง้คา่นีใ้ชเ้พือ่ลดจดุรบกวนโดยคงคณุภาพของภาพทีส่งูกวา่เมือ่เทยีบกบั 
[สงู] สําหรับภาพเดีย่วทีไ่ด ้เกดิจากการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสีภ่าพแลว้จัดรวม
เขา้ดว้ยกนัโดยอตัโนมตัเิป็นภาพเดีย่วแบบ JPEG
หากตัง้คา่คณุภาพในการบันทกึภาพเป็น RAW หรอื RAW+JPEG คณุจะไม่
สามารถตัง้คา่ [ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ]

3 ถา่ยภาพ
 ภาพจะถกูบันทกึโดยปรับใชก้ารลดจดุ
รบกวน

3 การต ัง้คา่ลดจดุรบกวนN

การลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู

เมือ่ตัง้คา่ลดจดุรบกวนถ่ายหลายภาพ คณุสามารถแสดง <z> ในชอ่งมองภาพ 
(น.425)
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3 การตัง้คา่ลดจดุรบกวนN

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการต ัง้คา่ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ
 หากมคีวามคลาดแนวทีเ่ห็นไดช้ดัในภาพทีเ่กดิจากการสัน่ของกลอ้ง ผลการลด
จดุรบกวนอาจนอ้ยลง

 หากคณุกําลังถอืกลอ้งถา่ย ใหถ้อืใหม้ัน่เพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งสัน่ แนะนําใหใ้ช ้
ขาตัง้กลอ้ง

 หากคณุถา่ยภาพวตัถทุีก่ําลังเคลือ่นไหว วตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นไหวนัน้อาจมรีอ่งรอย
หลงเหลอือยู่

 การปรับแนวภาพอาจไมทํ่างานอยา่งสมบรูณ์กบัลวดลายทีเ่ป็นแบบแผน (ตาราง 
ริว้ ฯลฯ) หรอืเรยีบแบน ภาพโทนสเีดยีว

 หากความสวา่งของวัตถเุปลีย่นแปลงในการถา่ยภาพทีถ่า่ยตดิตอ่กนัสีภ่าพ อาจ
สง่ผลใหภ้าพมคีา่แสงทีไ่มส่มํา่เสมอ

 หลังจากการถา่ยภาพ อาจตอ้งใชเ้วลาสกัครูสํ่าหรับการลดจุดรบกวนและการรวม
ภาพเพือ่บันทกึลงในการด์ ระหวา่งการประมวลผลภาพ “buSY” จะแสดงในชอ่ง
มองภาพและบนแผง LCD และคณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพตอ่ไปไดจ้นกวา่การ
ประมวลผลภาพจะเสร็จสมบรูณ์

 คณุไมส่ามารถใช ้AEB และถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว
 หากมกีารตัง้คา่ [z3: ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน] [z3: ถา่ย
ภาพซอ้น] [z3: โหมด HDR] AEB หรอืถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว จะไม่
สามารถตัง้คา่ [ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ] ได ้

 คณุไมส่ามารถตัง้คา่ [ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ] สําหรับเปิดหนา้กลอ้งคา้ง
ชตัเตอรห์รอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 การยงิแฟลชไมส่ามารถใชง้านได ้แสงไฟชว่ยปรับโฟกสัจะถกูปลอ่ยออกมาตาม
การตัง้คา่ [8 C.Fn II -6: เปิดแสงไฟชว่ยปรบัโฟกสั]

 หากคณุปิดกลอ้ง เปลีย่นโหมดถา่ยภาพเป็นโหมดถ่ายภาพพืน้ฐานหรอื <F> 
หรอืสลับไปทีก่ารถา่ยภาพเคลือ่นไหว การตัง้คา่จะถูกเปลีย่นเป็น [มาตรฐาน] 
โดยอตัโนมตัิ
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การลดจดุรบกวนนีใ้ชไ้ดก้บัภาพทีม่กีารเปิดรับแสง 1 วนิาทหีรอืนานกวา่

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

2 ปรบัการต ัง้คา่ทีต่อ้งการ
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

 อตัโนมตั ิ
สําหรับภาพทีม่กีารเปิดรับแสง 1 วนิาทหีรอืนานกวา่ การลดจดุรบกวนจะ
ทํางานโดยอตัโนมตัหิากตรวจพบจดุรบกวนทีเ่กดิขึน้จากการเปิดชตัเตอรน์าน 
การตัง้คา่ [อตัโนมตั]ิ เหมาะสําหรับการถา่ยภาพเกอืบทกุแบบ

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

3 ถา่ยภาพ
 ภาพจะถกูบันทกึโดยปรับใชก้ารลด
จดุรบกวน

การลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน
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3 การตัง้คา่ลดจดุรบกวนN

 เมือ่ใช ้[อตัโนมตั]ิ และ [เปิด] กระบวนการลดจดุรบกวนภายหลังจากการถา่ย
ภาพอาจใชเ้วลาเทา่กบัการเปิดรับแสง คณุไมส่ามารถถา่ยภาพเพิม่เตมิไดจ้น
กวา่จะลดจุดรบกวนเสร็จ

 ภาพทีถ่่ายดว้ย ISO 1600 หรอืสงูกวา่เมือ่ตัง้คา่ [เปิด] อาจดเูป็นเม็ดหยาบมาก
กวา่เมือ่ตัง้คา่ [ปิด] หรอื [อตัโนมตั]ิ

 เมือ่ตัง้คา่ [เปิด] หากถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงนานขณะใชง้านการแสดงภาพแบบ 
Live View ขอ้ความ “BUSY” จะแสดงขึน้ขณะดําเนนิการลดจดุรบกวน การแสดง
ภาพ Live View จะไมป่รากฏจนกวา่จะลดจดุรบกวนเสร็จ (คณุไมส่ามารถถา่ย
ภาพเพิม่เตมิได)้
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คณุสามารถลดบรเิวณสวา่งทีทํ่าใหภ้าพขาดรายละเอยีดเนือ่งจากมกีารเปิดรับ
แสงมากเกนิไป

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

2 เลอืก [ใชง้าน]
 รายละเอยีดสว่นทีส่วา่งจา้จะถกูปรับปรงุ 
ชว่งไดนามกิขยายจากโทนสเีทามาตรฐาน 
18% ไปยังบรเิวณทีส่วา่งจา้ การไลโ่ทน
ระหวา่งระดับสเีทาและสว่นสวา่งจะเรยีบ
เนยีนขึน้

3 ถา่ยภาพ
 ภาพจะถกูบันทกึโดยปรับใชก้ารเนน้โทน
ภาพบรเิวณสวา่ง

3 การเนน้โทนภาพบรเิวณสวา่งN

 เมือ่ตัง้คา่ [ใชง้าน] น๊อยสอ์าจเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย
 ดว้ยการตัง้คา่ [ใชง้าน] ชว่งความไวแสง ISO ทีส่ามารถตัง้คา่ไดจ้ะเป็น ISO 200 
หรอืสงูกวา่ ไมส่ามารถตัง้คา่ความไวแสง ISO ทีข่ยายสงูขึน้ได ้

หากมกีารตัง้คา่เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง <A> จะแสดงในชอ่งมองภาพและบน
แผง LCD
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ระดบัแสงบรเิวณขอบภาพทีล่ดลง เกดิจากลกัษณะเฉพาะของเลนสท์ีส่ง่ผลใหม้มุ
ของภาพทัง้สีม่มุดมูดืลง สทีีผ่ดิปกตริอบขอบวตัถเุรยีกวา่ความคลาดส ีและการ
บดิเบีย้วของภาพเนือ่งจากลกัษณะเฉพาะของเลนสเ์รยีกวา่ความคลาดสว่น ความ
คลาดเคลือ่นของเลนสแ์ละระดับแสงทีล่ดลงสามารถแกไ้ขได ้คา่เริม่ตน้ของ
การแกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพและความคลาดสถีกูตัง้เป็น [ใชง้าน] และ
การแกไ้ขความคลาดสว่นถกูตัง้เป็น [ไมใ่ชง้าน]
หาก [F ไมม่ขีอ้มลูแกไ้ข] แสดงขึน้ ใหด้ ู“ขอ้มลูแกไ้ขเลนส”์ ในหนา้ 177

1 เลอืก [แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของ
เลนส]์
 ภายใตแ้ท็บ [z1] เลอืก [แกไ้ขความ
คลาดเคลือ่นของเลนส]์ จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

2 เลอืกการต ัง้คา่
 ตรวจสอบวา่ [มขีอ้มลูแกไ้ข] สําหรับ
เลนสท์ีใ่ชแ้สดงขึน้

 เลอืก [ระดบัแสงขอบภาพ] จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>

 เลอืก [ใชง้าน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 ถา่ยภาพ
 ภาพจะถกูบันทกึโดยมกีารแกไ้ขระดับแสง
บรเิวณขอบภาพแลว้

3 การแกไ้ขระดบัแสงบรเิวณขอบภาพ
และความคลาดเคลือ่นของเลนสN์

การแกไ้ขระดบัแสงบรเิวณขอบภาพ

อาจมน๊ีอยสป์รากฏทีข่อบภาพโดยขึน้อยูก่บัสภาวะในการถา่ยภาพ

 ปรมิาณการแกไ้ขทีป่รับใชจ้ะตํา่กวา่ปรมิาณการแกไ้ขสงูสดุทีส่ามารถทําไดด้ว้ย 
Digital Photo Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.510)

 ความไวแสง ISO ยิง่มาก ปรมิาณการแกไ้ขยิง่นอ้ยลง
 ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน การแกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพและการแกไ้ขความ
คลาดสจีะถกูปรับใชโ้ดยอตัโนมตั ิการแกไ้ขความคลาดสว่นจะไมถ่กูปรับใช ้
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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 [แกไ้ขความคลาดสว่น] จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

 เลอืก [ใชง้าน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ถา่ยภาพ
 ภาพจะถกูบันทกึโดยมกีารแกไ้ขความ
คลาดสว่นแลว้

การแกไ้ขความคลาดสี

การแกไ้ขความคลาดสว่น

3 การแกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพและความคลาดเคลือ่นของเลนสN์



177

3 การแกไ้ขระดบัแสงบรเิวณขอบภาพ และความคลาดเคล◌ื◌่อนของเลนสN์

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

ดว้ย EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS) คณุจะสามารถตรวจสอบไดว้า่เลนสต์ัวใด
บา้งทีม่ขีอ้มลูแกไ้ขบันทกึอยูใ่นกลอ้ง คณุยังสามารถบันทกึขอ้มลูแกไ้ขของ
เลนสท์ีย่ังไมม่กีารบันทกึไวไ้ดอ้กีดว้ย สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้าน 
EOS Utility

สําหรับเลนสท์ีม่กีารรวมขอ้มลูแกไ้ข ไมจํ่าเป็นตอ้งบันทกึขอ้มลูแกไ้ขลงในกลอ้ง

ขอ้มลูแกไ้ขเลนส์

 เมือ่ใชง้านแกไ้ขความคลาดสว่น กลอ้งจะบนัทกึชว่งของภาพแคบกวา่ภาพทีม่อง
เห็นผา่นชอ่งมองภาพ (ขอบภาพจะถกูตัดออกและความละเอยีดจะถกูลดลงเล็ก
นอ้ย)

 แกไ้ขความคลาดสว่นจะมผีลในภาพทีถ่า่ย แตจ่ะไมม่ผีลในชอ่งมองภาพหรอืใน
ภาพแบบ Live View ระหวา่งการถา่ยภาพ

 หากคณุตัง้คา่ [แกไ้ขความคลาดสว่น] เป็น [ใชง้าน] จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ 
(น.145) ระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนือ่งจะลดลง

 ความคลาดสว่นจะไมถู่กแกไ้ข หากคณุถา่ยภาพเคลือ่นไหวหรอืตัง้คา่โหมด HDR 
ถา่ยภาพซอ้น หรอืลดจุดรบกวนถา่ยหลายภาพ

 การใชง้านแกไ้ขความคลาดสว่นขณะถา่ยภาพแบบ Live View จะสง่ผลกบัมมุมอง
เล็กนอ้ย

 ขอ้มลูการแสดงจุด AF (น.352) และขอ้มลูการลบภาพฝุ่ น (น.405) จะไมถ่กูผนวก
ลงในภาพทีบ่ันทกึโดยใชก้ารแกไ้ขความคลาดสว่น

3 การแกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพและความคลาดเคลือ่นของเลนสN์
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ขอ้ควรระวงัสําหรบัการแกไ้ขเลนส์
 แกไ้ขขอบภาพมดื แกไ้ขความคลาดส ีและแกไ้ขความคลาดสว่น ไมส่ามารถปรับ
ใชก้บัภาพ JPEG ทีถ่า่ยไปแลว้ได ้

 เมือ่ใชเ้ลนสท์ีไ่มใ่ชข่องแคนนอน ขอแนะนําใหต้ัง้คา่การแกไ้ขเป็น [ไมใ่ชง้าน] 
ถงึแมว้า่ [มขีอ้มลูแกไ้ข] จะแสดงอยูก่็ตาม

 หากคณุใชก้ารดภูาพแบบขยายระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View การแกไ้ข
ระดับแสงบรเิวณขอบภาพจะไมม่ผีลในภาพทีแ่สดงบนหนา้จอ

 ปรมิาณการแกไ้ขจะนอ้ย หากเลนสท์ีใ่ชไ้มม่ขีอ้มลูระยะหา่ง

ขอ้ควรทราบเกีย่วกบัการแกไ้ขเลนส์
 หากมองไมเ่ห็นผลของการแกไ้ข ใหข้ยายภาพหลงัจากทีถ่า่ยและตรวจสอบอกี
ครัง้

 การแกไ้ขสามารถปรับใชแ้มต้ดิตวัขยายกําลังหรอืตวัแปลงขนาดเทา่ตวัอยูก่็ตาม
 หากไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูแกไ้ขของเลนสท์ีต่ดิอยูล่งในกลอ้ง ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเหมอืน
กบัเมือ่ตัง้การแกไ้ขเป็น [ไมใ่ชง้าน]

3 การแกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพและความคลาดเคลือ่นของเลนสN์
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หากคณุถา่ยภาพโดยใชค้วามเร็วชตัเตอรส์งูภายใตแ้หลง่กําเนดิแสง เชน่ หลอด
ฟลอูอเรสเซนต ์การกะพรบิของหลอดไฟทําใหเ้กดิแสงวบูวาบและภาพอาจมี
การเปิดรับแสงในแนวตัง้ไมส่มํา่เสมอ หากใชก้ารถา่ยภาพตอ่เนือ่งภายใตส้ภาวะ
เหลา่นี ้อาจสง่ผลใหก้ารเปิดรับแสงหรอืสโีดยรวมของภาพไมส่มํา่เสมอ เมือ่คณุ
ใชค้ณุสมบัตนิีใ้นระหวา่งการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ กลอ้งจะตรวจสอบ
ความถีใ่นการกะพรบิของแหลง่กําเนดิแสงและถา่ยภาพเมือ่การเปิดรับแสงหรอื
โทนสไีดรั้บผลกระทบจากแสงวบูวาบนอ้ยลง

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

2 เลอืก [ใชง้าน]

3 ถา่ยภาพ
 ภาพจะถกูถา่ยโดยลดความไมส่มํา่เสมอ
ของการเปิดรับแสงหรอืโทนสทีีเ่กดิจาก
แสงวบูวาบ

3 การลดแสงวบูวาบN

 เมือ่ตัง้คา่ [ใชง้าน] และคณุถา่ยภาพภายใตแ้หลง่แสงวบูวาบ เวลาทีใ่ชต้อบ
สนองชตัเตอรอ์าจนานขึน้ นอกจากนี ้ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจชา้ลง 
และชว่งเวลาถา่ยอาจไมส่มํา่เสมอ

 ฟังกช์ัน่นีไ้มส่ามารถทํางานกบัการถา่ยภาพแบบ Live View หรอืการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว

 ในโหมด <d> หรอื <f> หากความเร็วชตัเตอรเ์ปลีย่นแปลงระหวา่งการถา่ย
ภาพตอ่เนือ่ง หรอืหากคณุถา่ยหลายภาพในฉากเดยีวกนัดว้ยความเร็วชตัเตอรต์า่ง
กนั โทนสอีาจไมส่มํา่เสมอ เพือ่หลกีเลีย่งโทนสไีมส่มํา่เสมอ ใหใ้ชโ้หมด <s> 
หรอื <a> กบัความเร็วชตัเตอรต์ายตัว

 โทนสขีองภาพทีถ่า่ยเมือ่ตัง้คา่ [ถา่ยลดแสงวบูวาบ] เป็น [ใชง้าน] อาจแตก
ตา่งจากเมือ่ตัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน]

 แสงวบูวาบทีม่คีวามถีน่อกเหนือไปจาก 100 Hz หรอื 120 Hz ไมส่ามารถถกู
ตรวจพบได ้นอกจากนี ้หากความถีก่ารกะพรบิของแหลง่กําเนดิแสงเปลีย่นแปลง
ระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ผลกระทบจากแสงวบูวาบจะไมล่ดลง
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 หากวตัถมุฉีากหลงัมดื หรอืหากมแีสงสวา่งจา้ในภาพ แสงวบูวาบอาจไมถ่กูตรวจ
พบอยา่งถกูตอ้ง

 ภายใตส้ภาวะทีม่แีสงชนดิพเิศษ กลอ้งอาจไมส่ามารถลดผลกระทบจากแสงวบู
วาบได ้แมใ้นขณะที ่<G> แสดงขึน้ในชอ่งมองภาพ

 แสงวบูวาบอาจไมถ่กูตรวจพบอยา่งสมบรูณ์ ขึน้อยูก่บัชนดิของแหลง่แสง
 หากคณุจัดองคป์ระกอบภาพใหม ่<G> อาจปรากฏและหายไปอยา่ง
ไมต่อ่เนือ่ง

 ขึน้อยูก่บัแหลง่แสง หรอืสภาวะการถา่ยภาพ ถงึแมค้ณุใชฟั้งกช์ัน่นีผ้ลอาจไมเ่ป็น
ไปตามทีค่าดไว ้

 ขอแนะนําใหถ้า่ยภาพทดสอบกอ่น
 หาก <G> ไมแ่สดงขึน้ในชอ่งมองภาพ ภายใต ้[52: การแสดงชอ่ง
มองภาพ] ตัง้คา่ [การตรวจจบัแสงวบูวาบ] เป็น [แสดง] (น.74) เมือ่กลอ้ง
ทําการลดผลกระทบจากแสงวบูวาบขณะทีค่ณุถา่ยภาพ <G> จะสวา่งขึน้ 
ภายใตแ้หลง่แสงทีไ่มม่แีสงวบูวาบ หรอืไมม่แีสงวบูวาบถกูตรวจพบ <G> 
จะไมแ่สดงขึน้

 หาก [การตรวจจบัแสงวบูวาบ] ถกูตัง้คา่เป็น [แสดง] และ [ถา่ยลดแสงวบู
วาบ] ถกูตัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน] การวดัแสงภายใตแ้หลง่แสงวบูวาบจะทําให ้
<G> กะพรบิเตอืนในชอ่งมองภาพ แนะนําใหต้ัง้คา่ [ใชง้าน] กอ่นการ
ถา่ยภาพ

 ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน <G> จะไมแ่สดงขึน้มา แตผ่ลของแสงวบูวาบ
จะลดลงเมือ่คณุถา่ยภาพ

 ถา่ยลดแสงวบูวาบสามารถใชง้านกบัแฟลชได ้อยา่งไรก็ตาม คณุอาจไมไ่ดผ้ล
ตามทีค่าดไวจ้ากการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้าย
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ชว่งสําหรับปรับคา่การแสดงสเีรยีกวา่ “พกิดัส”ี ดว้ยกลอ้งตัวนี ้คณุสามารถปรับ
พกิดัสสํีาหรับการถา่ยภาพเป็น sRGB หรอื Adobe RGB สําหรับการถา่ยภาพ
ท่ัวไป ควรใช ้sRGB
ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน sRGB จะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมตัิ

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

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

พกิดัสนีีใ้ชสํ้าหรับงานพมิพเ์ชงิพาณชิยห์รอืการใชง้านในอตุสาหกรรมอืน่เป็น
หลัก ไมแ่นะนําใหใ้ชก้ารตัง้คา่นีห้ากคณุไมม่คีวามคุน้เคยกับการประมวลผลภาพ 
Adobe RGB และกฎของการออกแบบระบบไฟลสํ์าหรับกลอ้ง Camera File 
System 2.0 (Exif 2.21 หรอืสงูกวา่) ภาพจะดหูมองมากเมือ่เปิดในสภาพ
แวดลอ้มของคอมพวิเตอรแ์บบ sRGB และใชเ้ครือ่งพมิพท์ีไ่มร่องรับ Camera 
File System 2.0 (Exif 2.21 หรอืสงูกวา่) ทัง้นีจ้งึจําเป็นตอ้งนําภาพไปดําเนนิ
การตอ่ดว้ยซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร์

3 การต ัง้คา่พกิดัสNี

Adobe RGB

 หากภาพนิง่ทีถ่า่ยปรับพกิดัสไีวเ้ป็น Adobe RGB อักขระตวัแรกของชือ่ไฟลจ์ะ
เป็นขดีลา่ง “_”

 ไมม่กีารผนวกโปรไฟล ์ICC สําหรับคําอธบิายเกีย่วกบัโปรไฟล ์ICC โปรดดคููม่อื
การใชง้าน Digital Photo Professional
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คณุสามารถสรา้งและเลอืกโฟลเดอรเ์พือ่บันทกึภาพทีถ่า่ยไดอ้ยา่งอสิระ
การกระทํานีเ้ป็นตัวเลอืกเพิม่เตมิเนือ่งจากกลอ้งจะสรา้งโฟลเดอรห์นึง่ขึน้มาโดย
อัตโนมตัเิพือ่เก็บบันทกึภาพถา่ย

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

2 เลอืก [สรา้งโฟลเดอร]์

3 เลอืก [ตกลง]
 โฟลเดอรใ์หมท่ีม่หีมายเลขโฟลเดอร์
เพิม่ขึน้หนึง่ลําดับจะถกูสรา้งขึน้

3 การสรา้งและการเลอืกโฟลเดอร์

การสรา้งโฟลเดอร์
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3 การสรา้งและการเลอืกโฟลเดอร์

 เลอืกโฟลเดอรจ์ากหนา้จอเลอืกโฟลเดอร ์
จากนัน้กด <0>

 โฟลเดอรท์ีจ่ะเก็บบันทกึภาพถา่ยไดถ้กู
 ภาพทีถ่า่ยตอ่ๆ ไปจะถกูบันทกึลงใน
โฟลเดอรท์ีเ่ลอืก

การเลอืกโฟลเดอร์

จํานวนภาพในโฟลเดอร์

ชือ่โฟลเดอร์

หมายเลขไฟลตํ์า่สดุ

หมายเลขไฟลส์งูสดุ

โฟลเดอร ์
ตัวอยา่งเชน่ “100CANON” ชือ่โฟลเดอรข์ึน้ตน้ดว้ยตัวเลขสามหลัก (หมายเลข
โฟลเดอร)์ ตอ่ดว้ยอกัขระตัวอกัษรหรอืตวัเลขหา้ตัว หนึง่โฟลเดอรส์ามารถเก็บได ้
9999 ภาพ (ไฟลห์มายเลข 0001 - 9999) เมือ่โฟลเดอรเ์ต็ม กลอ้งจะสรา้งโฟลเดอร์
ใหมท่ีม่หีมายเลขโฟลเดอรเ์พิม่ขึน้หนึง่ลําดบัโดยอัตโนมัต ิและหากมกีารรเีซ็ตเอง 
(น.185) เกดิขึน้ กลอ้งจะสรา้งโฟลเดอรใ์หมข่ึน้โดยอตัโนมัต ิสามารถตัง้หมายเลข
โฟลเดอรไ์ดจ้าก 100 ถงึ 999

การสรา้งโฟลเดอรด์ว้ยคอมพวิเตอร์
เมือ่เปิดการด์บนหนา้จอแลว้ ใหส้รา้งโฟลเดอรใ์หมช่ือ่ “DCIM” เปิดโฟลเดอร ์DCIM 
และสรา้งโฟลเดอรเ์ป็นจํานวนเทา่ทีต่อ้งการเพือ่บนัทกึและจัดระเบยีบภาพของคณุ 
ชือ่โฟลเดอรต์อ้งเป็นไปตามรปูแบบ “100ABC_D” ตวัเลขสามหลักแรกคอืหมายเลข
โฟลเดอรจ์าก 100 ถงึ 999 อกัขระหา้ตัวสดุทา้ยสามารถเป็นการรวมกนัของตัวอกัษร 
A ถงึ Z แบบพมิพใ์หญแ่ละพมิพเ์ล็ก ตวัเลข และขดีลา่ง “_” ไมส่ามารถใชช้อ่ง
วา่งได ้โปรดทราบดว้ยวา่ชือ่ของสองโฟลเดอรไ์มส่ามารถใชห้มายเลขโฟลเดอรส์าม
หลักรว่มกนัได ้(เชน่ “100ABC_D” และ “100W_XYZ”) แมว้า่อกัขระหา้ตัวทา้ยใน
แตล่ะชือ่จะตา่งกนั
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ไฟลภ์าพจะถกูจัดหมายเลขจาก 0001 ถงึ 
9999 ตามลําดับการถา่ยภาพ จากนัน้บันทกึ
ลงในโฟลเดอร ์คณุสามารถเปลีย่นแปลงวธิี
กําหนดหมายเลขไฟล์

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

2 เลอืกวธิกีารต ัง้หมายเลขไฟลภ์าพ
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

ต ัง้หมายเลขไฟลภ์าพตามลําดบัตอ่ไป แมว้า่จะเปลีย่นการด์หรอืมกีาร
สรา้งโฟลเดอรใ์หม่
แมว้า่คณุจะเปลีย่นแผน่การด์หรอืสรา้งโฟลเดอรใ์หมแ่ลว้ก็ตาม หมายเลขไฟลจ์ะ
ตอ่เนือ่งกนัตามลําดับไปจนถงึ 9999 ซึง่จะมปีระโยชนต์อ่การนําภาพทีบ่ันทกึ
เป็นหมายเลขระหวา่ง 0001 ถงึ 9999 จากการด์หลากหลายแผน่หรอืหลากหลาย
โฟลเดอรไ์ปเก็บรวมลงในโฟลเดอรห์นึง่ในคอมพวิเตอร์
หากการด์ทีเ่ปลีย่นหรอืโฟลเดอรท์ีม่อียูม่รีปูภาพทีบ่ันทกึไวก้อ่นหนา้แลว้ หมาย
เลขไฟลข์องภาพใหมอ่าจตอ่จากหมายเลขไฟลข์องภาพทีม่อียูใ่นการด์หรอืใน
โฟลเดอร ์หากคณุตอ้งการใชห้มายเลขไฟลแ์บบตอ่เนือ่ง ขอแนะนําใหค้ณุใช ้
การด์ทีฟ่อรแ์มตใหมท่กุครัง้

3 วธิกีารต ัง้หมายเลขไฟลภ์าพ

(ตวัอยา่ง) IMG_0001.JPG
เลขทีไ่ฟล์

ตอ่เนือ่ง

หมายเลขไฟลห์ลงัจากการ
เปลีย่นการด์

หมายเลขไฟลลํ์าดับถัดไป

หมายเลขไฟลห์ลงัจากการ
สรา้งโฟลเดอร ์

การด์-1 การด์-2

0051 0052

การด์-1

100 101

0051 0052



185

3 วธิกีารตัง้หมายเลขไฟลภ์าพ

หมายเลขไฟลจ์ะเร ิม่จาก 0001 ทกุคร ัง้ทีเ่ปลีย่นการด์หรอืสรา้ง
โฟลเดอรใ์หม่
เมือ่คณุเปลีย่นการด์หรอืสรา้งโฟลเดอร ์หมายเลขไฟลจ์ะเริม่ใหมจ่าก 0001 
สําหรับภาพใหมท่ีบ่ันทกึ ซึง่จะมปีระโยชนต์อ่การจัดระเบยีบภาพตามแผน่การด์
หรอืตามโฟลเดอร์
หากการด์ทีเ่ปลีย่นหรอืโฟลเดอรท์ีม่อียูม่รีปูภาพทีบ่ันทกึไวก้อ่นหนา้แลว้ หมาย
เลขไฟลข์องภาพใหมอ่าจตอ่จากหมายเลขไฟลข์องภาพทีม่อียูใ่นการด์หรอืใน
โฟลเดอร ์หากคณุตอ้งการบันทกึภาพดว้ยหมายเลขไฟลท์ีเ่ริม่ตน้จาก 0001 
คณุควรใชก้ารด์ทีฟ่อรแ์มตใหมท่กุครัง้

รเีซ็ตหมายเลขไฟลเ์ป็น 0001 หรอืเร ิม่ตน้หมายเลขไฟลจ์าก 0001 
ในโฟลเดอรใ์หม่
เมือ่คณุรเีซต็หมายเลขไฟลด์ว้ยตนเอง กลอ้งจะสรา้งโฟลเดอรใ์หมข่ึน้มาโดย
อัตโนมตัแิละหมายเลขไฟลข์องภาพทีบ่ันทกึลงในโฟลเดอรด์ังกลา่วจะเริม่ตน้
จาก 0001
นีจ่ะเป็นประโยชน ์อยา่งเชน่เมือ่คณุตอ้งการแยกใชโ้ฟลเดอรสํ์าหรับภาพทีถ่า่ย
เมือ่วานและภาพทีถ่า่ยวันนี้

รเีซ็ตอตัโนมตั ิ

ผูใ้ชร้เีซ็ตเอง

หมายเลขไฟลห์ลงัจากการ
เปลีย่นการด์

ลําดบัหมายเลขไฟลจ์ะถกูรเีซต็

หมายเลขไฟลห์ลงัจากการ
สรา้งโฟลเดอร ์

การด์-1

0051

การด์-2

0001 0051

100

0001

101

การด์-1

หากหมายเลขไฟลใ์นโฟลเดอร ์999 มาถงึลําดบัที ่9999 กลอ้งจะไมส่ามารถถา่ย
ภาพตอ่ไปไดแ้มว้า่การด์ยงัมหีน่วยความจําสําหรบัจัดเก็บเหลอือยู ่จอ LCD จะแสดง
ขอ้ความแจง้วา่คณุตอ้งเปลีย่นแผ่นการด์ ใหเ้ปลีย่นแผ่นการด์ใหม่

สําหรับภาพแบบ JPEG และ RAW ชือ่ไฟลจ์ะขึน้ตน้ดว้ย “IMG_” ไฟลภ์าพเคลือ่น
ไหวจะขึน้ตน้ดว้ย “MVI_” นามสกลุไฟลจ์ะเป็น “.JPG” สําหรับภาพ JPEG “.CR2” 
สําหรับภาพ RAW และ “.MOV” หรอื “.MP4” สําหรับภาพเคลือ่นไหว



186

เมือ่คณุตัง้คา่ขอ้มลูลขิสทิธิ ์ขอ้มลูดังกลา่วจะบันทกึลงในภาพเป็นขอ้มลู Exif

1 เลอืก [ขอ้มลูลขิสทิธิ]์
 ภายใตแ้ท็บ [54] เลอืก [ขอ้มลูลขิสทิธิ]์ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการกาํหนด
 เลอืก [ป้อนชือ่ผูส้รา้งสรรค]์ หรอื 

[ป้อนรายละเอยีดลขิสทิธิ]์ จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>

3 ป้อนขอ้ความ
 กดปุ่ ม <Q> เพือ่สลับพืน้ทีก่ารป้อน
ระหวา่งดา้นบนและดา้นลา่ง

 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลือ่นกรอบ n และเลอืกอกัขระทีต่อ้ง
การ จากนัน้กดปุ่ ม <0> เพือ่ใส่

 โดยการเลอืก [E] และกดปุ่ ม 
<0> คณุสามารถเปลีย่นโหมดการป้อน
ขอ้มลู

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

<B> จากนัน้เลอืก [ตกลง]

3 การกาํหนดขอ้มลูลขิสทิธิข์องภาพN

ชอ่งขอ้ความ



187

3 การกําหนดขอ้มลูลขิสทิธิข์องภาพN

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

 ขอ้มลูจะถกูบันทกึและหนา้จอจะยอ้นกลับ
ไปขัน้ตอนที ่2

เมือ่คณุเลอืก [แสดงขอ้มลูลขิสทิธิ]์ ในขัน้
ตอนที ่2 คณุสามารถตรวจสอบขอ้มลู 
[ผูส้รา้งสรรค]์ และ [ลขิสทิธิ]์ ทีค่ณุใส่

เมือ่คณุเลอืก [ลบขอ้มลูลขิสทิธิ]์ ในขัน้ตอนที ่2 คณุสามารถลบขอ้มลู 
[ผูส้รา้งสรรค]์ และ [ลขิสทิธิ]์

การตรวจสอบขอ้มลูลขิสทิธิ์

การลบขอ้มลูลขิสทิธิ์

หากขอ้ความของ “ผูส้รา้งสรรค”์ หรอื “ลขิสทิธิ”์ ยาว อาจไมส่ามารถแสดงไดท้ัง้หมด
เมือ่คณุเลอืก [แสดงขอ้มลูลขิสทิธิ]์

นอกจากนีค้ณุยังสามารถตัง้คา่หรอืตรวจสอบขอ้มลูลขิสทิธิไ์ดด้ว้ย EOS Utility 
(ซอฟตแ์วร ์EOS, น.510)
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บนัทกึ
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5
การทาํงานข ัน้สงู

ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุ
สามารถปรับการตัง้คา่ตา่งๆ ของ
กลอ้งตามตอ้งการเพือ่ใหไ้ดผ้ลการ
ถา่ยภาพทีห่ลากหลาย โดยการ
เลอืกความเร็วชตัเตอรแ์ละ/หรอื
คา่รรัูบแสง ปรับคา่แสงตามทีค่ณุ
ตอ้งการ เป็นตน้

 ไอคอน O ทีด่า้นขวาบนของหวัขอ้ของหนา้ หมายถงึฟังกช์ัน่นัน้
สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์(d/s/f/
a/F)

 หลังจากทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่แลว้ปลอ่ยออก การตัง้คา่
การเปิดรับแสงจะยังคงแสดงอยูใ่นชอ่งมองภาพและบนแผง LCD 
ประมาณ 4 วนิาท ี(0) ตามการกําหนดระยะเวลาวดัแสง

 สําหรับฟังกช์ัน่ทีส่ามารถตัง้คา่ไดใ้นแตล่ะโหมดถา่ยภาพ โปรดดู
หนา้ 460

ปรับสวติซ ์<R> ลงทางดา้นลา่ง
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กลอ้งจะตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงใหเ้หมาะกบัความสวา่งของวัตถุ
โดยอตัโนมัต ิซึง่เรยีกระบบนีว้า่โปรแกรมระดับแสงอตัโนมัติ
* <d> หมายถงึ Program (โปรแกรม)
* AE หมายถงึ Auto Exposure (คา่แสงอัตโนมัต)ิ

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<d>

2 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 มองผา่นชอ่งมองภาพและเล็งจดุโฟกสั
อตัโนมัตไิปยังวัตถ ุจากนัน้กดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่

 เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ ตวัแสดงการโฟกสั 
<o> ทางดา้นลา่งขวาของชอ่งมองภาพ
จะสวา่งขึน้ (เมือ่อยูใ่นโหมด AF ครัง้เดยีว)

 ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงจะถกูตัง้
คา่โดยอตัโนมัต ิและแสดงในชอ่งมอง
ภาพและบนแผง LCD

3 ตรวจสอบการแสดงคา่
 หากการแสดงคา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่
รรัูบแสงไมก่ะพรบิ จะไดก้ารเปิดรับแสง
มาตรฐาน

4 ถา่ยภาพ
 จัดองคป์ระกอบภาพและกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
จนสดุ

d: โปรแกรมระดบัแสงอตัโนมตั ิ
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d: โปรแกรมระดับแสงอตัโนมัติ

 หากความเร็วชตัเตอร ์“30"” และ f/number ตํา่สดุกะพรบิ 
แสดงวา่การเปิดรับแสงนอ้ยเกนิไป
ใหป้รับเพิม่ความไวแสง ISO หรอืใชแ้ฟลช

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

ความแตกตา่งระหวา่งโหมด <d> และ <A>
ในโหมด <A> ฟังกช์ัน่ตา่งๆ เชน่ การโฟกสัอัตโนมัต ิและโหมดวัดแสง จะถกูตัง้
คา่โดยอตัโนมัตเิพือ่ป้องกนัภาพเสยี ฟังกช์ัน่ทีค่ณุสามารถตัง้คา่ไดเ้องมจํีากดั แต่
ดว้ยโหมด <d> ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูับแสงเทา่นัน้ทีจ่ะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมตั ิ
คณุสามารถตัง้คา่การโฟกสัอตัโนมัต ิโหมดวดัแสง และฟังกช์ัน่อืน่ๆ ไดเ้อง (น.460)

เลือ่นคา่โปรแกรม
 ในโหมดโปรแกรมระดับแสงอตัโนมตั ิคณุสามารถเปลีย่นคา่รว่มของความเร็ว
ชตัเตอรแ์ละคา่รรูับแสง (โปรแกรม) ทีถ่กูตัง้คา่อตัโนมตัโิดยกลอ้ง ขณะใชค้า่การ
เปิดรับแสงเดยีวกนั ซึง่เรยีกระบบนีว้า่เลือ่นคา่โปรแกรม

 ในการเลือ่นคา่โปรแกรม กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ จากนัน้หมนุปุ่ ม <6> 
จนไดค้วามเร็วชตัเตอรห์รอืคา่รรูับแสงทีต่อ้งการแสดงขึน้

 เลือ่นคา่โปรแกรมจะถูกยกเลกิอัตโนมัตเิมือ่ระยะเวลาวัดแสง (0) หมดลง 
(การแสดงการตัง้คา่ระดบัแสง)

 เลือ่นคา่โปรแกรมไมส่ามารถทําไดเ้มือ่ใชแ้ฟลช
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ในโหมดนี ้คณุตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละกลอ้งจะตัง้คา่รูรับแสงโดยอตัโนมัติ
เพือ่ใหไ้ดก้ารเปิดรับแสงมาตรฐานทีเ่หมาะกับความสวา่งของวัตถ ุซึง่เรยีกระบบ
นีว้า่การระบคุา่ความเร็วชตัเตอร ์ความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ร็วขึน้สามารถหยดุการ
เคลือ่นไหวของวัตถทุีกํ่าลังเคลือ่นที ่ความเร็วชตัเตอรท์ีช่า้ลงสามารถสรา้ง
เอฟเฟคเบลอ ทําใหภ้าพดนู่าประทับใจ
* <s> หมายถงึ Time value (คา่เวลา)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<s>

2 ต ัง้คา่ความเร็วชตัเตอรท์ ีต่อ้งการ
 ในขณะทีม่องแผง LCD ใหห้มนุปุ่ ม 

<6>

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
 คา่รรัูบแสงจะถกูปรับโดยอตัโนมัติ

4 ตรวจสอบการแสดงผลในชอ่งมอง
ภาพและถา่ยภาพ
 หากการแสดงคา่รรัูบแสงไมก่ะพรบิ 
จะไดก้ารเปิดรับแสงมาตรฐาน

s: ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร์

เบลอจากการเคลือ่นไหว
(ความเร็วชตัเตอรตํ์า่: 1/30 วนิาท)ี

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

 หาก f/number ตํ่าสดุกะพรบิ แสดงวา่การเปิดรับแสงนอ้ยเกนิไป
หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรจ์นกระทัง่คา่รรูับ
แสงหยดุกะพรบิหรอืปรับความไวแสง ISO ใหส้งูขึน้

 หาก f/number สงูสดุกะพรบิ แสดงวา่การเปิดรับแสงมากเกนิไป
หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรจ์นกระทัง่คา่รรูับ
แสงหยดุกะพรบิหรอืปรับความไวแสง ISO ใหตํ้า่ลง

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 ้คณุตัง้คา่รูรับแสงทีต่อ้งการและกลอ้งจะตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรโ์ดย
อัตโนมตัเิพือ่ใหไ้ดก้ารเปิดรับแสงมาตรฐานทีเ่หมาะกับความสวา่งของวัตถ ุซึง่
เรยีกระบบนีว้า่การระบคุา่รรัูบแสง คา่ f/number ทีส่งูขึน้ (รูรับแสงแคบลง) จะ
ทําใหฉ้ากหนา้และฉากหลังอยูภ่ายในการโฟกสัทีรั่บไดม้ากขึน้ ในทางกลับกัน 
คา่ f/number ทีตํ่า่ลง (รูรับแสงกวา้งขึน้) จะทําใหฉ้ากหนา้และฉากหลังอยูภ่าย
ในการโฟกัสทีรั่บไดน้อ้ยลง
* <f> หมายถงึ Aperture value (คา่รรูับแสง) (การเปิดรรูับแสง)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<f>

2 ต ัง้คา่รรูบัแสงทีต่อ้งการ
 ในขณะทีม่องแผง LCD ใหห้มนุปุ่ ม 

<6>

3              โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
 ความเร็วชตัเตอรจ์ะถกูปรับโดยอตัโนมตัิ

4 ตรวจสอบการแสดงผลในชอ่งมอง
ภาพและถา่ยภาพ
 หากการแสดงคา่ความเร็วชตัเตอรไ์ม่
กะพรบิ จะไดก้ารเปิดรับแสงมาตรฐาน

f: ระบคุา่รรูบัแสง

ฉากหนา้และฉากหลังคมชดั
(ใชค้า่รรัูบแสงสงู f/number: f/32)

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

การเปิดรูรับแสง (มา่นไดอะแฟรม) จะเปลีย่นในจังหวะทีถ่า่ยภาพเทา่นัน้ ในชว่ง
เวลาอืน่ คา่รรัูบแสงจะเปิดกวา้งเต็มที ่ดังนัน้ เมือ่คณุดฉูากผา่นชอ่งมองภาพหรอื
บนจอ LCD จะเห็นความชดัลกึแคบ

กดปุ่ มเชค็ระยะชดัลกึเพือ่ลดขนาดรรัูบแสง
ของเลนสใ์หเ้ป็นการตัง้คา่รรัูบแสงปัจจบุัน 
และเชค็ระยะชดัลกึ (ชว่งโฟกสัทีรั่บได)้

การเช็คระยะชดัลกึN

 หากความเร็วชตัเตอร ์“30"” กะพรบิ แสดงวา่การเปิดรับแสง
นอ้ยเกนิไป
หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ตัง้คา่รรูับแสงใหก้วา้งขึน้ (f/number 
ตํา่ลง) จนกระทัง่ความเร็วชตัเตอรห์ยดุกะพรบิ หรอืปรับคา่
ความไวแสง ISO ใหส้งูขึน้

 หากความเร็วชตัเตอร ์“8000” กะพรบิ แสดงวา่การเปิดรับ
แสงมากเกนิไป
หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ตัง้คา่รรูับแสงใหแ้คบลง (f/number 
สงูขึน้) จนกระทัง่ความเร็วชตัเตอรห์ยดุกะพรบิ หรอืปรับคา่
ความไวแสง ISO ใหตํ้า่ลง

การแสดงคา่รูรบัแสง
คา่ f/number ยิง่สงูขึน้ การเปิดรรูับแสงยิง่แคบลง f/number ทีแ่สดงจะแตกตา่ง
กนัขึน้อยูก่บัเลนส ์หากไมม่เีลนสต์ดิอยูก่บัตวักลอ้งเลย คา่รรูับแสงจะแสดงเป็น “00”

 f/number ทีส่งูกวา่จะทําใหฉ้ากหนา้และฉากหลังอยูภ่ายในการโฟกสัทีร่ับได ้
มากขึน้ อยา่งไรก็ตาม ชอ่งมองภาพจะดมูดืลง

 ผลของระยะชดัลกึสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนในภาพแบบ Live View ขณะทีค่ณุ
เปลีย่นคา่รรูับแสงและกดปุ่ มเช็คระยะชดัลกึ (น.256)

 การเปิดรับแสงจะถกูล็อค (ล็อค AE) ขณะกดปุ่ มเช็คระยะชดัลกึ
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ในโหมดนี ้คณุตัง้คา่ทัง้ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงไดต้ามตอ้งการ ในการ
ตรวจสอบการเปิดรับแสง ใหด้ตูวัแสดงระดบัคา่แสงในชอ่งมองภาพหรอืใชเ้ครือ่ง
วดัแสงทีม่จํีาหน่ายท่ัวไป วธินีีเ้รยีกวา่การตัง้คา่ระดบัแสงดว้ยตนเอง
* <a> หมายถงึ Manual (แมนนวล)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<a>

2 ต ัง้คา่ความไวแสง ISO (น.148)

3 ต ัง้คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูบัแสง
 ในการตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร ์ใหห้มนุปุ่ ม 

<6>
 ในการตัง้คา่รรัูบแสง ใหห้มนุปุ่ ม <5>
 หากไมส่ามารถตัง้คา่ได ้ใหป้รับสวติซ ์

<R> ลงทางดา้นลา่ง จากนัน้หมนุ
ปุ่ ม <6> หรอื <5>

4 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
 การตัง้คา่การเปิดรับแสงจะแสดงในชอ่ง
มองภาพและบนแผง LCD

 ตรวจสอบสญัลักษณ์ระดับการเปิดรับแสง 
<h> เพือ่ดวูา่ระดับการเปิดรับแสงปัจจบุัน
หา่งจากระดับการเปิดรับแสงมาตรฐาน
เทา่ใด

5 ปรบัการเปิดรบัแสงและถา่ยภาพ
 ตรวจสอบตัวแสดงระดับคา่แสงและตัง้คา่
ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงตาม
ตอ้งการ

 หากระดับการเปิดรับแสงเกนิกวา่ ±3 
ระดับจากการเปิดรับแสงมาตรฐาน ปลาย
ของตัวแสดงระดับคา่แสงจะแสดง <I> 
หรอื <J>

a: การต ัง้คา่ระดบัแสงดว้ยตนเอง

สญัลกัษณ์ระดบัการเปิดรับแสง

จดุบง่ชีค้า่แสงมาตรฐาน
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a: การตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง

หากตัง้คา่ความไวแสง ISO เป็น A (AUTO) สําหรับการถา่ยภาพแบบตัง้คา่ระดับ
แสงดว้ยตนเอง คณุสามารถปรับการชดเชยแสง (น.200) ไดด้ังนี:้

• [z2: ชดเชยแสง/AEB]
• ภายใต ้[8C.Fn III-4: ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง] ใช ้[s: ชดเชย
แสง (กดแช ่หมนุS)] (น.438)

• การควบคมุทันใจ (น.56)

การชดเชยแสงเมือ่ใช ้ISO อตัโนมตั ิ

 หากตัง้คา่ ISO อัตโนมัตไิว ้คา่ความไวแสง ISO จะปรับเปลีย่นใหเ้หมาะกบัความ
เร็วชตัเตอรแ์ละรรูับแสงเพือ่ใหไ้ดก้ารเปิดรับแสงมาตรฐาน ดังนัน้ คณุอาจไมไ่ด ้
ผลของการเปิดรับแสงตามทีต่อ้งการ ในกรณีนี ้ใหต้ัง้คา่ชดเชยระดับแสง

 หากมกีารใชแ้ฟลชเมือ่ตัง้คา่ ISO อตัโนมตัไิว ้ชดเชยแสงจะไมถ่กูปรับใช ้แมว้า่
จะไดต้ัง้คา่ปรมิาณชดเชยแสงไว ้

 ภายใต ้[z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ หากเครือ่งหมายถกู [X] สําหรับ 
[ปิดในโหมด M หรอื B] ถูกยกเลกิ ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมัตสิามารถตัง้คา่ได ้
แมใ้นโหมด <a> (น.169)

 เมือ่ตัง้คา่ ISO อัตโนมัตไิว ้คณุสามารถกดปุ่ ม <A> เพือ่ล็อคความไวแสง ISO
 หากคณุกดปุ่ ม <A> และจัดองคป์ระกอบภาพใหม ่คณุจะเห็นความแตกตา่งของ
ระดับคา่แสงทีต่วัแสดงระดบัคา่แสงเปรยีบเทยีบกบัเมือ่กดปุ่ ม <A>

 หากการชดเชยแสง (น.200) ถกูใชใ้นโหมด <d> <s> หรอื <f> และ
โหมดถ่ายภาพถกูเปลีย่นเป็น <a> โดยตัง้คา่ ISO อตัโนมตั ิปรมิาณชดเชยแสง
ทีต่ัง้ไวจ้ะใชต้อ่ไป

 ดว้ยการตัง้คา่ ISO อตัโนมัต ิและ [8C.Fn I-1: ระดบัข ัน้ในการต ัง้คา่ระดบั
แสง] ตัง้คา่เป็น [1: 1/2 ระดบั] การชดเชยแสง 1/2 ระดับ จะถกูใชก้บัความไว
แสง ISO (1/3 ระดับ) และความเร็วชตัเตอร ์อยา่งไรก็ตาม ความเร็วชตัเตอรท์ี่
แสดงจะไมเ่ปลีย่นแปลง
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คณุสามารถเลอืกหนึง่ในสีว่ธิเีพือ่วดัความสวา่งของวตัถ ุในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน 
การวดัแสงประเมนิทัง้ภาพจะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมตั ิ(ในโหมด <8: x> และ 
<v: X> จะตัง้คา่เป็นการวดัแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ)

1 กดปุ่ ม <D> (9)

2 เลอืกโหมดวดัแสง
 ในขณะทีม่องแผง LCD ใหห้มนุปุ่ ม 

<6> หรอื <5>
q:วดัแสงประเมนิท ัง้ภาพ
w:วดัแสงบางสว่น
r:วดัแสงแบบจดุ
e:วดัแสงเฉลีย่หนกักลางภาพ

q วดัแสงประเมนิท ัง้ภาพ 
โหมดวัดแสงซึง่เหมาะสําหรับการถา่ยภาพท่ัวไป
หรอืแมแ้ตว่ัตถทุีย่อ้นแสง กลอ้งจะปรับการเปิดรับ
แสงโดยอตัโนมัตเิพือ่ใหเ้หมาะสมกบัฉาก

w วดัแสงบางสว่น
ไดผ้ลดใีนทีซ่ ึง่มแีสงสวา่งมากกวา่โดยรอบวัตถ ุเนือ่ง
จากแสงดา้นหลัง ฯลฯ การวดัแสงบางสว่นครอบคลมุ
พืน้ทีป่ระมาณ 6.0% ของบรเิวณกลางชอ่งมองภาพ

r วดัแสงแบบจดุ
ไดผ้ลดเีมือ่วัดแสงเฉพาะจดุของวตัถหุรอืฉากทีถ่า่ย 
วดัแสงแบบจุดครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 3.8% ของ
บรเิวณกลางชอ่งมองภาพ

q การเลอืกโหมดวดัแสงN
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q การเลอืกโหมดวดัแสงN

e วดัแสงเฉลีย่หนกักลางภาพ
การวดัแสงจะถกูเฉลีย่ท่ัวทัง้ฉากโดยเนน้หนักขึน้ที่
ตําแหน่งกลางชอ่งมองภาพ

ดว้ย q (วัดแสงประเมนิทัง้ภาพ) การตัง้คา่การเปิดรับแสงจะถูกล็อคเมือ่คณุกด
ปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่และจับโฟกสัไดแ้ลว้ ในโหมด w (วดัแสงบางสว่น), r 
(วดัแสงแบบจุด) และ e (วัดแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ) การเปิดรับแสงจะถกูตัง้คา่
ในจังหวะทีถ่า่ยภาพ (การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่จะไมล็่อคการเปิดรับแสง)
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การชดเชยแสงสามารถปรับระดับคา่แสงมาตรฐานทีต่ัง้คา่โดยกลอ้งใหส้วา่งขึน้ 
(เพิม่การเปิดรับแสง) หรอืมดืลง (ลดการเปิดรับแสง)
การชดเชยแสงสามารถตัง้คา่ไดใ้นโหมดถา่ยภาพ <d>, <s> และ <f> 
ถงึแมว้า่คณุสามารถตัง้คา่การชดเชยแสงไดถ้งึ ±5 ระดับ* โดยปรับทลีะ 1/3 
ระดับ ตัวแสดงระดับคา่แสงในชอ่งมองภาพหรอืบนแผง LCD สามารถแสดงการ
ตัง้คา่เพยีง ±3 ระดบั หากคณุตอ้งการปรับการตัง้คา่การชดเชยแสงเกนิ ±3 ระดบั 
ใหใ้ชก้ารควบคมุอยา่งรวดเร็ว (น.56) หรอืทําตามคําแนะนําเกีย่วกับ [z2: 
ชดเชยแสง/AEB] ในหนา้ถัดไป
หากตัง้คา่ทัง้โหมด <a> และ ISO อัตโนมัต ิโปรดดหูนา้ 197 เพือ่ปรับการ
ชดเชยแสง
* ในระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View จะสามารถปรับการชดเชยแสงไดถ้งึ ±3 ระดบั

1 ตรวจสอบคา่แสง
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ (0) และ
ตรวจสอบตัวแสดงระดับคา่แสง

2 ปรบัปรมิาณการชดเชยแสง
 ขณะทีม่องในชอ่งมองภาพหรอืทีแ่ผง 

LCD ใหห้มนุปุ่ ม <5>
 หากไมส่ามารถตัง้คา่ได ้ใหป้รับสวติซ ์

<R> ลงทางดา้นลา่ง จากนัน้หมนุ
ปุ่ ม <5>

 หากคณุตัง้คา่การชดเชยแสง <O> 
จะแสดงในชอ่งมองภาพและบนแผง LCD

3 ถา่ยภาพ
 หากตอ้งการยกเลกิการชดเชยแสง ให ้
ปรับปรมิาณการชดเชยแสงกลับไปเป็น 
<E>

O การต ัง้คา่การชดเชยแสงN

คา่แสงเพิม่ขึน้ 
เพือ่ใหภ้าพสวา่งขึน้

คา่แสงลดลง 
เพือ่ใหภ้าพมดืลง

หากตัง้คา่ [z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ (น.169) ไวเ้ป็นอยา่งอืน่นอกเหนอื
จาก [ไมใ่ชง้าน] ภาพอาจยงัดสูวา่งอยูถ่งึแมจ้ะปรับลดการชดเชยแสงสําหรับภาพมดื

 ปรมิาณการชดเชยแสงแฟลชจะยังคงอยูแ่มว้า่คณุจะปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่
<2>

 หลังจากตัง้คา่ปรมิาณชดเชยแสง คณุสามารถป้องกนัการเปลีย่นแปลงของปรมิาณ
ชดเชยแสงโดยไมต่ัง้ใจไดด้ว้ยการปรับสวติซ ์<R> ขึน้ทางดา้นบน

 หากปรมิาณการชดเชยแสงเกนิกวา่ ±3 ระดับ ปลายของตวัแสดงระดบัคา่แสงจะ
แสดง <I> หรอื <J>
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ดว้ยการปรับเปลีย่นความเร็วชตัเตอรห์รอืคา่รรัูบแสงโดยอัตโนมัต ิกลอ้งจะถา่ย
ภาพครอ่มการเปิดรับแสงภายใน ±3 ระดับโดยปรับทลีะ 1/3 ระดับแบบตอ่เนือ่ง
สามภาพ ซึง่เรยีกระบบนีว้า่การถา่ยภาพคร่อม
* AEB หมายถงึ Auto Exposure Bracketing (การถา่ยภาพครอ่มการเปิดรับแสงอตัโนมัต)ิ

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

AEB] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ปรบัชว่ง AEB
 หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ปรับชว่ง AEB กดปุ่ ม 

<Y> <Z> เพือ่ปรับปรมิาณการชดเชย
แสง

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ตัง้คา่
 เมือ่คณุออกจากเมนู ชว่ง AEB จะแสดงบน
แผง LCD

3 ถา่ยภาพ
 ถา่ยภาพครอ่มสามภาพโดยใชโ้หมดขับ
เคลือ่นทีต่ัง้คา่ไวต้ามลําดับดังนี:้ การ
เปิดรับแสงมาตรฐาน ลดการเปิดรับแสง 
และเพิม่การเปิดรับแสง

 การถา่ยภาพครอ่มจะไมถ่กูยกเลกิโดย
อตัโนมัต ิหากตอ้งการยกเลกิ ใหทํ้าตาม
ขัน้ตอนที ่2 เพือ่ปิดการแสดงชว่ง AEB

การถา่ยภาพครอ่มการเปิดรบัแสงอตัโนมตั ิ
(AEB)N

ชว่ง AEB



การถา่ยภาพครอ่มการเปิดรับแสงอัตโนมตั ิ(AEB)N
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 ระหวา่ง AEB <A> ในชอ่งมองภาพและชว่ง AEB จะกะพรบิ
 หากโหมดขับเคลือ่นตัง้คา่เป็น <u> หรอื <B> ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรส์ามครัง้
สําหรับแตล่ะภาพ เมือ่ตัง้คา่ <o> <i> หรอื <M> และคณุกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงจนสดุ ภาพถา่ยครอ่มสามภาพจะถกูถา่ยอยา่งตอ่เนือ่ง และกลอ้งจะหยดุการ
ถา่ยอตัโนมัต ิเมือ่ตัง้คา่ <Q> หรอื <k> ภาพถา่ยครอ่มสามภาพจะถกู
ถา่ยอยา่งตอ่เนือ่ง หลังจากรอ 10 วนิาท ีหรอื 2 วนิาที

 คณุสามารถตัง้คา่ถ่ายภาพครอ่มรว่มกบัการชดเชยแสง
 หากชว่ง AEB เกนิกวา่ ±3 ระดับ ปลายของตวัแสดงระดบัคา่แสงจะแสดง <I> 
หรอื <J>

 ถา่ยภาพครอ่มไมส่ามารถใชก้บัแฟลช เปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์หรอืเมือ่ตัง้คา่ 
[ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ] [โหมด HDR] หรอืฟิลเตอรส์รา้งสรรค์

 ถา่ยภาพครอ่มจะถกูยกเลกิอตัโนมัต ิเมือ่คณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่
<2> หรอืเมือ่แฟลชพรอ้มใชง้าน
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คณุสามารถล็อคการเปิดรับแสงเมือ่บรเิวณโฟกสัแตกตา่งจากบรเิวณทีว่ดัแสง 
หรอืเมือ่คณุตอ้งการถา่ยภาพหลายภาพดว้ยการเปิดรับแสงเทา่กัน กดปุ่ ม <A> 
เพือ่ล็อคการเปิดรับแสง จากนัน้จัดองคป์ระกอบภาพและถา่ยภาพ เรยีกระบบนีว้า่
การล็อค AE ซึง่ไดผ้ลดสํีาหรับการถา่ยภาพวัตถยุอ้นแสง เป็นตน้

1 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
 การตัง้คา่การเปิดรับแสงจะแสดงขึน้มา

2 กดปุ่ ม <A> (0)
 ไอคอน <A> จะสวา่งขึน้ในชอ่งมอง
ภาพเพือ่บง่บอกวา่การตัง้คา่การเปิดรับ
แสงถกูล็อคไว ้(ล็อค AE)

 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <A> การตัง้คา่
การเปิดรับแสงในปัจจบุันจะถกูล็อค

3 จดัองคป์ระกอบภาพและถา่ยภาพ
 หากคณุตอ้งการถา่ยภาพเพิม่เตมิในขณะ
ทีค่งการล็อค AE ไว ้ใหก้ดปุ่ ม <A> 
คา้งไวแ้ละกดปุ่ มชตัเตอรเ์พือ่ถา่ยภาพตอ่
ไป

* เมือ่สวติชป์รับโหมดโฟกสัของเลนสถ์กูปรับไปที ่<MF> ล็อค AE จะปรับใชก้บัจุด AF 
จดุกลาง

A การล็อคการเปิดรบัแสงN

ผลการล็อค AE

โหมดวดัแสง 
(น.198)

การเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ(น.120-122)

เลอืกอตัโนมตั ิ เลอืกดว้ยตนเอง

q* ปรับใชล็้อค AE ทีจุ่ด AF ทีจั่บ
โฟกสัได ้

ปรับใชล็้อค AE ทีจ่ดุ AF ทีเ่ลอืก

wre ปรับใชล็้อค AE ทีจุ่ด AF จุดกลาง

ล็อค AE ไมส่ามารถใชง้านไดก้บัเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรไ์ว ้
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ในโหมดนี ้ชตัเตอรจ์ะเปิดอยูต่ลอดระยะเวลาทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ และ
จะปิดเมือ่คณุปลอ่ยปุ่ มชตัเตอร ์ซึง่เรยีกวา่การเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์ใชเ้ปิด
หนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรสํ์าหรับฉากกลางคนื พล ุทอ้งฟ้า หรอืวัตถอุืน่ๆ ทีต่อ้งการ
การเปิดรับแสงนาน

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<F>

2 ต ัง้คา่รรูบัแสงทีต่อ้งการ
 ในขณะทีม่องแผง LCD ใหห้มนุปุ่ ม 

<6> หรอื <5>

3 ถา่ยภาพ
 การเปิดรับแสงจะดําเนนิตอ่เนือ่งไปตลอด
ระยะเวลาทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ

 เวลาเปิดรับแสงทีใ่ชไ้ปจะแสดงบนแผง 
LCD

F: การเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์

เวลาเปิดรับแสงทีใ่ชไ้ป

 อยา่หนักลอ้งชีไ้ปทางแหลง่แสงทีส่วา่งจา้ เชน่ ดวงอาทติย ์หรอืแสงจา้ทีเ่กดิจาก
ฝีมอืมนุษย ์การกระทําเชน่นีอ้าจทําใหเ้ซนเซอรภ์าพหรอืสว่นประกอบภายในของ
กลอ้งเสยีหายได ้

 การเปิดรับแสงนานจะมน๊ีอยสม์ากกวา่ปกติ
 หาก ISO อัตโนมัตถิกูตัง้คา่ไว ้ความไวแสง ISO จะเป็น ISO 400 (น.150)
 สําหรับเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์หากคณุใชท้ัง้การตัง้เวลาและถา่ยภาพโดยล็อค
กระจกขึน้ แทนการใชเ้ปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุอยู่
เสมอ (เวลาทีต่ัง้เวลาไว ้+ เวลาเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร)์ หากคณุปลอ่ยปุ่ ม
ชตัเตอรร์ะหวา่งการตัง้เวลานับถอยหลัง จะมเีสยีงล่ันชตัเตอรแ์ตจ่ะไมม่กีารถา่ย
ภาพเกดิขึน้ หากคณุใชง้านตัง้เวลาคา้งชตัเตอรภ์ายใตส้ภาวะการถา่ยภาพเดยีวกนั 
คณุไมต่อ้งกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุคา้งไว ้
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F: การเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์

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

1 เลอืก [ต ัง้เวลาคา้งชตั.]
 ภายใตแ้ท็บ [z4] เลอืก [ต ัง้เวลาคา้ง
ชตั.] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

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

p ต ัง้เวลาคา้งชตัเตอรN์

 ดว้ยฟังกช์ัน่ [z3: ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน] คณุสามารถลด
จดุรบกวนทีเ่กดิขึน้ขณะเปิดรับแสงนาน (น.172)

 สําหรับการเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งและตัง้เวลาคา้ง
ชตัเตอร ์สามารถใชก้ารถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้ (น.219) รว่มกบัเปิดหนา้กลอ้งคา้ง
ชตัเตอรไ์ดเ้ชน่กนั

 คณุยงัสามารถถา่ยภาพแบบเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรด์ว้ยรโีมทสวติซ ์รุน่ 
RS-60E3 (แยกจําหน่าย, น.221)

 คณุยงัสามารถใชต้วัควบคมุรโีมท รุน่ RC-6 (แยกจําหน่าย, น.221) สําหรับเปิด
หนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์เมือ่คณุกดปุ่ มสง่สญัญาณของตวัควบคมุรโีมท เปิดหนา้
กลอ้งคา้งชตัเตอรจ์ะเริม่ขึน้ทันท ีหรอือกี 2 วนิาทใีหห้ลัง กดปุ่ มอกีครัง้เพือ่หยดุ
การทํางานเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์
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3 ต ัง้เวลาคา้งชตัเตอรท์ ีต่อ้งการ
 เลอืก ชัว่โมง นาท ีหรอืวนิาที
 กดปุ่ ม <0> เพือ่ให ้<r> แสดงขึน้
 ตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม <0> 

(กลับไปยัง <s>)

4 เลอืก [ตกลง]
 เวลาทีต่ัง้ไวจ้ะแสดงบนหนา้จอเมนู
 เมือ่คณุออกจากเมนู <p> จะแสดง
บนแผง LCD

5 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ แลว้การเปิดหนา้
กลอ้งคา้งชตัเตอรจ์ะเริม่ขึน้และตอ่เนือ่ง
ไปจนหมดเวลาทีต่ัง้ไว ้

 การยกเลกิการตัง้เวลา ตัง้คา่ [ไมใ่ชง้าน] 
ในขัน้ตอนที ่2

ตัง้เวลาคา้งชตัเตอร์

เวลาเปิดรับแสงทีใ่ชไ้ป

 หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุแลว้ปลอ่ยออกในขณะทีต่ัง้เวลาคา้งชตัเตอร์
ทํางานอยู ่การเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรจ์ะหยดุลง

 การกระทําสิง่ใดตอ่ไปน้ีจะยกเลกิการตัง้เวลาคา้งชตัเตอร ์(กลับเป็น [ไมใ่ชง้าน]): 
ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>, สลับไปยังการถา่ยภาพเคลือ่นไหว หรอื
เปลีย่นเป็นโหมดถา่ยภาพอืน่นอกเหนือจาก <F>
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บรเิวณสวา่งและบรเิวณมดืทีทํ่าใหภ้าพขาดรายละเอยีดจะลดลงเป็นโทนสทีีม่ชีว่ง
ไดนามกิสงู แมว้า่จะเป็นฉากทีม่คีวามเปรยีบตา่งสงู การถา่ยภาพ HDR ไดผ้ลดี
สําหรับการถา่ยภาพววิและสิง่ไมม่ชีวีติทีห่ยดุนิง่
ฟงักช์ ัน่การถา่ยภาพ HDR จะถา่ยภาพอยา่งตอ่เนือ่งสามภาพดว้ยคา่
แสงทีแ่ตกตา่งกนั (คา่แสงมาตรฐาน คา่แสงตํา่ และคา่แสงสงู) แลว้จงึ
รวมท ัง้สามภาพเขา้ดว้ยกนัโดยอตัโนมตั ิภาพถา่ย HDR จะถกูบนัทกึเป็น
ภาพ JPEG
* HDR ยอ่มาจาก High Dynamic Range หรอืชว่งไดนามกิสงู

1 เลอืก [โหมด HDR]
 ภายใตแ้ท็บ [z3] เลอืก [โหมด HDR] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หนา้จอโหมด HDR จะปรากฏขึน้

2 ต ัง้คา่ [ปรบัชว่งการรบัแสง]
 เลอืกตัง้คา่ชว่งไดนามกิทีต่อ้งการ จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

 การเลอืก [อตัโนมตั]ิ จะทําใหช้ว่งไดนามกิ
ถกูตัง้คา่อตัโนมัต ิขึน้อยูก่ับโทนสโีดย
รวมของภาพ

 ตวัเลขยิง่มากขึน้ ชว่งไดนามกิจะกวา้งขึน้
 หากตอ้งการออกจากการถา่ยภาพ HDR 
เลอืก [ปิด HDR]

3 ต ัง้คา่ [ลกูเลน่]
 เลอืกลกูเลน่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

w: การถา่ยภาพ HDR (ชว่งไดนามกิสงู)N
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 สธีรรมชาติ
สําหรับภาพทีม่ชีว่งโทนสกีวา้ง ซึง่รายละเอยีดสว่นทีเ่ป็นไฮไลทแ์ละ
รายละเอยีดสว่นทีเ่ป็นเงาหายไป บรเิวณสวา่งและบรเิวณมดืทีทํ่าใหภ้าพ
ขาดรายละเอยีดจะลดลง

 ศลิปะมาตรฐาน
บรเิวณสวา่งและบรเิวณมดืทีทํ่าใหภ้าพขาดรายละเอยีดจะลดลงมากกวา่การ
ใช ้[สธีรรมชาต]ิ ความเปรยีบตา่งจะตํา่ลง และการไลร่ะดับสจีะแบนลงเพือ่
ใหภ้าพดคูลา้ยภาพวาด เคา้โครงของวัตถจุะมขีอบสวา่ง (หรอืมดื)

 ศลิปะ สสีดใส
สจีะอิม่ตัวมากกวา่ดว้ย [ศลิปะมาตรฐาน] และมคีวามเปรยีบตา่งตํา่และการ
ไลร่ะดับสทีีแ่บนจะใหล้กูเลน่ทีเ่ป็นศลิปะกราฟิก

 ศลิปะ คมเขม้
สจีะมคีวามอิม่ตัวมากทีส่ดุ ทําใหว้ตัถดุนููนและภาพดเูหมอืนภาพวาดสน้ํีามัน

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

ลกูเลน่

ศลิปะมาตรฐาน ศลิปะ สสีดใส ศลิปะ คมเขม้ ศลิปะ ลายนูน

ความอิม่ตวัของสี มาตรฐาน สงู สงูขึน้ ตํา่
เคา้โครงคมเขม้ มาตรฐาน ออ่น สงู เขม้ขึน้
ความสวา่ง มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มดื

โทน แบน แบน แบน แบนลง

แตล่ะลกูเลน่จะถกูปรับใช ้ขึน้อยูก่บัลักษณะของรปูแบบภาพทีต่ัง้คา่ไวเ้ป็นปัจจุบัน 
(น.154)
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w: การถา่ยภาพ HDR (ชว่งไดนามกิสงู)N

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

 เมือ่ตัง้คา่เป็น [1ภาพเทา่น ัน้] การถา่ย
ภาพ HDR จะถกูยกเลกิโดยอตัโนมัตหิลัง
จากสิน้สดุการถา่ยภาพ

 เมือ่ตัง้คา่เป็น [ทกุภาพ] การถา่ยภาพ 
HDR จะตอ่เนือ่งจนกระท่ังการตัง้คา่ในขัน้
ตอนที ่3 ตัง้คา่เป็น [ปิด HDR]

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

6 ถา่ยภาพ
 การถา่ยภาพ HDR สามารถทําไดด้ว้ยการ
ถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพและการถา่ย
ภาพแบบ Live View

 เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ ภาพสาม
ภาพจะถกูถา่ยตามลําดับ และภาพ HDR 
จะถกูบันทกึลงในการด์
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 คณุไมส่ามารถเลอืก RAW หรอื RAW+JPEG ได ้หากมกีารตัง้คา่ RAW หรอื 
RAW+JPEG จะไมส่ามารถตัง้คา่โหมด HDR ได ้

 เมือ่ถ่ายภาพครอ่ม ถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว ลดจุดรบกวนถา่ยหลายภาพ 
หรอืถา่ยภาพซอ้นไดต้ัง้คา่ไว ้หรอืในระหวา่งเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรแ์ละถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว โหมด HDR จะไมส่ามารถตัง้คา่ได ้

 การถ่ายภาพ HDR ไมส่ามารถทําไดเ้มือ่ขยายความไวแสง ISO (H) การถา่ยภาพ 
HDR สามารถทําไดภ้ายในชว่ง ISO 100 - ISO 16000

 แฟลชจะไมทํ่างานระหวา่งการถา่ยภาพ HDR
 ระหวา่งการถา่ยภาพ HDR การตัง้คา่ของ [แกไ้ขความคลาดสว่น], [z2: ปรบั
แสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ และ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] จะเปลีย่น
เป็น [ไมใ่ชง้าน] โดยอตัโนมัติ

 หากคณุถา่ยภาพวตัถทุีก่ําลังเคลือ่นไหว วตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นไหวนัน้อาจมรีอ่งรอย
หลงเหลอือยู่

 ในการถา่ยภาพ HDR ภาพ 3 ภาพถกูถา่ยดว้ยความเร็วชตัเตอรท์ีต่า่งกนัทีต่ัง้คา่
อตัโนมัต ิดังนัน้ แมว้า่ในโหมดถา่ยภาพ <s> และ <a> ความเร็วชตัเตอรจ์ะ
ถกูปรับตามความเร็วชตัเตอรท์ีค่ณุตัง้คา่

 ตัง้คา่ความไวแสง ISO ใหส้งู เพือ่ป้องกนัการสัน่ของกลอ้ง
 คณุสามารถแสดง <z> ในชอ่งมองภาพเมือ่ตัง้คา่โหมด HDR (น.425)

ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View
 ไมส่ามารถใชก้ารดภูาพแบบขยายได ้
 ภาพแบบ Live View ทีแ่สดงโดยการใชเ้อฟเฟค อาจมคีวามแตกตา่งจากภาพ
ทีถ่า่ยจรงิบา้ง
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w: การถา่ยภาพ HDR (ชว่งไดนามกิสงู)N

 เมือ่ถ่ายภาพ HDR โดย [ปรบัแนวอตัโนมตั]ิ ตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] ขอ้มลูการ
แสดงจุด AF (น.352) และขอ้มลูการลบภาพฝุ่ น (น.405) จะไมถ่กูผนวกลงใน
ภาพ

 หากคณุใชก้ารถา่ยภาพ HDR โดยใชม้อืถอืกลอ้ง โดย [ปรบัแนวอตัโนมตั]ิ 
ตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] ขอบภาพจะถกูตัดออกและความละเอยีดจะถกูลดลงเล็กนอ้ย 
และ หากภาพไมส่ามารถปรับแนวไดอ้ยา่งสมบรูณ์เนือ่งจากกลอ้งสัน่ ฯลฯ ปรับ
แนวอัตโนมัตอิาจไมทํ่างาน โปรดทราบวา่ในการถา่ยภาพทีม่กีารตัง้คา่ความสวา่ง 
(หรอืมดื) มากเกนิไป ปรับแนวอตัโนมัตอิาจไมส่ามารถทํางานไดอ้ยา่งสมบรูณ์

 หากคณุถา่ยภาพ HDR โดยใชม้อืถอืกลอ้ง โดย [ปรบัแนวอตัโนมตั]ิ ตัง้คา่เป็น 
[ไมใ่ชง้าน] ภาพ 3 ภาพอาจไมถ่กูปรับแนวอยา่งสมบรูณ์ และลกูเลน่ HDR อาจ
ทําไดน้อ้ย แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง

 ปรับแนวอตัโนมัตอิาจทํางานไดไ้มส่มบรูณ์กบัลวดลายทีเ่ป็นแบบแผน (ลายตาราง 
ริว้ ฯลฯ) หรอืเรยีบแบน ภาพโทนสเีดยีว

 การไลร่ะดับสขีองทอ้งฟ้าหรอืผนังสขีาวอาจไมส่ามารถถกูสรา้งใหมไ่ดอ้ยา่งถกู
ตอ้ง คา่แสงทีไ่มส่มํา่เสมอ สผีดิเพีย้น หรอืน๊อยสอ์าจปรากฏ

 การถ่ายภาพ HDR ใตแ้สงไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอืไฟ LED อาจสง่ผลใหบ้รเิวณที่
โดนแสงไฟเกดิการแสดงสไีมเ่ป็นธรรมชาติ

 ดว้ยการถา่ยภาพ HDR การบนัทกึภาพลงในการด์จะตอ้งใชเ้วลาสกัครู ่เนือ่งจาก
จะตอ้งรวมภาพเขา้ดว้ยกนัหลังจากการถา่ย ระหวา่งการประมวลผลภาพ “buSY” 
จะแสดงในชอ่งมองภาพและบนแผง LCD และคณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพตอ่ไป
ไดจ้นกวา่การประมวลผลภาพจะเสร็จสมบรูณ์

 หากคณุเปลีย่นโหมดถา่ยภาพหรอืสลับเป็นการถา่ยภาพเคลือ่นไหวหลงัจากตัง้คา่
ถา่ยภาพ HDR แลว้ (การตัง้คา่ถา่ยภาพ HDR อาจถกูลบ การตัง้คา่ [ปรบัชว่ง
การรบัแสง] อาจถกูสลับเป็น [ปิด HDR])



212

คณุสามารถถา่ยภาพสองถงึเกา้ภาพเพือ่ทีจ่ะรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นภาพเดยีว ดว้ย
การถา่ยภาพแบบ Live View (น.255) คณุสามารถเห็นวธิกีารรวมภาพไดใ้น
เวลาจรงิเมือ่คณุถา่ยภาพซอ้น

1 เลอืก [ถา่ยภาพซอ้น]
 ภายใตแ้ท็บ [z3] เลอืก [ถา่ยภาพ
ซอ้น] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ต ัง้คา่ [ถา่ยภาพซอ้น]
 เลอืก [ใชง้าน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 หากตอ้งการออกจากการถา่ยภาพซอ้น 
ใหเ้ลอืก [ไมใ่ชง้าน]

3 ต ัง้คา่ [ควบคมุถา่ยภาพซอ้น]
 เลอืกวธิคีวบคมุการถา่ยภาพซอ้นทีต่อ้ง
การ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เตมิแตง่
คา่แสงของภาพเดีย่วแตล่ะภาพทีถ่า่ยจะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ใหต้ัง้คา่การชดเชยแสง
เป็นลบตาม [จาํนวนภาพ] โปรดดคํูาแนะนําเบือ้งตน้ดา้นลา่งนีเ้พือ่ตัง้คา่ปรมิาณ
การชดเชยแสง
คาํแนะนําในการต ัง้คา่การชดเชยแสงสําหรบัถา่ยภาพซอ้น
สองภาพ: -1 ระดับ, สามภาพ: -1.5 ระดับ, สีภ่าพ: -2 ระดับ

P การถา่ยภาพซอ้นN

น๊อยส ์สผีดิเพีย้น แถบแสง ฯลฯ ของภาพทีแ่สดงในระหวา่งการถา่ยภาพดว้ยการ
ตัง้คา่ [เตมิแตง่] อาจแตกตา่งจากภาพซอ้นสดุทา้ยทีบ่ันทกึ
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 เฉลีย่
การชดเชยแสงเป็นลบจะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัตติาม [จํานวนภาพ] ขณะที่
คณุถา่ยภาพซอ้น หากคณุถา่ยภาพซอ้นในฉากเดยีวกนั การเปิดรับแสงพืน้
หลังของวตัถจุะถกูควบคมุโดยอัตโนมัตเิพือ่ใหไ้ดค้า่แสงมาตรฐาน

4 ต ัง้คา่ [จํานวนภาพ]
 ตัง้คา่จํานวนภาพ จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 คณุสามารถตัง้คา่ได ้2 ถงึ 9 ภาพ

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

 เมือ่ตัง้คา่เป็น [1ภาพเทา่น ัน้] การถา่ย
ภาพซอ้นจะถกูยกเลกิโดยอตัโนมัตหิลัง
จากสิน้สดุการถา่ยภาพ

 เมือ่ตัง้คา่เป็น [ตอ่เนือ่ง] การถา่ยภาพ
ซอ้นจะดําเนนิตอ่ไปจนกวา่จะปรับการตัง้
คา่ในขัน้ตอนที ่2 เป็น [ไมใ่ชง้าน]

6 ถา่ยภาพแรก
 ภาพทีถ่า่ยจะแสดงขึน้ 
 ไอคอน <P> จะกะพรบิ
 คณุสามารถตรวจสอบจํานวนภาพทีเ่หลอื
ไดใ้นวงเล็บ [ ] ในชอ่งมองภาพหรอืบน
หนา้จอ

 การกดปุ่ ม <x> ทําใหค้ณุสามารถดู
ภาพทีถ่า่ยได ้(น.217)

จํานวนภาพทีเ่หลอื
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7 ถา่ยภาพตอ่ไป
 ภาพซอ้นทีร่วมเขา้ดว้ยกันจะแสดงขึน้
 เมือ่ใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View ภาพ
ซอ้นทีร่วมเขา้ดว้ยกันจนถงึปัจจบุันจะ
แสดงขึน้ ดว้ยการกดปุ่ ม <B> คณุ
สามารถแสดงเฉพาะภาพแบบ Live View

 การถา่ยภาพซอ้นจะสิน้สดุลงเมือ่ครบ
จํานวนภาพทีต่ัง้คา่ไว ้เมือ่ใชก้ารถา่ยภาพ
ตอ่เนือ่ง หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไว ้การ
ถา่ยภาพจะดําเนนิตอ่ไปจนกระท่ังครบ
จํานวนภาพทีต่ัง้คา่ไว ้
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 ในขณะถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งจะลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั
 เฉพาะภาพซอ้นทีร่วมเขา้ดว้ยกนัจะถกูบนัทกึ ภาพทีถ่า่ยในขัน้ตอนที ่6 และ 7 
สําหรับทําเป็นภาพซอ้นจะไมถ่กูบันทกึ

 คณุภาพในการบนัทกึภาพ ความไวแสง ISO รปูแบบภาพ การลดจุดรบกวนจาก
ความไวแสง ISO สงู และพกิดัส ีเป็นตน้ ทีต่ัง้ไวสํ้าหรับภาพเดีย่วภาพแรกจะถกู
ตัง้คา่สําหรับภาพตอ่ๆ ไปเชน่เดยีวกนั

 คณุไมส่ามารถตัง้คา่อตัราสว่นภาพสําหรับการถา่ยภาพซอ้น ภาพทีถ่า่ยจะมอีตัรา
สว่นภาพ 3:2

 หากมกีารตัง้คา่ถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ โหมด 
HDR หรอืฟิลเตอรส์รา้งสรรค ์จะไมส่ามารถตัง้คา่การถา่ยภาพซอ้นได ้

 ระหวา่งการถา่ยภาพซอ้น การตัง้คา่ของ [z1: แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของ
เลนส]์, [z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ และ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณ
สวา่ง] จะเปลีย่นเป็น [ไมใ่ชง้าน] โดยอัตโนมัติ

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

 เมือ่ใชก้ารถา่ยภาพซอ้น ยิง่จํานวนภาพมากขึน้ ยิง่เห็นน๊อยส ์สผีดิเพีย้น และริว้
ภายในภาพไดช้ดัขึน้ นอกจากนี้ น๊อยสจ์ะเพิม่ขึน้ตามความไวแสง ISO ทีส่งูขึน้ 
แนะนําใหถ้่ายภาพโดยใชค้วามไวแสง ISO ตํา่

 หากตัง้คา่เป็น [เตมิแตง่] การประมวลผลภาพหลังจากการถา่ยภาพซอ้นจําเป็น
ตอ้งใชเ้วลา (ไฟแสดงสถานะจะสวา่งนานขึน้)

 หากคณุดําเนนิการถา่ยภาพแบบ Live View ในขณะทีต่ัง้คา่ [เตมิแตง่] ฟังกช์ัน่ 
Live View จะหยดุลงโดยอตัโนมตัเิมือ่สิน้สดุการถา่ยภาพซอ้น

 ในขัน้ตอนที ่7 ความสวา่งและน๊อยสภ์ายในภาพซอ้นทีแ่สดงใหเ้ห็นระหวา่งการ
ถา่ยภาพแบบ Live View จะแตกตา่งจากภาพซอ้นทา้ยทีส่ดุทีถ่กูบนัทกึ

 การถ่ายภาพซอ้นจะถกูยกเลกิ หากปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> หรอื
หากคณุสลับไปยังการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 หากคณุเปลีย่นโหมดถา่ยภาพเป็นโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน <w> หรอื <x> 
ในระหวา่งการถา่ยภาพ การถา่ยภาพซอ้นจะสิน้สดุลง

 หากคณุเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอร ์การถา่ยภาพซอ้นจะไมส่ามารถทําได ้
หากคณุเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรใ์นระหวา่งการถา่ยภาพ การถา่ยภาพซอ้น
จะสิน้สดุลง

คณุสามารถกดปุ่ ม <x> เพือ่ดภูาพซอ้นทีถ่่ายจนถงึปัจจุบนัหรอืลบภาพเดีย่วภาพ
สดุทา้ย (น.217)
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คณุสามารถเลอืกภาพ 1 ทีบ่ันทกึในการด์เป็นภาพเดีย่วภาพแรก ขอ้มลูภาพ
ของภาพ 1 ทีถ่กูเลอืกจะยังคงอยู่
คณุสามารถเลอืกไดเ้ฉพาะภาพ 1 คณุไมส่ามารถเลอืกภาพ 41/
61 หรอืภาพ JPEG ได ้

1 เลอืก [เลอืกภาพสาํหรบัทาํภาพซอ้น]
 ภาพในการด์จะแสดงขึน้

2 เลอืกภาพแรก
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะใชเ้ป็น
ภาพเดีย่วภาพแรก จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เลอืก [ตกลง]
 หมายเลขไฟลข์องภาพทีเ่ลอืกจะแสดงที่
ดา้นลา่งของหนา้จอ

3 ถา่ยภาพ
 เมือ่คณุเลอืกภาพแรก จํานวนภาพทีเ่หลอืทีต่ัง้คา่ดว้ย [จํานวนภาพ] 
จะลดลงไป 1 ภาพ ตัวอยา่ง หาก [จํานวนภาพ] เป็น 3 คณุสามารถถา่ย
ไดอ้กีสองภาพ

การรวมภาพซอ้นกบัภาพทีบ่นัทกึในการด์

 ภาพทีถ่่ายโดยตัง้คา่ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] เป็น [ใชง้าน] และ
ภาพทีม่กีารตัง้คา่ [z4: อตัราสว่นภาพ] อืน่ๆ นอกเหนือจาก [3:2] (น.146) 
จะไมส่ามารถเลอืกเป็นภาพเดีย่วภาพแรกได ้

 [ไมใ่ชง้าน] จะถกูปรับใชก้บั [z1: แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส]์ และ 
[z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ ไมว่า่การตัง้คา่ของภาพ 1 ทีถ่กูเลอืก
ใหเ้ป็นภาพเดีย่วภาพแรกจะเป็นอยา่งไรก็ตาม

 ความไวแสง ISO รปูแบบภาพ การลดจุดรบกวนจากความไวแสง ISO สงู พกิดัส ี
เป็นตน้ ทีต่ัง้คา่สําหรับภาพ 1 ภาพแรกจะถูกปรับใชก้บัภาพตอ่ๆ ไป

 หาก [z3: รปูแบบภาพ] เป็น [อตัโนมตั]ิ สําหรับภาพ RAW ทีถ่กูเลอืกใหเ้ป็น
ภาพ 1 แรก รปูแบบภาพ [ปกต]ิ จะถกูปรับใชสํ้าหรับการถา่ยภาพ

 คณุไมส่ามารถเลอืกภาพทีถ่่ายดว้ยกลอ้งอืน่

 คณุยงัสามารถเลอืกภาพซอ้นแบบ 1 เป็นภาพเดีย่วภาพแรกได ้
 หากคณุเลอืก [ไมเ่ลอืกภาพ] ภาพทีเ่ลอืกไวจ้ะถกูยกเลกิ
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กอ่นทีค่ณุจะเสร็จสิน้การถา่ยภาพตามจํานวน
ภาพทีต่ัง้คา่ไว ้คณุสามารถกดปุ่ ม <x> 
เพือ่ตรวจสอบระดับคา่แสงปัจจุบัน การจัด
ตําแหน่งทีทั่บซอ้นกนั และผลลัพธท์ีไ่ดจ้าก
ภาพซอ้นทีร่วมเขา้ดว้ยกัน
เมือ่คณุกดปุ่ ม <L> การดําเนนิการทีทํ่าได ้
ระหวา่งการถา่ยภาพซอ้นจะแสดงขึน้

การตรวจสอบและลบภาพซอ้นระหวา่งการถา่ยภาพ

การทาํงาน คําอธบิาย

q ยกเลกิภาพทีแ่ลว้ ลบภาพสดุทา้ยทีค่ณุถา่ย (ถา่ยภาพอืน่) จํานวนภาพทีเ่หลอื
จะเพิม่ขึน้มา 1 ภาพ

W บนัทกึและออก ภาพทีถ่า่ยจนถงึปัจจุบนัจะถกูรวมเขา้ดว้ยกนัและบนัทกึเป็น
ภาพซอ้น

r ออกโดยไมบ่นัทกึ ออกจากการถา่ยภาพซอ้นโดยไมม่กีารบนัทกึภาพทีถ่า่ย
2 กลบัไปหนา้จอกอ่น
หนา้

หนา้จอกอ่นหนา้คณุจะกดปุ่ ม <L> จะปรากฏขึน้อกีครัง้

ระหวา่งการถา่ยภาพซอ้น คณุสามารถดภูาพไดเ้ฉพาะภาพซอ้นเทา่นัน้
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 มขีอ้จํากดัใดๆ ในคณุภาพในการบนัทกึภาพหรอืไม่
การตัง้คา่คณุภาพในการบันทกึภาพ JPEG ทัง้หมดสามารถเลอืกได ้
หากตัง้คา่ 41 หรอื 61 ภาพซอ้นทีร่วมเขา้ดว้ยกนัจะเป็นภาพ 1

 ฉนัสามารถซอ้นรวมภาพทีบ่นัทกึในการด์ไดห้รอืไม่
ดว้ยการตัง้คา่ [เลอืกภาพสําหรบัทําภาพซอ้น] คณุสามารถเลอืกภาพ
เดีย่วภาพแรกจากภาพทีบ่ันทกึไวใ้นการด์ (น.216) โปรดทราบวา่คณุไม่
สามารถซอ้นรวมภาพทีบ่ันทกึลงในการด์ไปแลว้ได ้

 สามารถถา่ยภาพซอ้นโดยใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View ไดห้รอืไม่
คณุสามารถถา่ยภาพซอ้นโดยใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View ได ้(น.255)

 ระบบปิดสวติซอ์ตัโนมตัทิํางานขณะการถา่ยภาพซอ้นหรอืไม่
ตราบใดทีต่ัง้คา่ [52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ เป็นอยา่งอืน่นอกเหนอืจาก 
[ไมใ่ชง้าน] เวลาสําหรับการปิดกลอ้งทีจ่ะมผีลโดยอัตโนมตัทิีกํ่าหนดไว ้
จะเปลีย่นเป็นประมาณ 30 นาทเีมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน หากระบบปิดสวติซอ์ตัโนมัติ
ทํางาน การถา่ยภาพซอ้นจะหยดุลง และการตัง้คา่การถา่ยภาพซอ้นจะถกู
ยกเลกิ
กอ่นทีจ่ะเริม่การถา่ยภาพซอ้น ระบบปิดสวติซอ์ตัโนมัตจิะทํางานตามเวลาที่
กําหนดไวก้บักลอ้ง และการตัง้คา่การถา่ยภาพซอ้นจะถกูยกเลกิ

คาํถามทีพ่บบอ่ย

การต ัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ ภาพซอ้นทีร่วมเขา้ดว้ยกนั
JPEG JPEG

1 1

41/61 1

1+JPEG 1+JPEG

41/61+JPEG 1+JPEG



219

การสัน่สะเทอืนของกลอ้งทีเ่กดิจากการสะทอ้นกลบัของกระจกเมือ่ถา่ยภาพ 
เรยีกวา่ “แรงสัน่ของกระจก” การล็อคกระจกขึน้กอ่นและระหวา่งการเปิดรับแสง
จะชว่ยลดอาการภาพเบลอทีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของกลอ้ง มปีระโยชนเ์มือ่
ถา่ยภาพระยะใกล ้(การถา่ยภาพมาโคร) การใชเ้ลนสถ์า่ยภาพไกลชว่งพเิศษ 
และการถา่ยภาพดว้ยความเร็วชตัเตอรตํ์า่

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

 เลอืก [ใชง้าน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 โฟกสัทีว่ตัถ ุจากน ัน้กดปุ่ มชตัเตอร์
ลงจนสดุ
 กระจกจะเปิดขึน้

3 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุอกีคร ัง้
 ภาพจะถกูถา่ยและกระจกจะปิดลง

2 การถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้N

 อยา่หนักลอ้งชีไ้ปทางแหลง่แสงทีส่วา่งจา้ เชน่ ดวงอาทติย ์หรอืแสงจา้ทีเ่กดิจาก
ฝีมอืมนุษย ์การกระทําเชน่นีอ้าจทําใหเ้ซนเซอรภ์าพหรอืสว่นประกอบภายในของ
กลอ้งเสยีหายได ้

 ในสภาวะแสงสวา่งจา้ เชน่ ชายหาดหรอืลานสกใีนวนัทีม่แีดดจัด ใหถ้า่ยภาพทนัที
หลังจากล็อคกระจกขึน้เรยีบรอ้ยแลว้

 หากคณุใชก้ารตัง้เวลาและการเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรร์ว่มกบัการถ่ายภาพโดย
ล็อคกระจกขึน้ ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุคา้งไว ้(เวลาทีต่ัง้เวลาไว ้+ เวลาเปิด
หนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร)์ หากคณุปลอ่ยปุ่ มชตัเตอรร์ะหวา่งการตัง้เวลานับถอยหลงั 
จะมเีสยีงลัน่ชตัเตอรแ์ตจ่ะไมม่กีารถา่ยภาพเกดิขึน้

 ระหวา่งการถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพและการทํางาน
ของเมนู ฯลฯ จะถกูปิดใชง้าน
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 ถงึแมโ้หมดขบัเคลือ่นตัง้คา่เป็นถ่ายภาพตอ่เนือ่ง ก็สามารถถา่ยภาพไดเ้พยีงภาพ
เดยีว

 คณุยงัสามารถใชก้ารตัง้เวลากบัการถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้ได ้
 ภายหลังจากหมดเวลาประมาณ 30 วนิาท ีหลังจากการถา่ยภาพโดยล็อคกระจก
ขึน้ กระจกจะปิดลงทีเ่ดมิอตัโนมัต ิการกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุจะล็อคกระจกขึน้
อกีครัง้

 เมือ่ตอ้งถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้ แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งและรโีมทสวติซ ์รุน่ 
RS-60E3 (แยกจําหน่าย, น.221)

 คณุยงัสามารถใชต้วัควบคมุรโีมท (แยกจําหน่าย, น.221) พรอ้มกบัการถา่ยภาพ
โดยล็อคกระจกขึน้ แนะนําใหต้ัง้คา่ตัวควบคมุรโีมทเป็น รอ 2 วนิาที

การใชฝ้าปิดชอ่งมองภาพ
เมือ่คณุถา่ยภาพโดยไมไ่ดม้องผา่นชอ่งมองภาพ เชน่ เมือ่คณุใชง้านการตัง้เวลา 
การเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์หรอืการถา่ยภาพดว้ยรโีมทสวติซ ์แสงทีเ่ล็ดลอด
เขา้มาในชอ่งมองภาพสามารถทําใหภ้าพถา่ยดมูดื เหตกุารณ์นีส้ามารถป้องกัน
ไดด้ว้ยการใชฝ้าปิดชอ่งมองภาพ (น.33) ทีม่ากบัสายคลอ้งกลอ้ง
ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View และการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ไมจํ่าเป็นตอ้ง
ตดิตัง้ฝาปิดชอ่งมองภาพ

 1 ถอดยางครอบชอ่งมองภาพ
 ถอดยางครอบชอ่งมองภาพไดโ้ดยดันที่
ดา้นลา่งของยาง

2 ตดิฝาปิดชอ่งมองภาพ
 สอดฝาปิดชอ่งมองภาพลงไปยังร่องของ
ชอ่งมองภาพเพือ่ตดิเขา้

 หลังจากทีค่ณุถา่ยภาพเสร็จ ใหถ้อดฝาปิด
ชอ่งมองภาพออก และตดิยางครอบชอ่ง
มองภาพ
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คณุสามารถเชือ่มตอ่รโีมทสวติซ ์รุน่ RS-60E3 (แยกจําหน่าย) เขา้กบักลอ้งและ
ถา่ยภาพ (น.468)
สําหรับรายละเอยีดการใชง้าน โปรดดคููม่อืการใชง้านรโีมทสวติซ์

1 เปิดฝาปิดชอ่งเชือ่มตอ่อปุกรณ์

2 ตอ่ปล ัก๊เขา้กบัชอ่งเชือ่มตอ่รโีมท
คอนโทรล

F การใชร้โีมทสวติซ์

R การถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล
ดว้ยตัวควบคมุรโีมท รุน่ RC-6 (แยกจําหน่าย) คณุสามารถ
ถา่ยภาพไดด้ว้ยรโีมทในระยะไมเ่กนิประมาณ 5 เมตร/16.4 
ฟตุ จากตัวกลอ้ง คณุสามารถถา่ยภาพไดใ้นทันท ีหรอืตัง้
เวลารอ 2 วนิาที
คณุยังสามารถใชต้ัวควบคมุรโีมท รุน่ RC-1 และ รุ่น RC-5 
(แยกจําหน่าย) ไดเ้ชน่กนั

 1 โฟกสัไปยงัวตัถุ

2 ปรบัสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนส์
ไปที ่<MF>
 คณุยังสามารถถา่ยภาพดว้ย <f> 

3 กดปุ่ ม <R> (9)
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 4 เลอืกการต ัง้เวลา
 มองทีแ่ผง LCD และหมนุปุ่ ม <6> 
เพือ่เลอืก <Q> หรอื <k>

5 กดปุ่ มสง่สญัญาณของตวัควบคมุ
รโีมท
 เล็งตัวควบคมุรโีมทไปทางเซนเซอร์
รโีมทคอนโทรลของกลอ้ง แลว้กดปุ่ มสง่
สญัญาณ

 หลอดไฟตัง้เวลาสวา่งขึน้และภาพจะถกู
ถา่ยเซนเซอร์

รโีมท
คอนโทรล

 แสงไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอืไฟ LED อาจเป็นสาเหตใุหก้ารทํางานของกลอ้งผดิ
พลาดและลั่นชตัเตอรโ์ดยไมต่ัง้ใจ พยายามใหก้ลอ้งหา่งจากแหลง่แสงเหลา่นี้

 หากคณุเล็งรโีมทคอนโทรลของเครือ่งรับโทรทัศนไ์ปทางกลอ้งแลว้สัง่การ อาจ
เป็นสาเหตใุหก้ารทํางานของกลอ้งผดิพลาดและลั่นชตัเตอรโ์ดยไมต่ัง้ใจ

 หากมแีสงแฟลชปลอ่ยออกมาจากแฟลชบนกลอ้งตัวอืน่ใกลก้บักลอ้งนี ้อาจเป็น
สาเหตใุหก้ารทํางานของกลอ้งผดิพลาดและลั่นชตัเตอรโ์ดยไมต่ัง้ใจ อยา่ให ้
เซนเซอรร์โีมทคอนโทรลไดร้ับแสงแฟลชจากแฟลชบนกลอ้งตวัอืน่

การถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรลยังสามารถใชไ้ดก้บั Speedlite ซรีีส่ ์EX ทีม่ฟัีงกช์ัน่
สัง่การดว้ยรโีมท
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ดว้ยฟังกช์ัน่ตัง้ชว่งเวลาถา่ย คณุสามารถตัง้คา่ชว่งเวลาการถา่ยภาพและจํานวน
ภาพได ้กลอ้งจะถา่ยภาพเดีย่วเป็นชดุตามชว่งเวลาทีกํ่าหนดจนครบจํานวนภาพ
ทีต่ัง้คา่ไว ้

1 เลอืก [ต ัง้ชว่งเวลาถา่ย]
 ภายใตแ้ท็บ [z4] (แท็บ [z2] ใน
โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน) เลอืก [ต ัง้ชว่ง
เวลาถา่ย] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

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

3 ต ัง้คา่ชว่งเวลาการถา่ยภาพและ
จํานวนภาพ
 เลอืกคา่ทีต่อ้งการตัง้ (ชัว่โมง: นาท:ี 
วนิาท ี/ จํานวนภาพ)

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ให ้<r> แสดงขึน้
 ตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม <0> 

(กลับไปยัง <s>)

 ชว่งเวลา
ตัง้คา่ไดต้ัง้แต ่[00:00:01] ถงึ [99:59:59]

 จํานวนภาพ
ตัง้คา่ไดต้ัง้แต ่[01] ถงึ [99] หากคณุตัง้คา่เป็น [00] กลอ้งจะทําการถา่ย
ภาพจนกระท่ังคณุหยดุตัง้ชว่งเวลาถา่ย

p การถา่ยภาพแบบกาํหนดชว่งเวลา
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4 เลอืก [ตกลง]
 การตัง้คา่ชว่งเวลาถา่ยจะแสดงบนหนา้จอ
เมนู

 เมือ่คณุออกจากเมนู <p> จะแสดง
บนแผง LCD

5 ถา่ยภาพ
 หลังจากทีถ่า่ยภาพแรก กลอ้งจะถา่ยภาพ
ตอ่ๆ ไปตามการตัง้คา่ชว่งเวลาถา่ย

 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลา 
<p> จะกะพรบิ

 หลังจากถา่ยภาพครบตามจํานวนทีต่ัง้คา่
ไว ้การถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลาจะ
หยดุลงและถกูยกเลกิอตัโนมัติ

ชว่งเวลา
จํานวนภาพ

ตัง้ชว่งเวลาถา่ย

 แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง
 แนะนําใหท้ดสอบถา่ยภาพ
 หลังจากการถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลาเริม่ขึน้ คณุสามารถกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
จนสดุเพือ่ถา่ยภาพตามปกต ิอยา่งไรก็ตาม ในเวลา 5 วนิาทกีอ่นการถ่ายภาพ
แบบกําหนดชว่งเวลาครัง้ตอ่ไป การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถ่ายภาพ การทํางานของเมนู 
การเลน่ภาพ และการทํางานอืน่ๆ จะถกูหยดุไว ้และกลอ้งจะกลบัสูส่ถานะพรอ้ม
ถา่ยภาพ

 ในขณะกลอ้งกําลังถา่ยภาพหรอืกําลังประมวลผลภาพ ซึง่จะตอ้งมกีารถา่ยภาพ
ครัง้ตอ่ไปตามทีต่ัง้คา่แบบกําหนดชว่งเวลาไว ้โดยการถา่ยภาพทีต่ัง้ไวใ้นชว่ง
เวลานัน้จะถกูยกเลกิไป ดังนัน้ กลอ้งจะถา่ยภาพไดจํ้านวนนอ้ยกวา่จํานวนภาพ
ถา่ยแบบกําหนดชว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไว ้

 ปิดสวติซอ์ตัโนมัตทํิางานพรอ้มกบัตัง้ชว่งเวลาถา่ย กลอ้งจะเปิดสวติซโ์ดย
อตัโนมัตปิระมาณ 1 นาทกีอ่นการถา่ยภาพครัง้ตอ่ไป

 การถ่ายภาพแบบกําหนดชว่งเวลาสามารถใชร้ว่มกบั ถา่ยภาพครอ่ม ถา่ยภาพ
ครอ่มสมดลุแสงขาว ถา่ยภาพซอ้น และโหมด HDR

 คณุสามารถหยดุการถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลาโดย เลอืก [ไมใ่ชง้าน] หรอื
ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
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p การถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลา

 อยา่หนักลอ้งชีไ้ปทางแหลง่แสงทีส่วา่งจา้ เชน่ ดวงอาทติย ์หรอืแสงจา้ทีเ่กดิ
จากฝีมอืมนุษย ์การกระทําเชน่นีอ้าจทําใหเ้ซนเซอรภ์าพหรอืสว่นประกอบภายใน
ของกลอ้งเสยีหายได ้

 หากสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนสต์ัง้คา่เป็น <AF> กลอ้งจะไมถ่า่ยภาพถา้
การโฟกสัไมส่มบรูณ์ แนะนําใหต้ัง้คา่เป็น <MF> และทําการโฟกสัดว้ยตนเอง

 การถ่ายภาพแบบ Live View การถา่ยภาพเคลือ่นไหว หรอืการเปิดหนา้กลอ้งคา้ง
ชตัเตอร ์ไมส่ามารถทํางานพรอ้มกบัการตัง้ชว่งเวลาถา่ย

 หากการถา่ยภาพใชเ้วลานาน แนะนําใหใ้ชอ้ปุกรณ์ตอ่ไฟ DC รุน่ DR-E6 (แยก
จําหน่าย) และอะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC รุน่ AC-E6N (แยกจําหน่าย)

 หากตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรน์านกวา่ชว่งเวลาการถา่ยภาพ เชน่ ใชก้ารเปิดรับแสง
นาน กลอ้งจะไมส่ามารถถา่ยภาพตามชว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไวไ้ด ้ดังนัน้ กลอ้งจะถา่ย
ภาพไดจํ้านวนนอ้ยกวา่จํานวนภาพถ่ายแบบกําหนดชว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไว ้นอกจากนี ้
จํานวนภาพอาจลดลงเมือ่ความเร็วชตัเตอรแ์ละชว่งเวลาถา่ยภาพเกอืบจะเหมอืน
กนั

 หากระยะเวลาในการบันทกึภาพลงในการด์นานกวา่ชว่งเวลาการถา่ยภาพทีต่ัง้คา่
ไว ้เนือ่งจากประสทิธภิาพของการด์หรอืการตัง้คา่การถา่ยภาพ ฯลฯ กลอ้งอาจจะ
ไมถ่า่ยภาพตามชว่งเวลาการถา่ยภาพทีต่ัง้คา่ไว ้

 หากคณุใชแ้ฟลชกบัการถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลา ตัง้คา่ชว่งเวลาการถา่ย
ภาพใหน้านกวา่การเตรยีมพรอ้มทํางานของแฟลช หากชว่งเวลาสัน้เกนิไป แฟลช
อาจจะไมทํ่างาน

 หากชว่งเวลาถา่ยภาพสัน้เกนิไป กลอ้งอาจไมทํ่าการถา่ยภาพหรอือาจถา่ยภาพ
โดยไมม่กีารโฟกสัอตัโนมัติ

 การถ่ายภาพแบบกําหนดชว่งเวลาจะถกูยกเลกิและรเีซ็ตเป็น [ไมใ่ชง้าน] หาก
คณุทําสิง่ใดตอ่ไปนี:้ ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>, แสดงหนา้จอการ
ถา่ยภาพแบบ Live View หรอืภาพเคลือ่นไหว, ตัง้คา่โหมดถา่ยภาพเป็น <F> 
หรอื <w/x> หรอืใช ้EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.510)

 หลังจากการถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลาเริม่ขึน้ คณุไมส่ามารถใชก้ารถา่ยภาพ
ดว้ยรโีมทคอนโทรลได ้(น.221) หรอืการถา่ยภาพสัง่การดว้ยรโีมททีอ่อกแบบมา
เพือ่ Speedlite ภายนอกสําหรับ EOS โดยเฉพาะ

 หากตาของคณุไมไ่ดอ้ยูท่ีเ่ลนสต์าของชอ่งมองภาพในระหวา่งการถา่ยภาพแบบ
กําหนดชว่งเวลา ใหใ้ชฝ้าปิดชอ่งมองภาพ (น.220) หากมแีสงจากแหลง่อืน่ๆ 
ลอดผ่านชอ่งมองภาพขณะถา่ยภาพ อาจสง่ผลกระทบตอ่การเปิดรับแสงได ้
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6
การถา่ยภาพ
แบบใชแ้ฟลช

บทนีอ้ธบิายวธิกีารถา่ยภาพดว้ยแฟลชในตัวกลอ้งและ Speedlite
ภายนอก (ซรีีส่ ์EX แยกจําหน่าย) วธิกีารตัง้คา่แฟลชบนหนา้จอ
เมนูของกลอ้ง และวธิกีารใชแ้ฟลชในตวักลอ้งเพือ่การถา่ยภาพ
แบบใชแ้ฟลชไรส้าย

 ไมส่ามารถใชแ้ฟลชไดก้บัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว เนือ่งจากแฟลชจะ
ไมทํ่างาน

 ถา่ยภาพครอ่มไมส่ามารถใชแ้ฟลชได ้
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ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์เพยีงกดปุ่ ม <D> 
เพือ่ยกแฟลชในตวักลอ้งขึน้สําหรับการถา่ยภาพ
แบบใชแ้ฟลช
กอ่นการถา่ยภาพ ใหต้รวจสอบวา่ [D] แสดง
ขึน้ในชอ่งมองภาพ หลังการถา่ยภาพ ใหใ้ชน้ิว้
ดันแฟลชในตัวกลอ้งกลับลงไปจนกระทั่งคลกิ
เขา้ที่

ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน คณุสามารถตัง้คา่แฟลชในตวักลอ้งดว้ยการควบคมุ
ทันใจไดโ้ดยขึน้อยูก่บัโหมดถา่ยภาพ (น.107)
ตารางดา้นลา่งนีแ้สดงการตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รูรับแสงทีใ่ชร้ว่มกบั
แฟลช

D การใชแ้ฟลชในตวักลอ้ง

โหมดถา่ยภาพ ความเร็วชตัเตอร์ คา่รรูบัแสง
d ตัง้คา่อตัโนมัต ิ(1/250 วนิาท ี- 1/60 วนิาท)ี ตัง้คา่อตัโนมตัิ

s ตัง้คา่เอง (1/250 วนิาท ี- 30 วนิาท)ี ตัง้คา่อตัโนมตัิ
f ตัง้คา่อตัโนมัต ิ(1/250 วนิาท ี- 30 วนิาท)ี ตัง้คา่เอง
a ตัง้คา่เอง (1/250 วนิาท ี- 30 วนิาท)ี ตัง้คา่เอง

F
การเปิดรับแสงดําเนนิตอ่ไปในขณะทีค่ณุกดปุ่ ม
ชตัเตอรค์า้งไวห้รอืในขณะทีก่ารตัง้เวลาคา้ง
ชตัเตอรก์ําลังทํางาน

ตัง้คา่เอง

การถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชในโหมด <f>
ในการปรับใหไ้ดค้า่การเปิดรับแสงแฟลชทีถ่กูตอ้ง กําลงัของแฟลชจะถกูตัง้โดย
อัตโนมัต ิ(ปรับคา่การเปิดรับแสงแฟลชอตัโนมตั)ิ เพือ่ใหต้รงกบัขนาดรรูับแสงทีต่ัง้
ดว้ยตนเอง ความเร็วชตัเตอรจ์ะถกูตัง้โดยอตัโนมัตไิวร้ะหวา่ง 1/250 วนิาท ี- 30 วนิาท ี
เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัความสวา่งของฉาก
ในสภาพแสงนอ้ย จะปรับคา่การเปิดรับแสงของวตัถหุลักดว้ยการวดัแสงแฟลช
อตัโนมัต ิและจะปรับคา่การเปิดรับแสงของฉากหลังดว้ยความเร็วชตัเตอรตํ์า่ทีต่ัง้คา่
โดยอตัโนมัต ิทัง้วตัถแุละฉากหลงัจะมกีารเปิดรับแสงอยา่งเหมาะสมและรับรูไ้ดถ้งึ
บรรยากาศ (การซงิคแ์ฟลชความเร็วต่ําอตัโนมัต)ิ หากคณุกําลังถอืกลอ้งถา่ย ใหถ้อื
ใหม่ั้นเพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งสัน่ แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง
เพือ่ป้องกนัการใชค้วามเร็วชตัเตอรตํ์า่ ใน [z1: ควบคมุแฟลช] ใหต้ัง้คา่ [ความ
เร็วซงิคแ์ฟลชในโหมด Av] เป็น [1/250-1/60 วนิาท ีอตัโนมตั]ิ หรอื [1/250 
วนิาท ี(คงที)่] (น.236)
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ระยะทีม่ผีลของแฟลชในตวักลอ้ง (เมตร/ฟตุโดยประมาณ)

* เมือ่ตัง้คา่ความไวแสง ISO สงูและระยะโฟกสัไกล อาจจะไมไ่ดค้า่แสงทีเ่หมาะสมทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัสภาวะของวัตถ ุฯลฯ

ความไวแสง ISO
(น.148)

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
มุมกวา้ง ระยะไกล
f/3.5 f/5.6

ISO 100 1 - 3.4 / 3.3 - 11.2 1 - 2.1 / 3.3 - 6.9

ISO 400 1 - 6.9 / 3.3 - 22.6 1 - 4.3 / 3.3 - 14.1

ISO 1600 1.7 - 13.7 / 5.6 - 44.9 1.1 - 8.6 / 3.6 - 28.2

ISO 6400 3.4 - 27.4 / 11.2 - 89.9 2.1 - 17.1 / 6.9 - 56.1

 ถอดเลนสฮ์ดูเมือ่ถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชในตัวกลอ้ง
 หากกลอ้งยังตดิเลนสฮ์ดูอยูห่รอืวตัถทุีต่อ้งการจะถ่ายอยูใ่กลเ้กนิไป แฟลชในตัว
กลอ้งจะถกูบดบงัและสว่นลา่งของภาพถา่ยอาจจะดมูดื

 อยา่ถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช หากแฟลชในตัวกลอ้งถกูกดลงโดยนิว้มอืของคณุหรอื
ไมไ่ดย้กขึน้อยา่งเต็มทีด่ว้ยเหตผุลอืน่ใดก็ตาม

หากคณุใชเ้ลนสถ์า่ยภาพไกลชว่งพเิศษหรอืเลนสท์ีม่คีา่รรูับแสงใหญแ่ละสว่นลา่ง
ของภาพดมูดื แนะนําใหใ้ช ้Speedlite ภายนอก (แยกจําหน่าย, น.233)
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การใชไ้ฟลดตาแดงกอ่นถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชสามารถชว่ยลดตาแดงได ้

1  เลอืก [เปิด/ปิด ลดตาแดง]
 ภายใตแ้ท็บ [z1] ใหเ้ลอืก [เปิด/ปิด 
ลดตาแดง] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ใชง้าน]
 สําหรับการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช เมือ่คณุ
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ ไฟลดตาแดงจะ
สวา่งขึน้

ปรับชดเชยระดับแสงแฟลชหากการเปิดรับแสงแฟลชของวตัถไุมไ่ดต้ามที่
ตอ้งการ คณุสามารถปรับการชดเชยระดับแสงแฟลชไดจ้นถงึ ±3 ระดับ โดยจะ
ปรับทลีะ 1/3 ระดับ

1 กดปุ่ ม <Q> (7)
 หนา้จอควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้

3 การลดตาแดง

y การชดเชยระดบัแสงแฟลชN

 คณุสมบัตลิดตาแดงจะทํางานไดด้ขี ึน้เมือ่สิง่ทีถ่า่ยมองไฟลดตาแดง เมือ่หอ้งมี
แสงสวา่งเพยีงพอ หรอืเมือ่คณุอยูใ่กลก้บัสิง่ทีถ่า่ย

 เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ สเกลทีแ่สดงอยูท่ีด่า้น
ลา่งของชอ่งมองภาพจะหดและปิดลง เพือ่ผลลัพธท์ีด่ทีีส่ดุ 
ใหถ้า่ยภาพหลงัจากการแสดงสเกลนี้ปิดลง

 ประสทิธภิาพของการลดตาแดงแตกตา่งออกไปโดยขึน้อยูก่บัแตล่ะสิง่ทีถ่า่ย
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2 เลอืก [y]
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลอืก [y*] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หนา้จอการตัง้คา่ชดเชยระดับแสงแฟลช
จะปรากฏขึน้

3 ปรบัปรมิาณการชดเชยแสงแฟลช
 เพือ่ทําใหร้ะดับแสงแฟลชสวา่งขึน้ ให ้
หมนุปุ่ ม <5> หรอื <6> ไปทางขวา 
(การเปิดรับแสงทีเ่พิม่ขึน้)
เพือ่ทําใหร้ะดับแสงแฟลชมดืลง ใหห้มนุ
ปุ่ ม <5> หรอื <6> ไปทางซา้ย 
(การเปิดรับแสงทีล่ดลง)

 เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ ไอคอน 
<y> จะปรากฏในชอ่งมองภาพ

 หลังจากการถา่ยภาพ ใหทํ้าตามขัน้ตอน
ที ่1 ถงึ 3 และตัง้คา่ปรมิาณการชดเชยระ
ดบัแสงแฟลชเป็น 0

 หาก [z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ (น.169) ถกูปรับไวเ้ป็นอยา่งอืน่นอก
เหนือจาก [ไมใ่ชง้าน] ภาพอาจยงัดสูวา่งอยูถ่งึแมจ้ะปรับลดการชดเชยระดับแสง
แฟลช

 หากชดเชยระดบัแสงแฟลชถกูตัง้คา่ไวก้บั Speedlite ภายนอก (แยกจําหน่าย, 
น.233) คณุจะไมส่ามารถตัง้คา่ชดเชยระดับแสงแฟลชดว้ยกลอ้งได ้หากตัง้คา่
ไวก้บัทัง้กลอ้งและ Speedlite ภายนอก การตัง้คา่ของ Speedlite จะมผีลทับการ
ตัง้คา่ของกลอ้ง

 ปรมิาณการชดเชยแสงแฟลชจะยังคงอยูแ่มว้า่คณุจะปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่
<2>

 นอกจากนีค้ณุยังสามารถปรับชดเชยระดบัแสงแฟลชดว้ย [ต ัง้คา่ระบบแฟลชใน
ตวักลอ้ง] ใน [z1: ควบคุมแฟลช] (น.235)

 คณุยงัสามารถใชก้ลอ้งเพือ่ตัง้คา่ชดเชยระดบัแสงแฟลชของ Speedlite ภายนอก 
ดว้ยวธิเีดยีวกนักบัแฟลชในตัวกลอ้ง
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ล็อค FE (แสงแฟลช) ใชเ้รยีกและล็อคแสงแฟลชทีเ่หมาะสมเพือ่สว่นทีต่อ้งการ
ของภาพ

1 กดปุ่ ม <D>
 แฟลชในตัวกลอ้งจะยกขึน้
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่แลว้ดใูนชอ่ง
มองภาพเพือ่ตรวจสอบวา่ไอคอน <D> 
สวา่งอยู่

2 โฟกสัไปยงัวตัถุ

3 กดปุ่ ม <A> (8)
 เล็งศนูยก์ลางชอ่งมองภาพไปทีว่ตัถทุีค่ณุ

ตอ้งการล็อคการเปิดรับแสงแฟลช จากนัน้
กดปุ่ ม <A>

 แฟลชจะยงิแฟลชนําและจะคํานวณกําลงั
แฟลชทีจํ่าเป็นแลว้เก็บไวใ้นหน่วยความจํา

 “FEL” จะแสดงในชอ่งมองภาพชัว่ขณะ
หนึง่ และ <d> จะสวา่งขึน้

 ในแตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <A> จะทําการ
ยงิแฟลชนําและคํานวณกําลังแฟลชแลว้
เก็บไวใ้นหน่วยความจํา

4 ถา่ยภาพ
 จัดองคป์ระกอบภาพและกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
จนสดุ

 แฟลชจะยงิ และภาพจะถกูถา่ย

A ล็อคแฟลช FEN

 หากวตัถอุยูไ่กลเกนิไปและอยูน่อกระยะทําการของแฟลช ไอคอน <D> จะกะพรบิ 
ใหข้ยบัเขา้ใกลว้ตัถแุลว้ทําซ้ําขัน้ตอนที ่2 ถงึ 4

 ล็อค FE ไมส่ามารถทําไดร้ะหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View
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การใช ้Speedlite ซรีีส่ ์EX (แยกจําหน่าย) จะทําใหก้ารถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช
งา่ยขึน้
สําหรบัรายละเอยีดการใชง้าน โปรดดคููม่อืการใชง้าน Speedlite ซรีีส่ ์EX 
กลอ้งรุ่นนีเ้ป็นกลอ้ง Type-A ซึง่สามารถใชง้านคณุสมบัตทัิง้หมดของ Speedlite 
ซรีีส่ ์EX ได ้
หากตอ้งการตัง้คา่ระบบแฟลชและระบบสว่นตวัของแฟลชดว้ยเมนูของกลอ้ง 
ใหด้ทูีห่นา้ 235-243

 ชดเชยระดบัแสงแฟลช
ตัง้คา่โดยใชก้ารควบคมุทันใจ (น.56) หรอื [ต ัง้คา่ระบบแฟลชตดิต ัง้ภาย
นอก] ภายใต ้[z1: ควบคมุแฟลช] (น.240) ดว้ยควบคมุทันใจ คณุ
สามารถตัง้คา่การชดเชยระดับแสงแฟลชไดเ้ชน่เดยีวกับแฟลชในตัวกลอ้ง 
ดหูนา้ 230

 ล็อคแฟลช FE
ตัง้คา่สว่นนีโ้ดยวธิเีดยีวกันกับแฟลชในตัวกลอ้ง โปรดดขูัน้ตอนที ่2 ถงึ 4 
ในหนา้ 232

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
ตัง้คา่โหมดถา่ยภาพของกลอ้งเป็น <a> (ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง) หรอื 
<f> (ระบคุา่รรัูบแสง) และปรับการตัง้คา่รรัูบแสงกอ่นถา่ยภาพ

 เมือ่คณุใชง้าน Speedlite ทีม่โีหมดแฟลชกําหนดเอง ใหถ้า่ยภาพในโหมด
แฟลชกําหนดเอง

ความเร็วการซงิค์
กลอ้งสามารถซงิโครไนซก์บัแฟลชขนาดเล็กยีห่อ้อืน่ไดท้ีค่วามเร็ว 1/250 วนิาที
หรอืทีตํ่า่กวา่ ถา้เป็นกรณีของแฟลชสตดูโิอขนาดใหญ ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได ้
ทดสอบการซงิคแ์ฟลชกอ่นการถา่ยดว้ยความเร็วซงิคท์ีอ่ยูร่ะหวา่ง 1/60 วนิาท ี
กบั 1/30 วนิาท ีระยะเวลาของการฉายแฟลชของแฟลชแตล่ะตวัจะนานกวา่ของ
แฟลชขนาดเล็ก และแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะรุน่

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการถา่ยภาพแบบ Live View
หากคณุใชแ้ฟลชทีไ่มใ่ชข่องแคนนอนกับการถา่ยภาพแบบ Live View ใหต้ัง้คา่ 
[z6: ถา่ยภาพLVแบบเงยีบ] เป็น [ไมใ่ชง้าน] (น.272) แฟลชจะไมย่งิออก
มาหากตัง้คา่เป็น [โหมด 1] หรอื [โหมด 2]

Speedlite ของแคนนอนรุน่อืน่ๆ นอกเหนอืจากซรีีส่ ์EX

แฟลชทีไ่มใ่ชข่องแคนนอน

 หากใชง้านกลอ้งรว่มกบัแฟลชหรอือปุกรณ์เสรมิสําหรับแฟลชซึง่ออกแบบมาเพือ่
การใชง้านรว่มกบัยีห่อ้อืน่ กลอ้งอาจไมส่ามารถทํางานอยา่งสมบรูณ์แบบไดแ้ละ
อาจสง่ผลใหทํ้างานผดิปกติ

 อยา่ตดิตัง้แฟลชทีม่แีรงดนัไฟฟ้าสงูมากกบัชอ่งเสยีบแฟลชภายนอกของกลอ้ง 
เนื่องจากแฟลชอาจไมทํ่างาน
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ดว้ยแฟลชในตัวกลอ้งหรอืแฟลช Speedlite ซีรีส่ ์EX ภายนอกทีใ่ชก้บัการตัง้คา่
ระบบแฟลช คณุสามารถใชห้นา้จอเมนูของกลอ้งเพือ่ตัง้คา่ระบบแฟลชหรอื
ฟังกช์ัน่สว่นตวัของ Speedlite ภายนอกได ้หากคณุใช ้Speedlite ภายนอก 
ใหต้ดิ Speedlite กบักลอ้งและเปิด Speedlite กอ่นการต ัง้คา่ระบบแฟลช
สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัระบบแฟลช Speedlite ภายนอก โปรดดคููม่อืการ
ใชง้าน Speedlite

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

 หนา้จอการควบคมุแสงแฟลชจะปรากฏขึน้

2 เลอืกรายการทีต่อ้งการ
 เลอืกตัวเลอืกเมนูทีจ่ะตัง้คา่ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

หากตอ้งการเปิดใชก้ารถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช 
ใหต้ัง้คา่เป็น [ใชง้าน] หากตอ้งการใหย้งิแสง
ไฟชว่ยปรับโฟกสัเทา่นัน้ ใหต้ัง้คา่เป็น [ไม่
ใชง้าน]

สําหรับการวดัแสงแฟลชท่ัวไป ใหป้รับเป็น 
[ประเมนิ] หากเลอืก [เฉลีย่] การชดเชยระดบั
แสงแฟลชจะถกูเฉลีย่ไปท่ัวทัง้ฉากทีจ่ะวดั 
อาจจําเป็นตอ้งใชก้ารชดเชยระดับแสงแฟลช
โดยขึน้อยูก่บัฉาก การตัง้คา่นีม้ไีวสํ้าหรับผู ้
ใชง้านขัน้สงู

3 การต ัง้คา่แฟลชN

สอ่งแสงไฟแฟลช

E-TTL II
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คณุสามารถปรับความเร็วการซงิคแ์ฟลช
สําหรับการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชในโหมด
ระบคุา่รรัูบแสง <f>

 4: อตัโนมตั ิ
ความเร็วการซงิคแ์ฟลชจะปรับอตัโนมัตใินชว่งระหวา่ง 1/250 วนิาท ีถงึ 30 
วนิาท ีเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัความสวา่งของฉากหลัง และสามารถซงิคแ์ฟลช
ความเร็วสงูได ้

 6: 1/250-1/60 วนิาท ีอตัโนมตั ิ
ป้องกนัการใชค้วามเร็วชตัเตอรตํ์า่ในสภาวะแสงนอ้ย เหมาะสําหรับป้องกัน
ไมใ่หว้ัตถใุนภาพเบลอและปัญหากลอ้งสัน่ อยา่งไรก็ตาม ในขณะทีว่ัตถรัุบ
แสงแฟลชไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ฉากหลังจะมดื

 7: 1/250 วนิาท ี(คงที)่
ความเร็วการซงิคแ์ฟลชถกูตัง้คา่คงทีไ่วท้ี ่1/250 วนิาท ีซึง่เหมาะตอ่การ
ป้องกนัการเบลอของวัตถแุละปัญหากลอ้งสัน่มากกวา่การตัง้คา่ [1/250
-1/60 วนิาท ีอตัโนมตั]ิ อยา่งไรก็ตาม ในสภาวะแสงนอ้ย ฉากหลังของ
วัตถจุะออกมามดืกวา่การตัง้คา่ [1/250-1/60 วนิาท ีอตัโนมตั]ิ

ความเร็วซงิคแ์ฟลชในโหมด Av

หากตัง้คา่ [1/250-1/60 วนิาท ีอตัโนมตั]ิ หรอื [1/250 วนิาท ี(คงที)่] จะไม่
สามารถซงิคค์วามเร็วสงูไดเ้มือ่ใชโ้หมด <f> กบั Speedlite ภายนอก
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เมือ่คณุใชแ้ฟลชในตัวกลอ้งหรอืแฟลช 
Speedlite ซีรีส่ ์EX ภายนอกทีใ่ชก้บัการตัง้
คา่ระบบแฟลช คณุสามารถกดปุ่ ม <D> เพือ่
แสดงหนา้จอ [ต ัง้คา่ระบบแฟลชในตวั
กลอ้ง] หรอื [ต ัง้คา่ระบบแฟลชตดิต ัง้ภาย
นอก] ไดโ้ดยตรงโดยไมต่อ้งแสดงหนา้จอ
เมนูกอ่น

 ดว้ยแฟลชในตวักลอ้ง
กดปุ่ ม <D> สองคร ัง้
 กดปุ่ มเพือ่ยกแฟลชในตัวกลอ้ง
 กดปุ่ มนีอ้กีครัง้เพือ่แสดงหนา้จอ [ต ัง้คา่
ระบบแฟลชในตวักลอ้ง]

 หากตัง้คา่ [สอ่งแสงไฟแฟลช] เป็น 
[ไมใ่ชง้าน] หนา้จอ [z1: ควบคมุ
แฟลช] จะปรากฏขึน้ (น.235)

 ดว้ย Speedlite ภายนอก
กดปุ่ ม <D>
 เมือ่เปิด Speedlite ภายนอกแลว้ ใหก้ดปุ่ ม 

<D> เพือ่แสดงหนา้จอ [ต ัง้คา่ระบบ
แฟลชตดิต ัง้ภายนอก]

การแสดงหนา้จอการต ัง้คา่ระบบแฟลชโดยตรง

เมือ่คณุกดปุ่ ม <D> เพือ่แสดงหนา้จอการตัง้คา่ระบบแฟลช คณุจะไมส่ามารถตัง้คา่ 
[สอ่งแสงไฟแฟลช], [E-TTL II], [ความเร็วซงิคแ์ฟลชในโหมด Av] หรอื 
[ต ัง้คา่ C.Fn ของแฟลชภายนอก] ตัง้คา่ระบบเหลา่นีด้ว้ย [z1: ควบคมุแฟลช] 
แทน
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 โหมดทํางานแฟลช
โดยปกตแิลว้ ใหต้ัง้คา่เป็น [E-TTL II] เพือ่
เปิดใชก้ารถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงอัตโนมัติ
ดว้ยแฟลชในตัวกลอ้ง

หากตอ้งการตัง้คา่กําลังของแฟลชดว้ยตัวคณุ
เอง ใหเ้ลอืก [แฟลชกาํหนดเอง]
เลอืก [กาํลงัแสงแฟลช2] จากนัน้ตัง้คา่
ระดับแฟลชใหอ้ยูใ่นชว่ง 1/1 - 1/128 
(ปรับทลีะ 1/3 ระดับ) กอ่นการถา่ยภาพ

 ชตัเตอรซ์งิค ์
โดยปกตแิลว้ ใหต้ัง้คา่เป็น [มา่นชตัเตอร์
แรก] เพือ่ใหแ้ฟลชยงิทันททีีเ่ริม่เปิดรับแสง

หากตัง้คา่เป็น [มา่นชตัเตอรท์ี ่2] แฟลชจะยงิกอ่นทีช่ตัเตอรจ์ะปิดลงพอด ี
เมือ่รวมกับความเร็วชตัเตอรท์ีช่า้ คณุจะสามารถเก็บภาพเสน้แสงทีส่วยงาม เชน่ 
แสงของไฟหนา้รถยนตใ์นเวลากลางคนื ดว้ยความรูส้กึทีเ่ป็นธรรมชาตมิากขึน้ 
เมือ่ตัง้คา่การซงิคม์า่นชตัเตอรท์ีส่องรว่มกบั [E-TTL II] กลอ้งจะยงิแฟลชสอง
ครัง้ตอ่เนือ่งกนั ครัง้แรกเมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ และอกีครัง้ในทันทกีอ่น
ทีก่ารรับแสงจะสิน้สดุลง

การต ัง้คา่ระบบแฟลชในตวักลอ้ง

เมือ่ใชก้ารซงิคม์า่นชตัเตอรท์ีส่อง ใหต้ัง้คา่ความเร็วชตัเตอรเ์ป็น 1/25 วนิาทหีรอืชา้
กวา่ หากความเร็วชตัเตอรเ์ป็น 1/30 วนิาทหีรอืเร็วกวา่ การซงิคม์า่นชตัเตอรท์ีห่นึง่จะ
ถกูปรับใชโ้ดยอัตโนมัต ิแมว้า่จะตัง้คา่เป็น [มา่นชตัเตอรท์ ี ่2] ก็ตาม
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 ชดเชยแสงแฟลช2

สามารถปรับการตัง้คา่เชน่เดยีวกับขัน้ตอนที ่3 
ใน “การชดเชยระดับแสงแฟลช” ในหนา้ 230

 ระบบไรส้าย
ดว้ยการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชแบบไรส้าย 
(ดว้ยการสง่ขอ้มลูผา่นแสง) คณุสามารถใช ้
แฟลชในตัวกลอ้งเพือ่ควบคมุ Speedlite 
ภายนอกแบบไรส้ายได ้
สําหรับรายละเอยีด โปรดด ู“การถา่ยภาพแบบ
ใชแ้ฟลชไรส้าย” ในหนา้ 244
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การแสดงผลหนา้จอและตวัเลอืกการต ัง้คา่จะแตกตา่งออกไปขึน้อยูก่บัรุน่
ของ Speedlite ภายนอก, โหมดทํางานแฟลชในขณะน ัน้, การต ัง้คา่ระบบ
สว่นตวัของ Speedlite และอืน่ๆ
สําหรับฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้านไดก้บั Speedlite (แยกจําหน่าย) ของคณุ โปรดดคููม่อื
การใชง้าน Speedlite

ตวัอยา่งการแสดงผล

 โหมดทํางานแฟลช
คณุสามารถเลอืกโหมดทํางานแฟลชเพือ่ใหเ้หมาะกบัการถา่ยภาพโดยใช ้
แฟลชตามทีค่ณุตอ้งการได ้

[E-TTL II] เป็นโหมดมาตรฐานของ 
Speedlite ซรีีส่ ์EX สําหรับการถา่ยภาพแบบ
ใชแ้ฟลชอตัโนมัติ
[แฟลชกาํหนดเอง] ใชสํ้าหรับการตัง้คา่ 
[ระดบักาํลงัแสงแฟลช] ของ Speedlite 
ดว้ยตัวคณุเอง
สําหรับโหมดทํางานแฟลชอืน่ๆ โปรดดคููม่อื
การใชง้านของ Speedlite ทีส่ามารถใชก้บั
ฟังกช์ัน่นีไ้ด ้

การต ัง้คา่ระบบแฟลชภายนอก

โหมดทํางานแฟลช
ซมูแฟลช 
(การครอบคลมุแสงแฟลช)

ชดเชยระดบัแสงแฟลช

ระบบไรส้าย/
การควบคมุอตัราสว่นแฟลช

ชตัเตอรซ์งิค์ ถา่ยภาพครอ่มแสงแฟลช
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 ระบบไรส้าย / การควบคมุอตัราสว่นแฟลช
การถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชแบบไรส้าย (หลาย
ครัง้) สามารถทําไดด้ว้ยการสง่ขอ้มลูผา่นแสง
หรอืคลืน่วทิยุ
สําหรับรายละเอยีดของแฟลชแบบไรส้าย 
โปรดดคููม่อืการใชง้านของ Speedlite ที่
สามารถใชก้ับการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชแบบ
ไรส้าย ดว้ยแฟลชมาโคร (MR-14EX II ฯลฯ) 
ทีส่ามารถใชไ้ดก้บัการตัง้คา่ระบบแฟลช 
คณุสามารถตัง้คา่อตัราสว่นแฟลชระหวา่ง
แฟลชทวูป์หรอืหวัแฟลช A และ B หรอืใช ้
งานแฟลชไรส้ายทีม่แีฟลชตัวรอง
สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกับการควบคมุอตัรา
สว่นแฟลช โปรดดคููม่อืการใชง้านมาโครแฟลช

 ซูมแฟลช (การครอบคลมุแสงแฟลช)
ดว้ย Speedlite ทีม่หัีวแฟลชแบบซมูได ้คณุ
สามารถตัง้คา่การครอบคลมุแสงแฟลชได ้โดย
ปกตแิลว้ ใหต้ัง้คา่เป็น [อัตโนมัต]ิ เพือ่ทีก่ลอ้ง
จะทําการตัง้คา่การครอบคลมุแสงแฟลชโดย
อตัโนมัตเิพือ่ใหต้รงกบัทางยาวโฟกสัของเลนส์

 ชตัเตอรซ์งิค ์
โดยปกตแิลว้ ใหต้ัง้คา่เป็น [ซงิคม์า่นชตั
เตอรแ์รก] เพือ่ใหแ้ฟลชยงิทันททีีเ่ริม่เปิดรับ
แสง

หากตัง้คา่ [ซงิคม์า่นชตัเตอรท์ี ่2] แฟลชจะยงิกอ่นทีช่ตัเตอรจ์ะดับลงพอด ี
เมือ่รวมกบัความเร็วชตัเตอรท์ีช่า้ คณุจะสามารถเก็บภาพเสน้แสงทีส่วยงาม เชน่ 
แสงของไฟหนา้รถยนตใ์นเวลากลางคนื ดว้ยความรูส้กึทีเ่ป็นธรรมชาตมิากขึน้ 
เมือ่ตัง้คา่การซงิคม์า่นชตัเตอรท์ีส่องรว่มกบั [E-TTL II] กลอ้งจะยงิแฟลชสอง
ครัง้ตอ่เนือ่งกนั ครัง้แรกเมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ และอกีครัง้ในทันทกีอ่น
ทีก่ารรับแสงจะสิน้สดุลง
หากตัง้คา่ [ซงิคค์วามเร็วสงู] แฟลชจะสามารถใชง้านไดท้ีท่กุความเร็วชตัเตอร ์
ซึง่จะมปีระโยชนเ์มือ่คณุตอ้งการถา่ยภาพดว้ยการเบลอฉากหลัง (เปิดรรัูบแสง) 
ในสถานที ่เชน่ กลางแจง้ทีม่แีสงธรรมชาติ
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 ชดเชยระดบัแสงแฟลช
สามารถปรับการตัง้คา่เชน่เดยีวกับขัน้ตอนที ่3 
ใน “การชดเชยระดับแสงแฟลช” ในหนา้ 230
สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้าน 
Speedlite

 ถา่ยภาพครอ่มแสงแฟลช
ในขณะทีกํ่าลังแฟลชถกูเปลีย่นโดยอตัโนมัต ิ
กลอ้งจะถา่ยสามภาพ
สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้านของ 
Speedlite ทีใ่ชง้านไดก้บัการถา่ยภาพครอ่ม
แสงแฟลช

เมือ่ใชก้ารซงิคม์า่นชตัเตอรท์ีส่อง ใหต้ัง้คา่ความเร็วชตัเตอรเ์ป็น 1/25 วนิาทหีรอืชา้
กวา่ หากความเร็วชตัเตอรเ์ป็น 1/30 วนิาทหีรอืเร็วกวา่ การซงิคม์า่นชตัเตอรแ์รกจะ
ถกูปรับใชโ้ดยอัตโนมัตแิมว้า่จะตัง้คา่เป็น [ซงิคม์า่นชตัเตอรท์ ี ่2] ก็ตาม

 เมือ่ใช ้Speedlite ซรีีส่ ์EX ทีไ่มส่ามารถทํางานรว่มกบัการตัง้คา่ระบบแฟลช 
คณุจะสามารถตัง้คา่ตอ่ไปนี้ไดเ้ทา่นัน้: [สอ่งแสงไฟแฟลช], [E-TTL II] และ 
[ชดเชยระดบัแสงแฟลช] ภายใต ้[ต ัง้คา่ระบบแฟลชตดิต ัง้ภายนอก] 
([ชตัเตอรซ์งิค]์ ยังสามารถปรับใชก้บั Speedlite ซรีีส่ ์EX บางรุน่ไดอ้กีดว้ย)

 หากตัง้คา่การชดเชยระดับแสงแฟลชดว้ย Speedlite ภายนอกแลว้ คณุจะไม่
สามารถตัง้คา่การชดเชยระดับแสงแฟลชดว้ยกลอ้งได ้(การควบคมุทนัใจหรอืการ
ตัง้คา่ระบบแฟลชภายนอก) หากตัง้คา่ไวก้บัทัง้กลอ้งและ Speedlite ภายนอก 
การตัง้คา่ของ Speedlite จะมผีลทบัการตัง้คา่ของกลอ้ง
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สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัระบบสว่นตัวของ Speedlite ภายนอก โปรดดคููม่อื
การใชง้าน Speedlite

1 เลอืก [ต ัง้คา่ C.Fn ของแฟลชภาย
นอก]

2 ต ัง้ฟงักช์ ัน่ทีต่อ้งการ
 เลอืกหมายเลข จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เลอืกการตัง้คา่ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

1 เลอืก [ลบการต ัง้คา่]

2 เลอืกการต ัง้คา่ทีต่อ้งการจะลบ
 เลอืก [ลบการต ัง้คา่แฟลชในตวักลอ้ง], 

[ลบการต ัง้คา่แฟลชภายนอก] หรอื 
[ลบระบบสว่นตวัแฟลชภายนอกท ัง้
หมด] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เมือ่คณุเลอืก [ตกลง] การตัง้คา่แฟลชที่
เกีย่วขอ้งหรอืการตัง้คา่ระบบสว่นตัวทัง้
หมดจะถกูลบ

การต ัง้คา่ระบบสว่นตวัของ Speedlite ภายนอก

ลบการต ัง้คา่

เมือ่ใช ้Speedlite ซรีีส่ ์EX แฟลช Speedlite จะยงิแสงเต็มกําลังไฟเสมอ หากตัง้คา่ 
[โหมดวดัแสงแฟลช] ในระบบสว่นตัวของแฟลชเป็น [TTL] (แฟลชอตัโนมตั)ิ

ระบบสว่นตัว (P.Fn) ของ Speedite ไมส่ามารถตัง้คา่หรอืยกเลกิไดบ้นหนา้จอ 
[ควบคมุแฟลช] ของกลอ้ง ใหต้ัง้คา่นัน้กบั Speedlite
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แฟลชในตัวกลอ้งจะทํางานเป็นตัวหลักสําหรับ Speedlite ซีรีส่ ์EX ภายนอกของ
แคนนอนทีม่คีณุสมบัตติัวรองไรส้าย ซึง่จะสามารถสัง่ Speedlite ใหย้งิแฟลช
ดว้ยการสง่ขอ้มลูผา่นแสง
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดอ้า่นวธิกีารใชง้านและขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการ
ถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชแบบไรส้าย (ดว้ยการสง่ขอ้มลูผา่นแสง) ในคูม่อืการใชง้าน 
Speedlite

สําหรับการใช ้Speedlite (ตัวรอง) โปรดดคููม่อืการใชง้านและตัง้คา่ดังนี ้การตัง้
คา่ทีน่อกเหนอืจากทีอ่ยูด่า้นลา่งนีสํ้าหรับการควบคมุตัวรองจะตัง้คา่ดว้ยกลอ้ง 
Speedlite ตัวรองแบบตา่งๆ สามารถใชด้ว้ยกนัและควบคมุดว้ยกนัได ้
(1) ต ัง้คา่ Speedlite ภายนอกเป็นแฟลชตวัรอง
(2) ต ัง้คา่ชอ่งรบัสญัญาณ Speedlite เป็นชอ่งเดยีวกบัทีต่ ัง้คา่ไวท้ ี่

กลอ้ง*1

(3) สําหรบัอตัราควบคมุแฟลช ใหต้ ัง้กลุม่แฟลชตวัรอง
(4) วางกลอ้งและแฟลชตวัรองไวใ้นระยะทีแ่สดงดา้นลา่ง
(5) หนัเซนเซอรไ์รส้ายของแฟลชตวัรองไปทางกลอ้ง*2

การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายN

การต ัง้คา่ตวัรองและการวางตาํแหนง่

ตัวอยา่งการวางตําแหน่งแฟลชไรส้าย

ในอาคาร

นอกอาคาร

ประมาณ 10 เมตร/32.8 ฟตุ

ประมาณ 7 เมตร/
23.0 ฟตุ

ประมาณ 80°

ประมาณ 5 เมตร/
16.4 ฟตุ

ประมาณ 7 เมตร/
23.0 ฟตุ
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*1: หาก Speedlite ตวัรองไมม่ฟัีงกช์ัน่การตัง้คา่ชอ่งรับสญัญาณ แฟลชสามารถทํางานได ้
โดยไมจํ่ากดัการตัง้คา่ชอ่งสญัญาณของกลอ้ง

*2: ในหอ้งขนาดเล็ก แฟลชตัวรองอาจทํางานแมว้า่เซนเซอรไ์รส้ายจะไมห่นัไปทางกลอ้ง 
สญัญาณไรส้ายของกลอ้งสามารถสะทอ้นกบัผนังและสง่ไปถงึแฟลชตวัรองได ้เมือ่ใช ้
Speedlite ซรีีส่ ์EX กบัหน่วยปลอ่ยแสงคงที ่(หวัแฟลช) และเซนเซอรไ์รส้าย ใหทํ้าการ
ถา่ยภาพเมือ่แน่ใจวา่แฟลชจะยงิออกมา

 การยกเลกิการปิดสวติซอ์ตัโนมตัขิองแฟลชตวัรอง
หากตอ้งการยกเลกิการปิดสวติซอ์ตัโนมัตขิองแฟลชตัวรอง ใหก้ดปุ่ ม <A> 
ของกลอ้ง หากคณุใชง้านแฟลชกําหนดเอง กดปุ่ มทดลองยงิของแฟลชตัว
รองเพือ่ยกเลกิการปิดสวติซอ์ตัโนมัติ

ฟังกช์ัน่หลักของกลอ้งจะไมส่ามารถใชใ้นการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายดว้ยการสง่
ขอ้มลูผา่นคลืน่วทิยไุด ้
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ตารางดา้นลา่งนีแ้สดงการตัง้คา่การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายทีส่ามารถทําได ้
เลอืกการตัง้คา่ทีเ่หมาะสมกบัวตัถ,ุ สภาวะการถา่ยภาพ, จํานวนของ Speedlite 
ภายนอกทีค่ณุใช ้ฯลฯ

การต ัง้คา่ถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้าย

Speedlite ภายนอก
แฟลชใน
ตวักลอ้ง หนา้

การต ัง้คา่

จํานวน
อตัราสว่น
แฟลช 
A:B

ระบบ
ไรส้าย กลุม่แฟลช

อตัโนมตั ิ
(E-TTL II 
แฟลช
อตัโนมตั)ิ

เดีย่ว - - น.247 0 1 ทกุตวั

เดีย่ว - ใชง้าน น.249 0:3 -

หลายอนั - - น.250 0 1 ทกุตวั

หลายอนั ต ัง้คา่ - น.251 0 1(A:B)

หลายอนั - ใชง้าน
น.252

0+3 1 ทกุตัวและ 2

หลายอนั ต ัง้คา่ ใชง้าน 0+3 1(A:B)2

• ชดเชยระดบัแสงแฟลช
น.253

• ล็อคแฟลช FE

Speedlite ภายนอก
แฟลชใน
ตวักลอ้ง หนา้

การต ัง้คา่

จํานวน
อตัราสว่น
แฟลช 
A:B

ระบบ
ไรส้าย กลุม่แฟลช

แฟลช
กําหนดเอง

เดีย่ว/
หลายอนั

- -

น.254

0 1 ทกุตวั

หลายอนั ต ัง้คา่ - 0 1(A:B)

เดีย่ว/
หลายอนั

- ใชง้าน 0+3 1 ทกุตวัและ 2

หลายอนั ต ัง้คา่ ใชง้าน 0+3 1(A:B)2

แมว้า่คณุจะปิดใชง้านแฟลชในตวักลอ้งไมใ่หย้งิแฟลช แตแ่ฟลชดงักลา่วจะ
ยงัทาํงานเพือ่ควบคุมแฟลชตวัรองดว้ยการสง่ขอ้มลูผา่นแสง ดงันัน้ แฟลชที่
ถกูยงิออกมาเพือ่ควบคมุตัวรองอาจปรากฏในภาพได ้ขึน้อยูก่บัสภาวะการถ่ายภาพ
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หวัขอ้นีจ้ะแสดงการตัง้คา่แบบพืน้ฐานสําหรับ
การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายอตัโนมัติ
ดว้ย Speedlite ภายนอกหนึง่ตัว
ข ัน้ตอนที ่1 ถงึ 4 และ 6 ใชไ้ดก้บัการ
ถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายท ัง้หมด 
เพราะฉะน ัน้ ใหล้ะข ัน้ตอนเหลา่นีก้บัการ
ต ัง้คา่แฟลชแบบไรส้ายอืน่ทีจ่ะอธบิายใน
หนา้หลงัจากนี้
บนหนา้จอเมนู ไอคอน <0> และ <1> 
แสดงถงึ Speedlite ภายนอก และไอคอน 
<3> และ <2> แสดงถงึแฟลชในตัว
กลอ้ง

1 กดปุ่ ม <I> เพือ่ยกแฟลชในตวั
กลอ้ง
 สําหรับการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้าย 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดย้กแฟลชในตัว
กลอ้งขึน้แลว้

2 เลอืก [ควบคมุแฟลช]
 ภายใตแ้ท็บ [z1] ใหเ้ลอืก [ควบคมุ
แฟลช]

3 เลอืก [ต ัง้คา่ระบบแฟลชในตวักลอ้ง]

การถา่ยภาพแบบอตัโนมตัดิว้ย Speedlite ภายนอกหนึง่ตวั
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4 ต ัง้คา่ [โหมดทํางานแฟลช: E-TTL II]

5 ต ัง้คา่ [ระบบไรส้าย] เป็น [0]

6 ต ัง้คา่ [ชอ่งสญัญาณ]
 ตัง้คา่ชอ่งสญัญาณ (1-4) ใหเ้หมอืนกบั
ชอ่งของแฟลชตัวรอง

7 ต ัง้คา่ [กลุม่แฟลช] เป็น [1ทกุตวั]

8 ถา่ยภาพ
 ตัง้คา่กลอ้งและถา่ยภาพดว้ยวธิเีดยีวกัน
กบัทีถ่า่ยแบบใชแ้ฟลชธรรมดา

 หากตอ้งการหยดุถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช
ไรส้าย ใหต้ัง้คา่ [ระบบไรส้าย] เป็น 
[ไมใ่ชง้าน]

 แนะนําใหต้ัง้คา่ [E-TTL II] เป็น [ประเมนิ]
 ไมส่ามารถทําการยงิแฟลชทดสอบกบัแฟลชตัวรองได ้
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นีค่อืการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้าย
อัตโนมัตดิว้ย Speedlite ภายนอกหนึง่ตัว
และแฟลชในตัวกลอ้ง
คณุสามารถเปลีย่นอัตราสว่นแฟลชระหวา่ง 
Speedlite ภายนอกและแฟลชในตัวกลอ้ง
เพือ่ปรับมมุมองแสงเงาบนวัตถุ

1 ต ัง้คา่ [ระบบไรส้าย] เป็น [0:3]
 ในขัน้ตอนที ่5 ในหนา้ 248 ใหต้ัง้คา่ 

[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 
ภายนอกหนึง่ตวัและแฟลชในตวักลอ้ง

 หากกําลังแฟลชของแฟลชในตัวกลอ้งไมเ่พยีงพอ ตัง้คา่ความไวแสงใหส้งูขึน้ 
(น.148)

 อตัราสว่นแฟลช 8:1 ถงึ 1:1 จะเทยีบเทา่กบั 3:1 ถงึ 1:1 ระดบั (โดยปรับทลีะ 
1/2 ระดับ)
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แฟลชตัวรองทีเ่ป็น Speedlite ภายนอกหลายตัว สามารถยงิแฟลชรวมกันเป็น
หนึง่หน่วย หรอืแยกเป็นกลุม่แฟลชตัวรองสําหรับการถา่ยภาพทีม่กีารควบคมุ
อัตราสว่นแฟลช
การตัง้คา่พืน้ฐานจะแสดงอยูด่า้นลา่งนี ้ดว้ยการเปลีย่นการตัง้คา่ [กลุม่แฟลช] 
คณุสามารถถา่ยดว้ยการตัง้คา่แฟลชไรส้ายหลายแบบกับ Speedlite หลายตัว

การต ัง้คา่พืน้ฐาน:
โหมดทํางานแฟลช : E-TTL II
ระบบไรส้าย :0
ชอ่งสญัญาณ : (เหมอืนกนักบัแฟลช

ตัวรอง)

 [1ทกุตวั] การยงิแฟลช Speedlite ตวัรองหลายตวัรวมกนัเป็นหนึง่หนว่ย
ไดผ้ลดเีมือ่คณุตอ้งการกําลังแฟลชสงู แฟลช
ตัวรองทัง้หมดจะยงิออกมาทีกํ่าลังแฟลช
เดยีวกนั และจะถกูควบคมุเพือ่ใหไ้ดค้า่แสง
มาตรฐาน
ไมว่า่แฟลชตัวรองจะอยูใ่นกลุม่แฟลชใด (A, 
B หรอื C) แฟลชทัง้หมดจะยงิพรอ้มกันเป็น
กลุม่เดยีวกัน

1 ต ัง้คา่ [กลุม่แฟลช] เป็น [1ทกุตวั]

2 ถา่ยภาพ

การถา่ยภาพแบบอตัโนมตัดิว้ย Speedlite ภายนอกหลายตวั
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 [1 (A:B)] การยงิแฟลชตวัรองหลายตวัในหลายกลุม่แฟลช
คณุสามารถแบง่แฟลชตัวรองไปอยูใ่นกลุม่
แฟลช A หรอื B และเปลีย่นอตัราสว่นแฟลช
เพือ่ใหไ้ดล้กูเลน่ของแสงทีต่อ้งการ
โปรดดคููม่อืการใชง้าน Speedlite และตัง้คา่
แฟลชตัวรองหนึง่ตัวเขา้ไปในกลุม่แฟลช A 
และแฟลชตัวรองอกีตัวหนึง่เขา้ไปในกลุม่
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

หากตัง้คา่ [กลุม่แฟลช] เป็น [1 (A:B)] กลุม่ C จะไมย่งิแฟลชออกมา

อัตราสว่นแฟลช 8:1 ถงึ 1:1 ถงึ 1:8 จะเทยีบเทา่กบัระดับคา่แสง 3:1 ถงึ 1:1 ถงึ 1:3 
ระดบั (โดยปรับทลีะ 1/2 ระดบั)
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แฟลชในตัวกลอ้งก็สามารถรวมเขา้กบัการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายได ้
ดังคําอธบิายในหนา้ 250-251
การตัง้คา่พืน้ฐานจะแสดงอยูด่า้นลา่งนี ้ดว้ยการเปลีย่น [กลุม่แฟลช] คณุสามารถ
ถา่ยดว้ยการตัง้คา่แฟลชไรส้ายหลายแบบกบั Speedlite หลายตัว เสรมิเขา้กับ
แฟลชในตัวกลอ้ง

1 การต ัง้คา่พืน้ฐาน:
โหมดทํางานแฟลช : E-TTL II
ระบบไรส้าย : 0+3

ชอ่งสญัญาณ : (เหมอืนกนักบัแฟลช
ตัวรอง)

2 ต ัง้คา่ [กลุม่แฟลช]
 เลอืก [1ทกุตวัและ 2] หรอื 

[1(A:B)2]
 ดว้ย [1(A:B)2] ใหต้ัง้คา่อตัราสว่น
แฟลช A:B จากนัน้จงึถา่ยภาพ

การถา่ยภาพแบบอตัโนมตัดิว้ยแฟลชในตวักลอ้งและ 
Speedlite ภายนอกหลายตวั

A B

[1 ทกุตวัและ 2] [1 (A:B) 2]
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 ชดเชยระดบัแสงแฟลช
เมือ่ตัง้คา่ [โหมดทํางานแฟลช] เป็น [E-TTL II] จะสามารถตัง้คา่การชดเชย
ระดบัแสงแฟลชได ้การตัง้คา่การชดเชยระดบัแสงแฟลช (ดดูา้นลา่ง) ซึง่สามารถ
ตัง้คา่ไดจ้ะแตกตา่งกันไปขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ [ระบบไรส้าย] และ [กลุม่แฟลช]

ชดเชยระดบัแสงแฟลช
 ระดับทีต่ัง้ไวใ้นการชดเชยระดับแสงแฟลช
จะปรับใชก้บัทัง้แฟลชในตัวกลอ้งและ 
Speedlite ภายนอกทัง้หมด

ชดเชยแสงแฟลช 2
 การชดเชยระดับแสงแฟลชจะปรับใชก้ับ
แฟลชในตัวกลอ้งเทา่นัน้

ชดเชยแสงแฟลช 1
 ระดับทีต่ัง้ไวใ้นการชดเชยระดับแสงแฟลช
จะปรับใชก้บั Speedlite ภายนอกทัง้หมด

 ล็อคแฟลช FE
หากตัง้คา่ [โหมดทํางานแฟลช] เป็น [E-TTL II] คณุสามารถกดปุ่ ม <A> 
เพือ่ทําการล็อคแสงแฟลช (น.232) ได ้

การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายสรา้งสรรค์
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เมือ่ตัง้คา่ [โหมดทํางานแฟลช] เป็น [แฟลชกาํหนดเอง] จะสามารถตัง้คา่
ชดเชยแสงแฟลชดว้ยตวัเองได ้การตัง้คา่กําลงัแฟลชทีส่ามารถตัง้คา่ได ้([กาํลงั
แสงแฟลช 1], [กาํลงัแสงกลุม่ A] ฯลฯ) จะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ 
[ระบบไรส้าย] (ดดูา้นลา่ง)

ระบบไรส้าย: 0
 กลุม่แฟลช: 1ทกุตวั
การตัง้คา่แฟลชกําหนดเองจะปรับใชก้บั 
Speedlite ภายนอกทัง้หมด

 กลุม่แฟลช: 1 (A:B)
คณุสามารถตัง้คา่กําลังแฟลชแยกกนัได ้
สําหรับแฟลชตัวรองกลุม่ A และ B

ระบบไรส้าย: 0+3

 กลุม่แฟลช: 1ทกุตวัและ 2
สามารถตัง้คา่กําลังแฟลชแยกกันได ้
สําหรับ Speedlite ภายนอกและแฟลช
ในตัวกลอ้ง

 กลุม่แฟลช: 1 (A:B)2

คณุสามารถตัง้คา่กําลังแฟลชแยกกนัได ้
สําหรับแฟลชตัวรองกลุม่ A และ B และ
คณุยังสามารถตัง้คา่กําลังแฟลชสําหรับ
แฟลชในตัวกลอ้งไดอ้กีดว้ย

การต ัง้คา่กาํลงัแฟลชดว้ยตนเองสาํหรบัการ
ถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้าย
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7
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 (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.510) บน
คอมพวิเตอร ์คณุสามารถเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรแ์ละถา่ยภาพโดย
การควบคมุจากระยะไกลในขณะทีม่องผ่านหนา้จอคอมพวิเตอร ์สําหรับ
รายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้าน EOS Utility
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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
ความสวา่งทีใ่กลเ้คยีงกบัภาพทีจ่ะถา่ยจรงิ

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กลอ้งจะ
โฟกสัดว้ยวธิโีฟกัสอตัโนมัตปัิจจบุันทีต่ัง้
ไว ้(น.276)

 คณุยงัสามารถแตะบนหนา้จอเพือ่เลอืกใบ
หนา้หรอืวตัถ ุ(น.286)

4 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ
 กลอ้งจะถา่ยภาพ และภาพทีถ่า่ยจะแสดงบน
จอ LCD

 เมือ่สิน้สดุการแสดงภาพ กลอ้งจะกลับสู่
การถา่ยภาพแบบ Live View อกีครัง้โดย
อตัโนมัติ

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ออกจากการถา่ยภาพ
แบบ Live View

A การถา่ยภาพโดยใชจ้อ LCD

 ระยะมองเห็นของภาพอยูท่ีป่ระมาณ 100% (เมือ่ตัง้คา่คณุภาพในการบันทกึภาพ
เป็น JPEG 73)

 ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุสามารถเช็คระยะชดัลกึได ้โดยการกดปุ่ มเช็ค
ระยะชดัลกึ

 คณุยงัสามารถใชต้วัควบคมุรโีมท (แยกจําหน่าย, น.221) สําหรับการถา่ยภาพแบบ 
Live View
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A การถา่ยภาพโดยใชจ้อ LCD

ตัง้คา่ [z5: ถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW] 
(แท็บ [z3] ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน) เป็น 
[ใชง้าน]

จาํนวนของภาพทีถ่า่ยไดโ้ดยใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View (จํานวนภาพโดยประมาณ)

 จํานวนทีไ่ดน้ี้ข ึน้อยูก่บัการทดสอบดว้ยแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N ทีช่ารจ์ไฟจนเต็ม 
และตรงตามมาตรฐานของ CIPA (Camera & Imaging Products Association)

 ดว้ยแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N ทีช่ารจ์ไฟจนเต็ม การถา่ยภาพแบบ Live View อยา่ง
ตอ่เนือ่งสามารถทําไดป้ระมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท ีทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C / 73°F)

การเปิดใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View

อณุหภมู ิ อณุหภมูหิอ้ง 
(23°C / 73°F)

อณุหภมูติํา่ 
(0°C / 32°F)

ไมใ่ชแ้ฟลช 340 310
ใชแ้ฟลช 50% 300 270

 ในโหมด <8: x> ไมส่ามารถทําการถา่ยภาพแบบ Live View ได ้
 ในโหมด <8: FG> และโหมด <v: ABCD> ขอบเขตการถา่ย
ภาพจะแคบลง

 ในขณะทีแ่ฟลชกําลงัเตรยีมทํางาน “BUSY” จะแสดงบนจอ LCD และคณุไม่
สามารถดวูัตถไุด ้ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งจะลดลงดว้ยเชน่กนั

 อยา่หนักลอ้งชีไ้ปทางแหลง่แสงทีส่วา่งจา้ เชน่ ดวงอาทติย ์หรอืแสงจา้ทีเ่กดิ
จากฝีมอืมนุษย ์การกระทําเชน่นีอ้าจทําใหเ้ซนเซอรภ์าพหรอืสว่นประกอบภายใน
ของกลอ้งเสยีหายได ้

 ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพแบบ Live View อยูใ่นหนา้ 290-291

 คณุยงัสามารถโฟกสัไดโ้ดยกดปุ่ ม <p>
 เมือ่ใชแ้ฟลช จะมเีสยีงชตัเตอรด์งัขึน้สองครัง้ แตก่ลอ้งจะถา่ยภาพเพยีงหนึง่ภาพ
เทา่นัน้ และเวลาในการถา่ยภาพหลงัจากกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุจะนานกวา่การ
ถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพเล็กนอ้ย

 หากไมใ่ชง้านกลอ้งเป็นระยะเวลานาน กลอ้งจะปิดลงโดยอัตโนมัตหิลังจากเวลา
ทีต่ัง้ไวใ้น [52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ (น.66) หากตัง้คา่ [52: ปิดสวติซ์
อตัโนมตั]ิ เป็น [ไมใ่ชง้าน] การถา่ยภาพแบบ Live View จะสิน้สดุลงโดย
อตัโนมัตหิลงัจากประมาณ 30 นาท ี(กลอ้งยงัคงเปิดอยู)่

 ดว้ยสาย HDMI รุน่ HTC-100 คณุสามารถแสดงภาพแบบ Live View บนเครือ่งรับ
โทรทัศน์ได ้(น.373) โปรดทราบวา่จะไมม่กีารสง่สญัญาณเสยีงออก หากภาพไม่
ปรากฏบนจอโทรทศัน ์ใหต้รวจสอบวา่ไดต้ัง้คา่ [53: ระบบวดิโีอ] เป็น [สําหรบั 
NTSC] หรอื [สําหรบั PAL] อยา่งถกูตอ้งหรอืไม ่(ขึน้อยูก่บัระบบวดิโีอของ
โทรทัศน์ของคณุ)
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 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <B> การแสดงขอ้มลูจะเปลีย่นไป

การแสดงขอ้มลู

ความไวแสง ISO

จํานวนภาพทีถ่า่ยได/้วนิาททีีเ่หลอืของการตัง้เวลา

ตัวแสดงระดับคา่แสง/
ชว่งการถา่ยภาพครอ่ม

แฟลชพรอ้มทํางาน/ปิดแฟลช

ความเร็วชตัเตอร์

ระดบัแบตเตอรี่

จําลองระดบัแสง

โหมดขบัเคลือ่น

ความแรงของสญัญาณไรส้าย/
สถานะการสง่สญัญาณการด์ Eye-Fi

วธิโีฟกสัอตัโนฯ
•c: u + การตดิตาม
•o: FlexiZone - Multi
•d: FlexiZone - Single

ถา่ยภาพครอ่ม/
ถา่ยภาพครอ่มแสงแฟลช

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

ฮสิโตแกรม

คณุภาพในการบนัทกึ
ภาพ

ชตัเตอรแ์บบแตะ

ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

รปูแบบภาพ

ปรับแสงเหมาะสม
อัตโนมัติ

ถา่ยภาพ HDR/ถา่ยภาพซอ้น/ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ

ตัววัดระดับอเิล็กทรอนกิส์

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ/จํานวนภาพทีเ่หลอืในการถา่ยภาพซอ้น

โหมดวดัแสง

ชดเชยระดับแสงแฟลช

ล็อค AE

ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์

การควบคมุทนัใจ

ตัวแสดงการเชือ่มตอ่ GPS

ดภูาพแบบขยาย

เปลีย่นเป็นเลอืก
อตัโนมตั ิ(จดุ AF)

สมดลุแสงขาว

คา่รรัูบแสง

โหมดถา่ยภาพ/
ไอคอนแสดงฉาก

การโฟกสัอตัโนมัติ

จดุโฟกสัอตัโนมัต ิ(FlexiZone - Single)

เข็มทศิดจิติอล

คณุสามารถแกไ้ขขอ้มลูทีต่อ้งการใหแ้สดงเมือ่กดปุ่ ม <B> ได ้(น.262)
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 ฮสิโตแกรมสามารถแสดงไดโ้ดยการกดปุ่ ม <B> เมือ่ตัง้คา่ [z5: จําลอง
ระดบัแสง: ใชง้าน] (น.271) อยา่งไรก็ตาม ฮสิโตแกรมจะไมแ่สดงขึน้ในระหวา่ง
กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ

 คณุสามารถแสดงตัววัดระดบัอเิล็กทรอนกิสไ์ดโ้ดยการกดปุ่ ม <B> (น.72) 
โปรดทราบวา่หากวธิโีฟกสัอัตโนมัตติัง้คา่เป็น [u+การตดิตาม] หรอืกลอ้ง
เชือ่มตอ่อยูก่บัเครือ่งรับโทรทศันท์ีม่สีาย HDMI จะไมส่ามารถแสดงตัววดัระดับ
อเิล็กทรอนกิส์

 เมือ่ <g> แสดงเป็นสขีาว บง่บอกวา่ภาพแบบ Live View แสดงใหเ้ห็นระดับ
ความสวา่งทีใ่กลเ้คยีงกบัภาพทีจ่ะถา่ยจรงิ

 หาก <g> กะพรบิ บง่บอกวา่ภาพแบบ Live View แสดงความสวา่งทีแ่ตกตา่ง
จากผลการถ่ายภาพจรงิ อันเนือ่งมาจากสภาวะแสงนอ้ยหรอืแสงจา้ อยา่งไรก็ตาม 
ภาพจรงิทีบ่ันทกึจะเป็นไปตามการตัง้คา่การเปิดรับแสง โปรดทราบวา่น๊อยสอ์าจ
ปรากฏใหเ้ห็นชดัขึน้กวา่ภาพจรงิทีบ่นัทกึ

 เมือ่อยูใ่นโหมด <8: FG> การถา่ยภาพดว้ยแฟลชในโหมดถา่ยภาพ
พืน้ฐาน หรอืการตัง้คา่ [จําลองระดบัแสง: ใชง้าน] ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค์
และลดจุดรบกวนถา่ยหลายภาพ โหมด HDR เปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์หรอื
แฟลชถกูใช ้การจําลองระดบัแสงจะไมทํ่างาน (น.271) ไอคอน <g> และ
ฮสิโตแกรมจะแสดงเป็นสเีทา ภาพจะแสดงบนจอ LCD ทีค่วามสวา่งมาตรฐาน 
ฮสิโตแกรมอาจไมแ่สดงอยา่งสมบรูณ์ในสภาวะแสงนอ้ยหรอืแสงจา้

 จําลองระดับแสงจะไมทํ่างานในโหมด <v: ABCD> ไอคอน 
<g> จะแสดงเป็นสเีทา ฮสิโตแกรมจะไมแ่สดงขึน้

อยา่จบักลอ้งตรงตําแหนง่เดมิเป็นระยะเวลานาน
ถงึแมว้า่กลอ้งจะไมร่อ้นมาก การสมัผัสกบัตวักลอ้งสว่นเดมิเป็นเวลานาน อาจทําให ้
ผวิหนังมผีืน่แดงหรอืเม็ดพุพอง เนือ่งจากรอยแผลไหม ้แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง 
สําหรับบคุคลทีม่ปัีญหาระบบไหลเวยีนโลหติหรอืผวิหนังทีแ่พง้า่ย หรอืเมือ่ใชก้ลอ้ง
ในสถานทีท่ีร่อ้นมากๆ
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ในโหมดถา่ยภาพ <A> กลอ้งจะตรวจจับ ประเภทของฉากและตัง้คา่การตัง้
คา่ทัง้หมดโดยอตัโนมัตเิพือ่ใหเ้หมาะสมกับฉาก ประเภทของฉากทีต่รวจจับได ้
จะแสดงทีด่า้นซา้ยบนของหนา้จอ สําหรับบางฉากหรอืบางสภาวะการถา่ยภาพ 
ไอคอนทีแ่สดงอาจไมต่รงกบัฉากทีแ่ทจ้รงิ

*1:จะแสดงขึน้เมือ่ตัง้คา่วธิโีฟกสัอตัโนมัตเิป็น [u+การตดิตาม] หากตัง้คา่วธิโีฟกสั
อตัโนมัตอิืน่ ไอคอน “ไมใ่ชภ่าพบคุคล” จะแสดงขึน้แมว้า่จะตรวจพบบคุคลก็ตาม

*2:จะแสดงขึน้เมือ่เลนสท์ีต่ดิอยูม่ขีอ้มลูระยะทาง หากใชท้อ่ตอ่เสรมิหรอืเลนสร์ะยะใกล ้
ไอคอนทีแ่สดงอาจไมต่รงกบัฉากทีแ่ทจ้รงิ

*3:ไอคอนของฉากทีเ่ลอืกจากฉากทีส่ามารถตรวจจับไดจ้ะแสดงขึน้
*4:จะแสดงขึน้เมือ่อยูใ่นสภาวะทัง้หมดตอ่ไปนี:้
ฉากถา่ยภาพมดื ฉากกลางคนื และกลอ้งตดิอยูก่บัขาตัง้กลอ้ง

ไอคอนแสดงฉาก

วตัถุ ภาพบคุคล*1 ไมใ่ชภ่าพบุคคล

สฉีากหลงั

ฉากหลงั

เคลือ่น
ไหว

ฉากธรรมชาติ
และกลาง
แจง้

เคลือ่น
ไหว ใกล*้2

สวา่ง
สเีทา

ยอ้นแสง

ทอ้งฟ้า
สฟ้ีาออ่น

ยอ้นแสง

อาทติยต์ก *3 *3 สสีม้

สปอตไลท์

สน้ํีาเงนิเขม้ทีม่ดื

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
• EF500mm f/4L IS II USM • EF600mm f/4L IS II USM
• เลนสท์ีม่รีะบบลดภาพสัน่ ซึง่ออกสูต่ลาดในปี 2012 เป็นตน้มา

*4+*5:หากสภาวะในทัง้ขอ้ *4 และ *5 เกดิขึน้รว่มกนั ความเร็วชตัเตอรจ์ะลดลง

การจําลองภาพผลลัพธเ์ป็นฟังกช์ัน่ทีแ่สดงใหเ้หน็ลักษณะของภาพแบบ Live 
View เมือ่มกีารปรับใชร้ปูแบบภาพ สมดลุแสงขาว และฟังกช์ัน่การถา่ยภาพอืน่ๆ 
ในการตัง้คา่ปัจจบุัน
ขณะถา่ยภาพ ภาพแบบ Live View จะแสดงตามการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ตอ่ไปนีโ้ดย
อัตโนมตั ิแตอ่าจแตกตา่งจากภาพผลลัพธเ์ล็กนอ้ย

การจําลองภาพผลลพัธร์ะหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View
 รปูแบบภาพ

* ความคมชดั (สงู) ความเปรยีบตา่ง ความอิม่ตัวของส ีและโทนสจีะถกูแสดง
 สมดลุแสงขาว
 แกไ้ขสมดลุแสงขาว
 ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ
 ถา่ยภาพตามแสง/บรรยากาศ
 เบลอฉากหลัง (ในโหมด <C>)

* คณุสามารถตรวจสอบลกูเลน่ไดร้ะหวา่งขัน้ตอนการตัง้คา่เทา่นัน้ (ขณะ [จําลองการ
เบลอ] แสดงอยู)่

 โทนส ี(ในโหมด <P>)
 โหมดวดัแสง
 ระดับแสง (ตัง้คา่ [z5: จําลองระดบัแสง: ใชง้าน])
 ความชดัลกึ (ตัง้คา่ปุ่ มเชค็ระยะชดัลกึ เปิด)
 ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ
 แกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพ
 แกไ้ขความคลาดสี
 เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง
 อตัราสว่นภาพ (ยนืยันขอบเขตการถา่ยภาพ)

การจําลองภาพผลลพัธ์
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คณุสามารถเปลีย่นขอ้มลูทีจ่ะแสดงเมือ่กดปุ่ ม <B> ในระหวา่งการถา่ยภาพ
แบบ Live View หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหวได ้

1 เลอืก [เลอืกการแสดงผล LV โดยปุ่ ม 
z]
 ภายใตแ้ท็บ [53] เลอืก [เลอืกการแสดง
ผล LV โดยปุ่ ม z] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

 ต ัง้คา่การสลบัขอ้มลู Live View

1 เลอืก [ต ัง้คา่การสลบัขอ้มลู Live 
View]

2 เลอืกหมายเลข
 หมายเลขแทนจํานวนครัง้ในการกดปุ่ ม 

<B>
 เลอืกหมายเลขสําหรับขอ้มลูทีแ่สดงทีค่ณุ
ตอ้งการเปลีย่น จากนัน้กดปุ่ ม <B>

 คณุยังสามารถเอาเครือ่งหมาย [X] ออก
จากหมายเลขได ้แตไ่มส่ามารถเอาเครือ่ง
หมาย [X] ออกจากหมายเลขทัง้หมด

การตัง้คา่เริม่ตน้แสดงอยูด่า้นลา่งนี้

เลอืกการแสดงผลโดยปุ่ ม B

1 2 3 4
I ขอ้มลูถ่ายภาพเบือ้งตน้ k k k -

J ขอ้มลูถา่ยภาพแบบ
ละเอยีด - k k -

K ปุ่ มบนหนา้จอ k k k -

L ฮสิโตแกรม - - k -

M ตัววัดระดับ
อเิล็กทรอนกิส์ - - k -
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3 แกไ้ขตวัเลอืก
 เลอืกขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการแสดงและกดปุ่ ม 

<0> เพือ่เพิม่เครือ่งหมายถกู [X]
 สําหรับขอ้มลูทีค่ณุไมต่อ้งการแสดง ใหก้ด
ปุ่ ม <0> เพือ่เอาเครือ่งหมายถกู [X] 
ออก

 หลังจากเสร็จสิน้การตัง้คา่ ใหเ้ลอืก 
[ตกลง]

 ทําซ้ําขัน้ตอนที ่2 และ 3 ตามความจําเป็น
 ฮสิโตแกรม

• ความสวา่ง/RGB
คณุสามารถสลับการแสดงฮสิโตแกรมระหวา่ง [ความสวา่ง] และ [RGB] 
(น.352)

ตัง้คา่ดว้ย [ความสวา่ง/RGB] ใน [ฮสิโต
แกรม]

• ขนาดทีแ่สดง
คณุสามารถเปลีย่นขนาดทีแ่สดงของฮสิโตแกรม

ตัง้คา่ดว้ย [ขนาดทีแ่สดง] ใน [ฮสิโตแกรม]

 รเีซ็ต
หากตอ้งการกลับสูก่ารตัง้คา่เริม่ตน้ (น.262) 
ใหเ้ลอืก [รเีซ็ต] จากนัน้เลอืก [ตกลง]
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เมือ่แสดงภาพแบบ Live View หากคณุกดปุ่ ม <f>, <R>, <i> หรอื 
<D> หนา้จอการตัง้คา่จะปรากฏขึน้บนจอ LCD และคณุสามารถหมนุปุ่ ม 
<6> หรอื <5> เพือ่ตัง้คา่ฟังกช์ัน่การถา่ยภาพนัน้ๆ ได ้

การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ในการถา่ยภาพ

การต ัง้คา่ f / R / i / D

ดว้ยการถา่ยภาพแบบ Live View คณุไมส่ามารถตัง้คา่ <B> หรอื <M> สําหรับ
โหมดขับเคลือ่นได ้นอกจากนี ้การตัง้คา่การถา่ยภาพตอ่เนือ่งทีก่ําหนดไวก้บัการถ่าย
ภาพโดยใชช้อ่งมองภาพจะไมค่งอยูใ่นการถา่ยภาพแบบ Live View

เมือ่คณุตัง้คา่ w (วัดแสงบางสว่น) หรอื r (วดัแสงแบบจุด) วงกลมแสดงพืน้ทีว่ดั
แสงจะแสดงขึน้ทีก่ ึง่กลางหนา้จอ
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การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพ

ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุสามารถตัง้คา่ตอ่ไปนี:้ วธิโีฟกสัอตัโนมตั,ิ การ
โฟกสัอตัโนมัต,ิ โหมดขบัเคลือ่น, โหมดวดัแสง, คณุภาพของภาพ, สมดลุ
แสงขาว, รปูแบบภาพ, ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมัต ิและฟิลเตอรส์รา้งสรรค์
ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน คณุสามารถตัง้คา่ฟังกช์ัน่ทีแ่สดงอยูใ่นตารางในหนา้ 107 
(ยกเวน้เบลอฉากหลงั) รวมทัง้ฟังกช์ัน่ทีเ่ป็นตวัหนาทางดา้นบน

1 กดปุ่ ม <Q> (7)
 ฟังกช์ัน่ทีส่ามารถตัง้คา่ไดจ้ะแสดงขึน้

2 เลอืกฟงักช์ ัน่และต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกฟังกช์ัน่
 การตัง้คา่ของฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกและคําแนะนําคณุสมบัต ิ(น.75) จะปรากฏ
ขึน้

 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่ตัง้คา่ฟังกช์ัน่
 ในโหมด <8> และ <v> เลอืกตัวเลอืกโหมดถา่ยภาพทางดา้น
ซา้ยบนของหนา้จอ จากนัน้กดปุ่ ม <0> เพือ่เลอืกโหมดถา่ยภาพ

 เพือ่ตัง้คา่สมดลุแสงขาวอตัโนมัต ิเลอืก [Q] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เพือ่ตัง้คา่คณุภาพของภาพ RAW แกไ้ขสมดลุแสงขาว/ถา่ยภาพคร่อม
สมดลุแสงขาว พารามเิตอรร์ปูแบบภาพ หรอืลกูเลน่ฟิลเตอรส์รา้งสรรค ์
กดปุ่ ม <B>

 กดปุ่ ม <0> เพือ่กลับสูก่ารถา่ยภาพแบบ Live View
 คณุยังสามารถเลอืก [2] เพือ่กลับสูก่ารถา่ยภาพแบบ Live View

Q การควบคมุทนัใจ

เมือ่ใช ้[Servo AF] (น.275) คณุสามารถตัง้คา่คณุภาพของภาพเป็น 1 หรอื 
JPEG หากตัง้คา่เป็น 41 หรอื 61 ภาพจะถกูบนัทกึดว้ยคณุภาพแบบ 1
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ขณะทีด่ภูาพแบบ Live View คณุสามารถใชห้นึง่ในเจ็ดลกูเลน่ฟิลเตอร ์(ภาพ
หยาบ ขาว/ดํา ซอฟตโ์ฟกสั เอฟเฟคเลนสต์าปลา ลกูเลน่ศลิปะคมเขม้ ลกูเลน่
ภาพสน้ํีา ลกูเลน่กลอ้งของเลน่ และเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม) สําหรับการถา่ยภาพได ้
กลอ้งจะบันทกึเฉพาะภาพทีใ่ชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรคเ์ทา่นัน้ คณุยังสามารถถา่ย
ภาพไดโ้ดยไมต่อ้งเลอืกฟิลเตอรส์รา้งสรรค ์จากนัน้ปรับใชล้กูเลน่ในภายหลัง
แลว้บันทกึเป็นภาพใหม ่(น.399)

1 หมนุปุ่ มโหมดไปทีโ่หมดถา่ยภาพ
สรา้งสรรค์

2 กดปุ่ ม <Q> (7)
 หนา้จอควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้

3 เลอืก [x]
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืก [x] 

(ฟิลเตอรส์รา้งสรรค)์ ทางดา้นขวาของ
หนา้จอ

4 เลอืกฟิลเตอร์
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืกฟิลเตอร ์

(น.268)
 ภาพจะแสดงขึน้ดว้ยลกูเลน่ของฟิลเตอรท์ี่
ใช ้

 สําหรับเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม ใหก้ดปุ่ ม 
<W> <X> เพือ่เลือ่นกรอบสขีาวไปยัง
ตําแหน่งทีค่ณุตอ้งการใหภ้าพดคูมชดั

U การใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรคN์
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U การใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรคN์

5 ปรบัลกูเลน่ฟิลเตอร์
 กดปุ่ ม <B> (ยกเวน้ c)
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่ปรับลกูเลน่
ฟิลเตอร ์จากนัน้กดปุ่ ม <0>

6 ถา่ยภาพ
 ภาพจะถกูถา่ยดว้ยลกูเลน่ฟิลเตอรท์ีป่รับใช ้

เมือ่คณุตัง้คา่ฟิลเตอรส์รา้งสรรค ์การถา่ยภาพเดีย่วจะทํางานแมว้า่โหมดขบัเคลือ่น
จะถกูตัง้คา่เป็น <o> หรอื <i>

 คณุไมส่ามารถถา่ยภาพโดยใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรค ์หากคณุภาพในการบนัทกึเป็น 
RAW หรอื RAW+JPEG หรอืหากตัง้คา่ถ่ายภาพครอ่ม ถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสง
ขาว หรอืลดจุดรบกวนถา่ยหลายภาพไว ้

 ฮสิโตแกรมจะไมแ่สดงขึน้เมือ่คณุถา่ยภาพโดยใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรค์
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 G ภาพหยาบ ขาว/ดาํ
สรา้งภาพหยาบสขีาวดํา คณุสามารถเปลีย่นแปลงเอฟเฟคสขีาวดําโดยปรับ
ความเปรยีบตา่ง

 W ซอฟตโ์ฟกสั
ใหภ้าพดนุู่มนวล คณุสามารถเปลีย่นแปลงระดับความนุ่มนวลโดยปรับความ
เบลอ

 X เอฟเฟคเลนสต์าปลา
ใหเ้อฟเฟคของเลนสต์าปลา ภาพจะไดรั้บการบดิเบอืนทรงกระบอก
บรเิวณทีถ่กูตัดแตง่ไปตามขอบของภาพจะเปลีย่นไปโดยขึน้อยูก่บัระดับของ
เอฟเฟคฟิลเตอรน์ี ้และเนือ่งจากฟิลเตอรน์ีจ้ะขยายสว่นกลางของภาพ ความ
ละเอยีดทีบ่รเิวณกลางภาพอาจลดลง โดยขึน้อยูก่บัจํานวนพกิเซลทีใ่ชบ้นัทกึ
ภาพ โปรดตรวจสอบภาพบนหนา้จอขณะทีต่ัง้คา่ฟิลเตอรน์ี ้วธิโีฟกสัอตัโนมัติ
จะเป็น FlexiZone - Single (คงไวท้ีก่ ึง่กลาง)

 Y ลกูเลน่ศลิปะคมเขม้
ทําใหภ้าพดเูหมอืนภาพวาดสน้ํีามนัและวตัถดุเูป็นสามมติมิากขึน้ คณุสามารถ
ปรับความเปรยีบตา่งและความอิม่ตัวของสไีด ้โปรดทราบวา่วัตถบุางอยา่ง 
เชน่ ทอ้งฟ้าหรอืกําแพงสขีาว อาจไมส่ามารถประมวลผลใหม้รีะดับสทีีเ่รยีบ
เนยีนได ้และอาจจะดผูดิปกตหิรอืเห็นน๊อยสไ์ดช้ดัเจนขึน้

 Z ลกูเลน่ภาพสนํีา้
ทําใหภ้าพถา่ยดเูหมอืนภาพวาดสน้ํีาทีม่สีสีนันุ่มนวล คณุสามารถควบคมุ
ความทบึของสไีดโ้ดยการปรับลกูเลน่ฟิลเตอร ์โปรดทราบวา่มบีางฉาก เชน่ 
ฉากกลางคนืหรอืฉากทีม่แีสงนอ้ย อาจไมถ่กูประมวลผลใหม้รีะดับสทีีเ่รยีบ
เนยีนได ้และอาจดผูดิปกตหิรอืเห็นน๊อยสไ์ดช้ดัเจนขึน้

ลกัษณะของฟิลเตอรส์รา้งสรรค์
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U การใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรคN์

 H ลกูเลน่กลอ้งของเลน่
ทําใหม้มุภาพมดืและปรับใชโ้ทนสเีฉพาะทําใหภ้าพดเูหมอืนกบัภาพทีถ่า่ย
ดว้ยกลอ้งของเลน่ คณุสามารถเปลีย่นแปลงสเีพีย้นไดโ้ดยการปรับโทนสี

 c เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม
สรา้งเอฟเฟคฉากจําลอง คณุสามารถเปลีย่นบรเิวณทีภ่าพดคูมชดั ในขัน้ตอน
ที ่4 หากคณุกดปุ่ ม <u> (หรอืแตะ [T] บนหนา้จอ) คณุสามารถสลับ
ไปมาระหวา่งทศิทางแนวตัง้และแนวนอนของกรอบสขีาว วธิโีฟกสัอตัโนมัติ
จะเป็น FlexiZone - Single เพือ่โฟกสัทีก่ ึง่กลางของกรอบสขีาว

 ในการใชฟิ้ลเตอรภ์าพหยาบ ขาว/ดํา ลกูเลน่ภาพหยาบทีแ่สดงบนจอ LCD จะ
แตกตา่งจากลกูเลน่ภาพหยาบทีบ่ันทกึในภาพ

 ในการใชฟิ้ลเตอรซ์อฟตโ์ฟกสัและเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม ลกูเลน่ความเบลอทีแ่สดง
บนจอ LCD อาจจะแตกตา่งจากลกูเลน่ความเบลอทีบ่ันทกึในภาพ คณุสามารถ
ตรวจสอบลกูเลน่ความเบลอของภาพไดโ้ดยการกดปุ่ มเช็คระยะชดัลกึ
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z5 
เมือ่ปรับสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/ถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวไปที ่<A> ตัวเลอืกเมนู
เฉพาะการถา่ยภาพแบบ Live View จะปรากฏ
ขึน้ภายใตแ้ท็บ [z5] และ [z6] (แท็บ 
[z3] ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน)

ฟงักช์ ัน่ทีส่ามารถต ัง้คา่ไดบ้นหนา้จอเมนนูีป้รบัใชเ้ฉพาะการถา่ยภาพ
แบบ Live View จะไมท่ํางานกบัการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ (ไม่
สามารถต ัง้คา่ได)้

 ถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW
คณุสามารถตัง้คา่การถา่ยภาพแบบ Live View เป็น [ใชง้าน] หรอื 
[ไมใ่ชง้าน]

 วธิโีฟกสัอตัโนฯ
คณุสามารถเลอืก [u+การตดิตาม], [FlexiZone - Multi] หรอื 
[FlexiZone - Single] โปรดดหูนา้ 276-285 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่ว
กับวธิโีฟกสัอตัโนมัติ

 ชตัเตอรแ์บบแตะ
เพยีงแคแ่ตะหนา้จอ LCD คณุก็สามารถโฟกสัและถา่ยภาพไดโ้ดยอตัโนมัต ิ
สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 286

 แสดงตาราง
เมือ่ใช ้[3x3 l] หรอื [6x4 m] คณุสามารถแสดงเสน้ตารางเพือ่ชว่ย
ในการจัดระดับกลอ้งในแนวตัง้หรอืแนวนอน และเมือ่ใช ้[3x3+diag n] 
เสน้ตารางจะแสดงพรอ้มกบัเสน้ทแยง เพือ่ชว่ยในการจัดองคป์ระกอบภาพ
ใหม้คีวามสมดลุมากยิง่ขึน้โดยวางแนวจดุตัดไวเ้หนอืวตัถุ

3 การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ของเมนู
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3 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ของเมนู

 จําลองระดบัแสงN
จําลองระดับแสง จําลองและแสดงความสวา่ง (ระดับแสง) ในภาพจรงิทีจ่ะ
ออกมา
• ใชง้าน (g)
ความสวา่งของภาพทีแ่สดงจะใกลเ้คยีงกับความสวา่งจรงิ (ระดับแสง) 
ของภาพผลลัพธ ์หากคณุตัง้คา่ชดเชยแสง ความสวา่งของภาพจะเปลีย่น
ไปดว้ย

• ระหวา่ง e (E/g)
โดยปกตแิลว้ ภาพจะแสดงดว้ยความสวา่งมาตรฐาน เพือ่ทําใหภ้าพแบบ 
Live View สามารถมองเห็นไดง้า่ย (E) ภาพจะแสดงใหเ้ห็นความสวา่ง 
(ระดับแสง) ใกลเ้คยีงกบัภาพทีจ่ะถา่ยจรงิ เฉพาะในขณะทีค่ณุกดปุ่ มเชค็
ระยะชดัลกึคา้งไว ้(g)

• ไมใ่ชง้าน (E)
ภาพจะแสดงดว้ยความสวา่งมาตรฐาน เพือ่ทําใหภ้าพแบบ Live View 
สามารถมองเห็นไดง้า่ย แมว้า่คณุไดต้ัง้คา่ชดเชยแสง ภาพจะแสดงดว้ย
ความสวา่งมาตรฐาน
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z6 N

 ถา่ยภาพLVแบบเงยีบN
• โหมด 1
คณุสามารถลดเสยีงกลไกของกลอ้งขณะถา่ยภาพไดม้ากกวา่การถา่ยภาพ
โดยใชช้อ่งมองภาพ และสามารถทําการถา่ยภาพตอ่เนือ่งไดเ้ชน่กนั หาก
ตัง้คา่ <o> คณุสามารถถา่ยภาพตอ่เนือ่งดว้ยความเร็วสงูสดุได ้
ประมาณ 7.0 ภาพตอ่วนิาที

• โหมด 2
เมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ ภาพทีถ่า่ยจะมเีพยีงภาพเดยีว ในขณะทีค่ณุกด
ปุ่ มชตัเตอรค์า้งไว ้การทํางานของกลอ้งจะถกูหยดุไว ้แลว้เมือ่คณุลดการกด
ปุ่ มชตัเตอรม์าทีค่รึง่หนึง่ กลอ้งจะกลบัสูก่ารทํางานอกีครัง้
เสยีงถา่ยภาพจงึลดลง แมต้ัง้คา่เป็นถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ภาพทีถ่า่ยจะมเีพยีง
ภาพเดยีว

• ไมใ่ชง้าน
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน] หากคณุใชเ้ลนส ์TS-E 
(นอกเหนอืจากทีแ่สดงไวใ้น ) สําหรบัการปรบัเลือ่นหรอืเอยีงเลนส ์
หรอืหากคณุใชท้อ่ตอ่เสรมิ หากตัง้คา่ [โหมด 1] หรอื [โหมด 2] อาจไม่
ไดรั้บคา่แสงมาตรฐาน หรอือาจไมไ่ดรั้บคา่แสงทีส่มํา่เสมอ

 ระหวา่ง [โหมด 1] และ [ไมใ่ชง้าน] การทํางานภายในเทา่นัน้ทีแ่ตกตา่งกนั
ระหวา่งโหมดขบัเคลือ่นเดีย่วและการถา่ยภาพครัง้แรกในขณะถา่ยภาพตอ่เนือ่ง 
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งดว้ย [โหมด 1] จะมเีสยีงกลไกเหมอืนกบัการตัง้คา่ 
[ไมใ่ชง้าน] ใหก้บัการถา่ยครัง้ทีส่องและครัง้ตอ่ไป

 เมือ่ถ่ายภาพโดยใชแ้ฟลช การตัง้คา่ [ไมใ่ชง้าน] จะถกูปรับใช ้ไมว่า่จะมกีาร
ตัง้คา่ [ถา่ยภาพLVแบบเงยีบ] (คณุไมส่ามารถลดเสยีงกลไกขณะถา่ยภาพได)้

 เมือ่ใชง้านแฟลชทีไ่มใ่ชข่องแคนนอน ใหต้ัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน] แฟลชจะไมย่งิ
ออกมาหากตัง้คา่เป็น [โหมด 1] หรอื [โหมด 2]

 หากตัง้คา่ [โหมด 2] และคณุใชต้วัควบคมุรโีมท (น.221) การทํางานจะเหมอืน
กบัการทํางานของ [โหมด 1]
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3 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ของเมนู

 ระยะเวลาวดัแสงN
คณุสามารถเปลีย่นระยะเวลาแสดงการตัง้คา่การเปิดรับแสงได ้(เวลาล็อค AE)

หากคณุใชเ้ลนส ์TS-E17mm f/4L หรอื TS-E24mm f/3.5L II คณุสามารถใช ้
[โหมด 1] หรอื [โหมด 2]

การเลอืกใชร้ายการเมนูใดๆ ตอ่ไปนีจ้ะหยดุการถา่ยภาพแบบ Live View ใหก้ดปุ่ ม 
<0> เพือ่เริม่การถา่ยภาพแบบ Live View อกีครัง้
• [z3: เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น], [53: ทาํความสะอาดเซนเซอร]์, [54: ลบ
การต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมด] หรอื [54: zโปร.คมุระบบรุน่]



274

คณุสามารถเลอืกลกัษณะการโฟกสัอตัโนมตัใิหเ้หมาะกบัสภาวะการถา่ยภาพหรอื
วัตถ ุในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน กลอ้งจะตัง้ระบบโฟกสัทีเ่หมาะสมทีส่ดุใหโ้ดย
อัตโนมตัสํิาหรับโหมดถา่ยภาพแตล่ะโหมด

1 กดปุ่ ม <f>

2 เลอืกการโฟกสัอตัโนมตั ิ
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืกการโฟกสั
อตัโนมัตทิีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

X: AF ครัง้เดยีว
K: Servo AF

เหมาะสําหรบัใชถ้า่ยภาพวตัถทุีอ่ยูน่ ิง่ เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งคร ึง่หนึง่ 
กลอ้งจะทําการโฟกสัเพยีงคร ัง้เดยีว
 เมือ่จับโฟกัสไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอตัโนมัตจิะเปลีย่นเป็นสเีขยีวและมเีสยีงเตอืน
ดังขึน้

 ในขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่คา้งไว ้โฟกสัจะถกูล็อค จากนัน้คณุ
สามารถจัดองคป์ระกอบภาพใหมไ่ดต้ามตอ้งการ

การเลอืกการโฟกสัอตัโนมตัNิ

AF คร ัง้เดยีวสาํหรบัวตัถทุ ีอ่ยูน่ ิง่

หากไมส่ามารถโฟกสัได ้จดุ AF จะเปลีย่นเป็นสสีม้ หากเป็นเชน่นี้ จะถา่ยภาพไมไ่ด ้
แมจ้ะกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุก็ตาม ใหจั้ดองคป์ระกอบภาพใหมแ่ละลองโฟกสัอกีครัง้ 
หรอืดทูี ่“สภาวะการถา่ยภาพซึง่อาจทําใหย้ากตอ่การโฟกสั” (น.284)

หาก [z1: เสยีงเตอืน] ถกูตัง้คา่เป็น [ปิด] เสยีงเตอืนจะไมด่ังขึน้เมือ่จับโฟกสัได ้
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การเลอืกการโฟกสัอตัโนมัตNิ

การโฟกสัอตัโนมตัแิบบนีเ้หมาะสําหรบัใชถ้า่ยภาพวตัถทุีก่าํลงัเคลือ่นที ่
ในขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งคร ึง่หนึง่คา้งไว ้กลอ้งจะจบัโฟกสัไปที่
วตัถอุยา่งตอ่เนือ่ง
 หากตัง้คา่โหมดขับเคลือ่นเป็นการถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู ความเร็วสงู
สดุจะอยูท่ีป่ระมาณ 5.0 ภาพตอ่วนิาท ีกลอ้งจะถา่ยภาพโดยเนน้ความเร็วใน
การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

 หากตัง้คา่โหมดขับเคลือ่นเป็นการถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ ความเร็วสงู
สดุจะอยูท่ีป่ระมาณ 3.0 ภาพตอ่วนิาท ีกลอ้งจะถา่ยภาพโดยเนน้ความเร็วใน
การถา่ยภาพโดยเนน้การตดิตามวัตถุ

 สําหรับการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งจะชา้ลง
 หากโฟกสัไดแ้ลว้ จดุ AF จะเปลีย่นเป็นสน้ํีาเงนิ ในกรณีนีเ้สยีงเตอืนจะไมด่ัง
ขึน้

 คา่การเปิดรับแสงจะถกูกําหนดในชว่งขณะทีถ่า่ยภาพ
 กลอ้งอาจไมส่ามารถโฟกัสไดถ้กูตอ้ง ขึน้อยูก่บัเลนสท์ีใ่ชแ้ละระยะระหวา่ง
วัตถแุละความเร็วของวัตถุ

 อาจเกดิการหลดุโฟกสั หากคณุทําการซมูอยา่งตอ่เนือ่งระหวา่งถา่ยภาพ 
ควรถา่ยภาพหลังจากทําการซมูเพือ่ใหไ้ดอ้งคป์ระกอบภาพตามตอ้งการ

Servo AF สาํหรบัวตัถทุ ีก่าํลงัเคลือ่นที่

 เมือ่ใช ้[Servo AF] คณุสามารถตัง้คา่คณุภาพของภาพเป็น 1 หรอื JPEG 
หากตัง้คา่เป็น 41 หรอื 61 ภาพจะถกูบนัทกึดว้ยคณุภาพแบบ 1

 เมือ่ตัง้คา่ [Servo AF] และลดจุดรบกวนถา่ยหลายภาพ [ลดจดุรบกวนค.ไวISO 
สงู] จะเปลีย่นเป็น [มาตรฐาน] โดยอัตโนมัติ
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คณุสามารถเลอืกวธิโีฟกัสอตัโนมัตเิพือ่ใหเ้หมาะกับสภาวะการถา่ยภาพและวตัถุ
ทีค่ณุตอ้งการถา่ยภาพ วธิโีฟกสัอตัโนมัตติอ่ไปนีม้ใีหม้ากับกลอ้ง: 
[u(ใบหนา้)+การตดิตาม] (น.277) [FlexiZone - Multi] (น.279) และ 
[FlexiZone - Single] (น.281)
หากคณุตอ้งการไดโ้ฟกสัทีแ่มน่ยํา ใหป้รับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนสไ์ปที ่
<MF> ขยายภาพและโฟกสัดว้ยตนเอง (น.288)

1 กดปุ่ ม <f>

2 เลอืกวธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ
 หมนุปุ่ ม <6> เพือ่เลอืกวธิโีฟกสั
อตัโนมัต ิจากนัน้กดปุ่ ม <0>

การโฟกสัดว้ยโฟกสัอตัโนมตั ิ
(วธิโีฟกสัอตัโนมตั)ิ

การเลอืกวธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ

 คณุยังสามารถตัง้คา่วธิโีฟกสัอัตโนมัตดิว้ย [z5: วธิโีฟกสัอตัโนฯ] (แท็บ [z3] 
ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน)

 ขัน้ตอนในหนา้ 277-282 ถอืวา่มกีารตัง้คา่ AF ครัง้เดยีว หากตัง้คา่เป็น Servo AF 
จดุโฟกสัอตัโนมัตจิะเปลีย่นเป็นสน้ํีาเงนิเมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ ในกรณีนี้เสยีงเตอืน
จะไมด่ังขึน้ (น.274)

 ในโหมด <8: 5C> Servo AF จะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัต ิและเมือ่จับโฟกสั
ไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอตัโนมัตจิะเปลีย่นเป็นสน้ํีาเงนิและเสยีงเตอืนจะดังขึน้
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การโฟกัสดว้ยโฟกัสอัตโนมัต ิ(วธิโีฟกัสอัตโนมัต)ิ

กลอ้งจะตรวจจับและโฟกัสบนใบหนา้บคุคล หากใบหนา้มกีารขยับ จดุโฟกสั
อัตโนมตั ิ<p> จะเคลือ่นทีเ่พือ่ตดิตามใบหนา้นัน้ไป

1 แสดงภาพแบบ Live View
 กดปุ่ ม <0>
 ภาพแบบ Live View จะปรากฏบนจอ LCD

2 ตรวจสอบจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
 เมือ่ตรวจพบใบหนา้ กรอบพืน้ทีแ่ละกรอบ 

<p> จะปรากฏขึน้สําหรับการโฟกสับน
ใบหนา้

 หากตรวจพบหลายใบหนา้ จะแสดงกรอบ 
<q> ใหใ้ชปุ้่ ม <9> เพือ่เลือ่นกรอบ 
<q> ไปบรเิวณใบหนา้ทีค่ณุตอ้งการ
โฟกสั

 คณุยังสามารถแตะหนา้จอ LCD เพือ่เลอืก
ใบหนา้หรอืวตัถ ุหากวัตถนัุน้ไมใ่ชใ่บหนา้ 
<z> จะแสดงขึน้

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสั
 หากไมส่ามารถตรวจพบใบหนา้ หรอืหาก
คณุไมไ่ดแ้ตะทีจ่อ LCD กลอ้งจะเปลีย่น
การโฟกัสเป็น FlexiZone - Multi แบบ
เลอืกอัตโนมัต ิ(น.279)

 เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอตัโนมตัจิะ
เปลีย่นเป็นสเีขยีวและมเีสยีงเตอืนดังขึน้

 หากไมส่ามารถโฟกสัได ้จดุโฟกัส
อตัโนมัตจิะเปลีย่นเป็นสสีม้

4 ถา่ยภาพ
 ตรวจสอบโฟกัสและคา่แสง จากนัน้กดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ (น.256)

u(ใบหนา้)+การตดิตาม:c

กรอบพืน้ที่
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 การโฟกสัวตัถอุ ืน่นอกเหนอืจากใบหนา้บคุคล
กดปุ่ ม <0> หรอื <L> และกรอบโฟกสัอัตโนมัต ิ<z> จะปรากฏขึน้
ตรงกลางหนา้จอ จากนัน้ใช ้<9> เพือ่เลือ่นกรอบโฟกสัอตัโนมัตไิปบน
วัตถทุีต่อ้งการ เมือ่กรอบโฟกัสอตัโนมัต ิ<z> จับโฟกสัไดแ้ลว้ กรอบจะ
ตดิตามวตัถไุปตลอดแมว้า่วัตถจุะเคลือ่นทีห่รอืคณุจัดองคป์ระกอบภาพใหม่

 หากใบหนา้ไมอ่ยูใ่นโฟกสั จะไมส่ามารถตรวจจับใบหนา้ได ้ปรับโฟกสัดว้ยตนเอง 
(น.288) เพือ่ใหส้ามารถตรวจจับใบหนา้ จากนัน้ทําการโฟกสัอตัโนมัติ

 วตัถอุืน่นอกเหนอืจากใบหนา้บคุคลอาจถกูตรวจพบเป็นใบหนา้ได ้
 การตรวจจับใบหนา้จะไมทํ่างานหากใบหนา้ในภาพมขีนาดเล็กมากหรอืใหญม่าก 
สวา่งหรอืมดืเกนิไป หรอืถูกซอ่นเป็นบางสว่น

 <p> อาจครอบคลมุเพยีงบางสว่นของใบหนา้

 ใชก้รอบพืน้ทีเ่ป็นตวัระบตํุาแหน่ง และโฟกสัภายในกรอบพืน้ทีนั่น้
 ขนาดของกรอบโฟกสัอัตโนมัตจิะเปลีย่นไปขึน้อยูก่บัวัตถุ
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การโฟกัสดว้ยโฟกัสอัตโนมัต ิ(วธิโีฟกัสอัตโนมัต)ิ

คณุสามารถใชจ้ดุโฟกสัไดถ้งึ 35 จดุ สําหรับการโฟกสัพืน้ทีก่วา้ง (เลอืกอตัโนมัต)ิ 
พืน้ทีก่วา้งนีย้ังสามารถแบง่ออกเป็น 9 โซนสําหรับการโฟกัส (เลอืกโซน)

1 แสดงภาพแบบ Live View
 กดปุ่ ม <0>
 ภาพแบบ Live View จะปรากฏบนจอ LCD

2 เลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตัOิ
 การกดปุ่ ม <0> หรอื <L> จะสลับ

ระหวา่งการเลอืกอตัโนมัตแิละการเลอืกโซน 
ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน จะตัง้คา่โดยการ
เลอืกอัตโนมัติ

 ใชปุ้่ ม <9> เพือ่เลอืกโซน หากตอ้งการ
กลับสูโ่ซนกลาง ใหก้ดปุ่ ม <0> หรอื 
<L> อกีครัง้

 คณุยังสามารถแตะหนา้จอ LCD เพือ่เลอืก
โซนได ้เมือ่โซนถกูเลอืกแลว้ แตะที ่
[w] บนหนา้จอเพือ่เปลีย่นเป็นเลอืก
อตัโนมัติ

FlexiZone - Multi: o

กรอบพืน้ที่
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3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 เล็งจุดโฟกสัอัตโนมัตไิปยังวัตถ ุและกด
ปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

 เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอัตโนมตัจิะ
เปลีย่นเป็นสเีขยีวและมเีสยีงเตอืนดังขึน้

 หากไมส่ามารถโฟกสัได ้กรอบพืน้ทีจ่ะ
เปลีย่นเป็นสสีม้

4 ถา่ยภาพ
 ตรวจสอบโฟกัสและคา่แสง จากนัน้กดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ (น.256)

 หากกลอ้งไมโ่ฟกสัวัตถุเป้าหมายทีต่อ้งการดว้ยการเลอืกจดุ AF แบบอัตโนมัต ิให ้
เลอืกโซนหรอืเปลีย่นวธิโีฟกสัอัตโนมัตเิป็น [FlexiZone - Single] และโฟกสั
ใหมอ่กีครัง้

 ความแตกตา่งของจํานวนจุด AF ขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ [z4: อตัราสว่นภาพ] 
มจีุด AF 35 จุดทีอ่ตัราสว่นภาพ [3:2] มจีดุ AF 25 จุดทีอ่ตัราสว่นภาพ [4:3] 
และ [1:1] และมจีุด AF 21 จดุทีอ่ัตราสว่นภาพ [16:9] และมโีซนสามโซนที่
อตัราสว่นภาพ [16:9]

 สําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว มจีุด AF 21 จุดและมสีามโซน
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กลอ้งจะโฟกสัโดยใชจ้ดุโฟกสัอัตโนมัตจิุดเดยีว ซึง่ไดผ้ลดเีมือ่คณุตอ้งการ
โฟกสัไปยังวัตถทุีเ่จาะจง

1 แสดงภาพแบบ Live View
 กดปุ่ ม <0>
 ภาพแบบ Live View จะปรากฏบนจอ LCD
 จดุโฟกสัอัตโนมัต ิ< > จะปรากฏขึน้
 ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว หากตัง้คา่ 

[Servo AF ภาพเคลือ่นไหว] เป็น 
[ใชง้าน] จะแสดงจดุโฟกัสอตัโนมัตทิี่
มขีนาดใหญข่ึน้

2 เลือ่นจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
 ใช ้<9> เพือ่เลือ่นจดุโฟกัสอตัโนมัติ
ไปยังตําแหน่งทีค่ณุตอ้งการโฟกสั (ไม่
สามารถเลือ่นไปตรงขอบของหนา้จอ)

 กดปุ่ ม <0> หรอื <L> จดุโฟกสั
อตัโนมัตจิะกลับไปทีก่ ึง่กลางของหนา้จอ

 คณุยังสามารถแตะหนา้จอ LCD เพือ่
เลือ่นจดุโฟกัสอตัโนมัตไิด ้

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 เล็งจุดโฟกสัอัตโนมัตไิปยังวัตถ ุและกด
ปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

 เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอตัโนมตัจิะ
เปลีย่นเป็นสเีขยีวและมเีสยีงเตอืนดังขึน้

 หากไมส่ามารถโฟกสัได ้จดุโฟกัส
อตัโนมัตจิะเปลีย่นเป็นสสีม้

FlexiZone - Single: d

จดุโฟกสัอตัโนมัติ
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4 ถา่ยภาพ
 ตรวจสอบโฟกัสและคา่แสง จากนัน้กดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ (น.256)
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การโฟกสัอตัโนมตั ิ
 แมจ้ะโฟกัสไดแ้ลว้ การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่จะทําใหจั้บโฟกสัอกีครัง้
 ความสวา่งของภาพอาจเปลีย่นแปลงในระหวา่งและหลังจากทําการโฟกสั
อตัโนมตัิ

 การโฟกสัอาจใชเ้วลานานขึน้หรอืความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจชา้ลง 
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับวตัถหุรอืสภาวะการถา่ยภาพ ฯลฯ

 หากแหลง่กําเนดิแสงเปลีย่นตําแหน่งในขณะทีแ่สดงภาพแบบ Live View 
อาจทําใหภ้าพหนา้จอไหวและโฟกัสไดย้ากขึน้ หากเกดิกรณีนีข้ ึน้ ใหอ้อก
จากการถา่ยภาพแบบ Live View และใชโ้ฟกสัอตัโนมตัใิตแ้หลง่กําเนดิ
แสงทีแ่ทจ้รงิทีค่ณุกําลังถา่ยภาพ

 หากตัง้คา่ [u+การตดิตาม] จะไมส่ามารถใชก้ารดภูาพแบบขยายได ้
 เมือ่ตัง้คา่ [FlexiZone - Multi] และคณุกดปุ่ ม <u> (หรอืแตะ <1> 
บนหนา้จอ) สว่นกลางของโซนทีเ่ลอืก (หรอืสว่นกลางของภาพทีเ่ลอืกโดย
อตัโนมตั)ิ จะถกูขยาย หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ จอแสดงภาพจะ
กลับไปเป็นปกตแิละกลอ้งจะทําการโฟกสั

 เมือ่ตัง้คา่ [FlexiZone - Single] และคณุกดปุ่ ม <u> (หรอืแตะ <1> 
บนหนา้จอ) พืน้ทีบ่รเิวณจดุโฟกสัอัตโนมัตจิะถกูขยาย กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่เพือ่โฟกสัระหวา่งการดภูาพแบบขยาย ซึง่ไดผ้ลดเีมือ่กลอ้งตดิอยูก่บัขา
ตัง้กลอ้งและคณุตอ้งการไดโ้ฟกสัทีแ่มน่ยํามาก หากจับโฟกสัไดย้ากเมือ่ใช ้
การดภูาพแบบขยาย ใหก้ลับสูก่ารแสดงภาพแบบปกตแิละใชโ้ฟกัสอตัโนมัต ิ
โปรดทราบวา่ความเร็วโฟกสัอัตโนมัตขิองการดภูาพแบบปกตแิละการดภูาพ
แบบขยายจะแตกตา่งกนั

 หากคณุขยายการดภูาพหลังจากโฟกสัดว้ย [FlexiZone - Multi] หรอื 
[FlexiZone - Single] ในระหวา่งการดภูาพแบบปกต ิอาจไมไ่ดโ้ฟกัสที่
แมน่ยํา

 ในโหมด Servo AF เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ในระหวา่งการดภูาพ
แบบขยาย จอแสดงภาพจะกลับไปเป็นปกตแิละกลอ้งจะทําการโฟกสั

ขอ้ควรทราบเกีย่วกบั AF

ดภูาพแบบขยาย
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สภาวะการถา่ยภาพซึง่อาจทําใหย้ากตอ่การโฟกสั
 วัตถทุีม่คีวามเปรยีบตา่งตํา่ เชน่ ทอ้งฟ้าสฟ้ีา พืน้ผวิสทีบึทีเ่รยีบแบน หรอืเมือ่
รายละเอยีดของเงาและไฮไลทห์ายไป

 วัตถใุนสภาวะแสงนอ้ย
 ลายทางและลวดลายแบบอืน่ๆ ทีม่สีสีนัแตกตา่งกนัตามแนวนอนเทา่นัน้
 วัตถทุีม่ลีวดลายเป็นแบบแผน (ตัวอยา่ง: กลุม่หนา้ตา่งของตกึสงู แป้นพมิพ์
คอมพวิเตอร ์ฯลฯ)

 เคา้โครงวัตถแุละลายเสน้ทีล่ะเอยีด
 ใตแ้หลง่กําเนดิแสงทีเ่ปลีย่นแปลงความสวา่ง ส ีหรอืลวดลายตลอดเวลา
 ฉากกลางคนืหรอืจดุแสง
 ภาพไหวใตแ้สงไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอืไฟ LED
 วัตถขุนาดเล็กมาก
 วัตถบุนขอบภาพ
 วัตถทุีถ่า่ยแบบยอ้นแสงมากๆ หรอืวัตถทุีม่ผีวิสะทอ้น (ตัวอยา่ง: รถทีม่ผีวิ
สะทอ้นในระดับสงู ฯลฯ)

 จดุโฟกสัอตัโนมตัคิรอบคลมุทัง้วตัถทุีอ่ยูใ่กลแ้ละอยูไ่กล (ตัวอยา่ง: สตัวใ์น
กรง ฯลฯ)

 วตัถใุนจดุโฟกสัทีข่ยบัอยูต่ลอดเวลาและไมส่ามารถหยดุนิง่ไดเ้นือ่งจากกลอ้ง
สัน่หรอืวตัถเุบลอ

 ทําการโฟกสัอัตโนมัตเิมือ่วตัถไุมอ่ยูใ่นโฟกสั
 ปรับใชเ้อฟเฟคซอฟตโ์ฟกสัเมือ่ใชเ้ลนสซ์อฟตโ์ฟกสั
 เมือ่ใชฟิ้ลเตอรแ์บบเทคนคิพเิศษ
 น๊อยส ์(จดุแสง ริว้ ฯลฯ) ปรากฏบนหนา้จอในระหวา่งการโฟกสัอัตโนมัติ
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 หากจับโฟกสัไมไ่ดด้ว้ยสภาวะการถา่ยภาพในหนา้กอ่นหนา้นี ้ใหป้รับสวติซเ์ลอืก
โหมดโฟกสัของเลนสไ์ปที ่<MF> และโฟกสัดว้ยตนเอง

 ขึน้อยูก่บัเลนสท์ีใ่ช ้การโฟกสัอาจใชเ้วลานานขึน้หรอือาจจับโฟกสัไดไ้มถ่กูตอ้ง 
สําหรับรายละเอยีด โปรดดจูากเวปไซตแ์คนนอน

 หากคณุถา่ยภาพวตัถบุรเิวณขอบภาพและวัตถุนัน้หลดุโฟกสัอยูเ่ล็กนอ้ย ใหเ้ล็ง
จดุโฟกสัอตัโนมัตหิรอืโซนกลางไปยงัวัตถุเพือ่โฟกสั โฟกสัอกีครัง้จากนัน้จงึถา่ย
ภาพ

 แสงไฟชว่ยปรับโฟกสัจะไมป่ลอ่ยออกมา อยา่งไรก็ตาม หากใช ้Speedlite ซรีีส่ ์
EX (แยกจําหน่าย) ซึง่ตดิตัง้ไฟ LED แสงไฟ LED จะเปิดขึน้เพือ่ชว่ยโฟกสัเมือ่
จําเป็น

 ในขณะดภูาพแบบขยาย การจับโฟกสัอาจทําไดย้ากขึน้เนือ่งจากการสัน่ของกลอ้ง 
แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง
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เพยีงแคแ่ตะหนา้จอ LCD คณุก็สามารถโฟกสัและถา่ยภาพไดโ้ดยอตัโนมัต ิ
ซึง่สามารถใชไ้ดใ้นโหมดถา่ยภาพทกุโหมด

1 แสดงภาพแบบ Live View
 กดปุ่ ม <0>
 ภาพแบบ Live View จะปรากฏบนจอ LCD

2 ใชง้านชตัเตอรแ์บบแตะ
 แตะที ่[y] ทางดา้นซา้ยลา่งของหนา้จอ
แตล่ะครัง้ทีค่ณุแตะบนไอคอน จะเป็นการ
สลับระหวา่ง [y] และ [x]

 [x] (ชตัเตอรแ์บบแตะ: เปิด)
คณุสามารถแตะทีจุ่ดเพือ่โฟกสัและถา่ย
ภาพ

 [y] (ชตัเตอรแ์บบแตะ: ปิด)
คณุสามารถแตะทีจ่ดุเพือ่โฟกสับนสิง่ทีค่ณุ
ตอ้งการโฟกสั กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ
เพือ่ถา่ยภาพ

3 แตะบนหนา้จอเพือ่ถา่ยภาพ
 แตะบนใบหนา้หรอืวตัถบุนหนา้จอ
 กลอ้งจะโฟกสัดว้ยวธิโีฟกัสอตัโนมัตทิีต่ัง้
คา่ไวต้รงจดุทีค่ณุแตะ (น.276-282)

 เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ จดุ AF จะเปลีย่นเป็น
สเีขยีวและภาพจะถกูถา่ยโดยอัตโนมตัิ

 หากไมส่ามารถโฟกสัได ้จดุ AF จะเปลีย่น
เป็นสสีม้และจะไมส่ามารถถา่ยภาพได ้
แตะบนใบหนา้หรอืวตัถบุนหนา้จออกีครัง้

x การถา่ยภาพดว้ยชตัเตอรแ์บบแตะ
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x การถา่ยภาพดว้ยชตัเตอรแ์บบแตะ

 แมว้า่คณุตัง้คา่โหมดขับเคลือ่นเป็น <o> หรอื <i> กลอ้งจะยงัคงถา่ยภาพ
ดว้ยโหมดถา่ยภาพเดีย่ว

 เมือ่คณุแตะหนา้จอ การทํางานของโฟกสัจะเป็น AF ครัง้เดยีว ไมว่า่จะตัง้คา่ [x: 
ชตัเตอรแ์บบแตะ] หรอื [การทาํงานของ AF] ก็ตาม

 ชตัเตอรแ์บบแตะไมส่ามารถทํางานรว่มกบัการแสดงภาพแบบขยายได ้
 หากตัง้คา่ฟิลเตอรส์รา้งสรรคเ์ป็นเอฟเฟคเลนสต์าปลา กลอ้งจะโฟกสัโดยใชจุ้ด 

AF ทีก่ ึง่กลางของหนา้จอ ไมว่า่คณุจะแตะทีตํ่าแหน่งใด
 หากตัง้คา่เป็นฟิลเตอรส์รา้งสรรคเ์อฟเฟคกลอ้งรเูข็ม ชตัเตอรแ์บบแตะจะไมทํ่า
งาน

 หากตัง้คา่ [FlexiZone - Multi] และ [y ชตัเตอรแ์บบแตะ: ปิด] ในโหมด
การถ่ายภาพพืน้ฐาน การโฟกสัดว้ยการแตะบนหนา้จอจะไมส่ามารถทําได ้

 เมือ่ตัง้คา่ [V ปุ่ มชตัเตอร ์กดครึง่หนึง่] เป็น [เร ิม่วดัแสง] หรอื [ล็อค AE 
(ขณะกดปุ่ มคา้งไว)้] ภายใต ้[8 C.Fn III-4: ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง] 
การโฟกสัอัตโนมัตจิะไมทํ่างาน

 คณุยงัสามารถตัง้คา่ชตัเตอรแ์บบแตะดว้ย [z5: ชตัเตอรแ์บบแตะ] (แท็บ 
[z3] ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน)

 หากตอ้งการถา่ยภาพดว้ยการเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์ใหแ้ตะทีห่นา้จอสองครัง้ 
การแตะครัง้แรกจะเริม่การเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์แตะอกีครัง้เพือ่ปิดหนา้กลอ้ง 
ควรระวงัอยา่ขยบักลอ้งขณะทีแ่ตะหนา้จอ
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คณุสามารถขยายภาพและโฟกสัอยา่งแมน่ยําไดโ้ดยใชก้ารโฟกสัดว้ยตนเอง

1 ปรบัสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนส์
ไปที ่<MF>
 หมนุวงแหวนโฟกัสของเลนสเ์พือ่โฟกสั
แบบหยาบ

2 แสดงกรอบขยายภาพ
 กดปุ่ ม <u>
 กรอบขยายภาพจะปรากฏขึน้
 คณุยังสามารถแตะที ่[1] บนหนา้จอเพือ่
ขยายภาพ

3 เลือ่นกรอบขยายภาพ
 ใช ้<9> เพือ่เลือ่นกรอบขยายภาพไป
ยังตําแหน่งทีค่ณุตอ้งการโฟกสั คณุยัง
สามารถแตะทีก่รอบเพือ่เลือ่นตําแหน่ง

 การกดปุ่ ม <0> หรอื <L> จะทําให ้
กรอบขยายภาพกลับไปทีต่รงกลางหนา้จอ

4 ขยายภาพ
 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <u> การขยาย
ของภาพจะเปลีย่นไปตามลําดับตอ่ไปนี:้

 เมือ่อยูใ่นขณะแสดงภาพแบบขยาย คณุ
สามารถใช ้<9> หรอืแตะสามเหลีย่ม
ระบทุศิทางทีแ่สดงทางดา้นบน ลา่ง ซา้ย 
และขวาของหนา้จอเพือ่เลือ่นดสูว่นตา่งๆ 
ของภาพทีถ่กูขยาย

MF: การโฟกสัดว้ยตนเอง

กรอบขยายภาพ

ล็อค AE

ตําแหน่งของภาพบรเิวณทีถ่กูขยาย

กําลังขยาย (โดยประมาณ)

แสดงภาพแบบปกต ิ9 1x 9 5x 9 10x
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MF: การโฟกสัดว้ยตนเอง

5 โฟกสัดว้ยตนเอง
 ในขณะทีม่องภาพขยาย ใหห้มนุวงแหวน
โฟกสัของเลนสเ์พือ่ปรับโฟกัส

 หลังจากจับโฟกสัไดแ้ลว้ ใหก้ดปุ่ ม <u> 
เพือ่กลับสูก่ารแสดงภาพแบบปกติ

6 ถา่ยภาพ
 ตรวจสอบคา่แสง จากนัน้กดปุ่ มชตัเตอร์
ลงจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ (น.256)

ในขณะแสดงภาพแบบขยาย การเปิดรบัแสงจะถกูล็อค (ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูับ
แสงจะแสดงเป็นสแีดง)
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ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพแบบ Live View
คุณภาพของภาพ
 เมือ่คณุถ่ายภาพดว้ยการใชค้วามไวแสง ISO สงู น๊อยส ์(เชน่ จุดแสงและแถบ
แสง) อาจปรากฏใหเ้ห็นชดัขึน้

 การถ่ายภาพในทีท่ีม่อีณุหภมูสิงูอาจสง่ผลใหเ้กดิน๊อยสห์รอืสผีดิเพีย้นในภาพได ้
 เมือ่ใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View ตอ่เนือ่งเป็นระยะเวลานาน อณุหภมูภิายในตวั
กลอ้งอาจจะสงูขึน้ และคณุภาพของภาพอาจลดลง ใหอ้อกจากการถา่ยภาพแบบ 
Live View เสมอเมือ่คณุไมไ่ดถ้า่ยภาพ

 หากคณุถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงนานในขณะทีอ่ณุหภมูภิายในตวักลอ้งสงู 
คณุภาพของภาพอาจลดลง ใหอ้อกจากการถา่ยภาพแบบ Live View แลว้รอ
สกัครูก่อ่นจะถา่ยภาพอกีครัง้

ไอคอนการเตอืนอุณหภมูภิายใน <s> สขีาวและ <E> สแีดง
 หากอณุหภมูภิายในตัวกลอ้งเพิม่สงูขึน้เนือ่งจากถา่ยภาพแบบ Live View เป็น
เวลานานหรอืภายใตอ้ณุหภมูแิวดลอ้มทีส่งู ไอคอนสขีาว <s> หรอืสแีดง 
<E> จะปรากฏขึน้

 ไอคอนสขีาว <s> บง่บอกวา่คณุภาพของภาพนิง่จะลดลง แนะนําใหค้ณุออก
จากการถา่ยภาพแบบ Live View ชัว่คราวและพักใหก้ลอ้งเย็นลงกอ่นเริม่ถา่ย
ภาพอกีครัง้

 ไอคอนสแีดง <E> บง่บอกวา่การถา่ยภาพแบบ Live View จะหยดุลงโดย
อตัโนมัตใินไมช่า้ หากเกดิกรณีนีข้ ึน้ คณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพไดอ้กีครัง้จนกวา่
อณุหภมูภิายในตวักลอ้งจะลดลง ใหอ้อกจากการถา่ยภาพแบบ Live View หรอื
ปิดกลอ้ง และพักกลอ้งชัว่ครู่

 การใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View ในทีอ่ณุหภมูสิงูเป็นระยะเวลานานจะสง่ผล
ใหไ้อคอน <s> หรอื <E> ปรากฏเร็วขึน้ ควรปิดกลอ้งตลอดเวลาเมือ่คณุไม่
ไดถ้า่ยภาพ

 หากอณุหภมูภิายในตัวกลอ้งสงู คณุภาพของภาพทีใ่ชค้วามไวแสง ISO สงูหรอื
เปิดรับแสงนานอาจลดลง แมก้อ่นทีไ่อคอนสขีาว <s> จะแสดงขึน้

ผลการถา่ยภาพ
 ขณะใชก้ารดภูาพแบบขยาย ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูับแสงจะแสดงเป็นสแีดง 
หากคณุถา่ยภาพขณะใชก้ารดภูาพแบบขยาย การเปิดรับแสงอาจไมเ่ป็นไปดังที่
ตอ้งการ ใหก้ลับสูก่ารดภูาพแบบปกตกิอ่นถา่ยภาพ

 แมว้า่คณุจะถ่ายภาพขณะใชก้ารดภูาพแบบขยาย พืน้ทีข่องภาพทีถ่า่ยไดจ้ะ
เหมอืนการดภูาพแบบปกติ
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ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพแบบ Live View
ภาพแบบ Live View
 ในสภาวะแสงนอ้ยหรอืแสงจา้ ภาพแบบ Live View อาจไมแ่สดงความสวา่งเดยีว
กบัภาพทีถ่า่ย

 แมจ้ะตัง้คา่ความไวแสง ISO ตํา่ น๊อยสอ์าจปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัในภาพแบบ Live 
View ทีแ่สดงอยูภ่ายใตแ้สงนอ้ย อยา่งไรก็ตาม เมือ่คณุถ่ายภาพ ภาพทีบ่นัทกึจะ
มน๊ีอยสล์ดลง (คณุภาพของภาพแบบ Live View แตกตา่งจากภาพทีบ่นัทกึ)

 หากแหลง่กําเนดิแสง (การสอ่งสวา่ง) ในภาพเปลีย่นแปลงไป ภาพหนา้จออาจ
ไหว หากเกดิกรณีนี้ข ึน้ ใหอ้อกจากการถา่ยภาพแบบ Live View และถา่ยภาพ
แบบ Live View อกีครัง้ใตแ้หลง่กําเนดิแสงทีแ่ทจ้รงิ

 หากคณุหนักลอ้งไปยังทศิทางอืน่ อาจทําใหส้ญูเสยีความสวา่งทีถ่กูตอ้งของภาพ
แบบ Live View ไปชัว่ขณะ รอจนกวา่ระดับความสวา่งคงทีแ่ลว้จงึถ่ายภาพ

 หากในภาพมแีหลง่กําเนดิแสงทีส่วา่งจา้ พืน้ทีส่วา่งอาจแสดงเป็นสดํีาบนจอ LCD 
อยา่งไรก็ตาม ภาพจรงิทีถ่า่ยจะแสดงพืน้ทีส่วา่งอยา่งถกูตอ้ง

 ในสภาวะแสงนอ้ย หากคณุตัง้คา่ [52: ความสวา่งจอ LCD] เป็นสวา่งจา้ ภาพ
แบบ Live View อาจมน๊ีอยสห์รอืสผีดิเพีย้นได ้อยา่งไรก็ตาม น๊อยสห์รอืสผีดิ
เพีย้นจะไมถ่กูบันทกึลงในภาพทีถ่า่ย

 เมือ่คณุขยายภาพ ความคมชดัของภาพอาจดเูดน่ชดักวา่ภาพจรงิ
ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั
 ในระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View การตัง้คา่ระบบสว่นตวับางอยา่งจะไม่
ทํางาน (น.411)

เลนสแ์ละแฟลช
 หากเลนสท์ีต่ดิมรีะบบลดภาพสัน่และคณุปรบัสวติซร์ะบบลดภาพสัน่ (IS) ไปที ่

<1> ระบบลดภาพสัน่จะทํางานตลอดเวลาแมค้ณุจะไมไ่ดก้ดปุ่ มชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่ก็ตาม ระบบลดภาพสัน่จะใชพ้ลงังานแบตเตอรีแ่ละอาจลดจํานวนภาพที่
ถา่ยไดล้งโดยขึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ยภาพ เมือ่ไมจํ่าเป็นตอ้งใชร้ะบบลดภาพสัน่ 
เชน่ เมือ่ใชข้าตัง้กลอ้ง แนะนําใหป้รบัสวติซ ์IS ไปที ่<2>

 ฟังกช์ัน่ตัง้คา่โฟกสัลว่งหนา้สามารถใชไ้ดก้บัการถา่ยภาพแบบ Live View เมือ่ใช ้
เลนสถ์า่ยภาพระยะไกล (ชว่งพเิศษ) ทีม่โีหมดตัง้คา่โฟกสัลว่งหนา้ ซึง่ออกสู่
ตลาดในครึง่หลังของปี 2011 เป็นตน้มาเทา่นัน้

 ล็อคแฟลช FE จะไมทํ่างานหากใชง้านแฟลชในตัวกลอ้งอยู ่ล็อคแฟลช FE และ
แสงแฟลชตวัอยา่งจะไมทํ่างานขณะใช ้Speedlite ภายนอก
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บนัทกึ
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8
การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

การถา่ยภาพเคลือ่นไหวสามารถเปิด
ใชง้านไดโ้ดยการปรับสวติซถ์า่ยภาพ
แบบ Live View/ถา่ยภาพเคลือ่นไหว
ไปที ่<k>

 สําหรับการด์ทีส่ามารถใชบ้ันทกึภาพเคลือ่นไหว โปรดดหูนา้ 5
 หากคณุถอืกลอ้งดว้ยมอืและถา่ยภาพเคลือ่นไหว การสัน่ของกลอ้ง
อาจจะทําใหภ้าพเคลือ่นไหวเบลอ ในกรณีนีข้อแนะนําใหใ้ชข้าตัง้
กลอ้ง

Full HD 1080
Full HD 1080 หมายถงึความเขา้กนัไดก้บัระบบความ
ละเอยีดสงูทีม่คีณุลักษณะพกิเซลแนวตัง้ 1080 พกิเซล 
(เสน้สแกน)
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กลอ้งจะควบคมุการเปิดรับแสงอัตโนมัตเิพือ่ใหเ้หมาะกับความสวา่งปัจจบุันของ
ฉาก

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปทีโ่หมดอืน่นอกเหนอื
จาก <v> และ <a>

2 ปรบัสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไปที ่<k>
 จะเกดิเสยีงจากการยกตวัของกระจกสะทอ้น
ภาพ จากนัน้ภาพจะปรากฏบนจอ LCD

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กอ่นถา่ยภาพเคลือ่นไหว ใหโ้ฟกสัโดย
ใชร้ะบบโฟกัสอตัโนมัตหิรอืโฟกสัดว้ยตน
เอง (น.276-285, 288)

 เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กลอ้งจะ
โฟกสัดว้ยวธิโีฟกสัอตัโนมตัปัิจจบุนัทีต่ัง้ไว ้

4 ถา่ยภาพเคลือ่นไหว
 กดปุ่ ม <0> เพือ่เริม่ถา่ยภาพเคลือ่น
ไหว

 ในขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว สญัลักษณ์ 
[o] จะแสดงขึน้ทีม่มุบนขวาของหนา้จอ

 เสยีงจะถกูบันทกึโดยใชไ้มโครโฟนในตัว
กลอ้ง

 หากตอ้งการหยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
ใหก้ดปุ่ ม <0> อกีครัง้

k การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

การถา่ยภาพแบบเปิดรบัแสงอตัโนมตั ิ

กําลังบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ไมโครโฟน
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k การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน ผลการถา่ยภาพทีไ่ดจ้ะเหมอืนกนักบั <A> และ
ไอคอนแสดงฉากสําหรับฉากทีก่ลอ้งตรวจพบ จะแสดงทางดา้นซา้ยบน (น.297)

 ในโหมดถา่ยภาพ <s>, <f> และ <F> การตัง้คา่จะเหมอืนกบัเมือ่ถา่ย
ภาพในโหมด <d>

 ฟังกช์ัน่ตา่งๆ ของเมนูทีต่ัง้คา่ไดจ้ะแตกตา่งกนัระหวา่งในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน
และในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์(น.477)

 ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุสามารถกดปุ่ ม <A> (น.203) เพือ่ล็อคการเปิด
รับแสง (ล็อค AE) หากใชก้ารล็อค AE ระหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว คณุสามารถ
ยกเลกิไดโ้ดยการกดปุ่ ม <S> (การตัง้คา่การล็อค AE จะถกูเก็บไวจ้นกระทัง่
คณุกดปุ่ ม <S>)

 ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุสามารถปรับสวติซ ์<R> ลงทางดา้นลา่ง 
และหมนุปุ่ ม <5> เพือ่ตัง้คา่การชดเชยแสง

 หากคณุถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดยใชก้ารเปิดรับแสงอตัโนมัต ิความไวแสง ISO 
ความเร็วชตัเตอร ์และคา่รรูับแสงจะไมถ่กูบนัทกึลงในขอ้มลู Exif ของภาพเคลือ่น
ไหว

 เมือ่ถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดยใชก้ารเปิดรับแสงอตัโนมัต ิ(โหมดใดๆ นอกเหนอืจาก 
a) กลอ้งจะเปิดไฟ LED ของ Speedlite ขึน้โดยอตัโนมัตภิายใตส้ภาวะแสงนอ้ย 
สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้านของ Speedlite ซรีีส่ ์EX รุน่ทีต่ดิตัง้ไฟ 
LED
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ความไวแสง ISO ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน
 ความไวแสง ISO จะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัตใินชว่ง ISO 100 - ISO 12800

ความไวแสง ISO ในโหมด d, s, f และ F
 ความไวแสง ISO จะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัตใินชว่ง ISO 100 - ISO 12800
 ใน [ขอบเขตภาพเคลือ่นไหว] ภายใต ้[z2: การต ัง้คา่ความไวแสง 

ISO] หากคณุตัง้คา่ [สงูสดุ] เป็น [H(25600)] ชว่งการตัง้คา่อตัโนมัตจิะ
ขยายถงึ H (เทยีบเทา่ ISO 25600) แมว้า่คณุจะตัง้คา่ [ตํา่สดุ] เป็น ISO 
200 หรอืสงูกวา่ และ [สงูสดุ] เป็น ISO 3200 หรอืตํา่กวา่ ความไวแสง ISO 
จะถกูตัง้คา่ในชว่ง ISO 100 - ISO 6400 โดยอตัโนมัต ิ(น.332)

 หากตัง้คา่ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] เป็น [ใชง้าน] (น.174) 
ความไวแสง ISO จะอยูใ่นชว่ง ISO 200 - ISO 12800

 ภายใต ้[z2: การต ัง้คา่ความไวแสง ISO] จะไมส่ามารถตัง้คา่ [ขอบ
เขตอตัโนมตั]ิ และ [ค.เร็วชตัฯตํา่สดุ] (น.152-153) สําหรับการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวได ้

 เนื่องจากการถา่ยภาพเคลือ่นไหวดว้ย ISO 16000 อาจสง่ผลใหเ้กดิน๊อยสม์าก 
จงึถกูกําหนดใหเ้ป็นความไวแสง ISO ทีข่ยายขึน้ (แสดงเป็น “H”)

 เมือ่สลับจากการถา่ยภาพนิง่เป็นการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ใหต้รวจสอบการตัง้คา่
ความไวแสง ISO กอ่นทีจ่ะถา่ยภาพเคลือ่นไหว
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ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน (ยกเวน้โหมด <v>) 
ไอคอนแสดงฉากทีก่ลอ้งตรวจพบจะแสดงขึน้ และจะทําการถา่ยภาพใหเ้หมาะ
กับฉากนัน้ สําหรับบางฉากหรอืบางสภาวะการถา่ยภาพ ไอคอนทีแ่สดงอาจไม่
ตรงกบัฉากทีแ่ทจ้รงิ

*1:จะแสดงขึน้เมือ่ตัง้คา่วธิโีฟกสัอตัโนมัตเิป็น [u+การตดิตาม] หากตัง้คา่วธิโีฟกสั
อตัโนมัตอิืน่ ไอคอน “ไมใ่ชภ่าพบคุคล” จะแสดงขึน้แมว้า่จะตรวจพบบคุคลก็ตาม

*2:จะแสดงขึน้เมือ่เลนสท์ีต่ดิอยูม่ขีอ้มลูระยะทาง หากใชท้อ่ตอ่เสรมิหรอืเลนสร์ะยะใกล ้
ไอคอนทีแ่สดงอาจไมต่รงกบัฉากทีแ่ทจ้รงิ

*3:ไอคอนของฉากทีเ่ลอืกจากฉากทีส่ามารถตรวจจับไดจ้ะแสดงขึน้

ไอคอนแสดงฉาก

วตัถุ
ภาพบคุคล*1

ไมใ่ชภ่าพบคุคล
สฉีากหลงั

ฉากหลงั
ฉากธรรมชาติ
และกลางแจง้ ใกล*้2

สวา่ง
สเีทา

ยอ้นแสง

ทอ้งฟ้า
สฟ้ีาออ่น

ยอ้นแสง

อาทติยต์ก *3 *3 สสีม้

สปอตไลท์
สน้ํีาเงนิเขม้

ทีม่ดื
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คณุสามารถตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร ์คา่รรูบัแสง และความไวแสง ISO สําหรับถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวไดด้ว้ยตนเอง การใชก้ารตัง้คา่ระดบัแสงดว้ยตนเองเพือ่ถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวเหมาะสําหรับผูใ้ชง้านขัน้สงู

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<a>

2 ปรบัสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไปที ่<k>

3 ต ัง้คา่ความไวแสง ISO
 กดปุ่ ม <i>
 หนา้จอการตัง้คา่ความไวแสง ISO จะ
ปรากฏบนจอ LCD

 หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ตัง้คา่ความไวแสง 
ISO

 สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกับความไวแสง 
ISO โปรดดหูนา้ถัดไป

4 ต ัง้คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูบัแสง
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่และตรวจสอบ
ตัวแสดงระดับคา่แสง

 ในการตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร ์ใหห้มนุปุ่ ม 
<6> ความเร็วชตัเตอรท์ีส่ามารถตัง้คา่
ไดจ้ะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัอตัราเฟรม
• 5 4: 1/4000 วนิาท ี- 1/25 วนิาที
• 6 : 1/4000 วนิาท ี- 1/30 วนิาที
• 7 : 1/4000 วนิาท ี- 1/50 วนิาที
• 8 : 1/4000 วนิาท ี- 1/60 วนิาที

 ในการตัง้คา่รรูับแสง ใหห้มนุปุ่ ม <5>
 หากไมส่ามารถตัง้คา่ได ้ใหป้รับสวติซ ์

<R> ลงทางดา้นลา่ง จากนัน้หมนุ
ปุ่ ม <6> หรอื <5>

5 โฟกสัและถา่ยภาพเคลือ่นไหว
 กระบวนการเดยีวกบัขัน้ตอนที ่3 และ 4 ใน 

“การถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงอตัโนมตั”ิ 
(น.294)

การถา่ยภาพแบบต ัง้คา่ระดบัแสงดว้ยตนเอง

ความเร็วชตัเตอร์

คา่รรัูบแสง
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ความไวแสง ISO ระหวา่งการถา่ยภาพแบบต ัง้คา่ระดบัแสงดว้ยตนเอง
 ดว้ย [อตัโนมตั]ิ (A) ความไวแสง ISO จะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัตใินชว่ง ISO 

100 - ISO 12800 ใน [ขอบเขตภาพเคลือ่นไหว] ภายใต ้[z2: การต ัง้
คา่ความไวแสง ISO] หากคณุตัง้คา่ [สงูสดุ] เป็น [H(25600)] ชว่งการ
ตัง้คา่อัตโนมัตจิะขยายถงึ H (เทยีบเทา่ ISO 25600) แมว้า่คณุจะตัง้คา่ 
[ตํา่สดุ] เป็น ISO 200 หรอืสงูกวา่ และ [สงูสดุ] เป็น ISO 3200 หรอืตํา่กวา่ 
ความไวแสง ISO จะถกูตัง้คา่ในชว่ง ISO 100 - ISO 6400 โดยอตัโนมัต ิ
(น.332)

 คณุสามารถตัง้คา่ความไวแสง ISO ดว้ยตนเองในชว่ง ISO 100 - ISO 12800 
โดยปรับทลีะ 1/3 ระดบั ใน [ขอบเขตภาพเคลือ่นไหว] ภายใต ้[z2: การ
ต ัง้คา่ความไวแสง ISO] หากคณุตัง้คา่ [สงูสดุ] เป็น [H(25600)] ชว่ง
การตัง้คา่อตัโนมตัจิะขยายถงึ H (เทยีบเทา่ ISO 25600) (น.332)

 หากตัง้คา่ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] เป็น [ใชง้าน] (น.174) 
ความไวแสง ISO จะอยูใ่นชว่ง ISO 200 - ISO 12800

 ภายใต ้[z2: การต ัง้คา่ความไวแสง ISO] จะไมส่ามารถตัง้คา่ [ขอบ
เขตอตัโนมตั]ิ และ [ค.เร็วชตัฯตํา่สดุ] (น.152-153) สําหรับการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวได ้

 เนื่องจากการถา่ยภาพเคลือ่นไหวดว้ย ISO 16000 อาจสง่ผลใหเ้กดิน๊อยสม์าก 
จงึถกูกําหนดใหเ้ป็นความไวแสง ISO ทีข่ยายขึน้ (แสดงเป็น “H”)

 เมือ่สลับจากการถา่ยภาพนิง่เป็นการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ใหต้รวจสอบการตัง้คา่
ความไวแสง ISO กอ่นทีจ่ะถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 ไมแ่นะนําใหเ้ปลีย่นความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงระหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
เนื่องจากความเปลีย่นแปลงในการเปิดรับแสงจะถกูบันทกึ

 เมือ่ถ่ายภาพเคลือ่นไหวของวตัถทุีเ่คลือ่นที ่แนะนําใหใ้ชค้วามเร็วชตัเตอรใ์น
ประมาณ 1/30 วนิาท ีถงึ 1/125 วนิาท ียิง่ความเร็วชตัเตอรส์งูขึน้ การเคลือ่นไหว
ของวตัถอุาจดไูมค่อ่ยราบรืน่

 หากคณุเปลีย่นความเร็วชตัเตอรข์ณะถา่ยภาพภายใตแ้สงไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอื
ไฟ LED อาจบันทกึภาพแบบกระตกุ

 ภายใต ้[8C.FnIII-4: ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง] หากมกีารตัง้คา่ [s: 
ชดเชยแสง (กดแช ่หมนุ S)] (น.438) คณุจะสามารถตัง้คา่การชดเชยแสง
ไดเ้มือ่ตัง้คา่ ISO อัตโนมัติ

 เมือ่ตัง้คา่ ISO อตัโนมัตไิว ้คณุสามารถกดปุ่ ม <A> เพือ่ล็อคความไวแสง ISO
 หากคณุกดปุ่ ม <A> และจัดองคป์ระกอบภาพใหม ่คณุจะเห็นความแตกตา่งของ
ระดับคา่แสงทีต่วัแสดงระดบัคา่แสง (น.300) เปรยีบเทยีบกบัเมือ่กดปุ่ ม <A>

 โดยการกดปุ่ ม <B> คณุสามารถแสดงฮสิโตแกรมได ้
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 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <B> การแสดงขอ้มลูจะเปลีย่นไป

* ใชก้บัคลปิภาพเคลือ่นไหวเดีย่ว

การแสดงขอ้มลู

รปูแบบภาพ

การควบคมุทนัใจ

จดุโฟกัสอัตโนมัต ิ(FlexiZone - Single)

ตวัแสดงระดบัคา่แสง

คา่รรัูบแสง

ความเร็วชตัเตอร์

สมดลุแสงขาว

โหมดถา่ยภาพเคลือ่นไหว/
ไอคอนแสดงฉาก
y : เปิดรับแสงอตัโนมัต ิ

(โหมดถา่ยภาพ
พืน้ฐาน)

l : เปิดรับแสงอตัโนมัต ิ
(ฟิลเตอรส์รา้งสรรค)์

k : เปิดรับแสงอตัโนมัต ิ
(โหมดถา่ยภาพ
สรา้งสรรค)์

M : ตัง้คา่ระดบั
แสงดว้ยตนเอง

N : ภาพเคลือ่นไหว
แบบยน่เวลา

ขนาดการบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหว

ล็อค AE

วธิโีฟกัสอัตโนฯ
• c: u + การตดิตาม
• o: FlexiZone - Multi
• d: FlexiZone - Single

ระดบัแบตเตอรี่

อัตราเฟรม

ความไวแสง ISO

ระดับเสยีง: ตัง้เอง

ความแรงของสญัญาณไรส้าย/
สถานะการสง่สญัญาณการด์ Eye-Fi

ปรับแสงเหมาะสม
อตัโนมัติ

เวลาถา่ยภาพเคลือ่นไหวทีเ่หลอือยู*่ / เวลาทีใ่ชไ้ป

ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

ลดเสยีงลม: ไมใ่ชง้าน

ลดระดับเสยีง

ซมูดจิติอล

video snapshot

Servo AF ภาพเคลือ่นไหว

เข็มทศิดจิติอล

ตวัแสดงการเชือ่มตอ่ 
GPS

ขยายภาพ/ซมูดจิติอล

ชดเชยแสง

ระดับเสยีงหฟัูง

รปูแบบการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

มาตรระดบั
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การจําลองภาพผลลัพธเ์ป็นฟังกช์ัน่ทีแ่สดงใหเ้หน็ลักษณะของภาพเคลือ่นไหว 
เมือ่มกีารปรับใชร้ปูแบบภาพ สมดลุแสงขาว และฟังกช์ัน่การถา่ยภาพอืน่ๆ ใน
การตัง้คา่ปัจจุบัน
ขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว ภาพทีเ่ห็นจะแสดงผลของการตัง้คา่ตอ่ไปนีโ้ดย
อัตโนมตัิ

การจําลองภาพผลลพัธส์ําหรบัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
 รปูแบบภาพ

* ความคมชดั (สงู) ความเปรยีบตา่ง ความอิม่ตวัของส ีและโทนสจีะถกูแสดง
 สมดลุแสงขาว
 แกไ้ขสมดลุแสงขาว
 ระดับแสง
 ระยะชดัลกึ (ยกเวน้ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา)
 ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ
 แกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพ
 แกไ้ขความคลาดสี
 เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง
 ภาพเคลือ่นไหว HDR
 ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์

การจําลองภาพผลลพัธ์

 คณุสามารถแสดงตัววัดระดบัอเิล็กทรอนกิสไ์ดโ้ดยการกดปุ่ ม <B> (น.72)
 คณุสามารถแกไ้ขขอ้มลูทีต่อ้งการใหแ้สดงเมือ่กดปุ่ ม <B> ได ้(น.262)
 โปรดทราบวา่หากตัง้คา่วธิโีฟกสัอัตโนมัตเิป็น [u +การตดิตาม] หรอืกลอ้ง
เชือ่มตอ่อยูก่บัเครือ่งรับโทรทศันด์ว้ยสาย HDMI (น.373) ตัววัดระดบัอเิล็ก
ทรอนกิสจ์ะไมส่ามารถแสดงขึน้มาได ้

 ตวัวดัระดับอเิล็กทรอนกิส ์เสน้ตาราง หรอืฮสิโตแกรม จะไมส่ามารถแสดงขึน้
ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว (การแสดงผลจะหายไปเมือ่คณุเริม่การถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว)

 เมือ่เริม่ถา่ยภาพเคลือ่นไหว เวลาถา่ยภาพเคลือ่นไหวทีเ่หลอือยูจ่ะเปลีย่นเป็น
เวลาทีใ่ชไ้ป
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ไมส่ามารถถา่ยภาพนิง่ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวได ้เมือ่ตอ้งการถา่ย
ภาพนิง่ ใหห้ยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหว และทําการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมอง
ภาพหรอืการถา่ยภาพแบบ Live View

การถา่ยภาพนิง่

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
 อยา่หนักลอ้งชีไ้ปทางแหลง่แสงทีส่วา่งจา้ เชน่ ดวงอาทติย ์หรอืแสงจา้ทีเ่กดิจาก
ฝีมอืมนุษย ์การกระทําเชน่นีอ้าจทําใหเ้ซนเซอรภ์าพหรอืสว่นประกอบภายในของ
กลอ้งเสยีหายได ้

 เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสัอตัโนมัตริะหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่น
ไหว อาจเกดิกรณีดังตอ่ไปนีข้ ึน้
• อาจหลดุโฟกสัชัว่ขณะ
• ความสวา่งของภาพเคลือ่นไหวทีบ่ันทกึอาจเปลีย่นแปลง
• ภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึอาจหยดุนิง่ชัว่ขณะ
• ภาพเคลือ่นไหวอาจบนัทกึเสยีงกลไกของเลนส์

 หากตัง้คา่ <Q> หรอื <Qw> ไว ้และความไวแสง ISO หรอืคา่รรูับแสง
เปลีย่นไประหวา่งการถ่ายภาพเคลือ่นไหว สมดลุแสงขาวอาจเปลีย่นไปเชน่กนั

 หากคณุถา่ยภาพเคลือ่นไหวภายใตแ้สงไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอืไฟ LED ภาพ
เคลือ่นไหวอาจกระตกุ

 ขอแนะนําใหท้ดลองถา่ยภาพเคลือ่นไหวเล็กนอ้ย ในจุดทีค่ณุจะซมูระหวา่งการ
ถา่ยภาพเคลือ่นไหว การซมูระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวอาจทําใหก้ารบันทกึ
มกีารเปลีย่นการเปิดรับแสงหรอืมเีสยีงกลไกของเลนส ์หรอืภาพอาจไมโ่ฟกสั

 ขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว คณุจะไมส่ามารถขยายภาพไดแ้มว้า่คณุจะกดปุ่ ม <u>
 ควรระวังไมปิ่ดบังไมโครโฟน (น.294) ดว้ยนิว้ของคณุ เป็นตน้
 หากคณุเชือ่มตอ่หรอืตดัการเชือ่มตอ่สาย HDMI ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
การถ่ายภาพเคลือ่นไหวจะสิน้สดุ

 ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพเคลือ่นไหว จะอยูท่ ีห่นา้ 343-344
 หากมคีวามจําเป็น ใหอ้า่นขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพแบบ Live 

View เพิม่เตมิในหนา้ 290-291

อยา่จบักลอ้งตรงตําแหนง่เดมิเป็นระยะเวลานาน
ถงึแมว้า่กลอ้งจะไมร่อ้นมาก การสมัผัสกบัตวักลอ้งสว่นเดมิเป็นเวลานาน อาจทําให ้
ผวิหนังมผีืน่แดงหรอืเม็ดพุพอง เนือ่งจากรอยแผลไหม ้แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง 
สําหรับบคุคลทีม่ปัีญหาระบบไหลเวยีนโลหติหรอืผวิหนังทีแ่พง้า่ย หรอืเมือ่ใชก้ลอ้ง
ในสถานทีท่ีร่อ้นมากๆ
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k การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ขอ้ควรทราบเกีย่วกบัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
 การตัง้คา่เกีย่วกบัภาพเคลือ่นไหวอยูภ่ายใตแ้ท็บ [z4] และ [z5] (น.326) 

(ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน การตัง้คา่เหลา่นัน้จะอยูภ่ายใตแ้ท็บ [z2] และ 
[z3])

 ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึทกุครัง้ทีค่ณุถา่ยภาพเคลือ่นไหว หากขนาดไฟล์
เกนิ 4 GB ไฟลใ์หมจ่ะถกูสรา้งขึน้ในแตล่ะ 4 GB ถัดไป (น.309)

 ระยะมองเห็นของภาพเคลือ่นไหวอยูท่ีป่ระมาณ 100% (เมือ่ขนาดการบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหวถูกตัง้คา่เป็น [1920x1080])

 คณุยงัสามารถโฟกสัไปทีภ่าพไดโ้ดยการกดปุ่ ม <p>
 กลอ้งจะบันทกึเสยีงแบบสเตอรโิอโดยใชไ้มโครโฟนในตัวกลอ้ง
 สามารถใชไ้มโครโฟนแบบสเตอรโิอภายนอกสว่นใหญท่ีม่ปีลั๊กขนาดเล็กเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลาง 3.5 มม. ได ้

 ดว้ยแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N ทีช่ารจ์ไฟจนเต็ม เวลาในการถา่ยภาพทัง้หมดจะ
เป็นดังตอ่ไปนี:้ ประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท ีทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C / 73°F) 
และประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ีทีอ่ณุหภมูตํิา่ (0°C / 32°F) (โดยตัง้คา่ [z4: 
Servo AF ภาพเคลือ่นไหว: ไมใ่ชง้าน])

 ฟังกช์ัน่ตัง้คา่โฟกสัลว่งหนา้สามารถใชไ้ดก้บัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว เมือ่ใชเ้ลนส์
ถา่ยภาพไกล (ชว่งพเิศษ) ทีม่โีหมดตัง้คา่โฟกสัลว่งหนา้ ซึง่ออกสูต่ลาดในครึง่
หลังของปี 2011 เป็นตน้มา
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หากคณุกดปุ่ ม <f> เมือ่แสดงภาพอยูบ่นจอ LCD หนา้จอการตัง้คา่จะปรากฏ
ขึน้บนจอ LCD และคณุสามารถหมนุปุ่ ม <6> เพือ่ตัง้คา่วธิโีฟกัสอตัโนมัตไิด ้
 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง (น.298) คณุสามารถกด
ปุ่ ม <i> เพือ่ตัง้คา่ความไวแสง ISO ได ้

 โหมดขับเคลือ่น <R> และโหมดวัดแสง <D> จะไมส่ามารถตัง้คา่ได ้

การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ในการถา่ยภาพ

การต ัง้คา่ f / i
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การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพ

ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุสามารถตัง้คา่วธิโีฟกสัอตัโนมตั,ิ ขนาดการ
บนัทกึภาพเคลือ่นไหว, ซูมดจิติอล, ระดับเสยีงบันทกึ (ปรับดว้ยตัวเองเทา่
นัน้), ระดบัเสยีง (หฟัูง), สมดลุแสงขาว, รปูแบบภาพ, ปรับแสงเหมาะสม
อตัโนมัต,ิ ฟิลเตอรส์รา้งสรรค ์และถา่ย video snapshot
ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน เฉพาะฟังกช์ัน่ทีเ่ป็นตัวหนาทางดา้นบนเทา่นัน้ที่
สามารถตัง้คา่ได ้

1 กดปุ่ ม <Q> (7)
 ฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกทีส่ามารถตัง้คา่ไดจ้ะแสดง
ขึน้

 [ถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR] สามารถตัง้
คา่ไดเ้ฉพาะในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน 
(น.314)

2 เลอืกฟงักช์ ัน่และต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกฟังกช์ัน่
 การตัง้คา่ของฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกและคําแนะนํา
คณุสมบัต ิ(น.75) จะปรากฏขึน้บนหนา้จอ

 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่ตัง้คา่ฟังกช์ัน่
 เพือ่ตัง้คา่สมดลุแสงขาวอตัโนมัต ิเลอืก 

[Q] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เพือ่ตัง้คา่แกไ้ขสมดลุแสงขาว พารามเิตอร์
รปูแบบภาพ หรอืฟิลเตอรส์รา้งสรรค ์กด
ปุ่ ม <B>

 การกดปุ่ ม <0> จะทําใหก้ลอ้งกลับ
เขา้สูก่ารถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 คณุยังสามารถเลอืก [2] เพือ่กลับสูก่าร
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวได ้

Q การควบคมุทนัใจ
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ดว้ย [z4: คณุ.บนัทกึภาพ.ไหว] (แท็บ 
[z2] ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน) คณุสามารถ
ตัง้คา่รปูแบบการบันทกึภาพเคลือ่นไหว, 
ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว (ขนาดภาพ, 
อตัราเฟรม และวธิกีารบบีอดั) และฟังกช์ัน่อืน่ๆ

คณุสามารถเลอืกรปูแบบการบันทกึของภาพเคลือ่นไหว
D MOV
ภาพเคลือ่นไหวจะบันทกึในรปูแบบ MOV 
(นามสกลุไฟล:์ “.MOV”) สะดวกสําหรับการ
แกไ้ขโดยใชค้อมพวิเตอร์

C MP4
ภาพเคลือ่นไหวจะบันทกึในรปูแบบ MP4 (นามสกลุไฟล:์ “.MP4”) รูปแบบนี้
เขา้กนัไดก้บัระบบเลน่ภาพทีห่ลากหลายมากกวา่รปูแบบ 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

 อตัราเฟรม (fps: ภาพตอ่วนิาท)ี
6 29.97 ภาพตอ่ว.ิ/8 59.94 ภาพตอ่ว.ิ
สําหรับพืน้ทีซ่ ึง่ใชร้ะบบโทรทัศน ์NTSC (อเมรกิาเหนอื, ญีปุ่่ น, เกาหลใีต,้ 
เม็กซโิก ฯลฯ)
5 25.00 ภาพตอ่ว.ิ/7 50.00 ภาพตอ่ว.ิ
สําหรับพืน้ทีซ่ ึง่ใชร้ะบบโทรทัศน ์PAL (ยโุรป, รัสเซยี, จนี, ออสเตรเลยี ฯลฯ)
4 23.98 ภาพตอ่ว.ิ
สว่นใหญสํ่าหรับการถา่ยทําภาพยนตร์

ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

อัตราเฟรมทีแ่สดงบนหนา้จอขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวจะปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บั
การตัง้คา่ [53: ระบบวดิโีอ] วา่เป็น [สําหรบั NTSC] หรอื [สําหรบั PAL] (น.475) 
4 (23.98 ภาพตอ่ว.ิ) สามารถเลอืกไดเ้มือ่ตัง้คา่เป็น [สําหรบั NTSC] เทา่นัน้
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 วธิกีารบบีอดั
คงไวท้ี ่W หากรปูแบบการบันทกึเป็น MOV สําหรับรูปแบบ MP4 สามารถ
เลอืก X หรอื Xv ได ้

• ในรปูแบบ MOV
W ALL-I (สําหรับแกไ้ข/I-only)
บบีอดัหนึง่เฟรมตอ่หนึง่ครัง้ในการบันทกึ แมว้า่ขนาดไฟลจ์ะใหญก่วา่ IPB 
(มาตรฐาน) และ IPB (ออ่น) แตภ่าพเคลือ่นไหวจะเหมาะสําหรับการแกไ้ข
มากกวา่

• ในรปูแบบ MP4
X IPB (มาตรฐาน)
บบีอดัหลายเฟรมตอ่หนึง่ครัง้ในการบันทกึอยา่งมปีระสทิธภิาพ

Xv IPB (ออ่น)
บันทกึภาพเคลือ่นไหวทีอ่ัตราบติตํา่กวา่ IPB (มาตรฐาน) สง่ผลใหไ้ฟลม์ี
ขนาดเล็กกวา่และเขา้กนัไดก้บัระบบเลน่ภาพทีห่ลากหลายมากขึน้

หากคณุเปลีย่นการตัง้คา่ [53: ระบบวดิโีอ] ใหต้ัง้คา่ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่น
ไหวอกีครัง้
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3 การตัง้คา่ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

 ในรปูแบบ MOV (โดยประมาณ)

 ในรปูแบบ MP4 (โดยประมาณ)

 ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวมขีนาดเกนิ 4 GB
แมค้ณุจะถา่ยภาพเคลือ่นไหวเกนิ 4 GB คณุยังคงสามารถถา่ยภาพตอ่ไดโ้ดย
ไมม่กีารหยดุชะงัก
ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว หากขนาดไฟลเ์กนิ 4 GB ไฟลภ์าพเคลือ่น
ไหวใหมจ่ะถกูสรา้งขึน้โดยอตัโนมัติ
เมือ่คณุเลน่ภาพเคลือ่นไหว คณุจะตอ้งแยกเลน่ทลีะไฟล ์ไมส่ามารถเลน่ไฟล์
ภาพเคลือ่นไหวไดแ้บบอตัโนมัตติามลําดับ หลังจากการเลน่ภาพเคลือ่นไหว
หนึง่จบลง ใหเ้ลอืกภาพเคลือ่นไหวถัดไปทีจ่ะเลน่

ระยะเวลารวมในการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวและขนาดไฟลต์อ่นาที

คณุภาพการบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหว

ระยะเวลารวมในการบนัทกึบนการด์
ขนาดไฟล์

4 GB 16 GB 64 GB
L 654 W 5 นาที 23 นาที 1 ชม. 33 นาที 654 MB/นาที

คณุภาพการบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหว

ระยะเวลารวมในการบนัทกึบนการด์
ขนาดไฟล์

4 GB 16 GB 64 GB

L

87 X 8 นาที 35 นาที 2 ชม. 21 นาที 431 MB/นาที

654 X 17 นาที 1 ชม. 10 นาที 4 ชม. 41 นาที 216 MB/นาที

65 Xv 43 นาที 2 ชม. 53 นาที 11 ชม. 35 นาที 87 MB/นาที

w
87 X 20 นาที 1 ชม. 21 นาที 5 ชม. 24 นาที 184 MB/นาที

65 Xv 2 ชม. 5 นาที 8 ชม. 20 นาที 33 ชม. 22 นาที 30 MB/นาที

ถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR 17 นาที 1 ชม. 10 นาที 4 ชม. 41 นาที 216 MB/นาที

 อณุหภมูภิายในตวักลอ้งทีเ่พิม่ขึน้อาจทําใหก้ารถา่ยภาพเคลือ่นไหวหยดุลงกอ่นที่
จะถงึระยะเวลาสงูสดุในการบันทกึทีแ่สดงในตาราง (น.343)

 หากขนาดไฟลเ์กนิ 4 GB ในระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว “buSY” อาจจะแสดง
ขึน้บนแผง LCD ชัว่ขณะ
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 ขดีจํากดัเวลาในการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
ระยะเวลาสงูสดุในการบันทกึภาพเคลือ่นไหวหนึง่คลปิอยูท่ี ่29 นาท ี59 วนิาท ี
หากเวลาในการถา่ยภาพเคลือ่นไหวถงึ 29 นาท ี59 วนิาท ีการถา่ยภาพเคลือ่น
ไหวจะหยดุลงโดยอตัโนมตั ิคณุสามารถเริม่ตน้ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไดอ้กีครัง้
โดยกดปุ่ ม <0> (ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึเป็นไฟลใ์หม)่
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เมือ่ขนาดการบนัทกึเป็น L6/4 (NTSC) หรอื L5 (PAL) 
คณุสามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดยใชด้จิติอลซมูไดป้ระมาณ 3 ถงึ 10 เทา่ 
(ยกเวน้ในโหมด <v>)

1 เลอืก [ซูมดจิติอล]
 ภายใตแ้ท็บ [z4] (แท็บ [z2] ใน

โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน) เลอืก [ซูมดจิติอล] 
และกดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ซูมประมาณ 3-10x]
 เลอืก [ซูมประมาณ 3-10x] จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>

 กดปุ่ ม <M> เพือ่ออกจากเมนูและ
กลับสูก่ารถา่ยภาพแบบเคลือ่นไหว

3 ใชซู้มดจิติอล
 กดปุ่ ม <W> <X>
 แถบซมูดจิติอลจะปรากฏขึน้
 กดปุ่ ม <W> เพือ่ซมูเขา้ หรอืกดปุ่ ม 

<X> เพือ่ซมูออก
 เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กลอ้งจะ
โฟกสัดว้ย [FlexiZone - Single] (คง
ไวท้ีก่ ึง่กลาง)

 ในการยกเลกิซมูดจิติอล ใหต้ัง้คา่เป็น 
[ไมใ่ชง้าน] ในขัน้ตอนที ่2

3 การใชซู้มดจิติอลกบัภาพเคลือ่นไหว

 ควรใชข้าตัง้กลอ้งเพือ่ป้องกนัการสัน่ของกลอ้ง
 เมือ่ตัง้คา่ใชซ้มูดจิติอลภาพเคลือ่นไหว ความไวแสง ISO สงูสดุจะเป็น ISO 6400
 เนื่องจากซมูดจิติอลภาพเคลือ่นไหวจะประมวลผลภาพดว้ยระบบดจิติอล ภาพที่
ไดจ้ะดหูยาบขึน้เมือ่ใชก้ําลงัขยายทีส่งูขึน้ น๊อยส ์จุดแสง และอืน่ๆ อาจปรากฏให ้
เห็นชดัขึน้

 เมือ่ตัง้คา่ใชซ้มูดจิติอลภาพเคลือ่นไหว ไอคอนแสดงฉากจะไมแ่สดงขึน้
 โปรดด ู“สภาวะการถา่ยภาพซึง่อาจทําใหย้ากตอ่การโฟกสั” ในหนา้ 284
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คณุสามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหวในขณะที่
บันทกึเสยีงดว้ยไมโครโฟนแบบสเตอรโิอ
ในตัวกลอ้งหรอืไมโครโฟนภายนอกแบบ
สเตอรโิอทีม่จํีาหน่ายท่ัวไป คณุสามารถปรับ
ระดับการบันทกึเสยีงไดอ้ยา่งอสิระ
ตัง้คา่การบนัทกึเสยีงดว้ย [z4: บนัทกึเสยีง]

[อตัโนมตั]ิ : ระดับการบันทกึเสยีงจะถกูปรับโดยอตัโนมัต ิการควบคมุระดับ
แบบอตัโนมัตจิะทํางานโดยอตัโนมัตเิพือ่ตอบรับระดับเสยีง

[ต ัง้เอง] : สําหรับผูใ้ชง้านขัน้สงู คณุสามารถปรับระดับการบันทกึเสยีงไดใ้น 
64 ระดับ
เลอืก [ระดบัเสยีง] และหมนุปุ่ ม <5> ในขณะทีม่องมาตร
ระดับเพือ่ปรับระดับการบันทกึเสยีง มองทีต่ัวแสดงขดีระดับสงูสดุ 
และปรับเพือ่ใหม้าตรระดับทางดา้นขวาของเครือ่งหมาย “12” 
(-12 dB) สวา่งขึน้เป็นครัง้คราวเมือ่มเีสยีงดงัสดุ หากมาตรระดับ
เกนิ “0” เสยีงจะผดิเพีย้น

[ไมใ่ชง้าน] : เสยีงจะไมถ่กูบันทกึ

[ลดเสยีงลม] : เมือ่ตัง้คา่เป็น [อตัโนมตั]ิ จะลดเสยีงลมขณะทีม่ลีมภาย
นอกอาคาร คณุสมบัตนิีส้ามารถใชไ้ดก้บัไมโครโฟนทีม่ใีน
ตัวกลอ้งเทา่นัน้ ขณะทีฟั่งกช์ัน่ลดเสยีงลมทํางานอยู ่เสยีง
เบสทีตํ่า่อาจจะถกูลดเสยีงลงไปดว้ย

[ลดระดบัเสยีง]: ลดการบดิเบอืนของเสยีงทีเ่กดิจากเสยีงดังโดยอตัโนมัต ิถงึ
แมว้า่จะตัง้คา่ [บนัทกึเสยีง] เป็น [อตัโนมตั]ิ หรอื [ต ัง้เอง] 
กอ่นการถา่ยภาพแลว้ แตก็่ยังอาจเกดิเสยีงแตกขึน้ไดห้ากมี
เสยีงดังมาก ในกรณีนี ้แนะนําใหต้ัง้คา่เป็น [ใชง้าน]

3 การต ัง้คา่การบนัทกึเสยีง

บนัทกึเสยีง/ระดบัการบนัทกึเสยีง

ลดเสยีงลม/ลดระดบัเสยีง
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3 การตัง้คา่การบนัทกึเสยีง

 การใชไ้มโครโฟน
โดยปกตแิลว้ไมโครโฟนในตัวกลอ้งจะบันทกึเสยีงแบบสเตอรโิอ
การบันทกึเสยีงแบบสเตอรโิอยังสามารถทําไดโ้ดยการเชือ่มตอ่ไมโครโฟน
ภายนอกแบบสเตอรโิอ (ทีม่จํีาหน่ายท่ัวไป) ทีม่ปีลั๊กขนาดเล็ก (φ3.5 มม.) 
เขา้กบัชอ่งตอ่เขา้ไมโครโฟนภายนอกของกลอ้ง (น.26)

 การใชห้ฟูงั
คณุสามารถฟังเสยีงในขณะทีค่ณุกําลังถา่ยภาพเคลือ่นไหวไดโ้ดยการเชือ่ม
ตอ่หฟัูงแบบสเตอรโิอ (ทีม่จํีาหน่ายท่ัวไป) ทีม่ปีลั๊กขนาดเล็กเสน้ผา่นศนูย์
กลาง 3.5 มม. เขา้กับชอ่งหฟัูงของกลอ้ง (น.26) ในการปรับระดับเสยีงของ
หฟัูง กดปุ่ ม <Q> และเลอืก <y> จากนัน้หมนุ <5> เพือ่ปรับ (น.305)
คณุสามารถใชห้ฟัูงในระหวา่งทีด่ภูาพเคลือ่นไหวได ้

 เมือ่คณุใชห้ฟัูงเพือ่ฟังเสยีง การลดเสยีงรบกวนจะไมถู่กปรับใชก้บัสญัญาณออก
หฟัูง ดว้ยเหตนุี ้สิง่ทีค่ณุไดย้นิจะแตกตา่งไปจากเสยีงทีบ่ันทกึจรงิในภาพเคลือ่น
ไหว

 ไมโครโฟนภายนอกอาจจะเก็บเสยีงน๊อยสข์ณะใชฟั้งกช์ัน่แบบไรส้าย รักษาระยะ
หา่งระหวา่งกลอ้งกบัไมโครโฟน

 ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน การตัง้คา่ทีส่ามารถใชไ้ดก้บั [z2: บนัทกึเสยีง] 
จะเป็น [เปิด/ปิด] หากตัง้คา่เป็น [เปิด] ระดับการบนัทกึเสยีงจะถกูปรับโดย
อตัโนมัต ิ(เชน่เดยีวกบั [อตัโนมตั]ิ) และฟังกช์ัน่ลดเสยีงลมจะทํางาน

 ความสมดลุของระดับเสยีงระหวา่ง L (ซา้ย) และ R (ขวา) ไมส่ามารถปรับได ้
 เสยีงจะถกูบันทกึทีอ่ตัราความถี ่48 kHz/16-bit
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คณุสามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหวได ้โดยการลดรายละเอยีดของบรเิวณสวา่งโพลน
ของพืน้ทีส่วา่งแมใ้นฉากทีม่คีวามเปรยีบตา่งสงูได ้ฟังกช์ัน่นีส้ามารถตัง้คา่ได ้
ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน (ยกเวน้โหมด <v>)
คณุสามารถตัง้คา่ภาพเคลือ่นไหว HDR ไดเ้มือ่มกีารตัง้คา่รปูแบบ MP4 และขนาด
การบันทกึตัง้คา่เป็น L6X (NTSC) หรอื L5X (PAL)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปทีโ่หมดถา่ยภาพ
พืน้ฐาน

2 กดปุ่ ม <Q> (7)
 หนา้จอควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้

3 เลอืก [4]
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืก [4] 

(ถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR) ทางดา้น
ขวาของหนา้จอ

4 เลอืก [ใชง้าน]
 สําหรับเวลาในการบันทกึและขนาดไฟล ์
โปรดดตูารางในหนา้ 309

การถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR
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การถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR

 เนือ่งจากหลายเฟรมถกูรวมเขา้ดว้ยกนัเพือ่สรา้งภาพเคลือ่นไหว HDR สว่นหนึง่
ของภาพเคลือ่นไหวอาจบดิเบีย้ว ในระหวา่งการถา่ยภาพขณะใชม้อืถอืกลอ้ง ภาพ
บดิเบีย้วทีเ่กดิจากการสัน่ของกลอ้งอาจเห็นไดช้ดัมากขึน้ แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง 
โปรดทราบวา่แมจ้ะใชข้าตัง้กลอ้งสําหรับการถา่ยภาพ รอ่งรอยของภาพอาจเห็น
ไดช้ดัหรอืน๊อยสอ์าจดเูพิม่มากขึน้ ระหวา่งทีเ่ลน่ภาพเคลือ่นไหว HDR เฟรมตอ่
เฟรมหรอืเลน่ภาพชา้ เมือ่เทยีบกบัการเลน่ภาพปกติ

 การถ่ายภาพเคลือ่นไหว HDR จะไมส่ามารถตัง้คา่ได ้หากใชก้ารตัง้คา่ซมูดจิติอล
ภาพเคลือ่นไหว ถา่ย video snapshot หรอืภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา
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ในโหมด <v> (ฟิลเตอรส์รา้งสรรค)์ คณุสามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดย
ใชห้นึง่ในหา้ลกูเลน่ฟิลเตอร ์(ความทรงจํา, ความฝัน, ภาพยนตรเ์กา่, ขาวดํา
เรา้อารมณ์ และเคลือ่นไหวเอฟเฟครเูข็ม)
ขนาดการบันทกึสามารถตัง้คา่เป็น L6/4 (NTSC) หรอื L5 
(PAL)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<v>

2 กดปุ่ ม <Q> (7)
 หนา้จอควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้

3 เลอืก [l]
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืก [l] 

(ฟิลเตอรส์รา้งสรรค)์ ทางดา้นซา้ยบนของ
หนา้จอ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

4 เลอืกลกูเลน่ฟิลเตอร์
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลอืกฟิลเตอร ์(น.317-318) จากนัน้
กดปุ่ ม <0> และเลอืก [ตกลง]

 ภาพจะแสดงขึน้ดว้ยลกูเลน่ของฟิลเตอรท์ี่
ใช ้

 สําหรับภาพเคลือ่นไหวเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม 
ใหก้ดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลือ่นกรอบสี
ขาวไปยังตําแหน่งทีค่ณุตอ้งการใหภ้าพดู
คมชดั

v การถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดยใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรค์
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v การถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดยใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรค์

5 ปรบัระดบัลกูเลน่ฟิลเตอร์
 กดปุ่ ม Q และเลอืกไอคอนดา้นลา่ง 

[ฟิลเตอรส์รา้งสรรค]์
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่ปรับลกูเลน่
ฟิลเตอร ์จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เมือ่ตัง้คา่ภาพเคลือ่นไหวเอฟเฟคกลอ้งรู
เข็ม ใหเ้ลอืกความเร็วในการเลน่

6 ถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 k ความทรงจํา
สรา้งบรรยากาศของความทรงจําทีห่า่งไกล ทําใหภ้าพเคลือ่นไหวโดยรวม
ดนุู่มนวล รวมทัง้ลดความสวา่งบรเิวณขอบของหนา้จอ คณุสามารถแกไ้ข
ความอิม่ตัวของสโีดยรวมและบรเิวณทีม่ดืตามขอบหนา้จอไดโ้ดยการปรับ
ลกูเลน่ฟิลเตอร์

 l ความฝนั
สรา้งบรรยากาศทีนุ่่มนวล เหมอืนฝัน ดแูปลกตา ทําใหภ้าพเคลือ่นไหวโดย
รวมดนุู่มนวล รวมทัง้การเบลอบรเิวณขอบของหนา้จอ คณุสามารถปรับ
บรเิวณทีเ่บลอตามขอบหนา้จอได ้

 m ภาพยนตรเ์กา่
สรา้งบรรยากาศเหมอืนหนังเกา่โดยเพิม่การสัน่ไหว รอยเสน้ และอาการ
กะพรบิใหก้บัภาพ (ดา้นบนและดา้นลา่งของหนา้จอจะถกูบดบังเป็นสดํีา) 
คณุสามารถแกไ้ขผลกระทบของการสัน่ไหวและรอยเสน้ไดโ้ดยการปรับ
ลกูเลน่ฟิลเตอร์

ลกัษณะของฟิลเตอรส์รา้งสรรค์

 ไมส่ามารถใชก้ารดภูาพแบบขยายได ้
 ฮสิโตแกรมจะไมแ่สดงขึน้
 ไมส่ามารถตัง้คา่ซมูดจิติอลภาพเคลือ่นไหว video snapshot หรอืภาพเคลือ่น
ไหวแบบยน่เวลาได ้

ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์ใหใ้ชก้ารควบคมุทันใจเพือ่ตัง้คา่ฟิลเตอรส์รา้งสรรค ์
(น.305)
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 n ขาวดาํเรา้อารมณ์
สรา้งบรรยากาศความสมจรงิเป็นพเิศษดว้ยภาพขาวดําทีม่คีวามคมชดัสงู 
คณุสามารถปรับความหยาบและผลขาวดําได ้

 o เคลือ่นไหวเอฟเฟครเูข็ม
คณุสามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหวทีม่เีอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม (ฉากจําลอง) ได ้
เลอืกความเร็วในการเลน่และถา่ยภาพ คณุสามารถเปลีย่นบรเิวณทีภ่าพดคูม
ชดั ในขัน้ตอนที ่4 หากคณุกดปุ่ ม <u> (หรอืแตะที ่[T] ทางดา้นขวาลา่ง
ของหนา้จอ) คณุสามารถสลับไปมาระหวา่งทศิทางแนวตัง้และแนวนอนของ
กรอบสขีาว ในขัน้ตอนที ่5 ใหต้ัง้คา่ความเร็วในการเลน่เป็น [5 เทา่], [10 
เทา่] หรอื [20 เทา่] และถา่ยภาพ วธิโีฟกสัอัตโนมัตจิะเป็น FlexiZone - 
Single เพือ่โฟกสัทีก่ ึง่กลางของกรอบสขีาว กรอบสขีาวจะไมแ่สดงขึน้ใน
ระหวา่งการถา่ยภาพ

ความเร็วและความยาวในการเลน่ภาพ (สําหรบัภาพเคลือ่นไหว 1 นาท)ี
ความเร็ว ความยาวในการเลน่

5 เทา่ ประมาณ 12 วนิาที

10 เทา่ ประมาณ 6 วนิาที

20 เทา่ ประมาณ 3 วนิาที

 การไลร่ะดับสแีบบเรยีบเนยีนของสขีองทอ้งฟ้าหรอืผนังสขีาวอาจสรา้งใหมไ่มไ่ด ้
คา่แสงทีไ่มส่มํา่เสมอ สผีดิเพีย้น หรอืน๊อยสอ์าจปรากฏ

<o> ภาพเคลือ่นไหวเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม
 เสยีงจะไมถ่กูบนัทกึ
 เนื่องจากไมม่กีารสง่ออกเสยีงระหวา่งการถา่ยภาพ คณุจะไมส่ามารถฟังเสยีงได ้
แมว้า่คณุจะเชือ่มตอ่หฟัูงเขา้กบักลอ้ง

 Servo AF ภาพเคลือ่นไหวจะไมทํ่างาน
 ภาพเคลือ่นไหวเอฟเฟคกลอ้งรเูข็มทีม่เีวลาเลน่สัน้กวา่ 1 วนิาท ีจะไมส่ามารถแก ้
ไขได ้(น.367)
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ภาพนิง่ทีถ่า่ยในชว่งเวลาทีต่ัง้ไวส้ามารถนํามาตอ่กนัโดยอตัโนมตัเิพือ่สรา้งภาพ
เคลือ่นไหวแบบยน่เวลา ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาทําใหเ้หน็วตัถทุีเ่คลือ่นไหว
ในชว่งเวลาทีส่ัน้กวา่เวลาจรงิทีใ่ช ้ซึง่เหมาะกบัการถา่ยภาพววิทีเ่ปลีย่นแปลง 
ตน้ไมท้ีกํ่าลังเตบิโต การเคลือ่นไหวบนทอ้งฟ้า ฯลฯ จากตําแหน่งใดตําแหน่งหนึง่
ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาจะถกูบันทกึในรปูแบบ MOV และมขีนาดการบันทกึ
เป็น L6W (NTSC) หรอื L5W (PAL)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปทีโ่หมดอืน่นอกเหนอื
จาก <v>

2 เลอืก [ภาพ.ไหวยน่เวลา]
 ภายใตแ้ท็บ [z5] (แท็บ [z3] ใน
โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน) เลอืก [ภาพ.ไหว
ยน่เวลา] และกดปุ่ ม <0>

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

N การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา

อยา่หนักลอ้งชีไ้ปทางแหลง่แสงทีส่วา่งจา้ เชน่ ดวงอาทติย ์หรอืแสงจา้ทีเ่กดิจาก
ฝีมอืมนุษย ์การกระทําเชน่นีอ้าจทําใหเ้ซนเซอรภ์าพหรอืสว่นประกอบภายในของ
กลอ้งเสยีหายได ้
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4 ต ัง้คา่ชว่งเวลาการถา่ยภาพและ
จํานวนภาพ
 ตรวจสอบ [k: เวลาทีต่อ้งการ] และ 

[3: เวลาเลน่] ทีแ่สดงอยูด่า้นลา่งของ
หนา้จอเพือ่ตัง้คา่ชว่งเวลาการถา่ยภาพและ
จํานวนภาพ

 เลอืกคา่ทีต่อ้งการตัง้ (ชัว่โมง: นาท:ี 
วนิาท ี/ จํานวนภาพ)

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ให ้<r> แสดงขึน้
 ตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม <0> 

(กลับไปยัง <s>)

 ชว่งเวลาการถา่ยภาพ
ตัง้คา่ไดต้ัง้แต ่[00:00:01] ถงึ [99:59:59]

 จํานวนภาพ
ตัง้คา่ไดต้ัง้แต ่[0002] ถงึ [3600] ตัง้คา่ครัง้ละหนึง่หลัก หากตัง้คา่เป็น 
3600 ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาจะยาวประมาณ 2 นาทสํีาหรับ NTSC 
และประมาณ 2 นาท ี24 วนิาทสํีาหรับ PAL

5 เลอืก [ตกลง]
 หนา้จอสําหรับขัน้ตอนที ่2 จะปรากฏขึน้
อกีครัง้

6 ตรวจสอบการต ัง้คา่
 ดว้ย [ภาพ.ไหวยน่เวลา] ทีเ่ลอืกบนหนา้
จอในขัน้ตอนที ่2 กดปุ่ ม <0>

 การตัง้คา่ในปัจจบุันจะแสดงขึน้

 เวลาทีต่อ้งการ
หมายถงึเวลาทีต่อ้งการในการถา่ยภาพตามจํานวนภาพและชว่งเวลาทีต่ัง้คา่
ไว ้หากเกนิ 24 ชัว่โมง จะแสดงเป็น “*** วัน”

 เวลาเลน่
หมายถงึเวลาในการบันทกึภาพเคลือ่นไหว (เวลาทีใ่ชใ้นการเลน่ภาพเคลือ่น
ไหว) เพือ่ทีจ่ะสรา้งภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาเป็นขนาด L 6W 
(NTSC) หรอื L 5W (PAL) จากภาพนิง่ทีถ่า่ยในชว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไว ้

เวลาทีต่อ้งการ เวลาเลน่
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 เวลาเหลอืในการด์
ความยาวทัง้หมดของภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาทีส่ามารถบันทกึลงใน
การด์ตามความจทุีเ่หลอือยู่

7 ออกจากเมนู
 กดปุ่ ม <M> เพือ่ปิดหนา้จอเมนู

8 อา่นขอ้ความ
 อา่นขอ้ความแลว้เลอืก [ตกลง]

9 ถา่ยภาพทดสอบ
 ตัง้คา่รรัูบแสงและฟังกช์ัน่การถา่ยภาพ 
แลว้กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสั
เหมอืนกบัการถา่ยภาพแบบ Live View

 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่เริม่ถา่ยภาพทด
สอบ ภาพทดสอบจะถกูบนัทกึลงในการด์

 หากภาพทดสอบไมม่ปัีญหา ใหทํ้าตามขัน้
ตอนตอ่ไป

 หากตอ้งการถา่ยภาพทดสอบอกีครัง้ ทํา
ซ้ําขัน้ตอนนี้

10กดปุ่ ม <0>
 กลอ้งพรอ้มทีจ่ะเริม่ถา่ยภาพเคลือ่นไหว
แบบยน่เวลา

 หากตอ้งการกลับไปยังขัน้ตอนที ่9 กดปุ่ ม 
<0> อกีครัง้
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11 ถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ตรวจสอบ
โฟกสัและคา่แสง

 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่เริม่ถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวแบบยน่เวลา

 โฟกสัอตัโนมตัจิะไมทํ่างานระหวา่งการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา การตัง้คา่
การเปิดรับแสงสําหรับภาพแรกทีถ่า่ยจะถกู
ปรับใชก้บัภาพตอ่ๆ ไป

 จะไมม่สี ิง่ใดแสดงอยูบ่นจอ LCD ระหวา่ง
การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา 
<N> จะกะพรบิบนแผง LCD

 เนือ่งจากชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิสถ์กูใชง้าน
สําหรับการถา่ยภาพ กระจกสะทอ้นภาพ
และชตัเตอรจ์ะไมม่เีสยีงกลไกออกมา
ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา

 เมือ่ถา่ยภาพครบตามจํานวนทีต่ัง้คา่ไว ้
การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาจะ
หยดุลงและถกูยกเลกิอตัโนมัติ

ภาพเคลือ่นไหวยน่เวลา

จํานวนภาพทีเ่หลอื

 แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง
 แนะนําใหท้ดสอบถา่ยภาพ
 หากตอ้งการยกเลกิการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลากอ่นทีก่ารถา่ยภาพจะสิน้
สดุลง ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุหรอืกดปุ่ ม <0> (ตัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน]) 
ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาทีถ่า่ยแลว้จะถกูบนัทกึลงในการด์

 คณุสามารถเลน่ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาดว้ยกลอ้งนีเ้หมอืนกบัการเลน่ภาพ
เคลือ่นไหวปกติ

 หากเวลาทีต่อ้งการในการถา่ยภาพมากกวา่ 24 ชัว่โมงแตไ่มเ่กนิ 48 ชัว่โมง จะ
แสดงเป็น “2 วนั” หากตอ้งการสามวนัหรอืมากกวา่ จํานวนวนัจะแสดงโดยปรับที
ละ 24 ชัว่โมง

 แมว้า่เวลาเลน่ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลานอ้ยกวา่ 1 วนิาท ีไฟลภ์าพเคลือ่น
ไหวจะยงัคงถูกสรา้งขึน้ “00:00:00” จะแสดงขึน้สําหรับ [เวลาเลน่]

 หากการถา่ยภาพใชเ้วลานาน แนะนําใหใ้ชอ้ปุกรณ์ตอ่ไฟ DC รุน่ DR-E6 (แยก
จําหน่าย) และอะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC รุน่ AC-E6 (แยกจําหน่าย)

 เมือ่ถ่ายภาพในโหมดถ่ายภาพพืน้ฐาน ไอคอนแสดงฉากสําหรับฉากทีก่ลอ้งตรวจ
พบจะแสดงอยูด่า้นซา้ยบนของหนา้จอ (น.260)
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 เมือ่ตัง้คา่ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาเป็น [ใชง้าน] คณุจะไมส่ามารถตัง้คา่ 
[z4: คณุ.บนัทกึภาพ.ไหว] และ [53: ระบบวดิโีอ] ได ้

 ไมส่ามารถตัง้คา่ไดเ้มือ่ใชซ้มูดจิติอลภาพเคลือ่นไหว
 หากกลอ้งเชือ่มตอ่อยูก่บัคอมพวิเตอรผ์า่นสายเชือ่มตอ่ หรอืหากสาย HDMI 
เชือ่มตอ่อยูก่บักลอ้ง คณุจะไมส่ามารถเลอืก [ใชง้าน] ได ้

 ความไวแสง ISO สงูสดุจะเป็น ISO 6400 ในโหมด <d>, <s>, <f> 
และ <F> และในโหมด <a> จะตัง้คา่เป็น ISO อตัโนมัติ

 หากโหมดถา่ยภาพเป็น <f>, <s> หรอื <F> การทํางานจะเหมอืนกบัใน
โหมด <d>

 Servo AF ภาพเคลือ่นไหวจะไมทํ่างาน
 ความเร็วชตัเตอรจ์ะอยูใ่นชว่งตัง้แต ่1/4000 วนิาท ีถงึ 30 วนิาที
 หากความเร็วชตัเตอรเ์ป็น 1/30 วนิาทหีรอืชา้กวา่ คา่แสงของภาพเคลือ่นไหวอาจ
ไมส่ามารถแสดงไดอ้ยา่งถกูตอ้ง (อาจแตกตา่งจากคา่แสงของภาพเคลือ่นไหวที่
ถา่ยออกมา)

 อยา่ปรับการซมูของเลนสร์ะหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา การปรับ
การซมูของเลนสอ์าจทําใหภ้าพหลดุโฟกสั คา่แสงมกีารเปลีย่นแปลง หรอืการ
แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนสไ์มส่ามารถทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

 เมือ่ทําการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาภายใตแ้สงวบูวาบ อาการกะพรบิของ
ภาพทีส่งัเกตเห็นได ้เสน้ลายทางแนวนอน (น๊อยส)์ หรอืคา่แสงทีไ่มส่มํา่เสมอ
อาจถกูบนัทกึ

 ภาพทีแ่สดงระหวา่งการถ่ายภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาและผลของภาพเคลือ่น
ไหวทีถ่า่ยออกมาอาจดแูตกตา่งกนั (เกีย่วเนือ่งกบัแสงวบูวาบ ระยะชดัลกึ ฯลฯ)

 หากคณุหนักลอ้งจากซา้ยไปขวา (แพน) หรอืถา่ยวตัถทุีก่ําลังเคลือ่นทีใ่นระหวา่ง
การถ่ายภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา ภาพอาจดบูดิเบีย้วอยา่งชดัเจน

 ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา ระบบปิดสวติซอ์ัตโนมัตจิะไมทํ่างาน 
และคณุจะไมส่ามารถปรับการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพและฟังกช์ัน่ของเมนู 
หรอืดภูาพได ้

 เสยีงจะไมถ่กูบนัทกึสําหรับภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา
 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพของภาพแรกจะถกูปรบัใชก้บัภาพตอ่ๆ ไป
 หากมกีารเปิดรับแสงนานหรอืตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรน์านกวา่ชว่งเวลาการถา่ย
ภาพ กลอ้งจะไมส่ามารถถา่ยภาพโดยใชช้ว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไวไ้ด ้นอกจากนี ้การ
ถา่ยภาพอาจไมส่ามารถทําไดเ้มือ่ความเร็วชตัเตอรแ์ละชว่งเวลาในการถา่ยภาพ
เกอืบจะเทา่กนั

 หากไมส่ามารถถา่ยภาพตอ่ไปได ้กลอ้งอาจขา้มการถา่ยภาพนัน้ไป ซึง่อาจทําให ้
เวลาในการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาสัน้ลง
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 หากเวลาทีก่ลอ้งใชใ้นการบนัทกึภาพลงในการด์นานกวา่ชว่งเวลาระหวา่งการถา่ย
ภาพแตล่ะภาพ เนือ่งจากฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพทีต่ัง้คา่หรอืประสทิธภิาพของ
การด์ การถา่ยภาพตามชว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไวอ้าจไมส่ามารถทําได ้

 ภาพทีถ่่ายเหลา่นี้จะไมถ่กูบันทกึเป็นภาพนิง่ แมว้า่คณุจะยกเลกิการถ่ายภาพ
เคลือ่นไหวแบบยน่เวลาหลังจากถา่ยไปแลว้เพยีงภาพเดยีว ภาพนัน้จะถกูบันทกึ
เป็นไฟลภ์าพเคลือ่นไหว

 หากพืน้ทีว่า่งบนการด์ไมเ่พยีงพอสําหรับบนัทกึภาพในจํานวนทีต่ัง้คา่ไว ้[เวลา
เลน่] จะแสดงเป็นสแีดง แมว้า่กลอ้งจะสามารถถา่ยภาพตอ่ไปได ้แตก่ารถา่ยภาพ
จะหยดุลงเมือ่การด์เต็ม

 หากคณุเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสายเชือ่มตอ่ทีใ่หม้าพรอ้มกบักลอ้ง
และใชง้าน EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS) ใหต้ัง้คา่ [z5: ภาพ.ไหวยน่เวลา] 
เป็น [ไมใ่ชง้าน] หากตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] กลอ้งจะไมส่ามารถสือ่สารกบั
คอมพวิเตอรไ์ด ้

 ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา ระบบลดภาพสัน่ของเลนสจ์ะไมทํ่า
งาน

 หากปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> หรอืใชง้านสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live 
View/ถา่ยภาพเคลือ่นไหว การถ่ายภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาจะถกูยกเลกิและ
การตัง้คา่จะเปลีย่นเป็น [ไมใ่ชง้าน]

 ถงึแมว้า่จะใชแ้ฟลชอยู ่แตแ่ฟลชจะไมทํ่างาน
 สถานะเตรยีมพรอ้มถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาจะถกูยกเลกิและการตัง้คา่จะ
ถกูเปลีย่นเป็น [ไมใ่ชง้าน] หากมกีารดําเนนิงานตอ่ไปนี:้
• การเลอืก [z3: เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น] [53: ทาํความสะอาดเซนเซอร]์ 

[54: ลบการต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมด] หรอื [54: zโปร.คมุระบบรุน่]
• การเลอืกโหมดถา่ยภาพ <w> หรอื <x>

 เมือ่การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาสิน้สดุลง การตัง้คา่จะถกูลบโดยอตัโนมัต ิ
และกลอ้งจะกลบัสูก่ารถา่ยภาพเคลือ่นไหวปกต ิโปรดทราบวา่หากคณุตัง้ความ
เร็วชตัเตอรใ์หช้า้กวา่ 1/60 วนิาทสํีาหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา 
และการตัง้คา่นัน้ถกูลบโดยอตัโนมัต ิความเร็วชตัเตอรอ์าจเปลีย่นไปเป็นความเร็ว
ภายในขอบเขตทีต่ัง้คา่ไวสํ้าหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหวปกตโิดยอตัโนมัติ

 หากคณุเริม่ถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาในขณะที ่<s> (น.343) แสดงเป็น
สขีาว คณุภาพของภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาอาจลดลง
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N การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา

คณุสามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาดว้ยแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N ทีช่ารจ์
ไฟจนเต็มเป็นระยะเวลาโดยประมาณ (ตัง้แตก่ารเริม่ถา่ยภาพจนกระทัง่แบตเตอรีห่มด) 
ทีแ่สดงอยูใ่นตารางดา้นลา่ง ระยะเวลารวมทีทํ่าไดสํ้าหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
แบบยน่เวลาจะเปลีย่นไปขึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ยภาพ
ระยะเวลารวมทีทํ่าไดสํ้าหรบัการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาโดยประมาณ (โดยประมาณ)

อณุหภมูหิอ้ง 
(23°C / 73°F)

อณุหภมูติํา่ 
(0°C / 32°F)

ชว่งเวลาการถา่ยภาพ: 1 วนิาที 3 ชม. 50 นาที 3 ชม. 20 นาที

ชว่งเวลาการถา่ยภาพ: 10 วนิาที 5 ชม. 4 ชม. 30 นาที

คณุสามารถเริม่หรอืหยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาไดโ้ดยใชต้วัควบคมุ
รโีมท รุน่ RC-6 (แยกจําหน่าย, น.221) ใหต้ัง้คา่ [z5: รโีมทคอนโทรล] เป็น 
[ใชง้าน] ไวล้ว่งหนา้
เมือ่ใชง้านตวัควบคุมรโีมท รุน่ RC-6

สถานะของกลอ้ง/
การต ัง้คา่รโีมทคอนโทรล <2> (รอ 2 วนิาท)ี <o> 

(ถา่ยภาพทนัท)ี

หนา้จอถา่ยภาพทดสอบ ไปยังการเตรยีมพรอ้ม
ถา่ยภาพ ถา่ยภาพนิง่

เตรยีมพรอ้มถา่ยภาพ ไปยังหนา้จอถา่ยภาพ
ทดสอบ เริม่ถา่ย

ระหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว
แบบยน่เวลา จบการถา่ยภาพ จบการถา่ยภาพ
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z4
เมือ่ปรับสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไปที ่<k> ตัวเลอืกเมนู
การถา่ยภาพเคลือ่นไหวจะปรากฏขึน้ภายใต ้
แท็บ [z4] และ [z5] (แท็บ [z2] และ 
[z3] ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน)

 Servo AF ภาพเคลือ่นไหว
เมือ่เปิดใชง้านฟังกช์ัน่นี ้กลอ้งจะโฟกสัทีว่ตัถอุยา่งตอ่เนือ่งระหวา่งการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว การตัง้คา่เริม่ตน้คอื [ใชง้าน]
เมือ่ต ัง้คา่เป็น [ใชง้าน]:
• กลอ้งจะโฟกัสทีว่ัตถอุยา่งตอ่เนือ่ง แมใ้นขณะทีค่ณุไมไ่ดก้ดปุ่ มชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่ก็ตาม

• หากคณุตอ้งการโฟกสัคา้งเฉพาะจดุทีต่อ้งการ หรอืคณุไมต่อ้งการใหเ้สยีง
กลไกของเลนสถ์กูบันทกึ คณุสามารถหยดุการทํางานของ Servo AF ภาพ
เคลือ่นไหวชัว่คราวไดด้งันี ้เมือ่คณุหยดุ Servo AF ภาพเคลือ่นไหว จดุ AF 
จะเปลีย่นเป็นสเีทา หากคณุทําตามขัน้ตอนดา้นลา่ง Servo AF ภาพเคลือ่น
ไหวจะทํางานอกีครัง้
• แตะทีไ่อคอน [Z] ทีด่า้นซา้ยลา่งของหนา้จอ
• กดปุ่ ม <D>
• ภายใต ้[8C.Fn III-4: ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง] หากกําหนดปุ่ ม
ไวสํ้าหรับ [หยดุ AF] คณุสามารถหยดุ Servo AF ภาพเคลือ่นไหวได ้
ชัว่ขณะระหวา่งทีก่ดปุ่ มนัน้คา้งไว ้เมือ่คณุปลอ่ยนิว้จากปุ่ ม Servo AF 
ภาพเคลือ่นไหวจะทํางานตอ่

• เมือ่ Servo AF ภาพเคลือ่นไหวถกูหยดุชัว่ขณะ หากคณุกลับสูก่ารถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวหลังจากการดําเนนิการ เชน่ การกดปุ่ ม <M> หรอื 
<x> หรอืการเปลีย่นวธิโีฟกสัอตัโนมตั ิServo AF ภาพเคลือ่นไหวจะ
ทํางานตอ่
เมือ่ต ัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน]:
• กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ หรอืกดปุ่ ม <p> เพือ่โฟกัส

3 การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ของเมนู
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3 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ของเมนู

 วธิโีฟกสัอตัโนฯ
วธิโีฟกัสอตัโนมัตจิะเหมอืนกนักบัทีอ่ธบิายไวใ้นหนา้ 276-285 คณุสามารถ
เลอืก [u+การตดิตาม], [FlexiZone - Multi] หรอื [FlexiZone - 
Single]

ขอ้ควรระวงัเมือ่ต ัง้คา่ [Servo AF ภาพเคลือ่นไหว] เป็น [ใชง้าน]
 สภาวะการถา่ยภาพซึง่อาจทาํใหย้ากตอ่การโฟกสั

• เป้าหมายทีข่ยับอยา่งรวดเร็วเขา้หากลอ้งหรอืถอยออกหา่งจากกลอ้ง
• เป้าหมายทีก่ําลงัขยับในระยะใกลก้บัหนา้กลอ้ง
• โปรดด ู“สภาวะการถ่ายภาพซึง่อาจทําใหย้ากตอ่การโฟกสั” ในหนา้ 284

 เนื่องจากมกีารขับเคลือ่นเลนสอ์ยา่งตอ่เนือ่ง จงึตอ้งใชพ้ลังงานแบตเตอรีม่าก 
และทําใหร้ะยะเวลาของการถา่ยภาพเคลือ่นไหวสัน้ลง (น.309)

 สําหรับเลนสบ์างชนดิ เสยีงกลไกของเลนสร์ะหวา่งการโฟกสัอาจถกูบันทกึลง
ไปดว้ย หากเกดิกรณีนีข้ ึน้ ใหใ้ชไ้มโครโฟนภายนอกทีม่จํีาหน่ายทั่วไปเพือ่ลด
เสยีงกลไกของเลนสใ์นภาพเคลือ่นไหว นอกจากนี ้การใชเ้ลนส ์USM บางชนดิ 
(เชน่ EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM) หรอืเลนส ์STM บางชนดิ (เชน่ 
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM) จะลดเสยีงกลไกของเลนสท์ีถ่กูบันทกึได ้

 Servo AF ภาพเคลือ่นไหว จะหยดุชัว่ขณะระหวา่งการซมูหรอืขยายภาพ
 ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว หากเป้าหมายขยบัเขา้หาหรอืเคลือ่นทีอ่อก หรอื
หากกลอ้งเคลือ่นทีใ่นแนวตัง้หรอืแนวนอน (แพน) ภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึอาจ
ขยายหรอืหดชัว่ขณะ (เปลีย่นแปลงในการขยายภาพ)

 หากคณุตอ้งการปรับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนสเ์ป็น <MF> ระหวา่ง 
Servo AF ภาพเคลือ่นไหว ใหป้รับสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/ถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวไปที ่<A> กอ่น
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 คณุภาพบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
คณุสามารถตัง้คา่รปูแบบการบันทกึภาพเคลือ่นไหว (MOV หรอื MP4) ขนาด
การบันทกึภาพเคลือ่นไหวได ้สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 306

 ซูมดจิติอล
คณุสามารถใชซ้มูดจิติอลสําหรับการถา่ยภาพชว่งไกลได ้สําหรับรายละเอยีด 
โปรดดหูนา้ 311

 บนัทกึเสยีง
คณุสามารถตัง้คา่ฟังกช์ัน่ในการบันทกึเสยีงได ้สําหรับรายละเอยีด โปรดดู
หนา้ 312
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3 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ของเมนู

 ความเร็ว Servo AF ภาพเคลือ่นไหวO
คณุสามารถตัง้คา่สภาวะการทํางานและความ
เร็ว AF ของ Servo AF ภาพเคลือ่นไหวได ้
ฟังกช์ัน่นีจ้ะสามารถตัง้คา่ไดเ้มือ่ตัง้คา่ 
[Servo AF ภาพเคลือ่นไหว] เป็น [ใชง้าน] 
และตัง้คา่ [วธิโีฟกสัอตัโนฯ] เป็น 
[FlexiZone - Single] นอกจากนี ้ฟังกช์ัน่
จะสามารถใชง้านไดเ้มือ่ใชเ้ลนสท์ีร่องรับการ
เปลีย่นโฟกสัชา้ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่น
ไหว*

ใชง้านเมือ่ใด : [เปิดตลอด] ตัง้คา่ความเร็วการปรับ AF ใหทํ้างานตลอดเวลา
ในการถา่ยภาพเคลือ่นไหว (กอ่นและระหวา่งการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว) [ขณะถา่ยภาพ] ตัง้คา่ความเร็วการปรับ AF ให ้
ทํางานเฉพาะระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวเทา่นัน้

ความเร็ว AF : คณุสามารถปรับความเร็ว AF (ความเร็วการเปลีย่นโฟกสั) จาก
ความเร็วมาตรฐานถงึชา้ (หนึง่ในเจ็ดระดับ) หรอืเร็ว (หนึง่ใน
สองระดับ) เพือ่ใหไ้ดผ้ลทีต่อ้งการสําหรับการสรา้งภาพเคลือ่น
ไหว

* เลนสท์ีร่องรบัการเปลีย่นโฟกสัชา้ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
เลนส ์USM ทีอ่อกสูต่ลาดในปี 2009 เป็นตน้มา (เชน่ EF-S 18-135mm 
f/3.5-5.6 IS USM) และเลนส ์STM (เชน่ EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM) 
สามารถรองรับการเปลีย่นโฟกัสชา้ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวได ้สําหรับ
รายละเอยีด โปรดดจูากเวปไซตแ์คนนอน

หากตัง้คา่ [วธิโีฟกสัอตัโนฯ] เป็น [u+การตดิตาม] หรอื [FlexiZone - Multi] 
การทํางานจะเหมอืนกบัเมือ่ตัง้คา่ [ความเร็ว AF] เป็น [มาตรฐาน (0)]
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 ความไวตดิตาม Servo AF ภาพเคลือ่นไหวO
คณุสามารถเปลีย่นความไวในการตดิตามของ 
Servo AF ภาพเคลือ่นไหวไดห้นึง่ในเจ็ดระดับ 
ซึง่จะมผีลตอ่การตอบสนองของความไวใน
การตดิตาม AF เมือ่จดุ AF เบีย่งเบนออกจาก
เป้าหมาย เชน่ ในระหวา่งการแพนกลอ้งหรอื
เมือ่มสี ิง่กดีขวางตัดผา่นจุด AF
ฟังกช์ัน่นีจ้ะสามารถตัง้คา่ไดเ้มือ่ตัง้คา่ 
[Servo AF ภาพเคลือ่นไหว] เป็น [ใชง้าน] 
และตัง้คา่ [วธิโีฟกสัอตัโนฯ] เป็น 
[FlexiZone - Single]

ชา้: -3/-2/-1
การตัง้คา่นีทํ้าใหก้ลอ้งยากทีจ่ะตดิตามเป้าหมายอืน่หากจดุ AF คลาดจากเป้า
หมายเดมิ ยิง่ตัง้คา่ใกลเ้ครือ่งหมายลบ (-) มากขึน้ กลอ้งจะยิง่ยากทีจ่ะตดิตาม
เป้าหมายอืน่ ซึง่ไดผ้ลดเีมือ่คณุตอ้งการป้องกนัไมใ่หจ้ดุ AF ตดิตามวัตถอุืน่ทีไ่ม่
ใชเ่ป้าหมายทีต่อ้งการโดยทันท ีในระหวา่งการแพนกลอ้งหรอืเมือ่มสี ิง่กดีขวาง
ตัดผา่นจดุ AF

เร็ว: +1/+2/+3
ทําใหก้ลอ้งตอบสนองไดด้ยีิง่ขึน้เมือ่ตดิตามเป้าหมายทีค่รอบคลมุจดุ AF ยิง่ตัง้
คา่ใกลเ้ครือ่งหมายบวก (+) มากขึน้ กลอ้งจะยิง่ตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซึง่
ไดผ้ลดเีมือ่คณุตอ้งการตดิตามเป้าหมายทีกํ่าลงัเคลือ่นทีแ่ละระยะหา่งจากกลอ้ง
เปลีย่นแปลงไปโดยตลอด หรอืเพือ่ทีจ่ะโฟกสัเป้าหมายอืน่โดยทันที

หากตัง้คา่ [วธิโีฟกสัอตัโนฯ] เป็น [u+การตดิตาม] หรอื [FlexiZone - Multi] 
ความไวการตดิตามจะเทยีบเทา่การตัง้คา่เป็น [0]
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z5

 ระยะเวลาวดัแสงO
คณุสามารถเปลีย่นระยะเวลาแสดงการตัง้คา่การเปิดรับแสงได ้(เวลาล็อค AE)

 แสดงตาราง
เมือ่ใช ้[3x3 l] หรอื [6x4 m] คณุสามารถแสดงเสน้ตารางเพือ่ชว่ย
ในการจัดระดับกลอ้งในแนวตัง้หรอืแนวนอน และเมือ่ใช ้[3x3+diag n] 
เสน้ตารางจะแสดงพรอ้มกบัเสน้ทแยง เพือ่ชว่ยในการจัดองคป์ระกอบภาพ
ใหม้คีวามสมดลุมากยิง่ขึน้โดยวางแนวจุดตัดไวเ้หนอืวตัถุ

 หนา้ทีปุ่่ ม V
คณุสามารถตัง้คา่ฟังกช์ัน่การทํางานไดโ้ดยกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่หรอืกด
ลงจนสดุระหวา่งทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหว

หากตัง้คา่เป็น [a/k] หรอื [q/k] นอกจากการกดปุ่ ม <0> คณุ
สามารถเริม่/หยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหวไดโ้ดยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ 
หรอืโดยใชร้โีมทสวติซ ์รุน่ RS-60E3 (แยกจําหน่าย, น.221)

การต ัง้คา่ กดลงครึง่หนึง่ กดลงจนสดุ
a/- วัดแสง + AF ไมม่หีนา้ที ่(ไมใ่ชง้าน)

q/- วดัแสงเทา่นัน้ ไมม่หีนา้ที ่(ไมใ่ชง้าน)

a/k วัดแสง + AF เริม่/หยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

q/k วดัแสงเทา่นัน้ เริม่/หยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 แมว้า่คณุตัง้คา่ [หนา้ทีปุ่่ ม V] เป็น [q/-] หรอื [q/k] การโฟกสัอตัโนมัติ
จะทํางานเมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบ
ยน่เวลา

 ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว การตัง้คา่ [หนา้ทีปุ่่ ม V] จะแทนทีฟั่งกช์ัน่ใดก็
ตามทีก่ําหนดไวก้บัปุ่ มชตัเตอรโ์ดย [8C.Fn III-4: ต ัง้การควบคมุดว้ยตน
เอง]
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 ถา่ย video snapshot
คณุสามารถถา่ย video snapshot สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 333

 ภาพเคลือ่นไหวยน่เวลา
คณุสามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 
319

 การถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล
เมือ่ตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] คณุสามารถเริม่หรอืหยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
โดยใชต้ัวควบคมุรโีมท รุน่ RC-6 (แยกจําหน่าย, น.221) [R] จะแสดงขึน้บน
แผง LCD ตัง้คา่สวติซโ์หมดถา่ยภาพเป็น <2> แลว้กดปุ่ มสง่สญัญาณ หาก
ปรับสวติซเ์ป็น <o> (ถา่ยภาพทันท)ี การตัง้คา่ [หนา้ทีปุ่่ ม V] จะถกูปรับ
ใช ้

เมนูความไวแสง ISO ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
เมือ่ปรับสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/ถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวไปที ่<k> การตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งใน 
[z2: การต ัง้คา่ความไวแสง ISO] จะเปลีย่นเป็น 
[ขอบเขตภาพเคลือ่นไหว]
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คณุสามารถถา่ยชดุคลปิภาพเคลือ่นไหวไดน้านประมาณ 2 วนิาท,ี 4 วนิาท ีหรอื 
8 วนิาท ีซึง่เรยีกวา่ video snapshot ทัง้นี ้video snapshot หลายๆ ชดุสามารถ
นํามารวมกันเป็นภาพเคลือ่นไหวเดยีวได ้เรยีกวา่อลับัม้ video snapshot คณุ
จงึสามารถแสดงเหตกุารณ์ทีสํ่าคัญของการเดนิทางหรอืงานไดอ้ยา่งฉับไว
อัลบัม้ video snapshot สามารถเลน่พรอ้มกับดนตรฉีากหลัง (น.340, 372)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปทีโ่หมดอืน่นอกเหนอื
จาก <v>

2 เลอืก [ถา่ย video snapshot]
 ภายใตแ้ท็บ [z5] (แท็บ [z3] ในโหมด
ถา่ยภาพพืน้ฐาน) เลอืก [ถา่ย video 
snapshot] และกดปุ่ ม <0> 

3 เลอืก [ใชง้าน]

3 การถา่ย Video Snapshot

การต ัง้คา่ระยะเวลาการถา่ย Video Snapshot

มโนภาพของอลับ ัม้ video snapshot

อลับัม้ video snapshot

Video 
snapshot 1

Video 
snapshot 2

Video 
snapshot **
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4 เลอืก [การต ัง้คา่อลับ ัม้]

5 เลอืก [สรา้งอลับ ัม้ใหม]่

6 เลอืกความยาว snapshot
 กดปุ่ ม <0> และใชปุ้่ ม <W> <X> 
เพือ่เลอืกความยาว snapshot จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>

7 เลอืก [ตกลง]
 กดปุ่ ม <M> เพือ่ออกจากเมนู
 แถบสน้ํีาเงนิจะปรากฏขึน้เพือ่แสดงความ
ยาว snapshot

 ไปที ่“การสรา้งอลับัม้ video snapshot” 
(น.335)

ระยะเวลาการถา่ย
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 8 ถา่ย video snapshot แรก
 กดปุ่ ม <0> จากนัน้เริม่ถา่ย
 แถบสน้ํีาเงนิบง่บอกระยะเวลาการถา่ยทีจ่ะ
คอ่ยๆ ลดลง หลังจากครบระยะเวลาการ
ถา่ยทีกํ่าหนด การถา่ยภาพจะหยดุลงโดย
อตัโนมัติ

 หนา้จอยนืยันจะปรากฏขึน้ (น.336-337)

9 บนัทกึเป็นอลับ ัม้ video snapshot
 เลอืก [J บนัทกึเป็นอลับ ัม้] จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>

 คลปิภาพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึเป็น 
video snapshot แรกของอลับัม้ video 
snapshot

10ถา่ย video snapshot ตอ่ไป
 ทําซ้ําขัน้ตอนที ่8 เพือ่ถา่ย video 

snapshot ถัดไป
 เลอืก [J เพิม่ในอลับ ัม้] จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 ในการสรา้งอัลบัม้ video snapshot อืน่ 
ใหเ้ลอืก [W บนัทกึเป็นอลับ ัม้ใหม]่

 ทําซ้ําขัน้ตอนที ่10 ตามความจําเป็น

11 ออกจากการถา่ย video snapshot
 ตัง้คา่ [ถา่ย video snapshot] เป็น 

[ไมใ่ชง้าน] ในการกลบัสูก่ารถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวตามปกต ิตรวจสอบใหแ้น่
ใจวา่ไดต้ ัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน]

 กดปุ่ ม <M> เพือ่ออกจากเมนูและ
กลับสูก่ารถา่ยภาพเคลือ่นไหวตามปกติ

การสรา้งอลับ ัม้ video snapshot
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ตวัเลอืกในข ัน้ตอนที ่9 และ 10

ฟงักช์ ัน่ คําอธบิาย

J  บนัทกึเป็นอลับ ัม้ (ขัน้ตอนที ่9)
คลปิภาพเคลือ่นไหวจะถูกบนัทกึเป็น video 
snapshot แรกของอลับัม้ video snapshot

J  เพิม่ในอลับ ัม้ (ขัน้ตอนที ่10) Video snapshot ทีเ่พิง่ถา่ยจะถกูเพิม่ไปยังอัลบัม้
ทีบ่นัทกึไวก้อ่นหนา้นีใ้นทันที

W  บนัทกึเป็นอลับ ัม้ใหม ่
(ขัน้ตอนที ่10)

สรา้งอัลบัม้ video snapshot ใหมแ่ละคลปิภาพ
เคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึเป็น video snapshot แรก 
ไฟลอ์ัลบัม้ใหมจ่ะแตกตา่งจากอลับัม้ทีบ่ันทกึกอ่น
หนา้

1  เลน่ video snapshot 
(ขัน้ตอนที ่9 และ 10)

Video snapshot ทีเ่พิง่ถา่ยจะถกูเลน่ สําหรับวธิกีาร
เลน่ภาพ โปรดดตูารางในหนา้ถัดไป

r  ไมบ่นัทกึเป็นอลับ ัม้ 
(ขัน้ตอนที ่9)

r  ลบโดยไมบ่นัทกึเป็นอลับ ัม้ 
(ขัน้ตอนที ่10)

Video snapshot ทีเ่พิง่ถา่ยจะถกูลบแทนทีจ่ะบันทกึ
ไปยงัอัลบัม้ เลอืก [ตกลง] ในกลอ่งโตต้อบเพือ่
ยนืยัน

หากคณุตอ้งการทีจ่ะถ่าย video snapshot ใหม่
หลังจากทีเ่พิง่ถา่ย video snapshot ไป ใหต้ัง้คา่ 
[แสดงขอ้ความยนืยนั] เป็น [ไมใ่ชง้าน] 
การตัง้คา่นีจ้ะชว่ยใหค้ณุทําการถ่าย video 
snapshot ครัง้ใหมไ่ดท้นัท ีโดยไมม่หีนา้จอแสดง
การยนืยนัปรากฏขึน้ในแตล่ะครัง้ทีค่ณุถา่ยเสร็จ
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วธิกีาร [เลน่ video snapshot] ในข ัน้ตอนที ่9 และ 10

* ดว้ย [ขา้มไปขา้งหลงั] และ [ขา้มไปขา้งหนา้] ความยาวในการขา้มจะสมัพันธก์บั
จํานวนวนิาททีีต่ัง้คา่ไวภ้ายใต ้[ถา่ย video snapshot] (ประมาณ 2 วนิาท,ี 4 วนิาท ี
หรอื 8 วนิาท)ี

ฟงักช์ ัน่ คําอธบิายการเลน่ภาพ

7 เลน่
ดว้ยการกดปุ่ ม <0> คณุก็สามารถเลน่หรอืหยดุ video 
snapshot ชัว่คราว ทีเ่พิง่ถา่ยเสร็จไป

5 เฟรมแรก แสดงฉากแรกของ video snapshot แรกในอลับัม้

P ขา้มไปขา้งหลงั*
ทกุครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <0> video snapshot จะขา้มไปขา้งหลัง
ไมก่ีว่นิาที

3 เฟรมทีแ่ลว้ แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <0> จะแสดงเฟรมกอ่นหนา้ทลีะเฟรม 
หากคณุกดปุ่ ม <0> คา้งไว ้ภาพเคลือ่นไหวจะเลน่ยอ้นกลับ

6 เฟรมถดัไป
แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <0> จะเลน่ภาพเคลือ่นไหวแบบเฟรม
ตอ่เฟรม หากคณุกดปุ่ ม <0> คา้งไว ้ภาพเคลือ่นไหวจะเลน่
อยา่งรวดเร็ว

O ขา้มไปขา้งหนา้* ทกุครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <0> video snapshot จะขา้มไปขา้งหนา้
ไมก่ีว่นิาที

4 เฟรมสดุทา้ย แสดงฉากสดุทา้ยของ video snapshot สดุทา้ยในอลับัม้

ตําแหน่งการเลน่ภาพ

mm' ss" เวลาในการเลน่ (นาท:ีวนิาท)ี

9 ระดบัเสยีง หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ปรับระดบัเสยีงของลําโพงในตัวกลอ้ง 
(น.365)

32 กดปุ่ ม <M> เพือ่กลับไปหนา้จอกอ่นหนา้
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1 เลอืก [เพิม่ไปยงัอลับ ัม้ทีม่อียู]่
 ทําตามขัน้ตอนที ่5 ในหนา้ 334 เพือ่เลอืก 

[เพิม่ไปยงัอลับ ัม้ทีม่อียู]่ จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

2 เลอืกอลับ ัม้ทีม่อียู่
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกอลับัม้ทีม่อียู ่
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เลอืก [ตกลง] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 การตัง้คา่ video snapshot บางคา่จะ
เปลีย่นเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการตัง้คา่ของ
อลับัม้ทีม่อียู่

 กดปุ่ ม <M> เพือ่ออกจากเมนู
 หนา้จอการถา่ย video snapshot จะ
ปรากฏขึน้

3 ถา่ย video snapshot 
 รายละเอยีดในการถา่ย video snapshot 
โปรดด ู“การสรา้งอลับัม้ video snapshot” 
(น.335)

การเพิม่ไปยงัอลับ ัม้ทีม่อียู่

คณุไมส่ามารถเลอืกอัลบัม้ทีถ่า่ยโดยกลอ้งอืน่ได ้
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ขอ้ควรระวงัสาํหรบัการถา่ย Video Snapshot 
 เมือ่เลอืกรปูแบบ MOV จะไมส่ามารถตัง้คา่ถา่ย video snapshot ได ้
 คณุสามารถเพิม่เฉพาะ video snapshot ทีม่รีะยะเวลาเทา่กนัไปยังอลับัม้หนึง่ 

(แตล่ะไฟลป์ระมาณ 2 วนิาท,ี 4 วนิาท ีหรอื 8 วนิาท)ี
 โปรดทราบวา่หากคณุทําสิง่ใดตอ่ไปนีใ้นขณะถา่ย video snapshot อลับัม้ใหม่
จะถกูสรา้งขึน้สําหรับ video snapshot ทีถ่า่ยภายหลัง
• การเปลีย่น [ขนาดบนัทกึภาพเคลือ่นไหว]
• การเปลีย่นการตัง้คา่ [บนัทกึเสยีง] จาก [อตัโนมตั]ิ/[ต ัง้เอง] เป็น [ไม่
ใชง้าน] หรอืจาก [ไมใ่ชง้าน] เป็น [อตัโนมตั]ิ/[ต ัง้เอง]

• อัพเดทโปรแกรมควบคมุระบบ
 ระยะเวลาการถา่ย video snapshot เป็นเพยีงการประมาณเทา่นัน้ ระยะเวลาการ
ถา่ยทีแ่สดงในระหวา่งการเลน่ภาพอาจไมแ่น่นอนทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราเฟรม
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คณุสามารถเลน่อลับัม้ video snapshot ไดเ้ชน่เดยีวกบัการเลน่ภาพเคลือ่นไหว
ปกต ิ(น.365)

1 เลน่ภาพเคลือ่นไหว
 กดปุ่ ม <x> เพือ่แสดงภาพ

2 เลอืกอลับ ัม้
 ในการแสดงภาพเดีย่ว ไอคอน [st] 
ทีแ่สดงขึน้ทีด่า้นซา้ยบนของหนา้จอแสดง
ถงึ video snapshot

 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกอลับัม้

3 เลน่อลับ ัม้
 กดปุ่ ม <0> 
 บนแผงควบคมุการเลน่ภาพเคลือ่นไหวที่
แสดง ใหเ้ลอืก [7] (เลน่) จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

การเลน่อลับ ัม้

ดนตรฉีากหลงั
 คณุสามารถใชด้นตรฉีากหลงัเมือ่คณุเลน่อลับัม้ ภาพเคลือ่นไหวปกต ิและสไลด์
โชวไ์ดบ้นกลอ้ง (น.366, 372) ในการเลน่ดนตรฉีากหลัง คณุจะตอ้งคัดลอกดนตรี
ฉากหลังโดยใช ้EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS) ไปยงัการด์กอ่น สําหรับขอ้มลู
เกีย่วกบัวธิคีดัลอกดนตรฉีากหลัง โปรดดคููม่อืการใชง้าน EOS Utility

 เพลงทีบ่ันทกึอยูใ่นเมมโมรีก่ารด์จะตอ้งใชเ้พือ่ความบนัเทงิสว่นตัวเทา่นัน้ และ
ตอ้งไมล่ะเมดิเจา้ของลขิสทิธิ์
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3 การถา่ย Video Snapshot

หลังจากการถา่ย คณุสามารถจัดเรยีงใหม ่ลบ หรอืเลน่ video snapshot 
ในอลับัม้ได ้

1 เลอืก [X]
 บนแผงควบคมุการเลน่ภาพเคลือ่นไหวที่
แสดง ใหเ้ลอืก [X] (แกไ้ข) จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>

 หนา้จอการแกไ้ขจะแสดงขึน้

2 เลอืกวธิกีารแกไ้ข
 เลอืกตัวเลอืกการแกไ้ข จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

การแกไ้ขอลับ ัม้

ฟงักช์ ัน่ คําอธบิาย

T ยา้ย snapshot
กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืก video snapshot ทีค่ณุตอ้งการ
ยา้ย จากนัน้กดปุ่ ม <0> กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่ยา้ย 
snapshot จากนัน้กดปุ่ ม <0>

L ลบ snapshot

กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืก video snapshot ทีค่ณุตอ้งการ
ลบ จากนัน้กดปุ่ ม <0> ไอคอน [L] จะแสดงขึน้ที ่video 
snapshot ทีถ่กูเลอืก การกด <0> อกีครัง้จะเป็นการยกเลกิ
การเลอืก และ [L] จะหายไป

7 ด ูsnapshot
กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืก video snapshot ทีค่ณุตอ้งการ
เลน่ จากนัน้กดปุ่ ม <0>
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3 บนัทกึอลับ ัม้ทีแ่กไ้ข
 กดปุ่ ม <M> เพือ่กลับสูแ่ผงการแก ้
ไขทีด่า้นลา่งสดุของหนา้จอ

 เลอืก [W] (บันทกึ) จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 หนา้จอการบนัทกึจะปรากฏขึน้
 ในการบันทกึเป็นอลับัม้ใหม ่เลอืก [ไฟล์
ใหม]่ ในการบันทกึและเขยีนทับอลับัม้ดัง้
เดมิ เลอืก [เขยีนทบั] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

 หากการด์มทีีว่า่งไมเ่พยีงพอ ตวัเลอืก [ไฟลใ์หม]่ จะไมส่ามารถเลอืกได ้
 เมือ่ระดบัพลังงานแบตเตอรีตํ่า่ การแกไ้ขอลับัม้จะไมส่ามารถทําได ้ใชแ้บตเตอรีท่ี่
ชารจ์ไฟจนเต็ม
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ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
ไอคอนการเตอืนอณุหภูมภิายใน <E> สแีดง
 หากอณุหภมูภิายในตัวกลอ้งเพิม่สงูขึน้เนือ่งจากถา่ยภาพเคลือ่นไหวเป็นเวลานาน
หรอืภายใตอ้ณุหภมูแิวดลอ้มทีส่งู ไอคอน <E> สแีดงจะปรากฏขึน้

 ไอคอน <E> สแีดงบง่บอกวา่การถา่ยภาพเคลือ่นไหวจะสิน้สดุลงโดยอัตโนมัติ
ในไมช่า้ หากเกดิกรณีนีข้ ึน้ คณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพไดอ้กีครัง้จนกวา่อณุหภมูิ
ภายในตวักลอ้งจะลดลง ใหปิ้ดกลอ้งและพักกลอ้งชัว่ครู่

 การถ่ายภาพเคลือ่นไหวในทีอ่ณุหภมูสิงูเป็นระยะเวลานานจะสง่ผลใหไ้อคอน 
<E> ปรากฏเร็วขึน้ ควรปิดกลอ้งตลอดเวลาเมือ่คณุไมไ่ดถ้า่ยภาพ

การบนัทกึภาพและคณุภาพของภาพ
 หากเลนสท์ีต่ดิมรีะบบลดภาพสัน่และคณุปรบัสวติซร์ะบบลดภาพสัน่ (IS) ไปที ่

<1> ระบบลดภาพสัน่จะทํางานตลอดเวลาแมค้ณุจะไมไ่ดก้ดปุ่ มชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่ก็ตาม ระบบลดภาพสัน่จะใชพ้ลงังานของแบตเตอรีแ่ละอาจทําใหร้ะยะ
เวลาในการถา่ยภาพเคลือ่นไหวทัง้หมดสัน้ลงโดยขึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ยภาพ 
หากคณุใชง้านขาตัง้กลอ้งหรอืไมจํ่าเป็นตอ้งใชร้ะบบลดภาพสัน่ คณุควรปรับ
สวติซ ์IS ไปที ่<2>

 ไมโครโฟนในตวักลอ้งจะเก็บเสยีงการทํางานระหวา่งการถา่ยภาพและเสยีงกลไก
ของกลอ้ง ควรใชไ้มโครโฟนภายนอกทีม่จํีาหน่ายทั่วไปเพือ่ลดเสยีงเหลา่นี้จาก
ภาพเคลือ่นไหว

 อยา่เชือ่มตอ่อปุกรณ์ใดๆ เขา้กบัชอ่งตอ่เขา้ไมโครโฟนภายนอก นอกจากไมโคร
โฟนภายนอกเทา่นัน้

 หากมกีารเปลีย่นแปลงความสวา่งในขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดยใชก้ารเปิดรับ
แสงอตัโนมัต ิภาพเคลือ่นไหวอาจหยดุลงชัว่คราว ในกรณีนี ้ใหถ้า่ยภาพเคลือ่น
ไหวโดยตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง

 หากในภาพมแีหลง่กําเนดิแสงทีส่วา่งจา้ พืน้ทีส่วา่งอาจแสดงเป็นสดํีาบนจอ LCD 
ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึเกอืบจะเหมอืนกนักบัทีแ่สดงในจอ LCD

 ในสภาวะแสงนอ้ย อาจปรากฏน๊อยสห์รอืสผีดิเพีย้นในภาพ ภาพเคลือ่นไหวจะถกู
บนัทกึเกอืบจะเหมอืนกนักบัทีแ่สดงในจอ LCD

 หากคณุเลน่ภาพเคลือ่นไหวดว้ยอปุกรณ์อืน่ๆ คณุภาพของภาพหรอืเสยีงอาจลดลง 
หรอืการเลน่อาจไมส่ามารถทําได ้(ถงึแมอ้ปุกรณ์นัน้ๆ จะรองรับรปูแบบ MOV/MP4)
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ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
การบนัทกึภาพและคณุภาพของภาพ
 หากคณุใชง้านการด์ทีม่คีวามเร็วในการเขยีนตํา่ ตัวแสดงหา้ระดบั
อาจปรากฏทางดา้นขวาของหนา้จอขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว ตัว
แสดงนี้จะแสดงจํานวนขอ้มลูทีย่ังไมไ่ดเ้ขยีนลงการด์ (ความจุที่
เหลอือยูข่องหน่วยความจําบัฟเฟอรภ์ายใน) ยิง่การด์เขยีนไดช้า้
เทา่ไร ตัวแสดงจะยิง่เพิม่สงูขึน้เทา่นัน้ หากระดับในตัวแสดงเพิม่
ขึน้จนเต็มชอ่ง การถ่ายภาพเคลือ่นไหวจะหยดุโดยอตัโนมัติ
หากการด์มคีวามเร็วในการเขยีนสงู ตัวแสดงจะไมป่รากฏหรอื 
(หากปรากฏ) ระดับจะแทบไมเ่พิม่ขึน้ กอ่นอืน่ ควรทดสอบถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวสองสามคลปิเพือ่ตรวจดวูา่การด์สามารถเขยีนไดเ้ร็วพอ
หรอืไม่

การเลน่ภาพและการเชือ่มตอ่เครือ่งรบัโทรทศัน์
 หากคณุตอ่กลอ้งกบัเครือ่งรับโทรทศัน ์(น.373) และถ่ายภาพเคลือ่นไหว เครือ่ง
รับโทรทศันจ์ะไมถ่า่ยทอดเสยีงใดๆ ในระหวา่งการถา่ย อยา่งไรก็ตาม เสยีงจะยัง
คงถกูบนัทกึไดอ้ยา่งสมบรูณ์

ตัวแสดง

ขอ้จํากดัของภาพเคลือ่นไหวรปูแบบ MP4
โปรดทราบวา่ โดยทัว่ไปแลว้ภาพเคลือ่นไหวรปูแบบ MP4 มขีอ้จํากดัดังตอ่ไปนี้
 เสยีงจะไมถ่กูบนัทกึในชว่งประมาณสองเฟรมสดุทา้ย
 เมือ่คณุเลน่ภาพเคลือ่นไหวใน Windows ภาพและเสยีงอาจเหลือ่มกนัเล็กนอ้ย
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9
การเลน่ภาพ

บทนีจ้ะอธบิายถงึวธิกีารเลน่ดแูละลบภาพถา่ยและภาพเคลือ่น
ไหว วธิกีารแสดงภาพถา่ยและภาพเคลือ่นไหวบนจอโทรทัศน ์
และฟังกช์ัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเลน่ภาพอืน่ๆ

ภาพทีถ่า่ยและบนัทกึจากอปุกรณ์อืน่
กลอ้งนี้อาจไมส่ามารถแสดงภาพทีถ่า่ยจากกลอ้งตวัอืน่ ภาพทีถ่กูปรับแตง่
ดว้ยคอมพวิเตอร ์หรอืไฟลภ์าพทีม่กีารเปลีย่นชือ่
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1 เลน่ดภูาพ
 กดปุ่ ม <x>
 ภาพสดุทา้ยทีถ่า่ยหรอืดจูะปรากฏขึน้

2 เลอืกภาพ
 หากตอ้งการดภูาพโดยเริม่จากภาพสดุ
ทา้ยทีถ่า่ย ใหห้มนุปุ่ ม <5> ทวนเข็ม
นาฬกิา หากตอ้งการดภูาพโดยเริม่จาก
ภาพแรกทีถ่า่ย ใหห้มนุปุ่ มตามเข็มนาฬกิา

 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <B> การ
แสดงขอ้มลูจะเปลีย่นไป

x การเลน่ภาพ

การแสดงภาพทลีะภาพ

ไมแ่สดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูพืน้ฐาน

การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ
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x การเลน่ภาพ

3 ออกจากการเลน่ภาพ
 กดปุ่ ม <x> เพือ่ออกจากการเลน่ภาพ
และกลับสูส่ถานะเตรยีมพรอ้มถา่ยภาพ

ในขณะแสดงหนา้จอขอ้มลูการถา่ยภาพ (น.346) คณุสามารถกดปุ่ ม <W> 
<X> เพือ่เปลีย่นขอ้มลูการถา่ยภาพทีแ่สดงทางดา้นลา่งของหนา้จอดังตอ่ไปนี ้
สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 349-350

ในการแสดงภาพทลีะภาพ คณุสามารถวาง
ตารางระหวา่งการดภูาพได ้
ดว้ย [33: ตารางดภูาพ] คณุสามารถเลอืก 
[3x3 l], [6x4 m] หรอื [3x3+diag 
n] ได ้
ฟังกช์ัน่นีจ้ะสะดวกตอ่การตรวจสอบความ
เอยีงแนวตัง้หรอืแนวนอนของภาพ รวมถงึ
การจัดองคป์ระกอบภาพ

การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ

3 การแสดงตาราง

ขอ้มูลแบบละเอยีด

ขอ้มูลแกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส์

พกิดัส ี/ ขอ้มูลลดจดุรบกวน

ขอ้มลูรปูแบบภาพ 2

เลนส ์/ ขอ้มูลฮสิโตแกรม

ขอ้มลูสมดลุแสงขาว

ขอ้มูลรปูแบบภาพ 1

ตารางจะไมแ่สดงระหวา่งการดภูาพเคลือ่นไหว
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ขอ้มลูทีแ่สดงแตกตา่งกันไปขึน้อยูก่บัโหมดถา่ยภาพและการตัง้คา่

 การแสดงขอ้มลูพืน้ฐาน

B: การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ

ตวัอยา่งขอ้มลูสาํหรบัภาพนิง่

หมายเลขโฟลเดอร ์- 
หมายเลขไฟล์

คะแนนความแรงของสญัญาณไรส้าย/
สถานะการสง่สญัญาณการด์ Eye-Fi

หมายเลขภาพทีเ่ลน่/
จํานวนภาพทัง้หมดที่
บนัทกึ

ป้องกันภาพ

การสง่ผา่น Eye-Fi เสร็จสิน้

ระดับแบตเตอรี่

คณุภาพในการบนัทกึ
ภาพ

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

ความไวแสง ISO
ปรมิาณการชดเชยแสง

ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

ความเร็วชตัเตอร์

คา่รรัูบแสง

 หากใชก้ลอ้งตวัอืน่ถ่ายภาพ ขอ้มลูการถา่ยภาพบางสว่นอาจไมป่รากฏขึน้
 ภาพทีถ่่ายดว้ยกลอ้งนีอ้าจไมส่ามารถเลน่ไดบ้นกลอ้งอืน่ๆ
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B: การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ

 การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ
• ขอ้มลูแบบละเอยีด

* เมือ่คณุถ่ายภาพดว้ยคณุภาพของภาพแบบ RAW+JPEG ขนาดไฟลข์องภาพ RAW จะ
แสดงขึน้

* สําหรับภาพทีถ่า่ยดว้ยแฟลชและไมใ่ชก้ารชดเชยระดับแสงแฟลช <0> จะแสดงขึน้
* <w> และคา่การปรับชว่งไดนามกิจะแสดงขึน้สําหรับภาพทีถ่า่ยโดยใชก้ารถา่ยภาพ 

HDR
* <P> จะแสดงขึน้สําหรับภาพทีถ่า่ยโดยใชก้ารถา่ยภาพซอ้น
* <M> จะแสดงขึน้สําหรับภาพทีถ่า่ยดว้ยการลดจุดรบกวนถา่ยหลายภาพ
* <G> จะแสดงขึน้สําหรับภาพนิง่ทีถ่า่ยเป็นภาพทดสอบของภาพเคลือ่นไหวแบบยน่
เวลา

* <u> จะแสดงขึน้สําหรับภาพทีถ่า่ยดว้ยฟังกช์ัน่ฟิลเตอรส์รา้งสรรค ์และสําหรับภาพ
ทีผ่่านการประมวลผล (ประมวลผลภาพ RAW, ปรับขนาด หรอืใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรค)์ 
แลว้บนัทกึไว ้

* สําหรับภาพทีค่รอบตัด <u> และ <N> จะแสดงขึน้

ปรมิาณการชดเชยแสง

ความเร็วชตัเตอร์

โหมดถา่ยภาพ

ความไวแสง ISO

วนัทีแ่ละเวลาถา่ยภาพ

คณุภาพในการบันทกึภาพ

ฮสิโตแกรม (ความสวา่ง/RGB)

สมดลุแสงขาว

แกไ้ขสมดลุแสงขาว

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

โหมดวัดแสง

ขนาดไฟล์

ปรมิาณการชดเชยระดบัแสงแฟลช / 
ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ

รปูแบบภาพ/การตัง้คา่

ปรับแสงเหมาะสม
อตัโนมัติ

แถบเลือ่น

คา่รรัูบแสง

ปรับละเอยีด AF
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• เลนส/์ขอ้มลูฮสิโตแกรม

ฮสิโตแกรม
(ความสวา่ง)

ชือ่เลนส์

ความยาวโฟกัส
ฮสิโตแกรม
(RGB)

• ขอ้มลูสมดลุแสงขาว • ขอ้มลูรปูแบบภาพ 1

• พกิดัส ี/ ขอ้มลูลดจดุรบ
กวน

• ขอ้มลูแกไ้ขความคลาด
เคลือ่นของเลนส์

• ขอ้มลูรปูแบบภาพ 2

หากคณุใชอ้ปุกรณ์รับสญัญาณ GPS รุน่ GP-E2 เพือ่บันทกึขอ้มลู GPS สําหรับภาพ 
หนา้จอ “ขอ้มลู GPS” จะปรากฏขึน้ดว้ยเชน่กนั
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B: การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ

* เมือ่ใชก้ารตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง ความเร็วชตัเตอร ์คา่รรูับแสง และความไวแสง ISO 
(เมือ่ตัง้คา่ดว้ยตนเอง) จะแสดงขึน้

* ไอคอน <t> จะแสดงขึน้สําหรับ Video snapshot
* ไอคอน <t> จะแสดงขึน้สําหรับภาพเคลือ่นไหวแบบ HDR

 เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน
เมือ่ตัง้คา่ [33: เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน] เป็น [ใชง้าน] บรเิวณสวา่งทีม่ี
การเปิดรับแสงมากเกนิไปจะกะพรบิ เพือ่ใหไ้ดร้ายละเอยีดภาพเพิม่เตมิใน
พืน้ทีส่ว่นทีไ่ดรั้บแสงเกนิทีก่ะพรบิอยู ่ใหต้ัง้คา่การชดเชยแสงเป็นคา่ลบและ
ถา่ยภาพอกีครัง้

ตวัอยา่งการแสดงขอ้มลูภาพเคลือ่นไหว

โหมดถา่ยภาพเคลือ่น
ไหว/ภาพเคลือ่นไหว
แบบยน่เวลา

ขนาดไฟลภ์าพเคลือ่นไหว

ความเร็วชตัเตอร์

วธิกีารบบีอัด

ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว เวลาการถา่ยภาพ, เวลาการเลน่ภาพ

เลน่ภาพ

คา่รรัูบแสง

อัตราเฟรม

รปูแบบการบนัทกึ

ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์

ระหวา่งการเลน่ภาพเคลือ่นไหว “*, *” จะแสดงขึน้สําหรับ [ละเอยีด] และ [ตํา่] ของ 
[ความคมชดั] ใน [รปูแบบภาพ]
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 แสดงจดุ AF
เมือ่ [33: แสดงจดุ AF] ไดร้ับการตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] จดุ AF ทีส่ามารถ
จับโฟกสัไดแ้ลว้จะแสดงเป็นสแีดง หากมกีารตัง้คา่การเลอืกจดุโฟกสัแบบ
อตัโนมตัไิว ้อาจมจีดุโฟกสัอตัโนมตัหิลายจดุปรากฏขึน้ในเวลาเดยีวกนั

 ฮสิโตแกรม
ฮสิโตแกรมความสวา่งแสดงการกระจายระดับคา่แสงและความสวา่งโดยรวม 
ฮสิโตแกรม RGB ใชสํ้าหรับตรวจสอบความอิม่ตัวของสแีละการไลร่ะดับส ี
สามารถสลับจอภาพไดด้ว้ย [33: ฮสิโตแกรม]

การแสดง [ความสวา่ง]
ฮสิโตแกรมคอืกราฟทีแ่สดงการกระจายของระดับ
ความสวา่งของภาพ แกนแนวนอนแสดงถงึระดับความ
สวา่ง (มดืลงทางซา้ยและสวา่งขึน้ทางขวา) ในขณะที่
แกนแนวตัง้แสดงถงึจํานวนพกิเซลทีม่อียูสํ่าหรับระดับ
ความสวา่งแตล่ะแบบ ยิง่มพีกิเซลคอ่นไปทางซา้ย
มากเทา่ใด ภาพยิง่มดืลงเทา่นัน้ ยิง่มพีกิเซลคอ่นไป
ทางขวามากเทา่ใด ภาพยิง่สวา่งขึน้เทา่นัน้ หากมพีกิ
เซลมากเกนิไปทางซา้ย รายละเอยีดสว่นทีเ่ป็นเงาจะ
หายไป หากมพีกิเซลมากเกนิไปทางขวา รายละเอยีด
สว่นทีเ่ป็นไฮไลทจ์ะหายไป การไลร่ะดับสรีะหวา่ง
รอยตอ่จะถกูสรา้งใหม ่คณุสามารถดแูนวโนม้ระดับคา่
แสงและการไลร่ะดับสโีดยรวมไดโ้ดยการตรวจสอบ
ภาพและฮสิโตแกรมความสวา่งของภาพ

การแสดง [RGB]
ฮสิโตแกรมเป็นกราฟทีแ่สดงการกระจายของระดับความสวา่งของสหีลักๆ 
แตล่ะสใีนภาพ (RGB หรอืสแีดง, สเีขยีว และสน้ํีาเงนิ) แกนแนวนอนแสดง
ถงึระดับความสวา่งของส ี(มดืลงทางซา้ยและสวา่งขึน้ทางขวา) ในขณะที่
แกนแนวตัง้แสดงถงึจํานวนพกิเซลทีม่อียูสํ่าหรับระดับความสวา่งของสแีต่
ละส ียิง่มพีกิเซลคอ่นไปทางซา้ยมากเทา่ใด ภาพยิง่มดืลงและมสีทีีโ่ดดเดน่
นอ้ยลงเทา่นัน้ ยิง่มพีกิเซลคอ่นไปทางขวามากเทา่ใด ภาพยิง่สวา่งขึน้และสี
แน่นมากขึน้เทา่นัน้ หากมพีกิเซลมากเกนิไปทางซา้ย ขอ้มลูสทีีเ่กีย่วเนือ่งกัน
จะขาดหายไป หากมพีกิเซลมากเกนิไปทางขวา สจีะอิม่ตัวมากเกนิไปโดย
ไมม่กีารไลร่ะดบัส ีคณุสามารถดคูวามอิม่ตวัของสแีละสภาพการไลร่ะดบัสรีวม
ทัง้แนวโนม้สมดลุแสงขาวไดโ้ดยการตรวจสอบฮสิโตแกรม RGB ของภาพ

ฮสิโตแกรมตวัอยา่ง

ภาพมดื

ความสวา่งปกติ

ภาพสวา่ง
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คน้หาภาพไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยการแสดงภาพแบบดัชนเีป็น 4, 9, 36 หรอื 100 
ภาพบนหนา้จอเดยีว

1 เขา้สูก่ารแสดงภาพแบบดชันี
 ในระหวา่งการเลน่ภาพ ใหก้ดปุ่ ม 

<I>
 การแสดงภาพแบบดัชน ี4 ภาพจะปรากฏ
ขึน้ ภาพทีเ่ลอืกจะเนน้ใหเ้ห็นดว้ยกรอบ
สสีม้

 การกดปุ่ ม <I> จะเปลีย่นการแสดง
ภาพเป็นดังตอ่ไปนี:้ 9 ภาพ 9 36 ภาพ 
9 100 ภาพ การกดปุ่ ม <u> จะเปลีย่น
การแสดงภาพเป็นดังตอ่ไปนี:้ 100 ภาพ 
9 36 ภาพ 9 9 ภาพ 9 4 ภาพ 
9 1 ภาพ

2 เลอืกภาพ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลือ่นกรอบสสีม้และ
เลอืกภาพ คณุสามารถกดปุ่ ม <W> 
<X> หรอื <Y> <Z> เพือ่เลอืกภาพ
ได ้

 หมนุปุ่ ม <6> เพือ่แสดงภาพบนหนา้
จอถัดไปหรอืหนา้จอกอ่นหนา้

 กดปุ่ ม <0> ในขณะแสดงภาพแบบดัชน ี
เพือ่แสดงภาพทีเ่ลอืกเพยีงภาพเดยีว

x การคน้หาภาพอยา่งรวดเร็ว

H การแสดงภาพหลายภาพบนหนา้จอเดยีว (แสดงภาพแบบดชัน)ี

   



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
k: แสดงตามคะแนนภาพ (น.359)

หมนุปุ่ ม <6> เพือ่เลอืก

3 เลอืกดโูดยการขา้ม
 กดปุ่ ม <x> เพือ่เลน่ดภูาพ
 ในการแสดงภาพทลีะภาพ ใหห้มนุปุ่ ม 

<6>
 คณุสามารถเลอืกดภูาพดว้ยวธิทีีต่ัง้คา่ไว ้

I การขา้มภาพ (แสดงภาพแบบขา้ม)

ตําแหน่งการเลน่ภาพ

วธิขีา้ม

 ในการคน้หาภาพตามวนัทีถ่า่ย ใหเ้ลอืก [วนัที]่
 ในการคน้หาภาพตามโฟลเดอร ์ใหเ้ลอืก [โฟลเดอร]์
 หากการด์มทีัง้ภาพเคลือ่นไหวและภาพนิง่ ใหเ้ลอืก [ภาพเคลือ่นไหว] หรอื 

[ภาพนิง่] เพือ่แสดงเพยีงอยา่งเดยีว
 หากไมม่ภีาพทีต่รงกบั [คะแนน] ทีเ่ลอืก คณุไมส่ามารถเลอืกดภูาพดว้ยปุ่ ม 

<6>



355

คณุสามารถขยายดภูาพบนจอ LCD ไดป้ระมาณ 1.5 เทา่จนถงึ 10 เทา่

1 ขยายภาพ
 กดปุ่ ม <u> ในระหวา่งการเลน่ภาพ
 ภาพจะขยายใหญข่ึน้
 หากคณุกดปุ่ ม <u> คา้งไว ้จะขยาย
ภาพจนกระท่ังถงึกําลังขยายสงูสดุ

 กดปุ่ ม <I> เพือ่ลดกําลังขยาย หาก
คณุกดปุ่ มคา้งไว ้จะลดการขยายภาพลง
เป็นการแสดงภาพทลีะภาพ

2 เลือ่นดสูว่นตา่งๆ ของภาพ
 ใชปุ้่ ม <9> เพือ่เลือ่นดสูว่นตา่งๆ ของ
ภาพทีถ่กูขยาย

 กดปุ่ ม <x> เพือ่ออกจากการดภูาพ
แบบขยาย และกลับสูก่ารแสดงภาพทลีะ
ภาพ

u/y การดภูาพแบบขยาย

ตําแหน่งของภาพบรเิวณทีถ่กูขยาย

 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่ดภูาพอืน่เมือ่ยังคงการขยายภาพอยู่
 การดภูาพแบบขยายจะไมส่ามารถทําไดใ้นระหวา่งการแสดงภาพทีเ่พิง่ถา่ยเสร็จ
 ไมส่ามารถขยายภาพเคลือ่นไหวได ้
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จอ LCD คอืแผงทีม่คีวามไวตอ่การสมัผัสซึง่คณุสามารถแตะดว้ยนิว้มอืของคณุ
เพือ่ทําการเลน่ในลักษณะตา่งๆ ข ัน้ตอนแรก กดปุ่ ม <x> เพือ่เลน่ภาพ

กวาดดว้ยนิว้มอืนิว้เดยีว
 ในการแสดงภาพทลีะภาพ แตะจอ LCD 
ดว้ยนิว้เดยีว คณุสามารถเลอืกดภูาพถัด
ไปหรอืภาพกอ่นหนา้ดว้ยการกวาดนิว้ไป
ทางซา้ยและขวา
กวาดไปทางซา้ยเพือ่ดภูาพถัดไป (ใหม่
กวา่) หรอืกวาดไปทางขวาเพือ่ดภูาพ
กอ่นหนา้ (เกา่กวา่)

 ดว้ยการแสดงภาพแบบดัชน ีใหแ้ตะจอ 
LCD ดว้ยนิว้เดยีวเชน่กนั คณุสามารถ
เลอืกดหูนา้จอถัดไปหรอืหนา้จอกอ่นหนา้
ดว้ยการกวาดนิว้ขึน้หรอืลง
กวาดขึน้เพือ่ดภูาพถัดไป (ใหมก่วา่) หรอื
กวาดลงเพือ่ดภูาพกอ่นหนา้ (เกา่กวา่)
เมือ่คณุเลอืกภาพ กรอบสสีม้จะปรากฏขึน้ 
แตะทีภ่าพอกีครัง้เพือ่แสดงภาพเป็นภาพ
เดีย่ว

กวาดดว้ยสองนิว้
แตะจอ LCD ดว้ยสองนิว้ เมือ่คณุกวาดสอง
นิว้ไปทางซา้ยหรอืขวา คณุสามารถขา้มภาพ
ดว้ยวธิกีารทีต่ัง้คา่ไวใ้น [ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 
6] ภายใตแ้ท็บ [x2]

d การเลน่ภาพโดยใชห้นา้จอสมัผสั

การเลอืกดภูาพ

การขา้มภาพ (แสดงภาพแบบขา้ม)
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d การเลน่ภาพโดยใชห้นา้จอสมัผัส

จบีนิว้สองนิว้
แตะจอดว้ยนิว้สองนิว้ทีก่างแยกออกจากกนั 
แลว้จบีนิว้ของคณุเขา้หากนับนหนา้จอ
 แตล่ะครัง้ทีค่ณุจบีนิว้ ภาพเดีย่วทีแ่สดงอยู่
จะเปลีย่นเป็นการแสดงภาพแบบดัชน ี
หากคณุถา่งนิว้ออกจากกนั การแสดงภาพ
จะเปลีย่นไปในลําดับทีก่ลับกัน

 เมือ่คณุเลอืกภาพ กรอบสสีม้จะปรากฏขึน้ 
แตะทีภ่าพอกีครัง้เพือ่แสดงภาพเป็นภาพ
เดีย่ว

ถา่งนิว้สองนิว้ออกจากกนั
แตะจอดว้ยนิว้สองนิว้ตดิกัน จากนัน้ถา่งนิว้
ของคณุออกจากกนับนหนา้จอ
 ขณะทีค่ณุถา่งนิว้ออกจากกนั ภาพจะถกู
ขยายขึน้

 ภาพสามารถขยายขึน้ไดถ้งึประมาณ 10x
 คณุสามารถเลือ่นภาพไปรอบๆ ไดโ้ดยการ
ลากนิว้มอื

 หากตอ้งการลดขนาดภาพ ใหค้ณุจบีนิว้
เขา้หากนับนหนา้จอ

 แตะทีไ่อคอน [2] เพือ่กลับสูก่ารแสดง
ภาพทลีะภาพ

การลดภาพ (แสดงภาพแบบดชัน)ี

การขยายภาพ

การทํางานแบบแตะหนา้จอ LCD ของกลอ้ง ยังสามารถทําไดร้ะหวา่งการเลน่ภาพใน
เครือ่งรับโทรทัศน์ทีเ่ชือ่มตอ่เขา้กบักลอ้งของคณุไดอ้กีดว้ย (น.373)
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คณุสามารถหมนุภาพทีแ่สดงไปยังทศิทางทีต่อ้งการได ้

1 เลอืก [หมนุภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [31] ใหเ้ลอืก [หมนุภาพ] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืกภาพ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพถา่ยทีต่อ้ง
การหมนุ

 คณุยังสามารถเลอืกรปูภาพในการแสดง
ภาพแบบดัชนไีด ้(น.353)

3 หมนุภาพ
 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <0> ภาพถา่ยจะ
หมนุตามเข็มนาฬกิาดังนี:้ 90° 9 270° 
9 0°

 ในการหมนุภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอนที ่2 
และ 3

b การหมนุภาพ

 หากคณุตัง้คา่ [51: หมนุภาพอตัโนมตั]ิ เป็น [เปิดzD] (น.387) กอ่นถา่ย
ภาพแนวตัง้ คณุไมจํ่าเป็นตอ้งหมนุภาพตามขัน้ตอนขา้งตน้

 หากภาพทีห่มนุไมแ่สดงในทศิทางทีห่มนุระหวา่งการเลน่ภาพ ใหต้ัง้คา่ [51: 
หมุนภาพอตัโนมตั]ิ เป็น [เปิดzD]

 ไมส่ามารถหมนุภาพเคลือ่นไหวได ้
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คณุสามารถใหค้ะแนนภาพ (ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหว) ดว้ยหนึง่ในหา้สญัลกัษณ์
คะแนน: l/m/n/o/p ฟังกช์ัน่นีเ้รยีกวา่การใหค้ะแนน

1 เลอืก [คะแนน]
 ภายใตแ้ท็บ [32] ใหเ้ลอืก [คะแนน] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืกภาพ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพหรอืภาพ
เคลือ่นไหวทีจ่ะใหค้ะแนน จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

 ดว้ยการกดปุ่ ม <I> คณุสามารถ
เลอืกภาพจากการแสดงภาพแบบสามภาพ 
ในการกลับสูก่ารแสดงภาพทลีะภาพ ให ้
กดปุ่ ม <u>

3 ต ัง้คา่คะแนน
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกคะแนน
 เมือ่คณุเลอืกคะแนนสําหรับภาพ หมาย
เลขดา้นขา้งคะแนนทีต่ัง้คา่ไวจ้ะเพิม่ขึน้
อกีหนึง่

 ในการใหค้ะแนนภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอน
ที ่2 และ 3

3 การต ัง้คา่การใหค้ะแนน



3 การตัง้คา่การใหค้ะแนน
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สามารถแสดงภาพไดม้ากถงึ 999 ภาพตอ่หนึง่กลุม่คะแนน หากมภีาพมากกวา่ 999 
ภาพตอ่หนึง่กลุม่คะแนน [###] จะปรากฏขึน้

การใชป้ระโยชนจ์ากการใหค้ะแนน
 ดว้ย [32: ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6] คณุจะสามารถแสดงเฉพาะภาพทีม่กีาร
ใหค้ะแนนได ้

 ดว้ย [32: สไลดโ์ชว]์ คณุสามารถเลน่ดเูฉพาะภาพทีม่กีารใหค้ะแนนได ้
 ขึน้อยูก่บัระบบปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร ์คณุสามารถดคูะแนนภาพแตล่ะไฟลใ์นสว่น
ของการแสดงขอ้มลูไฟลห์รอืในโปรแกรมแสดงภาพทีใ่หม้าได ้(ภาพ JPEG เทา่
นัน้)
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ระหวา่งการเลน่ภาพ คณุสามารถกดปุ่ ม <Q> เพือ่ตัง้คา่ดังตอ่ไปนี:้ [J: ป้อง
กนัภาพ], [b: หมนุภาพ], [9: คะแนน], [R: ประมวลผลภาพ RAW], 
[U: ฟิลเตอรส์รา้งสรรค]์, [S: ปรับขนาด (ภาพ JPEG เทา่นัน้)], [N: ตัด
ภาพ (ภาพ JPEG เทา่นัน้)], [1: เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน], [T: แสดงจดุ 
AF], [e: ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6] และ [q: สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน*]
สําหรับภาพเคลือ่นไหว เฉพาะฟังกช์ัน่ทีเ่ป็นตัวหนาทางดา้นบนเทา่นัน้ทีส่ามารถ
ตัง้คา่ได ้
* ไมส่ามารถเลอืกไดห้าก [Wi-Fi/NFC] ภายใต ้[51: ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] ถกูตัง้
คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน]

1 กดปุ่ ม <Q>
 ในระหวา่งการเลน่ภาพ ใหก้ดปุ่ ม <Q>
 ตวัเลอืกการควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้

2 เลอืกฟงักช์ ัน่และต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกฟังกช์ัน่
 การตัง้คา่ปัจจบุันของฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกจะ
แสดงทีด่า้นลา่งของหนา้จอ

 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่
 เมือ่ตัง้คา่ประมวลผลภาพ RAW (น.390), 
ฟิลเตอรส์รา้งสรรค ์(น.399), ปรับขนาด 
(น.395), ตัดภาพ (น.397) หรอืสง่ภาพ
ไปยังสมารท์โฟน ใหก้ดปุ่ ม <0> เพือ่
ยนืยันการตัง้คา่ดว้ย

 ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6: ตัง้คา่การใหค้ะแนน 
(น.354) โดยการกดปุ่ ม <B>

 หากตอ้งการยกเลกิ ใหก้ดปุ่ ม <M>

Q การควบคมุทนัใจขณะเลน่ภาพ
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3 ออกจากการต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <Q> เพือ่ออกจากหนา้จอควบ
คมุทันใจ

ในการหมนุภาพ ใหต้ัง้คา่ [51: หมนุภาพอตัโนมตั]ิ เป็น [เปิดzD] หากตัง้คา่ 
[51: หมนุภาพอตัโนมตั]ิ เป็น [เปิดD] หรอื [ปิด] การตัง้คา่ [b หมนุภาพ] 
จะถกูบนัทกึไปยงัภาพ แตก่ลอ้งจะไมห่มนุภาพตอนทีแ่สดงภาพ

 การกดปุ่ ม <Q> ระหวา่งการแสดงภาพแบบดชันีจะสลบัไปยงัการแสดงภาพ
ทลีะภาพและหนา้จอควบคมุทนัใจจะปรากฏ การกดปุ่ ม <Q> อกีครัง้จะกลบั
ไปยงัหนา้การแสดงภาพแบบดชันี

 สําหรับภาพทีถ่า่ยโดยใชก้ลอ้งอืน่ ตวัเลอืกทีค่ณุสามารถเลอืกไดอ้าจมจํีากดั
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คณุสามารถเลน่ภาพเคลือ่นไหวไดส้ามวธิดีังนี:้

โดยการเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งรบัโทรทศัน์
ดว้ยสาย HDMI รุน่ HTC-100 คณุจะสามารถ
เลน่ดภูาพเคลือ่นไหวและภาพนิง่ของกลอ้ง
บนเครือ่งรับโทรทัศนไ์ด ้

คณุสามารถเลน่ภาพเคลือ่นไหวบนจอ LCD 
ของกลอ้งได ้คณุยังสามารถแกไ้ขฉากแรก
และฉากสดุทา้ยของภาพเคลือ่นไหวออกได ้
และเลน่ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวบนการด์
เป็นสไลดโ์ชวแ์บบอตัโนมัติ

k การเพลดิเพลนิกบัภาพเคลือ่นไหว

เลน่ภาพบนเครือ่งรบัโทรทศัน์ (น.373)

เลน่ภาพบนจอ LCD ของกลอ้ง (น.365-372)

 เนื่องจากเครือ่งบนัทกึฮารด์ดสิกไ์มม่ชีอ่งสญัญาณ HDMI เขา้ จงึไมส่ามารถเชือ่ม
ตอ่กลอ้งกบัเครือ่งบนัทกึฮารด์ดสิกไ์ดด้ว้ยสาย HDMI

 แมว้า่จะเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งบันทกึฮารด์ดสิกด์ว้ยสาย USB แตจ่ะไมส่ามารถ
เลน่หรอืบนัทกึภาพเคลือ่นไหวและภาพนิง่ได ้

ภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขดว้ยคอมพวิเตอรไ์มส่ามารถเขยีนซํ้าไปยังการด์และเลน่ภาพ
ดว้ยกลอ้งได ้
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ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวทีบ่ันทกึในการด์สามารถ
ถา่ยโอนไปยังคอมพวิเตอร ์และเลน่หรอืแกไ้ข
ดว้ยซอฟตแ์วรท์ีต่ดิตัง้ไวล้ว่งหนา้หรอืซอฟต์
แวรท์ีเ่หมาะสม ทีส่ามารถรองรับรปูแบบการ
บันทกึของภาพเคลือ่นไหวได ้

เลน่และแกไ้ขภาพดว้ยคอมพวิเตอร์

หากตอ้งการเลน่หรอืแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวดว้ยซอฟตแ์วรท์ีม่จํีาหน่ายทั่วไป ใหใ้ช ้
ซอฟตแ์วรท์ีส่ามารถรองรับภาพเคลือ่นไหวในรปูแบบ MOV และรปูแบบ MP4 ได ้สําหรับ
รายละเอยีดเกีย่วกบัซอฟตแ์วรท์ีม่จํีาหน่ายทั่วไป โปรดตดิตอ่ผูผ้ลติซอฟตแ์วร์
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1 เลน่ดภูาพ
 กดปุ่ ม <x> เพือ่แสดงภาพ

2 เลอืกภาพเคลือ่นไหว
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพเคลือ่นไหว
ทีจ่ะเลน่

 ในขณะแสดงภาพทลีะภาพ ไอคอน 
<s1> จะแสดงขึน้ทีม่มุบนซา้ยของ
หนา้จอเพือ่บง่บอกวา่เป็นภาพเคลือ่นไหว 
หากภาพเคลือ่นไหวเป็น video snapshot 
ไอคอน <st> จะแสดงขึน้

 ในขณะแสดงภาพแบบดัชน ีแถบรอยปรุ
ตรงขอบซา้ยของภาพขนาดยอ่บง่บอกวา่
เป็นภาพเคลือ่นไหว เนือ่งจากไมส่ามารถ
เลน่ภาพเคลือ่นไหวไดร้ะหวา่งการ
แสดงภาพแบบดชัน ีใหก้ดปุ่ ม <0> 
เพือ่เปลีย่นเป็น การแสดงภาพทลีะภาพ

3 ในขณะแสดงภาพทลีะภาพ กดปุ่ ม 
<0>
 แผงควบคมุการเลน่ภาพเคลือ่นไหวจะ
ปรากฏขึน้ทางดา้นลา่งของหนา้จอ

4 เลน่ภาพเคลือ่นไหว
 เลอืก [7] (เลน่) จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 ภาพเคลือ่นไหวจะเริม่เลน่
 กดปุ่ ม <0> ระหวา่งการเลน่ภาพเพือ่
หยดุชัว่คราว กดอกีครัง้เพือ่ดําเนนิการตอ่

 คณุสามารถปรับระดับเสยีงโดยหมนุปุ่ ม 
<6> ไดใ้นระหวา่งเลน่ภาพเคลือ่นไหว

 สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีาร
เลน่ภาพ โปรดดหูนา้ถัดไป

k การเลน่ภาพเคลือ่นไหว

ลําโพง

 กอ่นฟังเสยีงของภาพเคลือ่นไหวผ่านหฟัูง ใหล้ดระดับเสยีงลงเพือ่ไมใ่หห้ขูอง
คณุไดร้ับอันตราย

 กลอ้งนี้อาจไมส่ามารถเลน่ภาพเคลือ่นไหวทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งอืน่
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แผงควบคมุการเลน่ภาพเคลือ่นไหว

* เมือ่มกีารตัง้ดนตรฉีากหลงั กลอ้งจะไมเ่ลน่เสยีงทีบ่ันทกึในภาพเคลือ่นไหว

การทํางาน คาํอธบิายการเลน่ภาพ
7 เลน่ กดปุ่ ม <0> เพือ่สลับระหวา่งเลน่กบัหยดุ

8 เลน่ภาพชา้ ปรับความเร็วการเลน่ภาพชา้ไดโ้ดยการกดปุ่ ม <Y> <Z> 
ความเร็วในการเลน่ภาพชา้จะแสดงทางดา้นบนขวาของหนา้จอ

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
v ดนตรฉีากหลงั* เลน่ภาพเคลือ่นไหวพรอ้มกบัดนตรฉีากหลังทีเ่ลอืก (น.372)
X แกไ้ข แสดงหนา้จอสําหรับการตดัตอ่ (น.367)

ตําแหน่งการเลน่ภาพ
mm' ss" เวลาในการเลน่ (นาท:ีวนิาท)ี

9 ระดบัเสยีง หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ปรับระดบัเสยีงของลําโพงในตัวกลอ้ง 
(น.365)

32 กดปุ่ ม <M> เพือ่กลับสูก่ารแสดงภาพทลีะภาพ

 ดว้ยแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N ทีช่ารจ์ไฟจนเต็ม เวลาในการเลน่ภาพแบบ
ตอ่เนื่องทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C / 73°F) คอืประมาณ 3 ชัว่โมง 40 นาที

 ดว้ยการเชือ่มตอ่หฟัูงทีม่ปีลั๊กขนาดเล็กเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 3.5 มม. ทีม่จํีาหน่าย
ทัว่ไปเขา้กบัชอ่งเสยีบหฟัูง (น.26) คณุจะสามารถฟังเสยีงของภาพเคลือ่นไหวได ้
(น.313)

 หากคณุเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งรับโทรทัศนเ์พือ่เลน่ภาพเคลือ่นไหว (น.373) 
ใหป้รับระดับเสยีงโดยใชเ้ครือ่งรับโทรทัศน์ (การหมนุปุ่ ม <6> จะไมเ่ปลีย่น
ระดบัเสยีง) หากมเีสยีงสญัญาณรบกวน ใหว้างกลอ้งใหไ้กลจากเครือ่งรับโทรทศัน์
หรอืลดระดบัเสยีงของโทรทศันล์ง
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X การแกไ้ขฉากแรกและฉากสดุทา้ยของภาพเคลือ่นไหว

แตะที ่[7] ตรงกลางหนา้จอ
 ภาพเคลือ่นไหวจะเริม่เลน่
 ในการแสดงแผงเลน่ภาพเคลือ่นไหว ให ้
แตะที ่<s1> ทีด่า้นซา้ยบนของหนา้
จอ

 หากตอ้งการหยดุภาพเคลือ่นไหวชัว่ขณะ
ระหวา่งการเลน่ ใหแ้ตะทีห่นา้จอ แผงเลน่
ภาพเคลือ่นไหวจะปรากฏขึน้ดว้ยเชน่กัน

เลน่ภาพดว้ยหนา้จอสมัผสั

X การแกไ้ขฉากแรกและฉากสดุทา้ยของภาพเคลือ่นไหว
คณุสามารถตัดฉากแรกและฉากสดุทา้ยของภาพเคลือ่นไหวออกไดค้รัง้ละ
ประมาณ 1 วนิาที

1 ในหนา้จอการเลน่ภาพเคลือ่นไหว 
ใหเ้ลอืก [X]
 แผงการแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวจะปรากฏ
ขึน้ทางดา้นลา่งของหนา้จอ

2 ระบสุว่นทีจ่ะแกไ้ขออก
 เลอืก [U] (ตัดตอนเริม่) หรอื [V] 

(ตัดตอนจบ) จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่ดเูฟรมกอ่นหนา้
หรอืเฟรมถดัไป ทําคา้งไวเ้พือ่เดนิหนา้
หรอืยอ้นกลบัเฟรมอยา่งรวดเร็ว หมนุ
ปุ่ ม <5> เพือ่เลน่ภาพแบบเฟรมตอ่เฟรม

 หลังจากตัดสนิใจไดว้า่จะแกไ้ขสว่นใด
ออก ใหก้ด <0> สว่นทีไ่ฮไลทเ์ป็นสี
ขาวดา้นบนสดุเป็นสว่นทีจ่ะยังเหลอือยู่
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 3 ตรวจสอบภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขแลว้
 เลอืก [7] และกด <0> เพือ่เลน่ภาพ
เคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขแลว้

 ในการเปลีย่นการแกไ้ข ใหก้ลับไปทํา
ขัน้ตอนที ่2

 หากตอ้งการยกเลกิการแกไ้ข ใหก้ดปุ่ ม 
<M> จากนัน้เลอืก [ตกลง] บน
กลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยัน

4 บนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขแลว้
 เลอืก [W] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 หนา้จอการบนัทกึจะปรากฏขึน้
 ในการบันทกึเป็นภาพเคลือ่นไหวใหม ่
ใหเ้ลอืก [ไฟลใ์หม]่ ในการบันทกึและ
เขยีนทับไฟลภ์าพเคลือ่นไหวตน้ฉบับ 
ใหเ้ลอืก [เขยีนทบั] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

 บนกลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยัน ใหเ้ลอืก 
[ตกลง] จากนัน้กดปุ่ ม <0> เพือ่บันทกึ
ภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขแลว้ และกลับสู่
หนา้จอการเลน่ภาพเคลือ่นไหว

 เนื่องจากการแกไ้ขทําไดค้รัง้ละประมาณ 1 วนิาท ี(ตําแหน่งทีแ่กไ้ขระบดุว้ย [Z] 
ทีด่า้นบนสดุของหนา้จอ) ตําแหน่งทีแ่ทจ้รงิทีม่กีารแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวอาจ
ตา่งจากตําแหน่งทีค่ณุไดร้ะบุ

 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
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกตัวเลอืกที่
ตอ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

ทกุภาพ/ภาพเคลือ่นไหว/ภาพนิง่
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกอยา่งใด
อยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้ [jทกุภาพ] [kภาพ
เคลือ่นไหว] [zภาพนิง่] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

วนัที/่โฟลเดอร/์คะแนน
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกอยา่งใด
อยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้ [iวนัที]่ [nโฟล
เดอร]์ [9คะแนน]

 เมือ่ <zH> มกีารไฮไลท ์ใหก้ดปุ่ ม 
<B>

 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกตัวเลอืก 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 สไลดโ์ชว ์(การเลน่ภาพอตัโนมตั)ิ

จํานวนภาพทีจ่ะเลน่

[วนัที]่ [โฟลเดอร]์ [คะแนน]
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3 กาํหนดคา่ [ต ัง้คา่] ตามทีต่อ้งการ
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืก [ต ัง้คา่] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ตัง้คา่ [ระยะเวลาทีเ่ลน่], [เลน่ซํา้] (เลน่
ภาพซ้ํา) [ลกูเลน่เปลีย่นภาพ] (เอฟเฟค
เมือ่เปลีย่นภาพ) และ [ดนตรฉีากหลงั] 
สําหรับภาพนิง่

 ขัน้ตอนการเลอืกดนตรฉีากหลังไดอ้ธบิาย
ไวใ้นหนา้ 372

 หลังจากเลอืกการตัง้คา่ ใหก้ดปุ่ ม 
<M>

รายการ คําอธบิายการเลน่ภาพ
jทกุภาพ ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวทัง้หมดในการด์จะถกูเลน่

iวนัที่ ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวทีถ่า่ยในวนัทีเ่ลอืกจะถกูเลน่

nโฟลเดอร์ ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืกจะถกูเลน่

kภาพเคลือ่นไหว เฉพาะภาพเคลือ่นไหวในการด์จะถกูเลน่

zภาพนิง่ เฉพาะภาพนิง่ในการด์จะถกูเลน่

9คะแนน เฉพาะภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวทีม่คีะแนนทีเ่ลอืกจะถกูเลน่

[ระยะเวลาทีเ่ลน่] [เลน่ซํา้]
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3 สไลดโ์ชว ์(การเลน่ภาพอัตโนมัต)ิ

4 เร ิม่สไลดโ์ชว์
 กดปุ่ ม <W><X> เพือ่เลอืก [เร ิม่] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หลังจาก [กาํลงัโหลดภาพ...] แสดงขึน้ 
สไลดโ์ชวจ์ะเริม่เลน่

5 ออกจากสไลดโ์ชว์
 ในการออกจากสไลดโ์ชวแ์ละกลับไปยัง
หนา้จอการตัง้คา่ ใหก้ดปุ่ ม <M>

[ลกูเลน่เปลีย่นภาพ] [ดนตรฉีากหลงั]

 ในการหยดุเลน่สไลดโ์ชวช์ัว่ขณะ ใหก้ดปุ่ ม <0> ระหวา่งการหยดุชัว่ขณะ [G] 
จะแสดงขึน้ทางดา้นซา้ยบนของภาพ กด <0> อกีครัง้เพือ่กลับมาเลน่สไลด์
โชวต์อ่

 ระหวา่งการเลน่ภาพนิง่อตัโนมัต ิคณุสามารถกดปุ่ ม <B> เพือ่เปลีย่นรปูแบบ
การแสดงภาพได ้(น.346)

 ระหวา่งการเลน่ภาพเคลือ่นไหว คณุสามารถปรับระดบัเสยีงไดโ้ดยการหมนุปุ่ ม 
<6>

 ระหวา่งการเลน่ภาพอตัโนมตัหิรอืการหยดุชัว่คราว คณุสามารถหมนุปุ่ ม <5> 
เพือ่ดภูาพอืน่

 ระหวา่งการเลน่ภาพอตัโนมตั ิปิดสวติซอ์ัตโนมัตจิะไมทํ่างาน
 ระยะเวลาทีเ่ลน่อาจแตกตา่งออกไปโดยขึน้อยูก่บัภาพ
 ในการดสูไลดโ์ชวบ์นเครือ่งรับโทรทศัน ์โปรดดหูนา้ 373
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หลังจากทีค่ณุใช ้EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS) เพือ่คัดลอกดนตรฉีากหลัง
ไปยังการด์แลว้ คณุสามารถเลน่ดนตรฉีากหลังไปพรอ้มกับสไลดโ์ชวไ์ด ้

1 เลอืก [ดนตรฉีากหลงั]
 ตัง้คา่ [ดนตรฉีากหลงั] เป็น [เปิด] จาก
นัน้กดปุ่ ม <0>

 หากการด์ไมม่ดีนตรฉีากหลัง คณุจะไม่
สามารถทําตามขัน้ตอนที ่2 ได ้

2 เลอืกดนตรฉีากหลงั
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกดนตรฉีาก

หลงัทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม <0> คณุยงั
สามารถเลอืกดนตรฉีากหลงัไดห้ลายเพลง

3 เลน่ดนตรฉีากหลงั
 เพือ่ฟังตัวอยา่งดนตรฉีากหลัง ใหก้ดปุ่ ม 

<B>
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลน่ดนตรฉีาก
หลงัอืน่ เพือ่หยดุฟังตัวอยา่งดนตรฉีากหลงั 
ใหก้ดปุ่ ม <B> อกีครัง้

 ปรับระดบัเสยีงโดยหมนุปุ่ ม <6>
 ในการลบดนตรฉีากหลัง กดปุ่ ม <W> 

<X> เพือ่เลอืกเพลง จากนัน้กดปุ่ ม 
<L>

การเลอืกดนตรฉีากหลงั

กลอ้งไมม่ดีนตรฉีากหลงัใหเ้มือ่ตอนซือ้ ขัน้ตอนในการคดัลอกดนตรฉีากหลังไปยงั
การด์ไดอ้ธบิายไวใ้นคูม่อืการใชง้าน EOS Utility



373

ดว้ยการเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งรับโทรทัศนด์ว้ยสาย HDMI คณุจะสามารถ
เลน่ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวของกลอ้งบนเครือ่งรับโทรทัศนไ์ด ้สําหรับสาย 
HDMI แนะนําใหใ้ชส้าย HDMI รุน่ HTC-100 (แยกจําหน่าย)
หากภาพไมป่รากฏบนจอโทรทัศน ์ใหต้รวจสอบวา่ไดต้ัง้คา่ [53: ระบบวดิโีอ] 
เป็น [สําหรบั NTSC] หรอื [สําหรบั PAL] อยา่งถกูตอ้งหรอืไม ่(ขึน้อยูก่บัระบบ
วดิโีอของโทรทัศนข์องคณุ)

1 เชือ่มตอ่สาย HDMI เขา้กบักลอ้ง
 เสยีบปลั๊กในชอ่งสญัญาณ 

<D> โดยใหโ้ลโก ้
<dHDMI MINI> หนัไปทางดา้น
หนา้ของกลอ้ง

2 เชือ่มตอ่สาย HDMI กบัเครือ่งรบั
โทรทศัน์
 เชือ่มตอ่สาย HDMI กบัพอรต์เขา้ HDMI 
ของเครือ่งรับโทรทัศน์

3 เปิดเครือ่งรบัโทรทศันแ์ละสลบัชอ่ง
สญัญาณเขา้วดิโีอของเครือ่งรบั
โทรทศันเ์พือ่เลอืกพอรต์ทีเ่ชือ่มตอ่อยู่

4 ปรบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่
<1>

5 กดปุ่ ม <x>
 ภาพจะปรากฏบนหนา้จอโทรทัศน ์

(ภาพจะไมแ่สดงบนจอ LCD ของกลอ้ง)
 ภาพจะแสดงทีค่วามละเอยีดสงูสดุของ
เครือ่งรับโทรทัศนโ์ดยอตัโนมัติ

 โดยการกดปุ่ ม <B> คณุสามารถ
เปลีย่นรปูแบบการแสดงผลได ้

 ในการเลน่ภาพเคลือ่นไหว ใหด้หูนา้ 365

การดภูาพบนเครือ่งรบัโทรทศัน์
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หากเครือ่งรับโทรทัศนท์ีม่กีารเชือ่มตอ่กับกลอ้งดว้ยสาย HDMI ใชง้านไดก้บั 
HDMI CEC* คณุสามารถใชร้โีมทคอนโทรลของเครือ่งรับโทรทัศนใ์นการเลน่ได ้
* ฟังกช์ัน่มาตรฐาน HDMI ทําใหส้ามารถใชง้านอปุกรณ์ HDMI ในการควบคมุระหวา่งกนั
ได ้ดังนัน้คณุจงึสามารถควบคมุอปุกรณ์ทัง้หมดโดยใชร้โีมทคอนโทรลเพยีงอนัเดยีว

1 เลอืก [ควบคมุผา่น HDMI]
 ภายใตแ้ท็บ [33] ใหเ้ลอืก [ควบคมุ
ผา่น HDMI] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ใชง้าน]

3 เชือ่มตอ่กลอ้งกบัเครือ่งรบัโทรทศัน์
 ใชส้าย HDMI เพือ่เชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบั
เครือ่งรับโทรทัศน์

 ชอ่งสญัญาณเขา้ของเครือ่งรับโทรทัศนจ์ะ
สลับไปยังพอรต์ HDMI ทีเ่ชือ่มตอ่กบั
กลอ้งโดยอัตโนมัต ิหากสญัญาณไมส่ลับ
โดยอัตโนมตั ิใหใ้ชร้โีมทคอนโทรลของ
เครือ่งรับโทรทัศนเ์ลอืกพอรต์เขา้ HDMI 
ทีส่ายเชือ่มตอ่อยู่

4 กดปุ่ ม <x> ของกลอ้ง
 ภาพจะปรากฏบนหนา้จอโทรทัศนแ์ละคณุ
สามารถใชร้โีมทคอนโทรลของเครือ่งรับ
โทรทัศนเ์พือ่ควบคมุการเลน่ภาพได ้

การใชเ้ครือ่งรบัโทรทศัน ์HDMI CEC

 ปรับระดบัเสยีงของภาพเคลือ่นไหวดว้ยเครือ่งรับโทรทัศน์ ไมส่ามารถปรับระดับ
เสยีงดว้ยกลอ้งได ้

 กอ่นเชือ่มตอ่หรอืถอดสายระหวา่งกลอ้งและเครือ่งรับโทรทัศน์ ใหปิ้ดกลอ้งและ
เครือ่งรับโทรทศันก์อ่น

 บางสว่นของภาพทีแ่สดงอาจถูกตัดออกโดยขึน้อยูก่บัเครือ่งรบัโทรทศันท์ีใ่ช ้
 อยา่ตอ่อปุกรณ์สญัญาณออกใดๆ กบัชอ่งสญัญาณ <D> ของกลอ้ง 
เพราะอาจทําใหเ้กดิการทํางานทีผ่ดิปกตไิด ้

 เครือ่งรับโทรทศันบ์างรุน่อาจไมส่ามารถแสดงภาพเคลือ่นไหวทีถ่า่ยได ้
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การดภูาพบนเครือ่งรับโทรทศัน์

5 เลอืกภาพ
 เล็งรโีมทคอนโทรลไปทางเครือ่งรับ
โทรทัศนแ์ละกดปุ่ ม / เพือ่เลอืกภาพ

6 กดปุ่ ม Enter ของรโีมทคอนโทรล
 เมนูจะปรากฏและคณุสามารถทําการเลน่
ภาพทีแ่สดงทางซา้ยได ้

 กดปุ่ ม / เพือ่เลอืกตัวเลอืกทีต่อ้งการ 
จากนัน้กดปุ่ ม Enter สําหรับสไลดโ์ชว ์
ใหก้ดปุ่ ม / ของรโีมทคอนโทรลเพือ่
เลอืกตัวเลอืก จากนัน้กดปุ่ ม Enter

 หากคณุเลอืก [ยอ้นกลบั] และกดปุ่ ม 
Enter เมนูจะหายไปและคณุสามารถใชปุ้่ ม 
/ เพือ่เลอืกภาพได ้

เมนกูารเลน่ภาพนิง่

เมนกูารเลน่ภาพเคลือ่นไหว

2 : ยอ้นกลับ
a : ดัชน ี9 ภาพ
1 : เลน่ภาพเคลือ่นไหว
y : สไลดโ์ชว์
B : แสดงขอ้มลูถา่ยภาพ
b : หมนุภาพ

 เครือ่งรับโทรทศันบ์างรุน่อาจตอ้งใหค้ณุเปิดใชง้านการเชือ่มตอ่ HDMI CEC กอ่น 
สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้านเครือ่งรับโทรทศัน์

 เครือ่งรับโทรทศันบ์างรุน่ แมแ้ตรุ่น่ทีใ่ชง้านไดก้บั HDMI CEC อาจไมส่ามารถทํา
งานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ในกรณีดงักลา่ว ใหต้ัง้คา่ [33: ควบคมุผา่น HDMI] เป็น 
[ไมใ่ชง้าน] และใชก้ลอ้งเพือ่ควบคมุการเลน่ภาพ
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คณุสามารถตัง้คา่การป้องกนัเพือ่ป้องกนัภาพอนัมคีา่จากการสญูหายโดยไม่
ตัง้ใจได ้

1 เลอืก [ป้องกนัภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [31] ใหเ้ลอืก [ป้องกนั
ภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [เลอืกภาพ]
 ภาพจะแสดงขึน้มา

3 ป้องกนัภาพ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะป้องกนั 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ภาพจะถกูป้องกนั และไอคอน <K> 
จะปรากฏทีด่า้นบนสดุของหนา้จอ

 ในการยกเลกิการป้องกนัภาพ ใหก้ดปุ่ ม 
<0> อกีครัง้ ไอคอน <K> จะหายไป

 ในการป้องกนัภาพอืน่ ใหทํ้าซํ้าขัน้ตอนที ่3

K การป้องกนัภาพ

3 การป้องกนัภาพทลีะภาพ

ไอคอนการป้องกนัภาพ
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K การป้องกนัภาพ

คณุสามารถป้องกนัภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืการด์ในครัง้เดยีว
เมือ่คณุเลอืก [ทกุภาพในโฟลเดอร]์ หรอื 
[ทกุภาพในการด์] ใน [31: ป้องกนัภาพ] 
ภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืการด์จะไดรั้บ
การป้องกัน
ในการยกเลกิการป้องกนัภาพ ใหเ้ลอืก [ถอน
ทกุภาพในโฟลเดอร]์ หรอื [ถอนทกุภาพ
ในการด์]

3 การป้องกนัภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืการด์

หากคณุฟอรแ์มตการด์ (น.64) ภาพทีไ่ดร้บัการป้องกนัจะถกูลบไปดว้ย

 คณุยงัสามารถป้องกนัภาพเคลือ่นไหวไดด้ว้ย
 เมือ่ป้องกนัภาพแลว้ จะไมส่ามารถลบภาพโดยใชฟั้งกช์ัน่การลบของกลอ้งได ้
ในการลบภาพทีไ่ดร้ับการป้องกนั คณุตอ้งยกเลกิการป้องกนักอ่นเป็นลําดับแรก

 หากคณุลบภาพทกุภาพ (น.379) เฉพาะภาพทีไ่ดร้ับการป้องกนัเทา่นัน้ทีจ่ะ
เหลอือยู ่วธินีีม้ปีระโยชน์เมือ่คณุตอ้งการลบภาพทีไ่มต่อ้งการพรอ้มกนัทเีดยีว
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คณุสามารถเลอืกลบภาพทีไ่มจํ่าเป็นทลีะภาพหรอืลบทัง้กลุม่ได ้โดยภาพทีถ่กู
ป้องกนัไว ้(น.376) จะไมถ่กูลบ

1 เลน่ดภูาพทีต่อ้งการลบ

2 กดปุ่ ม <L>
 เมนูลบภาพจะปรากฏขึน้

3 ลบภาพ
 เลอืก [ลบ] จากนัน้กดปุ่ ม <0> ภาพที่
แสดงอยูจ่ะถกูลบออกไป

คณุสามารถลบภาพหลายภาพไดพ้รอ้มกนัโดยการทําเครือ่งหมาย [X] ทีร่ปู
ภาพทีจ่ะลบ

1 เลอืก [ลบภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [31] ใหเ้ลอืก [ลบภาพ] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

L การลบภาพ

การลบภาพทลีะภาพ

เมือ่ลบภาพแลว้ จะไมส่ามารถกูค้นืกลบัมาไดอ้กี ควรแนใ่จวา่คณุไมต่อ้งการ
ภาพน ัน้อกีตอ่ไปกอ่นทีจ่ะลบ และเพือ่ป้องกนัภาพสําคญัไมใ่หถ้กูลบโดยไม่
ไดต้ ัง้ใจ ใหป้้องกนัภาพไวก้อ่น การส ัง่ลบภาพทีถ่า่ยแบบ RAW+JPEG จะลบ
ท ัง้ภาพ RAW และ JPEG พรอ้มกนั

3 การทาํเครือ่งหมาย [X] ทีร่ปูภาพทีจ่ะลบเป็นกลุม่
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L การลบภาพ

2 เลอืก [เลอืกและลบภาพ]
 เลอืก [เลอืกและลบภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 ภาพจะแสดงขึน้มา

3 เลอืกภาพทีจ่ะลบ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะลบ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เครือ่งหมาย [X] จะปรากฏขึน้ทางดา้น
ซา้ยบนของหนา้จอ

 ดว้ยการกดปุ่ ม <I> คณุสามารถ
เลอืกภาพจากการแสดงภาพแบบสามภาพ 
ในการกลับสูก่ารแสดงภาพทลีะภาพ ให ้
กดปุ่ ม <u>

 ในการเลอืกภาพอืน่ทีจ่ะลบ ใหทํ้าซ้ําขัน้
ตอนที ่3

4 ลบภาพ
 กดปุ่ ม <L> และเลอืก [ตกลง]
 ภาพทีเ่ลอืกอยูจ่ะถกูลบในคราวเดยีว

คณุสามารถลบภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืการด์ในครัง้เดยีว เมือ่ตัง้คา่ 
[31: ลบภาพ] เป็น [ทกุภาพในโฟลเดอร]์ หรอื [ทกุภาพในการด์] 
ภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืการด์จะถกูลบ

3 การลบภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์

หากตอ้งการลบภาพทกุภาพรวมถงึภาพทีไ่ดร้ับการป้องกนัดว้ย ใหฟ้อรแ์มตการด์ 
(น.64)
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DPOF (รปูแบบคําสัง่พมิพร์ะบบดจิติอล) ชว่ยใหค้ณุพมิพภ์าพทีบ่ันทกึในการด์
ตามคําสัง่พมิพข์องคณุ เชน่ การเลอืกภาพ จํานวนทีจ่ะพมิพ ์ฯลฯ คณุสามารถ
พมิพภ์าพหลายภาพในชดุเดยีวหรอืสง่คําสัง่พมิพไ์ปยังผูใ้หบ้รกิารงานพมิพไ์ด ้
คณุสามารถตัง้คา่ประเภทการพมิพ ์การพมิพว์นัที ่และการพมิพเ์ลขทีไ่ฟลภ์าพได ้
การตัง้คา่การพมิพจ์ะถกูใชก้บัภาพทีส่ัง่พมิพทั์ง้หมด (ไมส่ามารถตัง้คา่แยกสําหรับ
แตล่ะภาพได)้

1 เลอืก [ส ัง่พมิพ]์
 ภาพใตแ้ท็บ [31] ใหเ้ลอืก [ส ัง่พมิพ]์ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ต ัง้คา่]

3 เลอืกตวัเลอืกตามทีต่อ้งการ
 ตัง้คา่ [แบบการพมิพ]์, [วนัที]่ และ 

[เลขทีภ่าพ]
 เลอืกตัวเลอืกทีจ่ะตัง้คา่ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0> เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

W รปูแบบคาํส ัง่พมิพร์ะบบดจิติอล (DPOF)

การต ัง้คา่ตวัเลอืกการพมิพ์



381

W รปูแบบคําสัง่พมิพร์ะบบดจิติอล (DPOF)

4  ออกจากการต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <M>
 หนา้จอคําสัง่พมิพจ์ะปรากฏขึน้อกีครัง้
 ตอ่ไปเลอืก [เลอืกภาพ], [ตามn] หรอื 

[ทกุภาพ] เพือ่สัง่พมิพภ์าพ

แบบการพมิพ์

K มาตรฐาน พมิพภ์าพเดยีวบนกระดาษหนึง่แผน่

L ดชันี ภาพตัวอยา่งหลายภาพจะถกูพมิพใ์นกระดาษ
หนึง่แผน่

K
L

ทัง้คู่ พมิพท์ัง้แบบมาตรฐานและแบบดัชนี

วนัที่
ใส่

[ใส]่ พมิพว์นัทีบ่นัทกึภาพลงในภาพทีพ่มิพ์
ไมใ่ส่

เลขทีภ่าพ
ใส่

[ใส]่ พมิพเ์ลขทีภ่าพลงในภาพทีพ่มิพ์
ไมใ่ส่

[แบบการพมิพ]์ [วนัที]่ [เลขทีภ่าพ]
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 ภาพ RAW และภาพเคลือ่นไหวไมส่ามารถสัง่พมิพไ์ด ้
 แมว้า่ [วนัที]่ และ [เลขทีภ่าพ] มกีารตัง้คา่เป็น [ใส]่ วนัทีห่รอืเลขทีไ่ฟลภ์าพ
อาจไมถ่กูพมิพท์ัง้นี้ข ึน้อยูก่บัการตัง้คา่ประเภทการพมิพแ์ละรุน่ของเครือ่งพมิพ์

 ดว้ยการพมิพแ์บบ [ดชัน]ี ทัง้ [วนัที]่ และ [เลขทีภ่าพ] จะไมส่ามารถตัง้คา่เป็น 
[ใส]่ ไดใ้นเวลาเดยีวกนั

 เมือ่พมิพด์ว้ย DPOF ใหใ้ชก้ารด์ซึง่ไดต้ัง้คา่การระบคํุาสัง่พมิพไ์วแ้ลว้ ภาพจะ
ไมส่ามารถพมิพด์ว้ยคําสัง่พมิพท์ีร่ะบไุว ้หากคณุเพยีงดงึภาพออกมาจากการด์และ
พยายามพมิพท์นัที

 เครือ่งพมิพท์ีใ่ชง้าน DPOF ไดบ้างรุน่และผูใ้หบ้รกิารงานพมิพบ์างรายอาจไม่
สามารถพมิพภ์าพตามทีค่ณุระบไุด ้โปรดดคููม่อืการใชง้านของเครือ่งพมิพก์อ่นพมิพ ์
หรอืตรวจสอบกบัผูใ้หบ้รกิารงานพมิพข์องคณุเกีย่วกบัความสามารถในการใชง้าน
เมือ่สัง่พมิพ์

 อยา่ใสก่ารด์ซึง่ตัง้คา่คําสัง่พมิพม์าจากกลอ้งตวัอืน่ลงในกลอ้งและพยายามกําหนด
คําสัง่พมิพ ์คําสัง่พมิพท์ัง้หมดอาจถกูเขยีนทบัโดยไมต่ัง้ใจ และอาจไมส่ามารถ
สัง่พมิพไ์ดโ้ดยขึน้อยูก่บัประเภทของภาพถ่าย

คณุสามารถสง่ภาพไปยังเครือ่งพมิพ ์PictBridge ทีร่องรับการทํางานแบบไรส้าย 
(LAN ไรส้าย) และพมิพภ์าพ สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้านฟังกช์ัน่
ไรส้าย
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W รปูแบบคําสัง่พมิพร์ะบบดจิติอล (DPOF)

 เลอืกภาพ
เลอืกและสัง่พมิพภ์าพทลีะภาพ
ดว้ยการกดปุ่ ม <I> คณุสามารถเลอืก
ภาพจากการแสดงภาพแบบสามภาพ ในการ
กลับสูก่ารแสดงภาพทลีะภาพ ใหก้ดปุ่ ม 
<u>
กดปุ่ ม <M> เพือ่บันทกึคําสัง่พมิพไ์ปยัง
การด์

[มาตรฐาน] [ท ัง้คู]่
กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่ตัง้คา่จํานวนสําเนาที่
จะพมิพสํ์าหรับภาพทีแ่สดง

[ดชัน]ี
กดปุ่ ม <0> เพือ่ทําเครือ่งหมายถกูลงใน
ชอ่ง [X] และภาพจะถกูรวมในการพมิพแ์บบ
ดัชนี

 ตามn

เลอืก [เลอืกทกุภาพในโฟลเดอร]์ และเลอืกโฟลเดอร ์คําสัง่พมิพภ์าพทกุ
ภาพในโฟลเดอรห์นึง่ชดุจะถกูกําหนด หากคณุเลอืก [ถอนเลอืกทกุภาพ
ในโฟลเดอร]์ และเลอืกโฟลเดอร ์คําสัง่พมิพสํ์าหรับโฟลเดอรนั์น้ทัง้หมดจะ
ถกูยกเลกิ

 ทกุภาพ
หากคณุเลอืก [เลอืกทกุภาพในการด์] สําเนาจํานวนหนึง่ชดุของทกุภาพ
ในการด์จะถกูตัง้คา่ไวสํ้าหรับการพมิพ ์หากคณุเลอืก [ถอนเลอืกทกุภาพ
ในการด์] คําสัง่พมิพจ์ะถกูลา้งสําหรับภาพทกุภาพในการด์

การส ัง่พมิพ์

จํานวน

จํานวนภาพทัง้หมดทีเ่ลอืก

ไอคอนดชันี
เครือ่งหมายถกู

 โปรดทราบวา่ภาพ RAW และภาพเคลือ่นไหวจะไมถ่กูรวมในคําสัง่พมิพแ์มว้า่คณุ
ไดต้ัง้คา่ [ตามn] หรอื [ทกุภาพ]

 เมือ่ใชเ้ครือ่งพมิพท์ีร่องรับ PictBridge ใหพ้มิพไ์มเ่กนิ 400 ภาพสําหรับคําสัง่พมิพ์
เดยีว หากคณุระบมุากกวา่นี ้ภาพทกุภาพอาจไมไ่ดร้ับการพมิพเ์ลย
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คณุสามารถกําหนดภาพทีจ่ะพมิพใ์นโฟโตบุ้ค๊ไดม้ากถงึ 998 ภาพ เมือ่คณุใช ้
EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS) เพือ่ถา่ยโอนภาพไปยังคอมพวิเตอร ์ภาพที่
กําหนดจะถกูคัดลอกไปยังโฟลเดอรท์ีเ่จาะจงไว ้ฟังกช์ัน่นีเ้หมาะกบัการจัดเรยีง
โฟโตบุ้ค๊ออนไลน์

1 เลอืก [ต ัง้คา่โฟโตบุ้ค๊]
 ภายใตแ้ท็บ [x1] เลอืก [ต ัง้คา่
โฟโตบุ้ค๊] จากนัน้กดปุ่ ม <0> 

2 เลอืก [เลอืกภาพ]
 ภาพจะแสดงขึน้มา
 ในการแสดงภาพแบบสามภาพ ใหก้ดปุ่ ม 

<I> ในการกลับสูก่ารแสดงภาพทลีะ
ภาพ ใหก้ดปุ่ ม <u>

3 เลอืกภาพทีจ่ะกาํหนด
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะกําหนด 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ทําซ้ําขัน้ตอนนีเ้พือ่เลอืกภาพอืน่ จํานวน
ของภาพทีม่กีารกําหนดจะแสดงทางดา้น
ซา้ยบนของหนา้จอ

 ในการยกเลกิการกําหนดภาพ ใหก้ดปุ่ ม 
<0> อกีครัง้

p การกาํหนดภาพทีต่อ้งการใชท้าํโฟโตบุ้ค๊

กาํหนดภาพทลีะภาพ
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p การกําหนดภาพทีต่อ้งการใชทํ้าโฟโตบุ้ค๊

คณุสามารถกําหนดภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์ไดใ้นครัง้เดยีว
เมือ่ [x1: ต ัง้คา่โฟโตบุ้ค๊] ไดรั้บการตัง้คา่
เป็น [ทกุภาพในโฟลเดอร]์ หรอื [ทกุภาพ
ในการด์] ทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์
จะถกูกําหนด
ในการยกเลกิการกําหนดภาพ ใหเ้ลอืก 
[ถอนเลอืกทกุภาพในโฟลเดอร]์ หรอื 
[ถอนเลอืกทกุภาพในการด์]

กาํหนดทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์

 ภาพ RAW และภาพเคลือ่นไหวไมส่ามารถกําหนดได ้
 อยา่กําหนดภาพทีถู่กกําหนดแลว้ในโฟโตบุ้๊คของกลอ้งอืน่เพือ่ทําเป็นอกีโฟโตบุ้ค๊
ในกลอ้งนี ้การตัง้คา่โฟโตบุ้๊คอาจถกูเขยีนทับ
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คณุสามารถปรับความสวา่งจอ LCD เพือ่ใหด้จูอไดง้า่ยมากขึน้

1 เลอืก [ความสวา่งจอ LCD]
 ภายใตแ้ท็บ [52] เลอืก [ความสวา่งจอ 

LCD] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2  ปรบัความสวา่ง
 ในขณะทีด่ชูารต์สเีทา ใหก้ดปุ่ ม <Y> 

<Z> จากนัน้กดปุ่ ม <0>

การเปลีย่นการต ัง้คา่ในการเลน่ภาพ

3 การปรบัความสวา่งจอ LCD

แนะนําใหด้ฮูสิโตแกรมเพือ่ตรวจสอบคา่แสงของภาพ (น.352)
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การเปลีย่นการตัง้คา่ในการเลน่ภาพ

ภาพแนวตัง้จะถกูหมนุอัตโนมตัเิพือ่วา่ภาพจะแสดงในจอ 
LCD ของกลอ้งและในคอมพวิเตอรเ์ป็นแนวตัง้แทนการ
แสดงเป็นแนวนอน คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่สําหรับ
คณุสมบัตนิีไ้ด ้

1 เลอืก [หมนุภาพอตัโนมตั]ิ
 ภายใตแ้ท็บ [51] ใหเ้ลอืก [หมนุภาพ
อตัโนมตั]ิ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ต ัง้คา่การหมนุภาพ
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

 เปิดzD

ภาพแนวตัง้จะหมนุอตัโนมัตขิณะเลน่ภาพทัง้บนจอ LCD ของกลอ้งและบน
คอมพวิเตอร์

 เปิดD

ภาพแนวตัง้จะหมนุอตัโนมัตเิฉพาะบนคอมพวิเตอร์
 ปิด
ภาพแนวตัง้จะไมห่มนุอตัโนมัติ

3 การหมนุภาพแนวต ัง้โดยอตัโนมตั ิ

การหมนุภาพอตัโนมัตจิะไมทํ่างานกบัภาพแนวตัง้ทีถ่า่ยเมือ่การหมนุภาพอตัโนมตัิ
ไดร้บัการตัง้คา่เป็น [ปิด] ภาพจะไมห่มนุถงึแมค้ณุจะเปลีย่นเป็น [เปิด] สําหรับการ
เลน่ภาพในภายหลัง

 ภาพแนวตัง้จะไมห่มนุโดยอัตโนมัตสํิาหรับการแสดงภาพทนัทหีลังจากทีถ่า่ย
 หากถา่ยภาพแนวตัง้ขณะทีห่นักลอ้งขึน้หรอืลง ภาพทีถ่า่ยอาจไมห่มนุอัตโนมัติ
เมือ่เลน่

 หากภาพแนวตัง้ไมห่มนุโดยอัตโนมัตบินหนา้จอคอมพวิเตอร ์แสดงวา่ซอฟตแ์วร์
ทีค่ณุใชไ้มส่ามารถหมนุภาพได ้แนะนําใหใ้ชซ้อฟตแ์วร ์EOS
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บนัทกึ
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10
การปรบัปรงุภาพ

ในภายหลงั
คณุสามารถประมวลผลภาพ RAW ปรับขนาด หรอืครอบตดั
ภาพ JPEG และปรับใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรคไ์ด ้

 ไอคอน O ทีด่า้นขวาบนของหวัขอ้ของหนา้ หมายถงึฟังกช์ัน่นัน้
สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์(d/s/f/
a/F)

 กลอ้งนีอ้าจไมส่ามารถเลน่ภาพทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งอืน่
 ไมส่ามารถประมวลผลภาพในภายหลงัตามทีอ่ธบิายในบทนีไ้ดห้าก
กลอ้งถกูตัง้คา่ไวสํ้าหรับถา่ยภาพซอ้นหรอืเชือ่มตอ่อยูก่บัคอมพวิเตอร์
ผ่านสายเชือ่มตอ่
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คณุสามารถประมวลผลภาพ 1 ดว้ยกลอ้งและบันทกึเป็นภาพ JPEG ได ้
เนือ่งจากภาพ RAW จะไมเ่ปลีย่นแปลง คณุจงึสามารถใชต้ัวเลอืกการประมวล
ผลภาพตา่งๆ เพือ่สรา้งภาพ JPEG ได ้
โปรดทราบวา่ภาพ 41 และ 61 ไมส่ามารถประมวลผลภาพดว้ย
กลอ้งได ้ใหใ้ช ้Digital Photo Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.510) เพือ่
ประมวลผลภาพถา่ย

1 เลอืก [ประมวลผลภาพ RAW]
 ภายใตแ้ท็บ [31] ใหเ้ลอืก [ประมวล
ผลภาพ RAW] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ภาพ 1 จะปรากฏขึน้มา

2 เลอืกภาพ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีค่ณุตอ้ง
การประมวลผล

 โดยการกดปุ่ ม <I> คณุสามารถสลับ
ไปยังการแสดงภาพแบบดัชนแีละเลอืก
ภาพ

3 ประมวลผลภาพ
 กดปุ่ ม <0> เพือ่ใหต้ัวเลอืกการประมวล
ผลภาพ RAW แสดงขึน้สกัพัก (น.392)

 กดปุ่ ม <W> <X> <Y> <Z> เพือ่
เลอืกตัวเลอืกใดตัวเลอืกหนึง่ จากนัน้หมนุ
ปุ่ ม <5> เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่

 ภาพทีแ่สดงจะทําใหเ้ห็นการตัง้คา่นัน้ๆ 
เชน่ “ปรับความสวา่ง”, “สมดลุแสงขาว” 
ฯลฯ

 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> เพือ่ปรับ
เปลีย่นการตัง้คา่ กดปุ่ ม <0> เพือ่ยนืยนั
การตัง้คา่ และกลบัสูห่นา้จอในขัน้ตอนที ่3

 4 บนัทกึภาพ
 เลอืก [W] (บันทกึ) จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เลอืก [ตกลง] เพือ่บันทกึภาพ
 ตรวจสอบโฟลเดอรป์ลายทางและหมาย
เลขไฟลภ์าพ จากนัน้เลอืก [ตกลง]

 ในการประมวลผลภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอน
ที ่2 ถงึ 4

คณุสามารถขยายภาพไดโ้ดยการกดปุ่ ม <u> ในขัน้ตอนที ่3 กําลังขยายจะ
แตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัจํานวนพกิเซลของ [คณุภาพของภาพ] ทีต่ัง้ไวใ้น 
[ประมวลผลภาพ RAW] คณุสามารถเลือ่นดสูว่นตา่งๆ ของภาพทีถ่กูขยายดว้ย
ปุ่ ม <9>
หากตอ้งการยกเลกิการดภูาพแบบขยาย ใหก้ดปุ่ ม <I>

เสน้กรอบทีบ่ง่บอกพืน้ทีถ่า่ยภาพจะแสดงขึน้บนภาพทีถ่า่ยดว้ยสดัสว่นภาพ 
(น.146) ทีต่ัง้เป็น [4:3], [16:9] หรอื [1:1] ภาพ JPEG ทีส่รา้งจากภาพ RAW 
จะถกูบันทกึดว้ยอัตราสว่นภาพทีกํ่าหนด

ดภูาพแบบขยาย

ภาพทีม่กีารต ัง้คา่อตัราสว่นภาพ
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P ปรับความสวา่ง
คณุสามารถปรับความสวา่งไดถ้งึ ±1 ระดับ โดยจะปรับทลีะ 1/3 ระดับ 
ภาพทีแ่สดงจะเป็นไปตามผลของการตัง้คา่

Q สมดลุแสงขาว (น.162)
คณุสามารถเลอืกสมดลุแสงขาว หากคณุเลอืก [Q] แลว้กดปุ่ ม <B> 
คณุจะสามารถเลอืก [อตัโนมตั:ิ ตามบรรยากาศ] หรอื [อตัโนมตั:ิ กาํหนด
สขีาว] หากคณุเลอืก [P] แลว้กดปุ่ ม <B> คณุจะสามารถตัง้คา่
อณุหภมูสิไีด ้ภาพทีแ่สดงจะเป็นไปตามผลของการตัง้คา่

R รปูแบบภาพ (น.154)
คณุสามารถเลอืกรปูแบบภาพได ้โดยการกดปุ่ ม <B> คณุจะสามารถ
ปรับความคมชดั ความเปรยีบตา่ง และพารามเิตอรอ์ืน่ๆ ได ้ภาพทีแ่สดงจะเป็น
ไปตามผลของการตัง้คา่

 S ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัต ิ(น.169)
คณุสามารถตัง้คา่ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัตไิด ้ภาพทีแ่สดงจะเป็นไปตาม
ผลของการตัง้คา่

T ลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู (น.170)
คณุสามารถตัง้คา่ลดจดุรบกวนสําหรับความไวแสง ISO สงูได ้ภาพทีแ่สดง
จะเป็นไปตามผลของการตัง้คา่ หากผลทีอ่อกมาไมช่ดัเจน ใหข้ยายภาพ 
(น.391)

 73 คณุภาพของภาพ (น.142)
คณุสามารถตัง้คา่คณุภาพของภาพขณะสรา้งภาพในรปูแบบ JPEG

ตวัเลอืกการประมวลผลภาพ RAW
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R การประมวลผลภาพ RAW ดว้ยกลอ้งN

U พกิดัส ี(น.181)
คณุสามารถเลอืกไดทั้ง้ sRGB หรอื Adobe RGB แตเ่นือ่งจากจอ LCD ของ
กลอ้งไมร่องรับ Adobe RGB ภาพทีเ่ห็นจะไมแ่ตกตา่งมากนักระหวา่งพกิดัสี
ทัง้สอง

V แกไ้ขระดับแสงขอบภาพ (น.175)
ปรากฏการณ์ทีล่ักษณะเฉพาะของเลนสส์ง่ผลใหม้มุของภาพทัง้สีม่มุดมูดืลง
นีส้ามารถแกไ้ขได ้หากตัง้คา่ [ใชง้าน] ไว ้ภาพทีแ่กไ้ขแลว้จะปรากฏขึน้ 
หากผลทีอ่อกมาไมช่ดัเจน ใหข้ยายภาพ (น.391) และตรวจสอบมมุทัง้สี ่
การแกไ้ขขอบภาพมดืดว้ยกลอ้งจะทําไดน้อ้ยกวา่การแกไ้ขโดยใช ้Digital 
Photo Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS) ทีป่รับการแกไ้ขสงูสดุ หากผลของ
การแกไ้ขไมเ่ดน่ชดั ใหใ้ช ้Digital Photo Professional เพือ่ทําการแกไ้ข
ขอบภาพมดื

W แกไ้ขความคลาดสว่น
การบดิเบีย้วของภาพเนือ่งจากลักษณะเฉพาะของเลนสส์ามารถแกไ้ขได ้
หากตัง้คา่ [ใชง้าน] ไว ้ภาพทีแ่กไ้ขแลว้จะปรากฏขึน้ ขอบภาพจะถกูตดั
ออกไปจากภาพทีแ่กไ้ข
เนือ่งจากความละเอยีดของภาพอาจดตํูา่ลงเล็กนอ้ย ใหป้รับความคมชดัโดย
ใชก้ารตัง้คา่พารามเิตอร ์[ความคมชดั] ของรปูแบบภาพตามความจําเป็น

X แกไ้ขความคลาดส ี(น.176)
ความคลาดเคลือ่นของส ี(มเีสน้สตีามขอบของวตัถ)ุ ทีเ่กดิจากลกัษณะเฉพาะ
ของเลนสส์ามารถแกไ้ขได ้หากตัง้คา่ [ใชง้าน] ไว ้ภาพทีแ่กไ้ขแลว้จะ
ปรากฏขึน้ หากผลทีอ่อกมาไมช่ดัเจน ใหข้ยายภาพ (น.391)
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การแกไ้ขขอบภาพมดื การแกไ้ขความคลาดสว่น และการแกไ้ข
ความคลาดสี
เพือ่ทําการแกไ้ขขอบภาพมดื การแกไ้ขความคลาดสว่น และการแกไ้ขความคลาดส ี
จําเป็นตอ้งมขีอ้มลูการแกไ้ขของเลนสท์ีใ่ช ้หากคณุไมส่ามารถปรับใชก้ารแกไ้ขเมือ่
ประมวลผลภาพ RAW ในกลอ้ง ใหใ้ช ้EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.510) เพือ่
บนัทกึขอ้มลูการแกไ้ขลงในกลอ้ง

 การประมวลผลภาพ RAW ดว้ยกลอ้งจะไมใ่หผ้ลลัพธท์ีเ่หมอืนกบัการประมวลผล
ภาพ RAW ดว้ย Digital Photo Professional

 เมือ่ประมวลผลภาพโดย [แกไ้ขความคลาดสว่น] ตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] ขอ้มลู
การแสดงจุด AF (น.352) และขอ้มลูการลบภาพฝุ่ น (น.405) จะไมถ่กูผนวกลง
ในภาพ
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คณุสามารถปรับขนาดภาพ JPEG เพือ่ลดจํานวนพกิเซลลงและบันทกึเป็นภาพ
ใหม ่การปรับขนาดภาพทําไดก้บัภาพ JPEG 3/4/a/b ภาพ JPEG c 
และภาพ RAW ไมส่ามารถปรบัขนาดภาพได้

1 เลอืก [ปรบัขนาด]
 ภายใตแ้ท็บ [32] ใหเ้ลอืก [ปรบัขนาด] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ภาพจะแสดงขึน้มา

2 เลอืกภาพ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีค่ณุตอ้ง
การปรับขนาด

 โดยการกดปุ่ ม <I> คณุสามารถสลบั
ไปยงัการแสดงภาพแบบดชันแีละเลอืกภาพ

3 เลอืกขนาดภาพทีต่อ้งการ
 กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงขนาดภาพ
 เลอืกขนาดภาพทีต่อ้งการ จากนัน้กด 

<0>

4 บนัทกึภาพ
 เลอืก [ตกลง] เพือ่ปรับขนาดภาพ
 ตรวจสอบโฟลเดอรป์ลายทางและหมาย
เลขไฟลภ์าพ จากนัน้เลอืก [ตกลง]

 ในการลดขนาดภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอน
ที ่2 ถงึ 4

S การปรบัขนาดภาพ JPEG

ขนาดภาพ
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ตวัเลอืกการปรบัขนาดตามขนาดภาพตน้ฉบบั

ขนาดภาพตามอัตราสว่นภาพแสดงอยูใ่นตารางดา้นลา่ง

ขนาดภาพตน้ฉบบั
การต ัง้คา่ปรบัขนาดทีส่ามารถใชไ้ด้

4 a b c

3 k k k k

4 k k k

a k k

b k

ขนาดภาพ

คณุภาพ
ของภาพ

อตัราสว่นภาพและจํานวนพกิเซล (โดยประมาณ)
3:2 4:3 16:9 1:1

4
3984x2656

(10.6 ลา้นพกิเซล)
3552x2664

(9.5 ลา้นพกิเซล)
3984x2240*

(8.9 ลา้นพกิเซล)
2656x2656

(7.1 ลา้นพกิเซล)

a
2976x1984

(5.9 ลา้นพกิเซล)
2656x1992

(5.3 ลา้นพกิเซล)
2976x1680*

(5.0 ลา้นพกิเซล)
1984x1984

(3.9 ลา้นพกิเซล)

b
1920x1280

(2.5 ลา้นพกิเซล)
1696x1280*

(2.2 ลา้นพกิเซล)
1920x1080

(2.1 ลา้นพกิเซล)
1280x1280

(1.6 ลา้นพกิเซล)

c
720x480

(0.35 ลา้นพกิเซล)
640x480

(0.31 ลา้นพกิเซล)
720x408*

(0.29 ลา้นพกิเซล)
480x480

(0.23 ลา้นพกิเซล)

รายการทีทํ่าเครือ่งหมายดอกจันจะไมส่อดคลอ้งพอดกีบัอัตราสว่นภาพทีร่ะบ ุภาพจะ
ถกูตดัเล็กนอ้ย
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คณุสามารถครอบตัดภาพ JPEG และบันทกึเป็นภาพใหม ่ไมส่ามารถตดัภาพ 
JPEG c และภาพ RAW ได ้สามารถตัดภาพ JPEG ทีถ่า่ยดว้ย RAW+JPEG 
ได ้

1 เลอืก [ตดัภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [x2] เลอืก [ตดัภาพ] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ภาพจะแสดงขึน้มา

2 เลอืกภาพ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีค่ณุตอ้ง
การครอบตัด

 โดยการกดปุ่ ม <I> คณุสามารถสลบั
ไปยงัการแสดงภาพแบบดชันแีละเลอืกภาพ

3 ต ัง้คา่ขนาดกรอบ สดัสว่นภาพ 
ตาํแหนง่ และแนวการตดัภาพ
 กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงกรอบการตัด
 พืน้ทีภ่าพในกรอบการตัดจะถกูครอบตัด

การเปลีย่นขนาดกรอบการตดั
 กดปุ่ ม <u> หรอื <I>
 ขนาดของกรอบการตัดจะเปลีย่นแปลง ยิง่กรอบการตดัมขีนาดเล็กลงเทา่ใด 
การขยายภาพจะใหญข่ึน้เทา่นัน้

การเปลีย่นอตัราสว่นภาพ
 หมนุปุ่ ม <5>
 สดัสว่นภาพของกรอบการตดัจะเปลีย่นเป็น [3:2], [16:9], [4:3] หรอื 

[1:1]

N การครอบตดัภาพ JPEG
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การเลือ่นกรอบการตดั
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z>
 กรอบการตัดจะเลือ่นไปทางดา้นบน ลา่ง ซา้ย หรอืขวา
 คณุยังสามารถแตะกรอบแลว้ลากไปยังตําแหน่งทีต่อ้งการไดด้ว้ยเชน่กนั

การเปลีย่นทศิทางของกรอบการตดั
 กดปุ่ ม <B>
 กรอบการตัดจะสลับไปมาระหวา่งแนวตัง้และแนวนอน นอกจากนี ้คณุยัง
สามารถตัดภาพทีถ่า่ยแนวนอนใหด้เูหมอืนวา่ถา่ยในแนวตัง้ได ้

4 ตรวจสอบพืน้ทีภ่าพทีจ่ะครอบตดั
 กดปุ่ ม <Q>
 พืน้ทีภ่าพทีจ่ะครอบตัดจะแสดงขึน้
 ในการยอ้นกลับไปยังการแสดงตน้ฉบับ 
ใหก้ดปุ่ ม <Q> อกีครัง้

5 บนัทกึภาพ
 กดปุ่ ม <0> และเลอืก [ตกลง] เพือ่
บันทกึภาพทีค่รอบตัด

 ตรวจสอบโฟลเดอรป์ลายทางและหมาย
เลขไฟลภ์าพ จากนัน้เลอืก [ตกลง]

 ในการครอบตัดภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอนที ่
2 ถงึ 5

 เมือ่บันทกึภาพทีต่ดัแลว้ จะไมส่ามารถทําการตัดไดอ้กี อกีทัง้คณุจะไมส่ามารถ
ปรับขนาดของภาพหรอืใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรคไ์ด ้

 ขอ้มลูการแสดงจุด AF (น.352) และขอ้มลูการลบภาพฝุ่ น (น.405) จะไมถ่กู
ผนวกลงในภาพทีค่รอบตัด

เมือ่ตัง้คา่เป็น [x3: ตารางดภูาพ] (น.347) คณุจะสามารถตัง้คา่การตัดขณะที่
แสดงตารางได ้
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คณุสามารถใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรคต์อ่ไปนีก้บัภาพและบันทกึภาพเป็นภาพใหม:่ 
ภาพหยาบ ขาว/ดํา, ซอฟตโ์ฟกสั, เอฟเฟคเลนสต์าปลา, ลกูเลน่ศลิปะคมเขม้ 
ลกูเลน่ภาพสน้ํีา, ลกูเลน่กลอ้งของเลน่ และเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม

1 เลอืก [ฟิลเตอรส์รา้งสรรค]์
 ภายใตแ้ท็บ [x1] เลอืก [ฟิลเตอร์
สรา้งสรรค]์ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ภาพจะแสดงขึน้มา

2 เลอืกภาพ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีค่ณุตอ้ง
การใชฟิ้ลเตอร์

 โดยการกดปุ่ ม <Hy> คณุสามารถสลบั
ไปยงัการแสดงภาพแบบดชันแีละเลอืกภาพ

3 เลอืกฟิลเตอร์
 เมือ่คณุกดปุ่ ม <0> รปูแบบฟิลเตอร์
สรา้งสรรคจ์ะแสดงขึน้มา (น.400)

 เลอืกฟิลเตอร ์จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 ภาพจะแสดงขึน้ดว้ยลกูเลน่ของฟิลเตอรท์ี่
ใช ้

4 ปรบัลกูเลน่ฟิลเตอร์
 ปรับลกูเลน่ฟิลเตอร ์จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 สําหรับเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม ใหก้ดปุ่ ม 

<W> <X> เพือ่เลือ่นกรอบสขีาวไปยัง
ตําแหน่งทีค่ณุตอ้งการใหภ้าพดคูมชดั 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

U การใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรค์
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5 บนัทกึภาพ
 เลอืก [ตกลง] เพือ่บันทกึภาพ
 ตรวจสอบโฟลเดอรป์ลายทางและหมาย
เลขไฟลภ์าพ จากนัน้เลอืก [ตกลง]

 ในการปรับใชฟิ้ลเตอรก์ับภาพอืน่ ใหทํ้า
ซ้ําขัน้ตอนที ่2 ถงึ 5

 G ภาพหยาบ ขาว/ดาํ
สรา้งภาพหยาบสขีาวดํา คณุสามารถเปลีย่นแปลงเอฟเฟคสขีาวดําโดยปรับ
ความเปรยีบตา่ง

 W ซอฟตโ์ฟกสั
ใหภ้าพดนุู่มนวล คณุสามารถเปลีย่นแปลงระดับความนุ่มนวลโดยปรับความ
เบลอ

ลกัษณะของฟิลเตอรส์รา้งสรรค์

 เมือ่ถ่ายภาพ 1+JPEG ฟิลเตอรส์รา้งสรรคจ์ะถกูปรับใชก้บัภาพ 1 และภาพ
จะถกูบนัทกึเป็นภาพ JPEG

 เมือ่ถ่ายภาพ 41+JPEG หรอืภาพ 61+JPEG ฟิลเตอรส์รา้งสรรคจ์ะถกู
ปรับใชก้บัภาพ JPEG

 หากตัง้คา่อตัราสว่นภาพสําหรับภาพ 1 และปรับใชล้กูเลน่ฟิลเตอรก์บัภาพ 
ภาพจะถกูบันทกึดว้ยอัตราสว่นภาพทีต่ัง้คา่

 เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น (น.405) จะไมถู่กผนวกลงในภาพทีใ่ชเ้อฟเฟคเลนสต์าปลา
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U การใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรค์

 X เอฟเฟคเลนสต์าปลา
ใหเ้อฟเฟคของเลนสต์าปลา ภาพจะไดรั้บการบดิเบอืนทรงกระบอก
บรเิวณทีถ่กูตัดแตง่ไปตามขอบของภาพจะเปลีย่นไปโดยขึน้อยูก่บัระดับของ
เอฟเฟคฟิลเตอรน์ี ้และเนือ่งจากฟิลเตอรน์ีจ้ะขยายสว่นกลางภาพ ความ
ละเอยีดทีม่องเห็นไดต้รงกลางภาพอาจลดลงโดยขึน้อยูก่บัจํานวนพกิเซลที่
ใชบ้ันทกึภาพ ตัง้คา่ลกูเลน่ฟิลเตอรใ์นขัน้ตอนที ่4 ขณะทีต่รวจสอบภาพ
ผลลัพธ์

 Y ลกูเลน่ศลิปะคมเขม้
ทําใหภ้าพดเูหมอืนภาพวาดสน้ํีามนัและวตัถดุเูป็นสามมติมิากขึน้ คณุสามารถ
ปรับความเปรยีบตา่งและความอิม่ตัวของสไีด ้โปรดทราบวา่วัตถบุางอยา่ง 
เชน่ ทอ้งฟ้าหรอืกําแพงสขีาว อาจไมส่ามารถประมวลผลใหม้รีะดับสทีีเ่รยีบ
เนยีนได ้และอาจจะดผูดิปกตหิรอืเห็นน๊อยสไ์ดช้ดัเจนขึน้

 Z ลกูเลน่ภาพสนํีา้
ทําใหภ้าพถา่ยดเูหมอืนภาพวาดสน้ํีาทีม่สีสีนันุ่มนวล คณุสามารถควบคมุ
ความทบึของสไีดโ้ดยการปรับลกูเลน่ฟิลเตอร ์โปรดทราบวา่มบีางฉาก เชน่ 
ฉากกลางคนืหรอืฉากทีม่แีสงนอ้ย อาจถกูประมวลผลใหม้รีะดับสทีีไ่มเ่รยีบ
เนยีนได ้และอาจดผูดิปกตหิรอืเห็นน๊อยสไ์ดช้ดัเจนขึน้

 H ลกูเลน่กลอ้งของเลน่
ทําใหม้มุภาพมดืและปรับใชโ้ทนสเีฉพาะทําใหภ้าพดเูหมอืนกบัภาพทีถ่า่ย
ดว้ยกลอ้งของเลน่ คณุสามารถเปลีย่นแปลงสเีพีย้นไดโ้ดยการปรับโทนสี

 c เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม
สรา้งเอฟเฟคฉากจําลอง คณุสามารถเปลีย่นบรเิวณทีภ่าพดคูมชดั ในขัน้ตอน
ที ่4 หากคณุกดปุ่ ม <B> (หรอืแตะบน [T] ทางดา้นลา่งของหนา้
จอ) คณุสามารถสลับไปมาระหวา่งทศิทางกรอบสขีาวแนวตัง้และแนวนอน
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บนัทกึ
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11
การทาํความสะอาด

เซนเซอร์
กลอ้งมตีวัทําความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตวัเองเพือ่สะบดัเอาฝุ่ น
ทีต่ดิอยูก่บัตวัเซนเซอรภ์าพชัน้หนา้ (low pass filter) ออก
คณุสามารถผนวกขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นไวก้บัภาพถา่ยเพือ่ให ้
Digital Photo Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.510) ลบจดุ
ผงฝุ่ นทีเ่หลอือยูไ่ดโ้ดยอตัโนมัติ

รอยเป้ือนทีต่ดิอยูห่นา้เซนเซอร์
นอกจากฝุ่ นจากภายนอกทีส่ามารถเล็ดลอดเขา้ไปในตัวกลอ้ง ในบางกรณี
ซึง่เกดิขึน้ไดย้าก อาจมสีารหลอ่ลืน่จากชิน้สว่นภายในของกลอ้งเกาะตดิดา้น
หนา้เซนเซอร ์หากพบจุดเล็กๆ หลงเหลอือยูบ่นภาพหลงัจากไดทํ้าความ
สะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมัตแิลว้ แนะนําใหส้ง่กลอ้งไปทําความสะอาด
เซนเซอรท์ีศ่นูยบ์รกิารของแคนนอน

ระหวา่งทีต่วัทําความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตัวเองกําลังทํางาน คณุสามารถ
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่หยดุทําความสะอาดและเริม่ถ่ายภาพทนัที
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ทกุครัง้ทีค่ณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<1> หรอื <2> ตัวทําความ
สะอาดเซนเซอรด์ว้ยตัวเองจะทํางานเพือ่สะบัดเอาฝุ่ นทีต่ดิอยูด่า้นหนา้เซนเซอร์
ออก โดยปกตแิลว้ คณุไมจํ่าเป็นตอ้งสนใจการทํางานนี ้แตค่ณุสามารถเลอืกทํา
ความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตนเอง หรอืปิดใชง้านได ้

1 เลอืก [ทาํความสะอาดเซนเซอร]์
 ภายใตแ้ท็บ [53] เลอืก [ทําความ
สะอาดเซนเซอร]์ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ทาํความสะอาดเดีย๋วนีf้]
 เลอืก [ทําความสะอาดเดีย๋วนีf้] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เลอืก [ตกลง]
 หนา้จอจะแสดงใหเ้ห็นวา่กําลังทําความ
สะอาดเซนเซอร ์(อาจไดย้นิเสยีงเบาๆ) ถงึ
แมจ้ะมเีสยีงลั่นชตัเตอรร์ะหวา่งการทํา
ความสะอาด แตจ่ะไมม่กีารถา่ยภาพเกดิขึน้

 ในขัน้ตอนที ่2 ใหเ้ลอืก [ทํางานอตัโนมตัfิ] และตัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน]
 ไมม่กีารทําความสะอาดเซนเซอรเ์มือ่คณุตัง้สวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งเป็น 

<1> หรอื <2>

f การทาํความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมตั ิ

การทาํความสะอาดเซนเซอรท์นัที

การปิดใชก้ารทาํความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมตั ิ

 เพือ่ผลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุ ใหทํ้าการทําความสะอาดเซนเซอรโ์ดยวางกลอ้งใหต้รงและ
นิง่บนโต๊ะหรอืพืน้ผวิเรยีบ

 ถงึแมว้า่คณุจะทําความสะอาดเซนเซอรซ์ํ้าอกีครัง้ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะไมแ่ตกตา่ง
มากนัก หลังจากการทําความสะอาดเซนเซอรส์ ิน้สดุลงแลว้ ตัวเลอืก [ทาํความ
สะอาดเดีย๋วนีf้] จะใชง้านไมไ่ดช้ัว่คราว
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โดยปกตแิลว้ ตัวทําความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตัวเองจะกําจัดผงฝุ่ นสว่นใหญท่ี่
อาจเห็นไดจ้ากภาพทีถ่า่ยออกมา อยา่งไรก็ตาม หากยังมผีงฝุ่ นหลงเหลอือยู ่
คณุสามารถผนวกขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นเขา้กบัภาพเพือ่ลบจดุผงฝุ่ นในภายหลัง
ได ้ซอฟตแ์วร ์Digital Photo Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.510) จะใช ้
ขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นเพือ่ลบจดุผงฝุ่ นโดยอตัโนมตัิ

 เตรยีมวตัถทุีเ่ป็นของแข็งสขีาว เชน่ แผน่กระดาษ
 ปรับทางยาวโฟกสัของเลนสเ์ป็น 50 มม. หรอืไกลกวา่นัน้
 ปรับสวติซโ์หมดโฟกสัของเลนสเ์ป็น <MF> และปรับโฟกสัเป็นระยะอนันต ์

(u) หากเลนสไ์มม่สีเกลแสดงระยะโฟกสั ใหห้มนุหนา้กลอ้งกลับเขา้หาตัว
คณุและหมนุวงแหวนโฟกัสตามเข็มนาฬกิาจนสดุ

1 เลอืก [เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น]
 ภายใตแ้ท็บ [z3] เลอืก [เก็บขอ้มลูลบ
ภาพฝุ่ น] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ตกลง]
 หลังจากทําความสะอาดเซนเซอรโ์ดยอตั
โนมตัแิลว้ จะมขีอ้ความปรากฏขึน้ ถงึแม ้
จะมเีสยีงลั่นชตัเตอรร์ะหวา่งการทําความ
สะอาด แตจ่ะไมม่กีารถา่ยภาพเกดิขึน้

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) ใหช้อ่งมองภาพเห็นแตว่ัตถทุี่
เป็นของแข็งสขีาวไมม่ลีาย จากนัน้จงึถา่ย
ภาพ

 ภาพจะถา่ยในโหมด AE แบบระบคุา่รรัูบ
แสงทีค่า่รรัูบแสง f/22

 เนือ่งจากกลอ้งจะไมบ่ันทกึภาพดังกลา่ว 
จงึสามารถเก็บขอ้มลูไดแ้มก้ลอ้งจะไม่
เสยีบการด์

 เมือ่ถา่ยภาพเสร็จ กลอ้งจะเริม่เก็บขอ้มลู
การลบภาพฝุ่ น เมือ่รับขอ้มลูการลบภาพ
ฝุ่ นเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ขอ้ความจะปรากฏ
ขึน้

 หากกลอ้งไมไ่ดรั้บขอ้มลูอยา่งสมบรูณ์ 
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึน้ 
ทําตามขัน้ตอน “การเตรยีมพรอ้ม” ในหนา้
กอ่นหนา้นี ้แลว้กด [ตกลง] ถา่ยภาพ
อกีครัง้

หลังจากรับขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นเสร็จแลว้ กลอ้งจะผนวกขอ้มลูดังกลา่วกบัภาพ 
JPEG และ RAW ทีถ่า่ยหลังจากนัน้ กอ่นถา่ยภาพสําคัญ ขอแนะนําใหทํ้าการ
อัพเดทขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นดว้ยการรับขอ้มลูใหมอ่กีครัง้
สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัการใชซ้อฟตแ์วร ์Digital Photo Professional 
(ซอฟตแ์วร ์EOS, น.510) เพือ่ลบจดุผงฝุ่ น โปรดดคููม่อืการใชง้าน Digital 
Photo Professional
ขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นทีผ่นวกเขา้กับภาพจะมขีนาดเล็กมากจนแทบไมส่ง่ผลใดๆ 
ตอ่ขนาดภาพ

เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใชว้ตัถทุีเ่ป็นของแข็งสขีาว เชน่ กระดาษสขีาวแผน่ใหม ่
หากวตัถดุงักลา่วมลีวดลายหรอืการออกแบบใดตดิอยู ่อาจสง่ผลใหก้ลอ้งตรวจพบวา่
เป็นขอ้มลูภาพฝุ่ นและจะมผีลตอ่ความแมน่ยําของการลบภาพฝุ่นดว้ย Digital Photo 
Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS)
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ฝุ่ นผงทีไ่มส่ามารถเอาออกไดด้ว้ยการทําความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมัติ
สามารถเอาออกไดด้ว้ยตนเองโดยใชเ้ครือ่งเป่าลม ฯลฯ ทีม่จํีาหน่ายท่ัวไป ถอด
เลนสอ์อกจากกลอ้งกอ่นทําการทําความสะอาดเซนเซอร์
เซนเซอรภ์าพละเอยีดออ่นมาก หากจําเป็นตอ้งทําความสะอาดเซนเซอร์
โดยตรง แนะนําใหใ้ชบ้รกิารของศนูยบ์รกิารของแคนนอน

1 เลอืก [ทาํความสะอาดเซนเซอร]์
 ภายใตแ้ท็บ [53] เลอืก [ทําความ
สะอาดเซนเซอร]์ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ทาํความสะอาดดว้ยตนเอง]

3 เลอืก [ตกลง]
 สกัครู ่กระจกสะทอ้นภาพจะล็อคและ
ชตัเตอรจ์ะเปิดออก

 “CLn” จะกะพรบิบนแผง LCD

4 ทาํความสะอาดเซนเซอร์

5 สิน้สดุการทาํความสะอาด
 ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>

3 การทาํความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตนเองN

 หากคณุใชแ้บตเตอรี ่โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีด่งักลา่วชารจ์จนเต็มแลว้
 หากคณุใชแ้บตเตอรีก่ร ิ๊ป รุน่ BG-E14 (แยกจําหน่าย) กบัแบตเตอรี ่AA/R6 จะไม่
สามารถทําความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตนเองได ้

สําหรับแหลง่พลงังาน แนะนําใหใ้ชอ้ปุกรณ์ตอ่ไฟ DC รุน่ DR-E6 (แยกจําหน่าย) 
และอะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC รุน่ AC-E6N (แยกจําหน่าย)



3 การทําความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตนเองN
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 เมือ่ตัง้คา่ลดจุดรบกวนถา่ยหลายภาพ จะไมส่ามารถเลอืก [ทาํความสะอาดดว้ย
ตนเอง] ได ้

 ขณะทาํความสะอาดเซนเซอร ์หา้มทาํสิง่ตอ่ไปนี ้หากแหลง่พลงังานถกูตดั 
ชตัเตอรจ์ะดบั และอาจสง่ผลใหม้า่นชตัเตอรแ์ละเซนเซอรภ์าพเสยีหายได้
• ปรบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
• ถอดหรอืใสแ่บตเตอรี่

 พืน้ผวิของเซนเซอรภ์าพละเอยีดออ่นมาก ใหทํ้าความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยความ
ระมัดระวัง

 ใชเ้ครือ่งเป่าลมชนดิไมต่ดิแปรง เนื่องจากแปรงอาจขดูขดีเซนเซอรไ์ด ้
 อยา่สอดปลายเครือ่งเป่าเขา้ไปในกลอ้งลกึกวา่เมาทใ์สเ่ลนส ์หากแหลง่พลังงาน
ถกูตัด ชตัเตอรจ์ะดับ และอาจสง่ผลใหม้า่นชตัเตอรห์รอืกระจกสะทอ้นภาพเสยี
หายได ้

 อยา่ทําความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยอากาศทีม่คีวามดันหรอืกา๊ซ อากาศทีม่คีวามดนั
อาจสรา้งความเสยีหายตอ่เซนเซอร ์และกา๊ซฉีดพ่นอาจแข็งตดิอยูบ่นเซนเซอร์
และทําใหเ้ป็นรอยขดีขว่นได ้

 หากพลังงานแบตเตอรีเ่หลอืตํา่ในขณะทีก่ําลงัทําความสะอาดเซนเซอร ์เสยีง
เตอืนจะดงัเตอืน ใหห้ยดุทําความสะอาดเซนเซอร์

 หากมรีอยเป้ือนทีไ่มส่ามารถทําความสะอาดดว้ยเครือ่งเป่าลม แนะนําใหส้ง่ทํา
ความสะอาดกบัศนูยบ์รกิารของแคนนอน
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12
การปรบัต ัง้กลอ้ง

คณุสามารถปรับฟังกช์ัน่ตา่งๆ ของกลอ้งโดยละเอยีดใหเ้หมาะ
สมกบัการถา่ยภาพของคณุไดด้ว้ยการตัง้คา่ระบบสว่นตวั
และการตัง้คา่นีส้ามารถบนัทกึไวใ้นตําแหน่ง <w> <x> 
ของปุ่ มหมนุเลอืกโหมดได ้
ฟังกช์ัน่ทีอ่ธบิายในบทนีจ้ะสามารถตัง้คา่และทํางานไดเ้ฉพาะ
ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรคเ์ทา่นัน้
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1 เลอืก [8]

2 เลอืกกลุม่
 เลอืก C.Fn I, II หรอื III จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

3 เลอืกหมายเลขการต ัง้คา่ระบบสว่นตวั
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืกหมายเลข
การตัง้คา่ระบบสว่นตัว จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

4 เปลีย่นการต ัง้คา่ตามทีต่อ้งการ
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกการตัง้คา่ที่
ตอ้งการ (หมายเลข) จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

 ทําซ้ําขัน้ตอนที ่2 ถงึ 4 หากคณุตอ้งการ
ตัง้คา่ระบบสว่นตัวอืน่ๆ

 ทีด่า้นลา่งของหนา้จอ จะแสดงการตัง้คา่
ระบบสว่นตัวปัจจบุันตอ่จากหมายเลขของ
ฟังกช์ัน่ตามลําดับ

5 ออกจากการต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <M>
 หนา้จอสําหรับขัน้ตอนที ่2 จะปรากฏขึน้
อกีครัง้

ในขัน้ตอนที ่2 ใหเ้ลอืก [ลบการต ัง้คา่ระบบสว่นตวั(C.Fn)ท ัง้หมด] เพือ่ลบ
การตัง้คา่ระบบสว่นตัวทัง้หมด

3 การปรบัการต ัง้คา่ระบบสว่นตวัN

หมายเลขการตัง้คา่ระบบสว่นตัว

การลบการต ัง้คา่ระบบสว่นตวัท ัง้หมด

แมว้า่คณุจะลบการตัง้คา่ระบบสว่นตวัทัง้หมดแลว้ แตก่ารตัง้คา่ [8C.Fn III -4: 
ต ัง้การควบคุมดว้ยตนเอง] จะยังคงอยู่
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3 ต ัง้คา่ระบบสว่นตวัN

C.Fn I: ระดบัแสง

A 
ถา่ยภาพ 

LV

k 
ถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว

1 ระดับขัน้ในการตัง้คา่ระดบัแสง น.413 k k

2 ระดับขัน้ในการตัง้คา่ความไวแสง ISO น.413 k ใน a

3 ยกเลกิถ่ายครอ่มอัตโนมัติ น.413 k

4 ลําดับถา่ยครอ่ม น.414 k

5 จํานวนภาพถา่ยครอ่ม น.414 k

6 เลือ่นคา่เอง น.415 k

C.Fn II: โฟกสัอตัโนมตั ิ

A 
ถา่ยภาพ 

LV

k 
ถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว

1 ความไวการตดิตาม น.416

2 เพิม่/ลดความไวตดิตาม น.417

3 เปลีย่นจดุ AF อัตโนมัติ น.417

4 ระบคุา่ Al servo ของภาพแรก น.418

5 ระบคุา่ Al servo ของภาพสอง น.418

6 เปิดแสงไฟชว่ยปรับโฟกสั น.419 k*

7 ระบบขบัเคลือ่นเลนสเ์มือ่ปรับ AF ไมไ่ด ้ น.419

8 ระบโุหมดเลอืกพืน้ที ่AF น.420

9 วธิเีลอืกพืน้ที ่AF น.420

10 จุด AF ตามแนวภาพ น.421

11 จุดAFเริม่ตน้ o AI Servo AF น.422

12 เลอืกจุด AF อตัโนมัต:ิ ตดิตามสี น.422

13 รปูแบบเลอืกจุด AF น.423

14 แสดงจุด AF ระหวา่งปรับโฟกสั น.423

15 แสดงแสงสวา่งในชอ่งมองภาพ น.424

16 ปรับละเอยีด AF น.424

* เมือ่ใช ้Speedlite ซีรีส่ ์EX (แยกจําหน่าย) ทีม่ไีฟ LED

การตัง้คา่ระบบสว่นตวัซึง่เป็นสเีทาจะไมทํ่างานขณะถา่ยภาพแบบ Live View (LV) 
หรอืถา่ยภาพเคลือ่นไหว (การตัง้คา่ถกูปิดใชง้าน)
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C.Fn III: การใชง้าน/อืน่ๆ

A 
ถา่ยภาพ 

LV

k 
ถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว

1 คําเตอืน z ในชอ่งมองภาพ น.425

2 ทศิทางปุ่ มหมนุขณะตัง้คา่ Tv/Av น.425 k k

3 หดเลนสก์ลบัเมือ่ปิดกลอ้ง น.426 k k

4 ตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง น.426 ขึน้อยูก่บัการตัง้คา่
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3 การต ัง้คา่ระบบสว่นตวัN

C.Fn I: ระดบัแสง

C.Fn I -1 ระดบัข ัน้ในการต ัง้คา่ระดบัแสง
0: 1/3 ระดบั
1: 1/2 ระดบั

ตัง้การปรับทลีะ 1/2 ระดับสําหรับความเร็วชตัเตอร,์ คา่รรัูบแสง, การชด
เชยแสง, ถา่ยภาพครอ่ม, ชดเชยระดบัแสงแฟลช ฯลฯ ซึง่จะไดผ้ลดเีมือ่
คณุตอ้งการควบคมุคา่แสงดว้ยการเพิม่ความละเอยีดตํา่กวา่การปรับทลีะ 
1/3 ระดับ

C.Fn I -2 ระดบัข ัน้ในการต ัง้คา่ความไวแสง ISO
0: 1/3 ระดบั

คณุสามารถตัง้คา่ความไวแสง ISO ดว้ยตนเองไดโ้ดยปรับทลีะ 1/3 ระดับ
1: 1 ระดบั

คณุสามารถตัง้คา่ความไวแสง ISO ดว้ยตนเองไดโ้ดยปรับทลีะ 1 ระดับ

C.Fn I -3 ยกเลกิถา่ยครอ่มอตัโนมตั ิ
0: เปิด

เมือ่คณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> การตัง้คา่ถา่ยภาพครอ่ม
และการถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาวจะถกูยกเลกิ การถา่ยภาพครอ่มจะ
ถกูยกเลกิเมือ่แฟลชพรอ้มยงิหรอืหากคณุสลับไปยงัการถา่ยภาพเคลือ่น
ไหวเชน่กนั

1: ปิด
การตัง้คา่ถา่ยภาพคร่อมและการถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาวจะไมถ่กูยก
เลกิแมว้า่คณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> (หากแฟลชพรอ้มยงิ
หรอืหากคณุสลับไปยังการถา่ยภาพเคลือ่นไหว การถา่ยภาพครอ่มจะถกูยก
เลกิชัว่คราว แตช่ว่งของการถา่ยภาพคร่อมจะยังคงอยู)่

เมือ่ตัง้คา่เป็น [1:1/2 ระดบั] ระดับแสงจะแสดงในชอ่งมองภาพและบนแผง LCD 
ดังภาพดา้นลา่งนี้

แมว้า่จะตัง้คา่ไวเ้ป็น [1: 1 ระดบั] ความไวแสง ISO จะถกูตัง้ใหป้รับทลีะ 1/3 ระดับ
โดยอตัโนมัต ิเมือ่ตัง้คา่เป็น ISO อตัโนมตัิ
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C.Fn I -4 ลาํดบัถา่ยครอ่ม
ลําดับการถา่ยภาพครอ่มและลําดับการถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาวสามารถ
เปลีย่นแปลงได ้
0: 09-9+
1: -909+
2: +909-

C.Fn I -5 จํานวนภาพถา่ยครอ่ม
จํานวนภาพทีจ่ะใชก้ารถา่ยภาพครอ่มและการถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว
สามารถเปลีย่นจากคา่เริม่ตน้ 3 ภาพเป็น 2, 5 หรอื 7 ภาพได ้
เมือ่ตัง้คา่ [ลําดบัถา่ยครอ่ม: 0] ไว ้ภาพถา่ยครอ่มจะถกูถา่ยตามตารางดา้น
ลา่งนี้
0: 3 ภาพ
1: 2 ภาพ
2: 5 ภาพ
3: 7 ภาพ

AEB
ถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว

ทศิทาง B/A ทศิทาง M/G
0 : คา่แสงมาตรฐาน 0 : สมดลุแสงขาวมาตรฐาน 0 : สมดลุแสงขาวมาตรฐาน
- : ลดการเปิดรบัแสง - : การตัง้คา่สน้ํีาเงนิ - : การตัง้คา่สมีว่ง
+ : เพิม่การเปิดรับแสง + : การตัง้คา่สเีหลอืง + : การตัง้คา่สเีขยีว

(เพิม่ทลีะ 1 ระดับ/ขัน้)

ภาพที ่1 ภาพที ่2 ภาพที ่3 ภาพที ่4 ภาพที ่5 ภาพที ่6 ภาพที ่7

0: 3 ภาพ มาตรฐาน (0) -1 +1

1: 2 ภาพ มาตรฐาน (0) ±1

2: 5 ภาพ มาตรฐาน (0) -2 -1 +1 +2

3: 7 ภาพ มาตรฐาน (0) -3 -2 -1 +1 +2 +3

หากตัง้คา่ [1:2 ภาพ] ไว ้คณุสามารถเลอืกดา้น + หรอื - เมือ่ตัง้คา่ชว่งถา่ยภาพ
ครอ่ม เมือ่ใชถ้า่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว ภาพที ่2 จะถกูปรับทศิทาง B/A หรอื 
M/G ไปทางดา้นลบ (ไปทางสน้ํีาเงนิและสมีว่ง)
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3 การตัง้คา่ระบบสว่นตัวN

C.Fn I -6 เลือ่นคา่เอง
0: ไมใ่ชง้าน
1: ความเร็วชตัเตอร/์รรูบัแสง

จะทํางานในโหมด <s> ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร ์และโหมด <f> 
ระบคุา่รรัูบแสง หากความสวา่งของวัตถมุกีารเปลีย่นแปลงและไมส่ามารถ
รับคา่แสงมาตรฐานไดใ้นชว่งการเปิดรับแสงอตัโนมตั ิกลอ้งจะเปลีย่นแปลง
การตัง้คา่ทีเ่ลอืกไวโ้ดยอตัโนมัตเิพือ่ใหไ้ดค้า่แสงมาตรฐาน

2: ความไวแสง ISO
ทํางานในโหมด <d> โปรแกรมระดับแสงอตัโนมตั ิ<s> ระบคุา่ความ
เร็วชตัเตอร ์และโหมด <f> ระบคุา่รรัูบแสง หากความสวา่งของวัตถมุี
การเปลีย่นแปลงและไมส่ามารถรับคา่แสงมาตรฐานไดใ้นชว่งการเปิดรับ
แสงอัตโนมัต ิกลอ้งจะเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ความไวแสง ISO ทีเ่ลอืกไว ้
โดยอัตโนมัตเิพือ่ใหไ้ดค้า่แสงมาตรฐาน

 ภายใต ้[z2: การต ัง้คา่ความไวแสง ISO] แมว้า่ [ขอบเขตภาพนิง่] หรอื 
[ค.เร็วชตัฯตํา่สดุ] จะเปลีย่นแปลงไปจากคา่เริม่ตน้ การเลือ่นคา่เองจะมผีลทบั
คา่ดงักลา่วหากไมส่ามารถหาคา่แสงมาตรฐานได ้

 ความไวแสง ISO ตํา่สดุและสงูสดุของการใชค้วามไวแสงทีเ่ลือ่นคา่เอง จะถกู
กําหนดโดยการตัง้คา่ของ [ขอบเขตอตัโนมตั]ิ (น.152) อยา่งไรก็ตาม หาก
ความไวแสง ISO ทีต่ัง้คา่ดว้ยตนเองเกนิ [ขอบเขตอตัโนมตั]ิ การเลือ่นคา่เองจะ
ปรับขึน้หรอืลงเพือ่ใหเ้ทา่กบัความไวแสงทีต่ัง้คา่ดว้ยตนเองไว ้

 การเลือ่นคา่เองจะทํางานหากจําเป็นแมม้กีารใชแ้ฟลช
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C.Fn II: โฟกสัอตัโนมตั ิ

C.Fn II -1 ความไวตดิตาม
ตัง้คา่ความไวในการตดิตามวัตถรุะหวา่ง AI 
Servo AF เมือ่มสี ิง่กดีขวางตัดผา่นจดุโฟกสั
อัตโนมัตหิรอืเมือ่จดุโฟกัสอตัโนมัตเิบีย่งเบน
ออกจากวัตถุ

0: คา่เริม่ตน้เหมาะสําหรับการถา่ยภาพวตัถสุว่นใหญ ่เหมาะสําหรับวตัถทุีม่ ี
การเคลือ่นทีโ่ดยทั่วไป

ชา้: -2 / ชา้: -1
กลอ้งจะพยายามโฟกสัวตัถอุยา่งตอ่เนือ่งแมว้า่มสี ิง่กดีขวางตัดผา่นจดุ AF 
หรอืวตัถหุนัเหออกนอกจุดโฟกสัอัตโนมัต ิการตัง้คา่ -2 ทําใหก้ลอ้งคอย
ตดิตามวัตถเุป้าหมายนานขึน้กวา่การตัง้คา่ -1
อยา่งไรก็ตาม หากกลอ้งโฟกสัผดิวตัถ ุอาจตอ้งใชเ้วลานานขึน้เล็กนอ้ย
เพือ่ทีจ่ะปรับเปลีย่นและโฟกัสไปยังวัตถเุป้าหมาย

เร็ว: +2 / เร็ว:+1
กลอ้งสามารถโฟกสัอยา่งตอ่เนือ่งไปยังวตัถซุ ึง่ครอบคลมุโดยจดุโฟกสั
อตัโนมัตใินระยะทีแ่ตกตา่งกนั ยังใชไ้ดผ้ลดเีมือ่คณุตอ้งการโฟกสัไปยัง
วตัถทุีใ่กลท้ีส่ดุเสมอ การตัง้คา่ +2 จะตอบสนองเร็วกวา่การตัง้คา่ +1 
เมือ่โฟกสัไปยังวตัถถุัดไป
อยา่งไรก็ตาม กลอ้งจะมแีนวโนม้โฟกสัวัตถทุีไ่มต่อ้งการสงูขึน้

[ความไวตดิตาม] เป็นชือ่ของคณุสมบตั ิ[ความไวตดิตาม AI Servo] ใน 
EOS-1D Mark III/IV, EOS-1Ds Mark III และ EOS 7D
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C.Fn II -2 เพิม่/ลดความไวตดิตาม
ตัง้คา่ความไวในการตดิตามวัตถทุีเ่คลือ่นทีซ่ ึง่
ความเร็วของวัตถสุามารถเปลีย่นแปลงไปอยา่ง
รวดเร็วกะทันหนั เชน่ เริม่หรอืหยดุอยา่งฉับพลนั

0: เหมาะสําหรับวตัถทุีเ่คลือ่นทีด่ว้ยความเร็วทีแ่น่นอน (ความเร็วการเคลือ่นที่
เปลีย่นแปลงเพยีงเล็กนอ้ย)

+2 / +1:
ใชไ้ดผ้ลดสีําหรับวตัถทุีม่กีารเคลือ่นทีแ่บบกะทนัหนั เรง่/ลดความเร็วกะทนัหนั 
หรอืหยดุกะทนัหนั แมว้า่ความเร็วของวตัถทุีเ่คลือ่นทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวด
เร็วกะทันหัน กลอ้งยังคงโฟกสัวัตถเุป้าหมายอยา่งตอ่เนือ่ง ตวัอยา่งเชน่ สําหรับ
วตัถทุีใ่กลเ้ขา้มา กลอ้งจะไมพ่ยายามโฟกสัไปทางดา้นหลงัเพือ่หลกีเลีย่งไม่
ใหว้ตัถเุบลอ สําหรับวตัถทุีห่ยดุอยา่งกะทนัหนั กลอ้งจะไมพ่ยายามโฟกสัทาง
ดา้นหนา้วตัถ ุการตัง้คา่ +2 สามารถตดิตามการเปลีย่นแปลงความเร็วกะทนัหนั
ของวตัถทุีเ่คลือ่นทีไ่ดด้กีวา่การตัง้คา่ +1
อยา่งไรก็ตาม เนือ่งจากกลอ้งมคีวามไวตอ่การเคลือ่นทีข่องเป้าหมายแม ้
เพยีงเล็กนอ้ย การโฟกสัจงึอาจไมเ่สถยีรไปชัว่ขณะ

C.Fn II -3 เปลีย่นจดุ AF อตัโนมตั ิ
ตัง้คา่ความไวในการเปลีย่นจดุโฟกสัอตัโนมตัซิ ึง่
จะตดิตามวตัถทุีเ่คลือ่นทีอ่ยา่งรวดเร็วไปทางดา้น
บน ลา่ง ซา้ย หรอืขวา
การตัง้คา่นีจ้ะมผีลเมือ่โหมดเลอืกพืน้ที ่AF ถกู
ตัง้คา่เป็นโซน AF (เลอืกโซนดว้ยตนเอง), โซน 
AF กวา้ง (เลอืกโซนดว้ยตนเอง) หรอื AF เลอืก
อัตโนมตั ิ45 จดุ

0: คา่มาตรฐานสําหรับการเปลีย่นจุด AF ซึง่เกดิขึน้ชา้ๆ
+2 / +1:

แมว้า่วัตถเุป้าหมายจะเคลือ่นทีอ่ยา่งรวดเร็วไปทางดา้นบน ลา่ง ซา้ย หรอืขวา และ
เคลือ่นทีอ่อกจากจดุโฟกสัอตัโนมตั ิกลอ้งจะปรับเปลีย่นการโฟกสัไปยังจุดโฟกสัอตั
โนมตัใิกลเ้คยีงเพือ่โฟกสัทีว่ัตถตุอ่ไป กลอ้งเปลีย่นไปยังจุดโฟกสัอตัโนมตัทิีค่าดวา่
จะโฟกสัวัตถนัุน้โดยยดึการเคลือ่นทีอ่ยา่งตอ่เนือ่งของวัตถ ุความเปรยีบตา่ง เป็นตน้ 
การตัง้คา่ +2 จะทําใหก้ลอ้งมแีนวโนม้ในการเปลีย่นจดุโฟกสัอตัโนมตัมิากกวา่ +1
อยา่งไรกต็าม เมือ่ใชเ้ลนสม์มุกวา้งทีม่รีะยะชดัลกึกวา้งหรอืวตัถใุนกรอบเลก็มาก 
กลอ้งอาจจะโฟกสัโดยใชจ้ดุโฟกสัอตัโนมตัผิดิจดุ
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C.Fn II -4 ระบคุา่ AI Servo ของภาพแรก
คณุสามารถตัง้คา่ลกัษณะการโฟกสัอตัโนมตัแิละ
เวลาตอบสนองชตัเตอรสํ์าหรับภาพแรกโดยใช ้
AI Servo AF

ระบทุ ัง้สองอยา่ง
เนน้การโฟกสัและการถา่ยภาพเทา่เทยีมกัน

s: ระบคุา่ถา่ยภาพ
การกดปุ่ มชตัเตอรจ์ะถา่ยภาพในทันทแีมว้า่ยังจับโฟกสัไมไ่ด ้ซึง่จะเป็น
ประโยชนเ์มือ่คณุตอ้งการเนน้การถา่ยภาพมากกวา่การจับโฟกัส

t: ระบคุา่โฟกสั
การกดปุ่ มชตัเตอรจ์ะไมถ่า่ยภาพจนกวา่สามารถจับโฟกัสได ้ซึง่จะเป็น
ประโยชนเ์มือ่คณุตอ้งการจับโฟกสักอ่นทีจ่ะถา่ยภาพ

C.Fn II -5 ระบคุา่ Al Servo ของภาพสอง
คณุสามารถตัง้คา่ลกัษณะการโฟกสัอตัโนมตัแิละ
เวลาตอบสนองชตัเตอรร์ะหวา่งการถา่ยภาพตอ่
เนือ่งหลงัจากภาพแรกโดยใช ้AI Servo AF

ระบทุ ัง้สองคา่:
เนน้การโฟกสัและความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งเทา่เทยีมกนั ในสภาวะ
แสงนอ้ยหรอืวัตถมุคีวามเปรยีบตา่งตํา่ ความเร็วในการถา่ยภาพอาจชา้ลง

v:ระบคุา่ความเร็วถา่ยภาพ
เนน้ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งแทนการจับโฟกสั

t: ระบคุา่โฟกสั
เนน้การจับโฟกสัแทนความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ไมม่กีารถา่ยภาพ
จนกวา่จะจับโฟกัสได ้

ภายใตส้ภาวะการถา่ยภาพทีเ่ปิดใชก้ารถา่ยลดแสงวบูวาบ (น.179) ถงึแมว้า่จะตัง้คา่ 
[ความเร็ว] ไว ้แตค่วามเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจชา้ลงหรอืการถา่ยภาพแบบ
กําหนดชว่งเวลาอาจเกดิความผดิปกตไิด ้
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C.Fn II -6 เปิดแสงไฟชว่ยปรบัโฟกสั
เปิดหรอืปิดใชง้านแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัของแฟลชในตวักลอ้ง หรอืแสงไฟชว่ย
ปรับโฟกัสของ Speedlite ภายนอกสําหรับ EOS โดยเฉพาะ
0: ใชง้าน

แสงไฟชว่ยปรับโฟกัสจะปลอ่ยออกมาเมือ่จําเป็น
1: ไมใ่ชง้าน

แสงไฟชว่ยปรับโฟกัสจะไมป่ลอ่ยออกมา เพือ่ป้องกนัไมใ่หแ้สงไฟชว่ย
ปรับโฟกัสรบกวนผูอ้ืน่

2: เปิดไฟของแฟลชตอ่ภายนอกเทา่น ัน้
หากตดิ Speedlite ภายนอก Speedlite นัน้จะยงิแสงไฟชว่ยปรับโฟกัส
เมือ่จําเป็น และแฟลชในตัวกลอ้งจะไมย่งิแสงไฟชว่ยปรับโฟกสั

3: แสงชว่ยโฟกสัอนิฟราเรดเทา่น ัน้
เมือ่ตดิตัง้ Speedlite ภายนอก แสงไฟชว่ยโฟกสัอนิฟราเรดเทา่นัน้ทีจ่ะถกู
ปลอ่ยออกมา ตัง้คา่นีเ้มือ่คณุไมต่อ้งการใหก้ลอ้งยงิแสงไฟชว่ยปรับโฟกสั
เป็นแฟลชชดุเล็กๆ
เมือ่ใชง้าน Speedlite ซีรีส่ ์EX รุน่ทีต่ดิตัง้ไฟ LED แสงไฟ LED จะไมเ่ปิด
อตัโนมัตเิพือ่ยงิแสงไฟชว่ยปรับโฟกสั

C.Fn II -7 ระบบขบัเคลือ่นเลนสเ์มือ่ปรบั AF ไมไ่ด้
หากไมส่ามารถจับโฟกสัไดโ้ดยใชก้ารโฟกสัอตัโนมตั ิคณุสามารถใหก้ลอ้ง
คน้หาโฟกสัทีถ่กูตอ้งตอ่ไปหรอืใหห้ยดุการคน้หา
0: ใชร้ะบบคน้หาโฟกสั
1: ไมใ่ชร้ะบบคน้หาโฟกสั

หากเริม่การโฟกสัอัตโนมตัแิลว้โฟกสัเบีย่งเบนไปไกลหรอืจับโฟกสัไมไ่ด ้
จะหยดุการขับเคลือ่นเลนส ์เพือ่ป้องกันไมใ่หเ้ลนสห์ลดุโฟกสัอยา่งเห็น
ไดช้ดั เนือ่งจากการคน้หาโฟกสั

หากตัง้คา่ระบบสว่นตวั [เปิดแสงไฟชว่ยปรบัโฟกสั] ของ Speedlite ภายนอกเป็น 
[ไมใ่ชง้าน] การตัง้คา่ของฟังกช์ัน่นี้จะถกูยกเลกิและจะไมป่ลอ่ยแสงไฟชว่ยปรับ
โฟกสัออกมา

 เลนสท์ีม่ขีอบเขตการขบัเคลือ่นโฟกสักวา้ง เชน่ เลนสถ์า่ยภาพไกลชว่งพเิศษ 
จะหลดุโฟกสัอยา่งเห็นไดช้ดัระหวา่งการคน้หาโฟกสั และใชเ้วลานานขึน้เพือ่จับ
โฟกสัครัง้ตอ่ไป แนะนําใหต้ัง้คา่เป็น [1:ไมใ่ชร้ะบบคน้หาโฟกสั]

 แมว้า่ตัง้คา่เป็น [0:ใชร้ะบบคน้หาโฟกสั] การคน้หาโฟกสัจะไมทํ่างานเมือ่ใช ้
เลนสม์มุกวา้ง
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C.Fn II -8 ระบโุหมดเลอืกพืน้ที ่AF
คณุสามารถจํากดัโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตทิีเ่ลอืกไดเ้พือ่ใหเ้หมาะกบั
ลักษณะการถา่ยภาพของคณุ เลอืกโหมดการเลอืกทีต่อ้งการและกดปุ่ ม <0> 
เพือ่ทําเครือ่งหมายถกู [X] จากนัน้เลอืก [ตกลง] เพือ่บันทกึการตัง้คา่
E: เลอืกดว้ยตนเอง:AFจดุเดยีว

คณุสามารถเลอืกจดุ AF หนึง่จดุ
F: เลอืกดว้ยตนเอง:แบบโซน AF

พืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตแิบง่ออกเป็นเกา้โซนสําหรับการโฟกัส
G: เลอืกดว้ยตวัเอง:โซน AF กวา้ง

พืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตแิบง่ออกเป็นสามโซนสําหรับการโฟกัส
H: เลอืกอตัโนมตั:ิAF 45 จดุ

กรอบพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัต ิ(พืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตทัิง้หมด) จะถกูใชสํ้าหรับ
การโฟกัส

C.Fn II -9 วธิเีลอืกพืน้ที ่AF
คณุสามารถกําหนดวธิสํีาหรับการเปลีย่นโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัติ
0: S 9 ปุ่ มเลอืกพืน้ที ่AF

หลังจากคณุกดปุ่ ม <S> หรอื <B> แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <B> 
โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัตจิะเปลีย่นไป

1: S 9 ปุ่ มหมนุหลกั
หลังจากคณุกดปุ่ ม <S> หรอื <B> การหมนุปุ่ ม <6> จะเปลีย่น
โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัติ

 เครือ่งหมาย [X] ไมส่ามารถลบออกจาก [เลอืกดว้ยตนเอง:AFจดุเดยีว]
 หากเลนสท์ีต่ดิอยูใ่นกลุม่ H (น.131) คณุสามารถเลอืกไดเ้พยีง [เลอืกดว้ยตน
เอง:AFจดุเดยีว]

เมือ่ตัง้คา่เป็น [1: S 9 ปุ่ มหมนุหลกั] ใหใ้ช ้<9> เพือ่เลือ่นจุดโฟกสัอตัโนมัติ
ตามแนวนอน
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C.Fn II -10 จดุ AF ตามแนวภาพ
คณุสามารถตัง้คา่จดุ AF หรอืโหมดเลอืกพืน้ที ่AF + จดุ AF แยกกนัได ้สําหรับ
การถา่ยภาพแนวตัง้และการถา่ยภาพแนวนอน
0: เหมอืนกนัท ัง้แนวต ัง้/แนวนอน

ใชโ้หมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตแิละจดุโฟกสัอตัโนมัตทิีเ่ลอืกเอง (หรอื
โซน) เหมอืนกนัทัง้การถา่ยภาพแนวตัง้และการถา่ยภาพแนวนอน

1: แยกจดุ AF: พืน้ที+่จดุ
สามารถแยกกําหนดโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตแิละจดุโฟกสัอตัโนมัต ิ
(หรอืโซน) สําหรับแตล่ะทศิทางของกลอ้ง (1. แนวนอน 2. แนวตัง้โดยกริ๊ป
ของกลอ้งอยูด่า้นบน 3. แนวตัง้โดยกริ๊ปของกลอ้งอยูด่า้นลา่ง)
เมือ่คณุเลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตแิละจดุโฟกสัอัตโนมัต ิ(หรอื
โซน) ดว้ยตนเองสําหรับสามทศิทางของกลอ้งดังกลา่ว ก็จะเป็นการบันทกึ
คา่สําหรับแตล่ะทศิทาง เมือ่ไรก็ตามทีค่ณุเปลีย่นทศิทางของกลอ้งระหวา่ง
การถา่ยภาพ กลอ้งจะสลับไปยังโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัตแิละจดุ
โฟกัสอตัโนมัตทิีเ่ลอืกเอง (หรอืโซน) ทีกํ่าหนดไวสํ้าหรับทศิทางนัน้

2: แยกจดุ AF: จดุเทา่น ัน้
สามารถแยกกําหนดจดุโฟกสัอตัโนมัตสํิาหรับแตล่ะทศิทางของกลอ้ง 
(1. แนวนอน 2. แนวตัง้โดยกริ๊ปของกลอ้งอยูด่า้นบน 3. แนวตัง้โดยกริ๊ป
ของกลอ้งอยูด่า้นลา่ง) ในขณะทีใ่ชโ้หมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตเิหมอืน
กนั จดุโฟกสัอัตโนมัตจิะเปลีย่นไปโดยอตัโนมัตสํิาหรับแตล่ะทศิทางของ
กลอ้งดังกลา่ว
เมือ่คณุเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตัดิว้ยตนเองสําหรับทัง้สามทศิทางของกลอ้ง
ดังกลา่ว จดุนัน้จะบันทกึเป็นคา่สําหรับแตล่ะทศิทาง จะไปทีจ่ดุโฟกสั
อตัโนมตัทิีเ่ลอืกเองไดโ้ดยขึน้อยูก่บัการวางตวัของกลอ้งในระหวา่งการถา่ย
ภาพ ถงึแมว้า่คณุจะเปลีย่นโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัเิป็นเลอืกดว้ย
ตนเอง:AFจดุเดยีว การตัง้คา่จดุโฟกสัอตัโนมัตสํิาหรับแตล่ะทศิทางจะถกู
เก็บไว ้
หากคณุเปลีย่นโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตเิป็นแบบโซน AF (เลอืก
โซนดว้ยตนเอง) หรอืโซน AF กวา้ง (เลอืกโซนดว้ยตนเอง) โซนจะถกูปรับ
เปลีย่นเป็นการตัง้คา่ทีต่ัง้เอาไวด้ว้ยตัวเองโดยขึน้อยูก่บัการวางตัวของกลอ้ง

หากคณุตัง้คา่นี้แลว้ หลังจากนัน้ทําการตดิตัง้เลนสข์องกลุม่ AF อืน่ (น.128-131, 
โดยเฉพาะกลุม่ H) คา่ทีต่ัง้อาจถกูลบ
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C.Fn II -11 จดุAFเร ิม่ตน้ o AI Servo AF
คณุสามารถตัง้คา่จดุโฟกสัอตัโนมัตเิริม่ตน้ของ AI Servo AF เมือ่โหมดเลอืก
พืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัตถิกูตัง้คา่เป็นเลอืกอตัโนมตั:ิAF 45 จดุ
0: อตัโนมตั ิ

จดุโฟกัสอตัโนมัตทิี ่AI Servo AF เริม่ตน้ใชจ้ะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัตใิห ้
เหมาะกับสภาวะการถา่ยภาพ

1: o จดุ AF เร ิม่ตน้ถกูเลอืก
AI Servo AF จะเริม่จากจดุโฟกสัอตัโนมตัทิีเ่ลอืกดว้ยตนเอง เมือ่การโฟกสั
อตัโนมัตถิกูตัง้คา่เป็น AI Servo AF และโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัติ
ถกูตัง้คา่เป็นเลอืกอตัโนมัต:ิAF 45 จดุ

2: S จดุ AF เลอืกเอง
หากคณุเปลีย่นจากเลอืกดว้ยตนเอง:AF จดุเดยีว เป็นเลอืกอตัโนมัต:ิAF 
45 จดุ AI Servo AF จะเริม่จากจดุโฟกสัอัตโนมตัทิีเ่ลอืกดว้ยตนเองไว ้
กอ่นการเปลีย่นแปลง ซึง่สะดวกเมือ่คณุตอ้งการให ้AI Servo AF เริม่ตน้
จากจดุโฟกัสอตัโนมัตทิีไ่ดเ้ลอืกไวก้อ่นทีจ่ะเปลีย่นโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสั
อตัโนมัตเิป็นเลอืกอตัโนมัต:ิ AF 45 จดุ

C.Fn II -12 เลอืกจดุ AF อตัโนมตั:ิ ตดิตามสี
ใชฟั้งกช์ัน่นีเ้พือ่โฟกสัอัตโนมัตโิดยการจดจําสทีีเ่ทยีบเทา่กบัโทนสผีวิ ฟังกช์ัน่
นีจ้ะทํางานเมือ่โหมดเลอืกพืน้ที ่AF ถกูตัง้คา่เป็นโซน AF (เลอืกโซนดว้ยตน
เอง), โซน AF กวา้ง (เลอืกโซนดว้ยตนเอง) หรอื AF เลอืกอตัโนมัต ิ45 จดุ
0: ใชง้าน

กลอ้งจะเลอืกจดุโฟกัสโดยอัตโนมัตติามขอ้มลูการโฟกสัอตัโนมัตแิละ
ขอ้มลูสทีีเ่ทยีบเทา่กับโทนสผีวิ
ในโหมด AF ครัง้เดยีว การโฟกสัไปยงับคุคลทีอ่ยูน่ิง่ในพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัิ
ทําไดง้า่ยขึน้
ในโหมด AI Servo AF การโฟกสัไปยังบคุคลในพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตทํิา
ไดง้า่ยขึน้ หากไมส่ามารถตรวจพบโทนสผีวิ วตัถทุีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุจะถกูโฟกัส 
เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ จุด AF จะถกูเลอืกโดยอตัโนมัตเิพือ่ทีก่ลอ้งจะโฟกสั
อยา่งตอ่เนือ่งบนสขีองบรเิวณแรกสดุทีโ่ฟกัส

1: ไมใ่ชง้าน
จดุโฟกัสจะถกูเลอืกโดยอัตโนมัตติามขอ้มลูการโฟกสัอตัโนมัตเิทา่นัน้

เมือ่ตัง้คา่เป็น [2: S จดุ AF เลอืกเอง] AI Servo AF จะเริม่ตน้จากโซนทีส่มัพันธ์
กบัจุด AF ทีเ่ลอืกเอง แมว้า่คณุจะเปลีย่นโหมดเลอืกพืน้ที ่AF เป็นโซน AF (เลอืก
โซนดว้ยตนเอง) หรอืโซน AF กวา้ง (เลอืกโซนดว้ยตนเอง)
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C.Fn II -13 รปูแบบเลอืกจดุ AF
ในระหวา่งการเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมัตดิว้ยตนเอง สามารถเลอืกใหห้ยดุทีข่อบ
นอกหรอืวกกลับไปทางดา้นตรงขา้มได ้
ทํางานร่วมกบัโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัต ินอกเหนอืจาก โฟกสัแบบเลอืก
อตัโนมัต ิ45 จดุ (ใชไ้ดก้บั AI Servo AF)
0: หยดุทีข่อบบรเิวณ AF

เป็นประโยชนเ์มือ่จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีค่ณุใชบ้อ่ยๆ อยูต่รงบรเิวณขอบ
1: เลอืกตอ่เนือ่ง

การเลอืกจดุโฟกัสอตัโนมัตจิะไปในทศิทางตรงกนัขา้มแทนทีจ่ะหยดุ
บรเิวณขอบนอก

C.Fn II -14 แสดงจดุ AF ระหวา่งปรบัโฟกสั
คณุสามารถตัง้คา่ใหแ้สดงหรอืไมแ่สดงจดุโฟกสัอตัโนมัตไิดใ้นกรณีตอ่ไปนี:้ 
1. เมือ่เลอืกจดุโฟกัสอตัโนมัต ิ2. เมือ่กลอ้งพรอ้มถา่ยภาพ (กอ่นการโฟกสั
อตัโนมัต)ิ, 3. ระหวา่งการโฟกัสอตัโนมัต ิและ 4. เมือ่จับโฟกสัได ้
0: ทีเ่ลอืก (คงที)่

จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีเ่ลอืกจะแสดงขึน้เสมอ
1: ท ัง้หมด (คงที)่

จดุโฟกัสอตัโนมัตทัิง้หมดจะแสดงขึน้เสมอ
2: ทีเ่ลอืก(AFลว่งหนา้โฟกสั)

จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีเ่ลอืกจะแสดงขึน้ในกรณี 1, 2 และ 4
3: ทีเ่ลอืก (โฟกสั)

จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีเ่ลอืกจะแสดงขึน้ในกรณี 1 และ 4
4: ไมแ่สดง

จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีเ่ลอืกจะไมแ่สดงขึน้ในกรณี 2, 3 และ 4

 เมือ่ตัง้คา่เป็น [0: ใชง้าน] การโฟกสัจะใชเ้วลานานกวา่การตัง้คา่เป็น [1: ไม่
ใชง้าน] เล็กนอ้ย

 แมว้า่ตัง้คา่เป็น [0: ไมใ่ชง้าน] ผลทีไ่ดอ้าจไมเ่ป็นไปตามทีค่าดไวท้ัง้นีข้ ึน้อยู่
กบัสภาวะการถ่ายภาพและวตัถุ

 ภายใตส้ภาวะแสงนอ้ยเมือ่แฟลชปลอ่ยแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัออกมาโดยอตัโนมัต ิ
จดุโฟกสัอตัโนมัตจิะถกูเลอืกโดยอตัโนมัตติามขอ้มลูการโฟกสัอตัโนมัตเิทา่นัน้ 
(การโฟกสัอตัโนมัตจิะไมใ่ชข้อ้มลูสทีีเ่ทยีบเทา่กบัโทนสผีวิ)

หากตัง้คา่เป็น [2: ทีเ่ลอืก(AFลว่งหนา้โฟกสั)] หรอื [3: ทีเ่ลอืก (โฟกสั)] จุด
โฟกสัอตัโนมตัจิะไมแ่สดงขึน้แมว้า่จะจับโฟกสัไดโ้ดยใช ้AI Servo AF
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C.Fn II -15 แสดงแสงสวา่งในชอ่งมองภาพ
คณุสามารถตัง้คา่ใหจ้ดุโฟกัสอตัโนมัตใินชอ่งมองภาพสวา่งหรอืไมส่วา่งขึน้
เป็นสแีดงเมือ่จับโฟกสัได ้
0: อตัโนมตั ิ

จดุโฟกัสอตัโนมัตสิวา่งขึน้เป็นสแีดงโดยอตัโนมัตภิายใตส้ภาวะแสงนอ้ย
1: ใชง้าน

จดุโฟกัสอตัโนมัตสิวา่งขึน้เป็นสแีดงไมว่า่ระดบัแสงโดยรอบจะเป็นอยา่งไร
ก็ตาม

2: ไมใ่ชง้าน
จดุโฟกัสอตัโนมัตไิมส่วา่งขึน้เป็นสแีดง

เมือ่คณุกดปุ่ ม <Q> ขณะทีต่ัง้คา่เป็น [0: อตัโนมตั]ิ หรอื [1: ใชง้าน] คณุ
สามารถตัง้ใหจ้ดุโฟกสัอัตโนมัตสิวา่งขึน้เป็นสแีดง (กะพรบิ) ขณะใช ้AI Servo 
AF ได ้

จดุAFขณะใช ้Al Servo AF
OFF: ไมใ่ชแ้สงไฟ
จดุโฟกสัอตัโนมัตจิะไมส่วา่งขึน้ในระหวา่งทีใ่ช ้
AI Servo AF
ON: ใชแ้สงไฟ
จดุโฟกสัอตัโนมัตทิีใ่ชสํ้าหรับการโฟกสัจะสวา่ง
ขึน้เป็นสแีดงในระหวา่งทีใ่ช ้AI Servo AF และ
จะสวา่งขึน้ในระหวา่งทีถ่า่ยภาพตอ่เนือ่ง
ฟังกช์ัน่นีจ้ะไมทํ่างานหาก [แสดงแสงสวา่งใน
ชอ่งมองภาพ] ถกูตัง้คา่เป็น [2:ไมใ่ชง้าน]

C.Fn II -16 ปรบัละเอยีด AF
คณุสามารถทําการปรับจดุโฟกัสในการโฟกสัอตัโนมัตแิบบละเอยีดได ้สําหรับ
รายละเอยีด โปรดดหูนา้ 427

 เมือ่คณุกดปุ่ ม <S> หรอื <B> จุดโฟกสัอตัโนมตัจิะสวา่งขึน้เป็นสแีดงไมว่า่
การตัง้คา่นีจ้ะเป็นอยา่งไรก็ตาม

 เสน้อัตราสว่นภาพ (น.146) และตัววัดระดบัอเิล็กทรอนกิส ์ตาราง และการตรวจ
จับแสงวบูวาบทีต่ัง้คา่ดว้ย [52:การแสดงชอ่งมองภาพ] จะสวา่งขึน้เป็นสี
แดงเชน่กนั
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C.Fn III: การใชง้าน/อืน่ๆ

C.Fn III -1 คาํเตอืน z ในชอ่งมองภาพ
เมือ่มกีารตัง้คา่ฟังกช์ัน่ใดตอ่ไปนี ้ไอคอน <z> จะแสดงขึน้มาทางดา้นลา่ง
ขวาของชอ่งมองภาพ (น.29) ไอคอน <z> นีจ้ะปรากฏในหนา้จอการตัง้คา่
ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ (น.55) ดว้ยเชน่กนั
เลอืกฟังกช์ัน่ทีค่ณุตอ้งการใหไ้อคอนการเตอืนปรากฏขึน้ และกดปุ่ ม <0> 
เพือ่เพิม่เครือ่งหมาย [X] จากนัน้เลอืก [ตกลง]
เมือ่ต ัง้คา่ภาพขาวดาํ V:

หากรปูแบบภาพถกูตัง้คา่เป็น [ภาพขาวดาํ] (น.155) ไอคอนคําเตอืนจะ
ปรากฏขึน้มา

เมือ่แกไ้ขสมดลุแสงขาว:
หากมกีารตัง้คา่การปรับแกส้มดลุแสงขาวไว ้(น.167) ไอคอนคําเตอืนจะ
ปรากฏขึน้มา

เมือ่ต ัง้คา่ M:
หาก [z3: ลดจดุรบกวนค.ไวISO สงู] ถกูตัง้คา่เป็น [ลดจดุรบกวน
ถา่ยหลายภาพ] (น.170) ไอคอนคําเตอืนจะปรากฏขึน้มา

เมือ่ต ัง้คา่ HDR:
หากตัง้คา่เป็น [z3: โหมด HDR] ไว ้(น.207) ไอคอนคําเตอืนจะ
ปรากฏขึน้มา

C.Fn III -2 ทศิทางปุ่ มหมนุขณะต ัง้คา่ Tv/Av
0: ทศิทางปกติ
1: กลบัทศิทาง

ทศิทางการหมนุเมือ่ตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงสามารถหมนุ
ยอ้นกลับได ้
ในโหมดถา่ยภาพ <a> ทศิทางการหมนุของปุ่ ม <6> และ <5> 
จะยอ้นกลับ ในโหมดถา่ยภาพอืน่ๆ ทศิทางการหมนุของปุ่ ม <6> 
เทา่นัน้ทีจ่ะยอ้นกลับ ทศิทางการหมนุของปุ่ ม <5> ในโหมด <a> 
และทศิทางการหมนุเพือ่ตัง้คา่ชดเชยคา่แสงในโหมด <d>, <s> 
และ <f> จะเหมอืนเดมิ
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C.Fn III -3 หดเลนสก์ลบัเมือ่ปิดกลอ้ง
เพือ่ตัง้คา่กลไกการเก็บเลนสข์ณะตดิเลนส ์STM ทีม่เีกยีรข์ับเคลือ่น (เชน่ 
EF40mm f/2.8 STM) เขา้กบักลอ้ง คณุสามารถตัง้คา่ใหห้ดเลนสท์ีย่ืน่ออกมา
โดยอัตโนมตั ิเมือ่ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
0: ใชง้าน
1: ไมใ่ชง้าน

C.Fn III -4 ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง
คณุสามารถกําหนดฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้านบอ่ยไปยังปุ่ มหรอืปุ่ มหมนุไดต้ามความ
ตอ้งการ สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 433

 เมือ่ใชร้ะบบปิดสวติชอ์ตัโนมัต ิเลนสจ์ะไมห่ดกลับไมว่า่การตัง้คา่นี้จะเป็นอยา่งไร
ก็ตาม

 กอ่นถอดเลนส ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เลนสไ์ดห้ดกลบัแลว้

เมือ่ตัง้คา่เป็น [0: ใชง้าน] ฟังกช์ัน่นี้จะทํางานไมว่า่การปรับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสั
ของเลนส ์(AF หรอื MF) จะเป็นอยา่งไรก็ตาม
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การปรับจดุโฟกสัในการโฟกัสอตัโนมัตแิบบละเอยีดสามารถทําไดสํ้าหรับการ
ถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ ซึง่เรยีกวา่ “ปรับละเอยีด AF” กอ่นทําการปรับ 
โปรดอา่น “ขอ้ควรระวังท่ัวไปสําหรับการปรับละเอยีด AF” ในหนา้ 432

ตัง้คา่การปรับดว้ยตนเองโดยทําการปรับแก ้ถา่ยภาพและตรวจสอบผลลัพธซ้ํ์า
ไปซ้ํามา จนกระท่ังไดผ้ลลัพธท์ีด่เีป็นทีน่่าพอใจ ระหวา่งการโฟกสัอัตโนมัต ิ
ไมว่า่จะใชเ้ลนสช์นดิใด จดุโฟกสัจะถกูปรับเลือ่นไปเสมอตามคา่ทีป่รับ

1 เลอืก [C.Fn II: โฟกสัอตัโนมตั]ิ
 ภายใตแ้ถบ [8] ใหเ้ลอืก [C.Fn II: 
โฟกสัอตัโนมตั]ิ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [16: ปรบัละเอยีด AF]

3 เลอืก [1:คา่เดยีวทกุเลนส]์

4 กดปุ่ ม <Q>
 หนา้จอ [1:คา่เดยีวทกุเลนส]์ จะ
ปรากฏขึน้

8: การปรบัจดุโฟกสัในการโฟกสัอตัโนมตัแิบบละเอยีด

1:ใชค้า่เดยีวกนัทกุเลนส์

โดยปกตไิมจ่ําเป็นตอ้งปรบั ใหท้าํการปรบัเฉพาะเมือ่มคีวามจําเป็นเทา่น ัน้ 
โปรดทราบวา่การปรบัคา่นีอ้าจทาํใหไ้มไ่ดก้ารโฟกสัทีถ่กูตอ้ง
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5 ทาํการปรบัเปลีย่น
 ตัง้คา่การปรับ ชว่งทีป่รับไดจ้ะเป็น ±20 
ระดับ

 ตัง้คา่ไปทาง “-:a” เพือ่เลือ่นจดุโฟกสั
ไปทางดา้นหนา้จดุโฟกัสมาตรฐาน

 ตัง้คา่ไปทาง “+:b” เพือ่เลือ่นจดุโฟกสั
ไปทางดา้นหลังจดุโฟกสัมาตรฐาน

 หลังจากการปรับคา่ ใหก้ดปุ่ ม <0>
 เลอืก [1:คา่เดยีวทกุเลนส]์ จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>

 กดปุ่ ม <M> เพือ่ออก

6 ตรวจสอบผลการปรบั
 ถา่ยภาพและเลน่ดภูาพ (น.346) เพือ่
ตรวจสอบผลการปรับ

 หากผลการถา่ยภาพทีอ่อกมามกีารโฟกสั
ดา้นหนา้จดุเป้าหมาย ใหป้รับไปทาง 
“+:b” หากมกีารโฟกัสดา้นหลังจดุ
เป้าหมาย ใหป้รับไปทาง “-:a”

 หากมคีวามจําเป็น ใหทํ้าการปรับคา่ซ้ํา

หากเลอืก [1:คา่เดยีวทกุเลนส]์ จะไมส่ามารถแยกปรับ AF สําหรับเลนสม์มุกวา้ง
และเลนสซ์มูระยะไกล
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8: การปรับจดุโฟกสัในการโฟกัสอัตโนมัตแิบบละเอยีด

คณุสามารถทําการปรับคา่สําหรับแตล่ะเลนสแ์ละบันทกึการปรับคา่ไวภ้ายใน
กลอ้ง คณุสามารถบันทกึการปรับคา่ไดถ้งึ 40 เลนส ์เมือ่คณุโฟกสัอตัโนมัตโิดย
ใชเ้ลนสท์ีไ่ดบ้ันทกึการปรับคา่ไว ้จดุโฟกสัจะถกูปรับเลือ่นไปเสมอตามคา่ทีป่รับ
ตัง้คา่การปรับดว้ยตนเองโดยทําการปรับแก ้ถา่ยภาพและตรวจสอบผลลัพธซ้ํ์า
ไปซ้ํามา จนกระท่ังไดผ้ลลัพธท์ีด่เีป็นทีน่่าพอใจ หากคณุใชเ้ลนสซ์มู ใหทํ้าการ
ปรับคา่สําหรับชว่งมมุกวา้ง (W) และชว่งถา่ยภาพระยะไกล (T)

1 เลอืก [2:คา่แยกแตล่ะเลนส]์

2 กดปุ่ ม <Q>
 หนา้จอ [2:คา่แยกแตล่ะเลนส]์ จะ
ปรากฏขึน้

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

 หากไมส่ามารถยนืยันหมายเลขผลติภณัฑ์
ของเลนส ์“0000000000” จะแสดงขึน้มา 
ในกรณีนี ้ใสห่มายเลขโดยปฏบิัตติามคูม่อื
ในหนา้ถัดไป

 เกีย่วกบัเครือ่งหมายดอกจัน “ * ” ทีแ่สดง
ดา้นหนา้หมายเลขผลติภณัฑข์องเลนสบ์าง
ชนดิ โปรดดหูนา้ถดัไป

2:คา่แยกแตล่ะเลนส์

หมายเลขทีบ่นัทกึ



8: การปรับจดุโฟกสัในการโฟกสัอตัโนมัตแิบบละเอยีด

430

การใสห่มายเลขผลติภณัฑ์
 เลอืกหลักตัวเลขทีจ่ะใส ่จากนัน้กดปุ่ ม 

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

หมายเลขผลติภณัฑข์องเลนส์

 ในข ัน้ตอนที ่3 หาก “ * ” ปรากฏดา้นหนา้หมายเลขผลติภณัฑ ์10 หลกั
ของเลนส ์คณุสามารถบนัทกึเลนสร์ุน่เดยีวกนัไดเ้พยีงหนึง่ตวั แมว้า่
คณุใสห่มายเลขผลติภณัฑแ์ลว้ “ * ” จะยงัคงแสดงอยู่

 หมายเลขผลติภณัฑบ์นเลนสอ์าจแตกตา่งจากหมายเลขผลติภณัฑท์ี่
แสดงบนหนา้จอในข ัน้ตอนที ่3 ซึง่ไมถ่อืเป็นความผดิปกตแิตอ่ยา่งใด

 หากหมายเลขผลติภณัฑข์องเลนสป์ระกอบดว้ยตัวอกัษร ใหใ้สเ่ฉพาะตัวเลข
 หากหมายเลขผลติภณัฑข์องเลนสม์สีบิเอ็ดหลักหรอืยาวกวา่ ใหใ้สเ่ฉพาะสบิ
หลักทา้ย

 ตําแหน่งของหมายเลขผลติภัณฑอ์าจแตกตา่งกันไปขึน้อยูก่บัเลนส์
 เลนสบ์างชนดิอาจไมร่ะบหุมายเลขผลติภัณฑ ์ในการบันทกึเลนสท์ีไ่มม่ี
หมายเลขผลติภัณฑ ์ใหใ้สห่มายเลขผลติภณัฑใ์ดก็ได ้

 หากเลอืก [2:คา่แยกแตล่ะเลนส]์ และใชต้วัขยายกําลัง จะบนัทกึการปรับคา่
รว่มกนัของเลนสแ์ละตัวขยายกําลงั

 หากบนัทกึเลนสถ์งึ 40 ตัวแลว้ จะมขีอ้ความปรากฏขึน้ หลงัจากคณุเลอืกเลนสท์ี่
ตอ้งการลบการบนัทกึ (เขยีนขอ้มลูทับ) คณุจะสามารถบนัทกึเลนสต์ัวอืน่ได ้
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4 ทาํการปรบัเปลีย่น
 สําหรับเลนสซ์มู เลอืกชว่งมมุกวา้ง (W) 
หรอืชว่งถา่ยภาพระยะไกล (T) การกดปุ่ ม 
<0> จะยกเลกิกรอบและทําใหส้ามารถ
ปรับคา่ได ้

 ตัง้คา่การปรับ จากนัน้กดปุ่ ม <0> ชว่ง
ทีป่รับไดจ้ะเป็น ±20 ระดับ

 ตัง้คา่ไปทาง “-:a” เพือ่เลือ่นจดุโฟกสั
ไปทางดา้นหนา้จดุโฟกัสมาตรฐาน

 ตัง้คา่ไปทาง “+:b” เพือ่เลือ่นจดุโฟกสั
ไปทางดา้นหลังจดุโฟกสัมาตรฐาน

 สําหรับเลนสซ์มู ใหทํ้าตามขัน้ตอนนีซ้ํ้า
เพือ่ปรับคา่ชว่งมมุกวา้ง (W) และชว่งถา่ย
ภาพระยะไกล (T)

 หลงัจากเสร็จสิน้การปรบัคา่ ใหก้ดปุ่ ม 
<M> เพือ่กลบัสูห่นา้จอในขัน้ตอนที ่1

 เลอืก [2:คา่แยกแตล่ะเลนส]์ จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>

 กดปุ่ ม <M> เพือ่ออก

5 ตรวจสอบผลการปรบั
 ถา่ยภาพและเลน่ดภูาพ (น.346) เพือ่
ตรวจสอบผลการปรับ

 หากผลการถา่ยภาพทีอ่อกมามกีารโฟกสั
ดา้นหนา้จดุเป้าหมาย ใหป้รับไปทาง 
“+:b” หากมกีารโฟกัสดา้นหลังจดุ
เป้าหมาย ใหป้รับไปทาง “-:a”

 หากมคีวามจําเป็น ใหทํ้าการปรับคา่ซ้ํา

เลนสท์างยาวโฟกสัเดยีว

เลนสซ์มู
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เมือ่ [j ลบท ัง้หมด] ปรากฏขึน้ทางดา้นลา่งของหนา้จอ การกดปุ่ ม <L> 
จะลบการปรับคา่ทัง้หมดสําหรับ [1:คา่เดยีวทกุเลนส]์ และ [2:คา่แยกแตล่ะ
เลนส]์

ลบการปรบัละเอยีด AF ท ัง้หมด

เมือ่ถา่ยภาพโดยใชช้ว่งกลาง (ความยาวโฟกสั) ของเลนสซ์มู จดุโฟกสัในการโฟกสั
อัตโนมัตจิะถกูแกไ้ขโดยอัตโนมัตใิหส้อดคลอ้งกบัการปรับคา่สําหรับชว่งมมุกวา้ง
และชว่งถา่ยภาพระยะไกล แมว้า่จะปรับเฉพาะชว่งมมุกวา้งหรอืชว่งถา่ยภาพระยะไกล
แลว้ การแกไ้ขยงัคงเป็นไปโดยอัตโนมัตสํิาหรับชว่งกลาง

ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปสําหรบัการปรบัละเอยีด AF
 จดุโฟกสัในการโฟกสัอตัโนมตัจิะแตกตา่งกนัเล็กนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพของวตัถ ุ
ความสวา่ง ตําแหน่งการซมู และสภาวะการถา่ยภาพอืน่ๆ ดงันัน้ แมว้า่คณุจะทํา
การปรับละเอยีด AF ก็อาจยงัคงไมไ่ดก้ารโฟกสัในตําแหน่งทีเ่หมาะสม

 การปรับคา่หนึง่ระดับจะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัคา่รรูับแสงกวา้งสดุของเลนส ์
ใหทํ้าการปรับคา่ ถา่ยภาพ และตรวจสอบโฟกสัซํ้าๆ เพือ่ปรับจุดโฟกสัในการ
โฟกสัอัตโนมัติ

 การปรับคา่จะไมถ่กูปรับใชก้บัการโฟกสัอัตโนมัตริะหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live 
View หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 ถา้คณุลบการตัง้คา่ระบบสว่นตวัทัง้หมด (น.410) ปรับละเอยีด AF จะยงัคงอยู ่
อยา่งไรก็ตาม การตัง้คา่จะถกูปรับเป็น [0:ไมใ่ชง้าน]

ขอ้ควรทราบเกีย่วกบัการปรบัละเอยีด AF
 การปรับคา่ในสถานทีจ่รงิทีค่ณุจะถา่ยภาพเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุ ซึง่จะทําใหก้ารปรับคา่
แมน่ยํามากขึน้

 แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งเมือ่ทําการปรับคา่
 สําหรับการปรับคา่ แนะนําใหถ้า่ยภาพโดยใชค้ณุภาพในการบันทกึภาพเป็น 73



433

คณุสามารถกําหนดฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้านบอ่ยไปยังปุ่ มหรอืปุ่ มหมนุไดต้ามความ
ตอ้งการ

1 เลอืก [C.Fn III: การใชง้าน/อืน่ๆ]
 ภายใตแ้ถบ [8] เลอืก [C.Fn III: 
การใชง้าน/อืน่ๆ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [4: ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง]
 หนา้จอตัง้การควบคมุดว้ยตนเองจะปรากฏ
ขึน้

3 เลอืกปุ่ มหรอืปุ่ มหมนุของกลอ้ง
 เลอืกปุ่ มหรอืปุ่ มหมนุของกลอ้ง จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>

 ชือ่ของตัวควบคมุกลอ้งและฟังกช์ัน่ที่
กําหนดไดจ้ะแสดงขึน้มา

 สามารถตรวจสอบตําแหน่งของตัวควบคมุ
กลอ้งไดใ้นภาพประกอบทีด่า้นขวาของ
หนา้จอ

4 กาํหนดฟงักช์ ัน่
 เลอืกฟังกช์ัน่ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

5 ออกจากการต ัง้คา่
 เมือ่คณุกด <0> เพือ่ออกจากการตัง้คา่ 
หนา้จอในขัน้ตอนที ่3 จะปรากฏขึน้อกีครัง้

 กดปุ่ ม <M> เพือ่ออก

8: ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง

ดว้ยหนา้จอในขัน้ตอนที ่3 ทีแ่สดงขึน้ คณุสามารถกดปุ่ ม <L> เพือ่ยกเลกิการตัง้คา่
การควบคมุดว้ยตนเองได ้โปรดทราบวา่การตัง้คา่ [8C.Fn III-4: ต ัง้การควบคุม
ดว้ยตนเอง] จะไมถู่กยกเลกิแมว้า่คณุจะเลอืก [8: ลบการต ัง้คา่ระบบสว่นตวั
(C.Fn)ท ัง้หมด]
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ฟงักช์ ัน่ทีส่ามารถกาํหนดไปยงัตวัควบคมุกลอ้ง

ฟังกช์ัน่ หนา้ V r t

โฟกสั
อตัโนมัติ

a เริม่วดัแสงและ AF

436

k k k

b หยดุ AF k k

c ONE SHOT z AI SERVO/SERVO

S เลอืกจดุ AF โดยตรง

ระดบัแสง

q เริม่วดัแสง

437

k

t ล็อค AE/ล็อคแฟลช FE k k

A ล็อค AE k k

A ล็อค AE (ขณะกดปุ่ มคา้งไว)้ k

T ล็อค AE (กดแช)่ k k

d ล็อคแฟลช FE

438

k k

e
ตัง้ความไวแสง ISO 
(กดแช ่หมนุ S)

f
ชดเชยแสง 
(กดแช ่หมนุ S)

s ตัง้ความเร็วชตัเตอรใ์นโหมด M

f ตัง้คา่รรูับแสงในโหมด M

แฟลช
y ชดเชยระดบัแสงแฟลช

438
0/3 ตัง้คา่ระบบแฟลช

ภาพ

g คณุภาพของภาพ

439A รปูแบบภาพ

B เลอืกสมดลุแสงขาว

การทํางาน

h เช็คระยะชดัลกึ

439
i เริม่ใชง้านระบบป้องกนัภาพสัน่ IS

M การแสดงเมนู

j ไมม่หีนา้ที ่(ไมใ่ชง้าน) k k
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e 0* s S T T

k

k k

k k

k

k k

k k

k k

k k

k

k

k k

k k

k

k

k

k

k

k

k k

k

k k k

* ปุ่ มหยดุ AF (0) มใีหเ้ฉพาะบนเลนสถ์า่ยภาพไกลชว่งพเิศษ IS เทา่นัน้
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เมือ่คณุกดปุ่ มทีกํ่าหนดฟังกช์ัน่นีไ้ว ้จะเริม่ทําการวดัแสงและโฟกสัอัตโนมัติ

AF จะหยดุลงเมือ่คณุกดปุ่ มทีกํ่าหนดฟังกช์ัน่นีค้า้งไว ้มปีระโยชนเ์มือ่คณุตอ้ง
การหยดุ AF ขณะใช ้AI Servo AF

คณุสามารถเปลีย่นการทํางานของ AF ได ้ในโหมด AF ครัง้เดยีว เมือ่คณุกดปุ่ ม
ทีกํ่าหนดดว้ยฟังกช์ัน่นีค้า้งไว ้กลอ้งจะสลับไปยังโหมด AI Servo AF* ในโหมด 
AI Servo AF กลอ้งจะสลับไปยังโหมด AF ครัง้เดยีวเฉพาะเมือ่คณุกดปุ่ มคา้งไว ้
เทา่นัน้ มปีระโยชนเ์มือ่คณุตอ้งการสลับระหวา่ง AF ครัง้เดยีวและ AI Servo AF 
สําหรับวัตถทุีห่ยดุและขยับตลอดเวลา
* โหมด Servo AF สําหรับการถา่ยภาพแบบ Live View

ระหวา่งการวัดแสง คณุสามารถเลอืกจดุ AF โดยตรงดว้ยปุ่ ม <9> โดยไมต่อ้ง
กดปุ่ ม <S> หรอื <B>

a: เร ิม่วดัแสงและ AF

b: หยดุ AF

c: ONE SHOT z AI SERVO/SERVO

S: เลอืกจดุ AF โดยตรง

การตัง้คา่นีไ้มส่ามารถทําไดเ้มือ่ไดต้ัง้คา่ลดจุดรบกวนถา่ยหลายภาพไวใ้นระหวา่งการ
ถา่ยภาพแบบ Live View
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เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ จะทําการวดัคา่แสง (ไมทํ่าการโฟกสัอตัโนมตั)ิ

การถา่ยภาพปกต ิ(ไมใ่ชแ้ฟลช)
เมือ่คณุกดปุ่ มทีกํ่าหนดดว้ยฟังกช์ัน่นี ้คณุจะสามารถล็อคคา่ระดับแสง (ล็อค AE) 
ระหวา่งการวัดแสงได ้มปีระโยชนเ์มือ่คณุตอ้งการโฟกสัและวัดแสงของภาพทีใ่น
พืน้ทีแ่ตกตา่งกนั หรอืเมือ่คณุตอ้งการถา่ยหลายภาพดว้ยการตัง้คา่แสงเดยีวกนั
ใชแ้ฟลช
ระหวา่งการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช การกดปุ่ มทีกํ่าหนดฟังกช์ัน่นีจ้ะยงิแฟลชนํา
และบันทกึกําลังแฟลชทีจํ่าเป็น (ล็อคแฟลช FE)

เมือ่คณุกดปุ่ มทีกํ่าหนดดว้ยฟังกช์ัน่นี ้คณุจะสามารถล็อคคา่ระดับแสง (ล็อค AE) 
ระหวา่งการวัดแสงได ้จะเป็นประโยชนม์ากเมือ่คณุตอ้งการโฟกัสและวัดแสงของ
ภาพไมพ่รอ้มกนั

คา่ระดับแสงจะถกูล็อค (ล็อค AE) ในขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอร์

เมือ่คณุกดปุ่ มทีกํ่าหนดดว้ยฟังกช์ัน่นี ้คณุจะสามารถล็อคคา่ระดับแสง (ล็อค AE) 
ได ้การล็อค AE จะยังคงอยูจ่นกวา่คณุจะกดปุ่ มนัน้อกีครัง้ มปีระโยชนม์ากเมือ่
คณุตอ้งการโฟกัสและวัดแสงของภาพแยกกนั หรอืเมือ่คณุตอ้งการถา่ยหลาย
ภาพดว้ยการตัง้คา่แสงเดยีวกัน

q: เร ิม่วดัแสง

t: ล็อค AE/ล็อคแฟลช FE

A: ล็อค AE

A: ล็อค AE (ขณะกดปุ่ มคา้งไว)้

T: ล็อค AE (กดแช)่
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สําหรับการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช การกดปุ่ มทีกํ่าหนดฟังกช์ัน่นีจ้ะยงิแฟลชนํา
และบันทกึกําลังแฟลชทีจํ่าเป็น (ล็อคแฟลช FE)

คณุสามารถตัง้คา่ความไวแสง ISO ไดโ้ดยการกดคา้งปุ่ ม <0> และหมนุปุ่ ม 
<6> หากใชก้ารควบคมุนีเ้มือ่ตัง้คา่ ISO อตัโนมัตไิว ้การตัง้คา่ความไวแสง 
ISO ดว้ยตนเองจะทํางาน หากคณุใชฟั้งกช์ัน่นีใ้นโหมด <a> คณุจะสามารถ
ปรับคา่แสงกับความไวแสง ISO ในขณะทีย่ังคงคา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละรูรับแสง
ปัจจบุันไว ้

คณุสามารถตัง้คา่การชดเชยแสงไดโ้ดยการกดปุ่ ม <0> คา้งไวแ้ละหมนุปุ่ ม 
<6> มปีระโยชนเ์มือ่คณุตอ้งการตัง้คา่การชดเชยแสงใน <a> การตัง้คา่
ระดับแสงดว้ยตนเองโดยตัง้คา่ ISO อัตโนมัตไิว ้

ในการตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง <a> คณุสามารถตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรด์ว้ย
ปุ่ มหมนุ <6> หรอื <5>

ในการตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง <a> คณุสามารถตัง้คา่รูรับแสงไดโ้ดยการ
หมนุปุ่ ม <5> หรอื <6>

กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงหนา้จอการตัง้คา่ชดเชยแสง (น.230) ของแฟลชที่
ตดิตัง้ (ในตัวกลอ้งหรอืภายนอก) บนจอ LCD

กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงหนา้จอการตัง้คา่ระบบแฟลช (น.237) บนจอ LCD

d: ล็อคแฟลช FE

e: ต ัง้ความไวแสง ISO (กดแช ่หมนุS)

f: ชดเชยแสง (กดแช ่หมุนS)

s: ต ัง้ความเร็วชตัเตอรใ์นโหมด M

f: ต ัง้คา่รรูบัแสงในโหมด M

y: ชดเชยระดบัแสงแฟลช

0/3: ต ัง้คา่ระบบแฟลช
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กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงหนา้จอการตัง้คา่คณุภาพในการบันทกึภาพ (น.142) 
บนจอ LCD

กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงหนา้จอเลอืกรูปแบบภาพบนจอ LCD (น.154)

กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงหนา้จอการตัง้คา่สมดลุแสงขาว (น.162) บนจอ LCD

เมือ่คณุกดปุ่ มการเชค็ระยะชดัลกึ คา่รรัูบแสงจะหยดุและคณุจะสามารถตรวจสอบ
ระยะชดัลกึ (น.195) ได ้

หากคณุกดปุ่ มทีกํ่าหนดดว้ยฟังกช์ัน่นี ้เมือ่ปรับสวติซ ์IS ของเลนสเ์ป็น <1> 
ไว ้ระบบลดภาพสัน่ของเลนสจ์ะทํางาน

กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงเมนูบนจอ LCD

ใชก้ารตัง้คา่นีเ้มือ่คณุไมต่อ้งการกําหนดฟังกช์ัน่ไปยังปุ่ มใดๆ

g: คณุภาพของภาพ

A: รูปแบบภาพ

B: เลอืกสมดลุแสงขาว

h: เช็คระยะชดัลกึ

i: เร ิม่ใชง้านระบบป้องกนัภาพส ัน่ IS

M: แสดงเมนู

j: ไมม่หีนา้ที ่(ไมใ่ชง้าน)
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ภายใตแ้ถบเมนูสว่นตัว คณุสามารถบันทกึรายการเมนูและการตัง้คา่ระบบสว่นตัว
ทีค่ณุสามารถปรับเปลีย่นการตัง้คา่ไดอ้ยูเ่สมอ คณุสามารถตัง้ชือ่และบันทกึ
แถบเมนูและกดปุ่ ม <M> เพือ่แสดงแถบเมนูสว่นตัวกอ่น

1 เลอืก [เพิม่แถบเมนูสว่นตวั]
 ภายใตแ้ถบ [9] ใหเ้ลอืก [เพิม่แถบเมนู
สว่นตวั] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ตกลง]
 แถบ [MY MENU1] ถกูสรา้งขึน้แลว้
 คณุสามารถสรา้งไดม้ากถงึหา้แถบเมนู 
โดยทําซ้ําขัน้ตอนที ่1 และ 2

1 เลอืก [กาํหนดคา่: MY MENU*]
 หมนุปุ่ ม <6> เพือ่เลอืก [กาํหนดคา่: 

MY MENU*] (แถบสําหรับบันทกึ
รายการเมนู) จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 การบนัทกึเมนสูว่นตวัN

การสรา้งและการเพิม่แถบเมนสูว่นตวั

บนัทกึรายการเมนูในแถบเมนูสว่นตวั
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3 การบันทกึเมนูสว่นตัวN

2 เลอืก [รายการทีบ่นัทกึในเมนูสว่นตวั]

3 บนัทกึรายการทีต่อ้งการ
 เลอืกรายการทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 เลอืก [ตกลง] ในกลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยัน
 คณุสามารถบันทกึไดส้งูสดุหกรายการ
 หากตอ้งการกลับสูห่นา้จอในขัน้ตอนที ่2 
ใหก้ดปุ่ ม <M>

คณุสามารถจัดลําดับและลบรายการในแถบ
เมนู และเปลีย่นชือ่หรอืลบแถบเมนู

 จดัลําดบัรายการทีบ่นัทกึ
คณุสามารถปรับเปลีย่นลําดับของรายการทีบ่ันทกึไวใ้นเมนูสว่นตัว เลอืก 
[จดัลําดบัรายการทีบ่นัทกึ] และเลอืกรายการทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นลําดับ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0> เมือ่ [z] แสดงขึน้ กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่ปรับ
เปลีย่นลําดับ แลว้กดปุ่ ม <0>

 ลบรายการทีเ่ลอืก / ลบทกุรายการในแถบ
คณุสามารถลบรายการทีบ่ันทกึรายการใดก็ได ้[ลบรายการทีเ่ลอืก] จะลบ
ทลีะรายการ และ [ลบทกุรายการในแถบ] จะลบทกุรายการทีบ่ันทกึ

การต ัง้คา่แถบเมนสูว่นตวั
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 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> เพือ่สลับพืน้ทีก่ารป้อน
ระหวา่งดา้นบนและดา้นลา่ง

 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลือ่น n และเลอืกอกัขระทีต่อ้งการ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0> เพือ่ใส่

 โดยการเลอืก [E] และกดปุ่ ม 
<0> คณุสามารถเปลีย่นโหมดการป้อน
ขอ้มลู

 ในการยกเลกิขอ้ความทีใ่ส ่ใหก้ดปุ่ ม 
<B> จากนัน้เลอืก [ตกลง] บนหนา้
จอแสดงการยนืยัน

 คณุสามารถใสไ่ดถ้งึ 16 อกัขระ

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

 บันทกึชือ่เรยีบรอ้ยแลว้
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3 การบันทกึเมนูสว่นตัวN

คณุสามารถลบแถบเมนูสว่นตัวทัง้หมดหรอื
รายการเมนูสว่นตัวทีค่ณุสรา้งไวไ้ด ้

 ลบแถบเมนูสว่นตวัท ัง้หมด
คณุสามารถลบแถบเมนูสว่นตัวทัง้หมดทีค่ณุสรา้งไว ้เมือ่คณุเลอืก [ลบแถบ
เมนูสว่นตวัท ัง้หมด] ทกุแถบตัง้แต ่[MY MENU1] ถงึ [MY MENU5] 
จะถกูลบและแถบ [9] จะคนืสูค่า่เริม่ตน้

 ลบทกุรายการ
คณุสามารถลบทกุรายการทีบ่ันทกึในแถบ [MY MENU1] ถงึ [MY 
MENU5] และเก็บแถบไว ้แถบเมนูจะยังคงอยู ่เมือ่เลอืก [ลบทกุรายการ] 
ทกุรายการทีบ่ันทกึในแถบทีส่รา้งขึน้จะถกูลบ

การลบแถบเมนูสว่นตวัท ัง้หมด / การลบทกุรายการ

หากคณุทําการ [ลบแถบ] หรอื [ลบแถบเมนูสว่นตวัท ัง้หมด] ชือ่ของแถบทีเ่ปลีย่น
ใหมด่ว้ย [เปลีย่นชือ่แถบ] จะถูกลบเชน่กนั



3 การบนัทกึเมนูสว่นตวัN

444

คณุสามารถเลอืก [การแสดงเมน]ู เพือ่ตัง้
คา่หนา้จอเมนูทีจ่ะขึน้มาเป็นหนา้จอแรกเมือ่
คณุกดปุ่ ม <M>

 แสดงแบบปกติ
แสดงหนา้จอเมนูสดุทา้ยทีแ่สดง

 แสดงจากแถบเมนูสว่นตวั
แสดงดว้ยแถบ [9] ทีเ่ลอืก

 แสดงแถบเมนสูว่นตวัเทา่น ัน้
เฉพาะแถบ [9] เทา่นัน้ทีจ่ะแสดง (แถบ z, 3, 5 และ 8 จะไมแ่สดง
ขึน้)

การต ัง้คา่การแสดงเมนู
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คณุสามารถบันทกึการตัง้คา่กลอ้งปัจจบุัน เชน่ โหมดถา่ยภาพ ฟังกช์ัน่ของเมนู 
และการตัง้คา่ระบบสว่นตัว เป็นตัง้โหมดถา่ยภาพเองในตําแหน่ง <w> และ 
<x> ของปุ่ มหมนุเลอืกโหมด

1 เลอืก [ต ัง้โหมดถา่ยภาพเอง (C1, 
C2)]
 ภายใตแ้ถบ [54] เลอืก [ต ัง้โหมดถา่ย
ภาพเอง (C1, C2)] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

2 เลอืก [บนัทกึ]

3 บนัทกึการต ัง้โหมดถา่ยภาพเอง
 เลอืกการตัง้โหมดถา่ยภาพเองทีจ่ะบนัทกึ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เลอืก [ตกลง] ในกลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยัน
 การตัง้คา่กลอ้ง (น.446) จะถกูบันทกึใน
ตําแหน่งปุ่ มโหมด C*

หากคณุเปลีย่นการตัง้คา่ในขณะทีถ่า่ยภาพในโหมด <w> หรอื <x> การตัง้
โหมดถา่ยภาพเองทีเ่กีย่วขอ้งจะถกูอพัเดทโดยอตัโนมัตติามการตัง้คา่ทีเ่ปลีย่น
แปลงไป ในการใชง้านการอัพเดทอตัโนมัต ิในขัน้ตอนที ่2 ใหต้ัง้คา่ [ปรบัปรงุ
คา่อตัโนฯ] เป็น [ใชง้าน]

หากคณุเลอืก [ลบการต ัง้คา่] ในขัน้ตอนที ่2 การตัง้คา่ของโหมดนัน้ๆ จะ
สามารถยอ้นกลับไปเป็นคา่เริม่ตน้ทีไ่มม่กีารบนัทกึตัง้โหมดถา่ยภาพเองไว ้

w: การบนัทกึคา่การต ัง้โหมดถา่ยภาพเองN

การอพัเดทคา่ทีบ่นัทกึไวโ้ดยอตัโนมตั ิ

การยกเลกิต ัง้โหมดถา่ยภาพเองทีบ่นัทกึ
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 ฟงักช์ ัน่การถา่ยภาพ
โหมดถา่ยภาพ, ความเร็วชตัเตอร,์ คา่รูรับแสง, ความไวแสง ISO, การทํา
งานของ AF, โหมดเลอืกพืน้ที ่AF, จดุ AF, โหมดขับเคลือ่น, โหมดวดัแสง, 
ปรมิาณการชดเชยแสง, ปรมิาณการชดเชยระดับแสงแฟลช

 ฟงักช์ ัน่ของเมนู
[z1] คณุภาพของภาพ, ระยะเวลาแสดงภาพ, เสยีงเตอืน, ลั่นชตั

เตอรข์ณะไมม่กีารด์, แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส,์ สอ่งแสง
ไฟแฟลช, วัดแสงแฟลช E-TTL II, ความเร็วซงิคแ์ฟลชในโหมด Av, 
ลดตาแดง

[z2] ชดเชยแสง/AEB, การตัง้คา่ความไวแสง ISO, ปรับแสงเหมาะสม
อัตโนมัต,ิ สมดลุแสงขาว, ปรับเลือ่น/ถา่ยครอ่มสมดลุแสงขาว, 
พกิดัสี

[z3] รูปแบบภาพ, ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน, ลดจดุรบกวน
จากความไวแสง ISO สงู, เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง, ถา่ยภาพซอ้น 
(การตัง้คา่), โหมด HDR (การตัง้คา่)

[z4] ตัง้ชว่งเวลาถา่ย, ตัง้เวลาคา้งชตัเตอร,์ ถา่ยลดแสงวบูวาบ, ถา่ยภาพ
โดยล็อคกระจกขึน้, อัตราสว่นภาพ

[z5 (ถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW)]
ถา่ยภาพแบบ Live View, วธิโีฟกัสอตัโนมัต,ิ ชตัเตอรแ์บบแตะ, 
แสดงตาราง, จําลองระดับแสง

[z6 (ถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW)]
ถา่ยภาพLVแบบเงยีบ, ระยะเวลาวัดแสง

[z4 (ถา่ยภาพเคลือ่นไหว)]
Servo AF ภาพเคลือ่นไหว, วธิโีฟกสัอตัโนมัต,ิ คณุภาพบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหว, ซมูดจิติอล, ความเร็ว Servo AF ภาพเคลือ่นไหว, ความ
ไวตดิตาม Servo AF ภาพเคลือ่นไหว

[z5 (ถา่ยภาพเคลือ่นไหว)]
ระยะเวลาวดัแสง, แสดงตาราง, ฟังกช์ัน่ปุ่ ม V, ถา่ย video 
snapshot, ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา (การตัง้คา่), 
การถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล

[x2] สไลดโ์ชว ์(การตัง้คา่), ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม <6>
[x3] เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน, แสดงจดุ AF, ตารางดภูาพ, ฮสิโตแกรม

การต ัง้คา่ทีจ่ะบนัทกึ
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w: การบนัทกึคา่การตัง้โหมดถา่ยภาพเองN

[51] หมายเลขไฟลภ์าพ, หมนุภาพอตัโนมัติ
[52] ปิดสวติชอ์ัตโนมัต,ิ ความสวา่งจอ LCD, ปุ่ ม ปิด/เปิด LCD, การแสดง

ชอ่งมองภาพ
[53] แบบสมัผัส, ทํางานอัตโนมตั,ิ เลอืกการแสดงผลโดยปุ่ ม z
[54] ล็อคหลายหนา้ที่
[81] ระดับขัน้ในการตัง้คา่ระดับแสง, ระดับขัน้ในการตัง้คา่ความไวแสง 

ISO, ยกเลกิถา่ยครอ่มอตัโนมัต,ิ ลําดับถา่ยครอ่ม, จํานวนภาพถา่ย
คร่อม, เลือ่นคา่เอง

[82] ความไวการตดิตาม, เพิม่/ลดความไวตดิตาม, เปลีย่นจดุ AF 
อัตโนมัต,ิ ระบคุา่ Al servo ของภาพแรก, ระบคุา่ Al servo ของภาพ
สอง, เปิดแสงไฟชว่ยปรับโฟกสั, ระบบขับเคลือ่นเลนสเ์มือ่ปรับ AF 
ไมไ่ด,้ ระบโุหมดเลอืกพืน้ที ่AF, วธิเีลอืกพืน้ที ่AF, จดุ AF ตามแนว
ภาพ, จดุAFเริม่ตน้ o AI Servo AF, เลอืกจดุ AF อตัโนมัต:ิ 
ตดิตามส,ี รปูแบบเลอืกจดุ AF, แสดงจดุ AF ระหวา่งปรับโฟกัส, 
แสดงแสงสวา่งในชอ่งมองภาพ, ปรับละเอยีด AF

[83] ทศิทางปุ่ มหมนุขณะตัง้คา่ Tv/Av, หดเลนสก์ลับเมือ่ปิดกลอ้ง, 
ตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง

 การตัง้คา่เมนูสว่นตัวจะไมถ่กูบนัทกึภายใตก้ารตัง้โหมดถา่ยภาพเอง
 เมือ่ปุ่ มโหมดถูกตัง้คา่เป็น <w> หรอื <x> คณุสามารถเลอืก [54: ลบการ
ต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมด] หรอื [8:ลบการต ัง้คา่ระบบสว่นตวั(C.Fn)ท ัง้หมด] 
ได ้

 แมว้า่ปุ่ มโหมดจะถกูตัง้คา่เป็น <w> หรอื <x> คณุยงัสามารถเปลีย่นการตัง้
คา่ฟังกช์ัน่การถา่ยภาพและการตัง้คา่เมนู

 โดยการกดปุ่ ม <B> คณุสามารถตรวจสอบไดว้า่โหมดถา่ยภาพใดบนัทกึอยู่
ภายใต ้<w> และ <x> (น.450-451)
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บนัทกึ
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13
อา้งองิ

บทนีไ้ดใ้หข้อ้มลูอา้งองิเกีย่วกบัคณุสมบัตขิองกลอ้ง อปุกรณ์
เสรมิระบบ ฯลฯ

การรบัรองโลโก้
เลอืก [54: รบัรองการแสดงโลโก]้ และกดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงโลโก ้
ตา่งๆ ทีก่ลอ้งมกีารรับรอง การรับรองโลโกอ้ืน่ๆ สามารถพบไดใ้นคูม่อื
การใชง้านนี้, บนตัวกลอ้ง และบนบรรจุภณัฑข์องกลอ้ง
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หากคณุกดปุ่ ม <B> ในขณะทีก่ลอ้ง
พรอ้มถา่ยภาพ คณุจะสามารถแสดง [แสดง
การต ัง้คา่กลอ้ง], [วดัระดบัอเิล็กทรอนกิส]์ 
(น.72) และ [แสดงระบบถา่ยภาพ] 
(น.451) ได ้

ภายใตแ้ท็บ [53] [เลอืกการแสดงผลโดย
ปุ่ ม z] จะชว่ยใหค้ณุเลอืกตัวเลอืกที่
แสดงเมือ่กดปุ่ ม <B>
 เลอืกตัวเลอืกการแสดงทีต่อ้งการ แลว้กด
ปุ่ ม <0> เพือ่เพิม่เครือ่งหมาย [X]

 หลังจากทําการเลอืกเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ 
ใหเ้ลอืก [ตกลง]

ฟงักช์ ัน่ปุ่ ม B

การต ัง้คา่กลอ้ง

 โปรดทราบวา่คณุจะไมส่ามารถเอาเครือ่งหมาย [X] ออกพรอ้มกนัทัง้สามตัว
เลอืกการแสดง

 หนา้จอตวัอยา่งของ [แสดงการต ัง้คา่กลอ้ง] จะแสดงเป็นภาษาอังกฤษสําหรับ
ทกุภาษา

 แมว้า่คณุยกเลกิการเลอืกใหไ้มต่อ้งแสดง [วดัระดบัอเิล็กทรอนกิส]์ แตก่ารวดั
ระดับอเิล็กทรอนกิสจ์ะยงัคงแสดงขึน้มาไดร้ะหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View 
และการถ่ายภาพเคลือ่นไหวเมือ่คณุกดปุ่ ม <B>

(น.181)

(น.167-168)

โหมดถา่ยภาพที่
บนัทกึกบัตําแหน่ง wx 
ของปุ่ มโหมด

(น.37, 143)

(น.172)

(น.170)

โหมด <8> (น.88)
โหมด <v> (น.101)

(น.230)

(น.166)
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ฟังกช์ัน่ปุ่ ม B

 การกดปุ่ ม <Q> จะเปิดใชง้านการควบคมุการตัง้คา่การถา่ยภาพแบบทันใจ 
(น.56)

 เมือ่คณุกดปุ่ ม <f>, <R>, <i>, <D>, <S> หรอื <B> 
หนา้จอการตัง้คา่จะปรากฏขึน้และคณุสามารถใช ้<6>, <5>, <9> 
และ <B> เพือ่ตัง้คา่ฟังกช์ัน่นัน้ๆ ได ้

การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ในการถา่ยภาพ

ระดบัแบตเตอรี่

ความเร็วชตัเตอร์

ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมัติ

คณุภาพในการบนัทกึภาพ

โหมดถา่ยภาพ

ความไวแสง ISO

จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้

ความแรงของสญัญาณไรส้าย/
สถานะการสง่สญัญาณการด์ Eye-Fi

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ/จํานวน
ภาพทีเ่หลอืในการถา่ยภาพซอ้น

แกไ้ขสมดลุแสงขาว

ตวัแสดงระดบัคา่แสง

คา่รรัูบแสง

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

ไอคอนควบคมุทนัใจ

ตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง

ล็อค AE

สมดลุแสงขาว

โหมดวดัแสง

ชดเชยระดบัแสงแฟลช

ถา่ยภาพซอ้น/HDR/
ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ

โหมดขบัเคลือ่น

ชดเชยแสง
ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

เลอืกจดุ AF

ถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว

สถานะการรับสญัญาณ GPS

การโฟกสัอตัโนมตัิ

รปูแบบภาพ

หากคณุปิดกลอ้งเมือ่หนา้จอ “แสดงการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ” แสดงอยู ่หนา้จอ
เดยีวกนัน้ีจะแสดงขึน้เมือ่คณุเปิดกลอ้งอกีครัง้ หากตอ้งการยกเลกิ ใหก้ดปุ่ ม <B> 
เพือ่ออกจากหนา้จอ “แสดงการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ” จากนัน้ปิดสวติซก์ลอ้ง
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คณุสามารถตรวจสอบสถานะของแบตเตอรีท่ีกํ่าลงัใชง้านไดบ้นจอ LCD แบตเตอรี่
แพ็ค รุน่ LP-E6N/LP-E6 แตล่ะกอ้นมหีมายเลขผลติภัณฑท์ีแ่ตกตา่งกัน และคณุ
สามารถบนัทกึแบตเตอรีห่ลายกอ้นเขา้กบักลอ้งได ้เมือ่คณุใชค้ณุสมบตันิี ้คณุจะ
สามารถตรวจสอบประจทุีเ่หลอือยู ่และประวตักิารใชง้านของแบตเตอรีท่ีบ่นัทกึได ้

เลอืก [ขอ้มลูแบตเตอรี]่
 ภายใตแ้ท็บ [53] เลอืก [ขอ้มลู
แบตเตอรี]่ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หนา้จอขอ้มลูแบตเตอรีจ่ะปรากฏขึน้มา

3 การตรวจสอบขอ้มลูแบตเตอรี่

รุน่แบตเตอรีห่รอืพลังงานจากปลั๊กไฟภาย
ในบา้นทีใ่ช ้

ตัวแสดงระดับแบตเตอรี ่(น.42) จะแสดงขึน้
พรอ้มกบัระดบัแบตเตอรีท่ีเ่หลอืทีแ่สดงเพิม่ขึน้
ทลีะ 1%
จํานวนภาพทีถ่า่ยดว้ยแบตเตอรีปั่จจบุัน ตัวเลขจะ
เริม่ใหมห่ากชารจ์แบตเตอรี่
ระดับประสทิธภิาพในการชารจ์ของแบตเตอรีจ่ะ
แสดงเป็นสามระดับ

   (สเีขยีว): ประสทิธภิาพในการชารจ์ของ
แบตเตอรีด่ี

   (สเีขยีว): ประสทิธภิาพในการชารจ์ของ
แบตเตอรีล่ดลงเล็กนอ้ย

   (สแีดง) : แนะนําใหซ้ือ้แบตเตอรีใ่หม่

ตําแหน่งของแบตเตอรี่

แนะนําใหใ้ชแ้บตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N/LP-E6 แทข้องแคนนอน หากคณุใช ้
แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชผ่ลติภณัฑข์องแทข้องแคนนอน กลอ้งอาจไมส่ามารถทํางานได ้
อยา่งเต็มประสทิธภิาพหรอืทํางานผดิปกติ

 ตวันับชตัเตอรค์อืจํานวนของภาพนิง่ทีถ่า่ย (ไมนั่บภาพเคลือ่นไหว)
 ขอ้มลูแบตเตอรีจ่ะแสดงขึน้เชน่กนัเมือ่ใชแ้บตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N/LP-E6 กบั
แบตเตอรีก่ร ิ๊ป รุน่ BG-E14 (แยกจําหน่าย) หากใชแ้บตเตอรี ่AA/R6 เฉพาะระดับ
แบตเตอรีท่ีเ่หลอือยูเ่ทา่นัน้ทีจ่ะแสดง

 หากมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดของการสือ่สารกบัแบตเตอรีแ่สดงขึน้มา ใหป้ฏบัิติ
ตามขอ้ความ
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3 การตรวจสอบขอ้มลูแบตเตอรี่

คณุสามารถบันทกึแบตเตอรี ่รุน่ LP-E6N/LP-E6 เขา้กับกลอ้งไดม้ากถงึหกกอ้น 
ในการบันทกึแบตเตอรีห่ลายกอ้นกบักลอ้ง ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนดา้นลา่งกบั
แบตเตอรีแ่ตล่ะกอ้น

1  กดปุ่ ม <B>
 กดปุ่ ม <B> ในหนา้จอขอ้มลูแบต
เตอรีท่ีแ่สดงขึน้

 หนา้จอประวัตแิบตเตอรีจ่ะปรากฏขึน้มา
 หากยังไมไ่ดบ้ันทกึ แบตเตอรีจ่ะเป็นสเีทา

2 เลอืก [บนัทกึ]
 กลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยันจะปรากฏขึน้

3 เลอืก [ตกลง]
 แบตเตอรีจ่ะถกูบันทกึและหนา้จอประวตัิ
แบตเตอรีจ่ะปรากฏขึน้อกีครัง้

 หมายเลขแบตเตอรีท่ีเ่คยเป็นสเีทาจะ
แสดงเป็นสขีาว

 กดปุ่ ม <M> หนา้จอขอ้มลูแบตเตอรี่
จะปรากฏขึน้อกีครัง้

การบนัทกึแบตเตอรีเ่ขา้กบักลอ้ง

 จะไมส่ามารถบนัทกึแบตเตอรีไ่ดห้ากมแีบตเตอรีก่ร ิ๊ป รุน่ BG-E14 (แยกจําหน่าย) 
ทีใ่ชแ้บตเตอรี ่AA/R6 ตดิอยู ่หรอืกลอ้งใชพ้ลังงานจากชดุอะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC 
รุน่ ACK-E6 (แยกจําหน่าย)

 เมือ่บันทกึแบตเตอรีค่รบหกกอ้นแลว้จะไมส่ามารถเลอืก [บนัทกึ] ได ้ในการลบ
ขอ้มลูแบตเตอรีท่ีไ่มจํ่าเป็น โปรดดหูนา้ 455
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จะเป็นการสะดวกกวา่หากตดิหมายเลขผลติภัณฑบ์นแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ 
LP-E6N/LP-E6 แตล่ะกอ้นทีบ่ันทกึดว้ยป้ายทีม่จํีาหน่ายท่ัวไป

1 เขยีนหมายเลขผลติภณัฑล์งบนป้าย
 เขยีนหมายเลขผลติภณัฑท์ีแ่สดงบน
หนา้จอประวตัแิบตเตอรีล่งบนป้ายขนาด
ประมาณ 25 มม. x 15 มม. / 1.0 นิว้ x 0.6 
นิว้

2 ถอดแบตเตอรีอ่อกและตดิป้าย
 ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
 เปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรีแ่ละถอด
แบตเตอรีอ่อก

 ตดิป้ายตามทีแ่สดงในภาพประกอบ (บน
ดา้นทีไ่มม่ขีัว้ไฟฟ้า)

 ทําซ้ําขัน้ตอนนีก้บัแบตเตอรีท่กุกอ้นเพือ่
ใหค้ณุสามารถเห็นหมายเลขผลติภัณฑ์
ไดอ้ยา่งงา่ยดาย

การตดิป้ายหมายเลขผลติภณัฑบ์นแบตเตอรี่

หมายเลขผลติภัณฑ์

7c400300

 อยา่ตดิป้ายบนสว่นอืน่นอกเหนือจากทีแ่สดงในภาพประกอบในขัน้ตอนที ่2 มฉิะนัน้ 
ป้ายทีต่ดิผดิทีอ่าจทําใหใ้สแ่บตเตอรีไ่ดย้ากขึน้หรอืทําใหไ้มส่ามารถเปิดกลอ้งได ้

 หากคณุใชแ้บตเตอรีก่ร ิ๊ป รุน่ BG-E14 (แยกจําหน่าย) ป้ายอาจลอกออกหากคณุมี
การใสแ่ละถอดแบตเตอรีซ่ํ้าๆ หากป้ายหลดุลอก ใหต้ดิป้ายใหม่
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3 การตรวจสอบขอ้มลูแบตเตอรี่

คณุสามารถตรวจสอบประจทุีเ่หลอือยูข่องแบตเตอรี ่(แมไ้มไ่ดใ้สไ่ว)้ และครัง้
สดุทา้ยทีใ่ช ้

หาหมายเลขผลติภณัฑ์
 ตรวจสอบหมายเลขผลติภัณฑข์อง
แบตเตอรีบ่นหนา้จอประวตัแิบตเตอรีใ่หต้รง
กบัป้ายหมายเลขผลติภัณฑข์องแบตเตอรี่

 คณุสามารถตรวจสอบประจทุีเ่หลอือยูแ่ละ
วนัทีท่ีใ่ชค้รัง้ลา่สดุของแบตเตอรีนั่น้

1 เลอืก [ลบขอ้มลู]
 ปฏบิัตติามขัน้ตอนที ่2 ในหนา้ 453 เพือ่เลอืก [ลบขอ้มลู] จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

2 เลอืกขอ้มลูแบตเตอรีท่ ีจ่ะลบ
 เลอืกขอ้มลูแบตเตอรีท่ีจ่ะลบ จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 [X] จะปรากฏขึน้
 ในการลบขอ้มลูของแบตเตอรีก่อ้นอืน่ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอนนี้

3 กดปุ่ ม <L>
 กลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยันจะปรากฏขึน้

4 เลอืก [ตกลง]
 ขอ้มลูแบตเตอรีจ่ะถกูลบ และหนา้จอในขัน้ตอนที ่1 จะปรากฏขึน้อกีครัง้

การตรวจสอบประจทุ ีเ่หลอือยูข่องแบตเตอรีท่ ีบ่นัทกึ

หมายเลขผลติภณัฑ์ วนัทีใ่ชล้า่สดุ

ระดบัแบตเตอรี่

การลบขอ้มลูแบตเตอรีท่ ีบ่นัทกึไว้
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คณุสามารถใหพ้ลังงานกบัตัวกลอ้งโดยตอ่ไฟฟ้าจากเตา้รับภายในบา้น ดว้ย
อปุกรณ์ตอ่ไฟ DC รุน่ DR-E6 และอะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC รุน่ AC-E6N (แยก
จําหน่ายทัง้คู)่

1 วางสายไฟลงในชอ่ง
 สอดสายของอปุกรณ์ตอ่ไฟ DC อยา่ง
ระมัดระวังไมใ่หส้ายเสยีหาย

2 ใสอ่ปุกรณ์ตอ่ไฟ DC
 เปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรีแ่ละเปิดฝา
ปิดชอ่งเสยีบสายอปุกรณ์ตอ่ไฟ DC

 ใสอ่ปุกรณ์ตอ่ไฟ DC อยา่งระมดัระวังจน
ลงล็อค และสอดสายผา่นลงไปในชอ่ง

 ปิดฝาครอบ

3 เสยีบปล ัก๊อปุกรณ์ตอ่ไฟ DC
 เสยีบปลั๊กอปุกรณ์ตอ่ไฟ DC เขา้กับ
อะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC ใหแ้น่น

4 เสยีบสายไฟ
 เสยีบสายไฟตามทีแ่สดงในภาพประกอบ
 หลังใชง้านกลอ้งเสร็จสิน้แลว้ ใหถ้อดปลั๊ก
ไฟออกจากเตา้รับ

การใชพ้ลงังานจากปล ัก๊ไฟภายในบา้น

ชอ่งเสยีบสายไฟกระแสตรง

อยา่เสยีบหรอืถอดสายไฟหรอือปุกรณ์ตอ่ไฟ DC ในขณะทีส่วติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งถกูตัง้
ไวเ้ป็นตําแหน่ง <1>

สามารถใชช้ดุอะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC รุน่ ACK-E6 (แยกจําหน่าย) ไดเ้ชน่กนั
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เมือ่ตัง้คา่การด์ Eye-Fi ทีม่จํีาหน่ายท่ัวไปจนเสร็จแลว้ คณุสามารถถา่ยโอนภาพ
ทีถ่า่ยไปยงัคอมพวิเตอรไ์ดโ้ดยอตัโนมตั ิหรอือพัโหลดภาพไปยงับรกิารออนไลน์
ผา่นระบบ LAN แบบไรส้ายได ้
การถา่ยโอนภาพเป็นฟังกช์ัน่ของการด์ Eye-Fi สําหรับวธิกีารตดิตัง้และใชง้าน
การด์ Eye-Fi หรอืแกปั้ญหาเกีย่วกบัการถา่ยโอนภาพ โปรดดคููม่อืการใชง้าน
การด์ Eye-Fi หรอืตดิตอ่ผูผ้ลติการด์

กลอ้งรุน่นีไ้มร่บัประกนัการสนบัสนนุฟงักช์ ัน่การด์ Eye-Fi (รวมถงึ
การถา่ยโอนแบบไรส้าย) ในกรณีทีก่ารด์ Eye-Fi มปีญัหา โปรด
ตรวจสอบกบัผูผ้ลติการด์ แจง้ใหท้ราบเพิม่เตมิวา่คณุตอ้งขอรบัการ
อนมุตัเิพือ่ใชง้านการด์ Eye-Fi ในบางประเทศหรอืบางภมูภิาค และจะ
ไมอ่นุญาตใหใ้ชก้ารด์หากไมไ่ดร้บัการอนมุตั ิหากไมแ่นใ่จวา่พืน้ที่
ของคณุไดร้บัอนมุตัใิหใ้ชก้ารด์ไดห้รอืไม ่โปรดตรวจสอบกบัผูผ้ลติ
การด์

1 เสยีบการด์ Eye-Fi (น.37)

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 [ใชง้าน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 หากคณุตัง้คา่เป็น [ปิด] จะไมม่กีารสง่
สญัญาณอตัโนมัตแิมว้า่จะเสยีบการด์ 
Eye-Fi อยูก็่ตาม (ไอคอนสถานะการสง่
สญัญาณ I)

H การใชก้ารด์ Eye-Fi
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4 แสดงขอ้มลูการเชือ่มตอ่
 เลอืก [ขอ้มลูการเชือ่มตอ่] จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>

5 ตรวจสอบ [SSIDของAccess 
point:]
 ตรวจสอบวา่ม ีAccess Point แสดงใน 

[SSIDของAccess point:] หรอืไม่
 อกีทัง้คณุยังสามารถตรวจสอบ MAC 

address และรุน่โปรแกรมควบคมุระบบ
ของการด์ Eye-Fi ได ้

 กดปุ่ ม <M> เพือ่ออกจากเมนู

6 ถา่ยภาพ
 เมือ่ภาพถกูถา่ยโอนแลว้ ไอคอน <H> 
จะเปลีย่นจากสเีทา (ไมเ่ชือ่มตอ่) ไปเป็น
หนึง่ในไอคอนดา้นลา่ง

 สว่นภาพทีถ่า่ยโอนแลว้ [O] จะแสดงอยู่
ในหนา้จอแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ 
(น.348)

H (สเีทา) ไมเ่ชือ่มตอ่ : ไมม่กีารเชือ่มตอ่กบั Access Point

H (กะพรบิ) กาํลงัเชือ่มตอ่: กําลังเชือ่มตอ่กับ Access Point

H (สวา่ง) เชือ่มตอ่แลว้ : เชือ่มตอ่กบั Access Point สําเร็จแลว้
H (d) กาํลงัสง่... : อยูใ่นระหวา่งการโอนภาพไปยัง Access Point

ไอคอนสถานะการสง่สญัญาณ
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H การใชก้ารด์ Eye-Fi

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการใชก้ารด์ Eye-Fi
 หาก [Wi-Fi/NFC] ภายใต ้[51: ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] ถกูตัง้คา่เป็น 

[เปิดใชง้าน] จะไมส่ามารถทําการถ่ายโอนภาพดว้ยการด์ Eye-Fi ได ้
 หาก “J” แสดงขึน้ หมายถงึมขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ขณะเรยีกขอ้มลูการด์ ใหปิ้ด
และเปิดสวติซก์ลอ้งอกีครัง้

 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 ขึน้อยูก่บัสภาวะการ
เชือ่มตอ่ระบบ LAN แบบไรส้าย

 การด์ Eye-Fi อาจรอ้นขึน้ระหวา่งการสง่สญัญาณ
 กลอ้งจะใชพ้ลังงานแบตเตอรีข่องกลอ้งมากขึน้
 ระบบปิดสวติซอ์ตัโนมัตจิะไมทํ่างานขณะถา่ยโอนภาพ
 [การต ัง้คา่ Eye-Fi] จะไมแ่สดงขึน้ หากคณุเสยีบการด์ LAN แบบไรส้ายอืน่นอก
เหนือจากการด์ Eye-Fi และไอคอนสถานะการสง่สญัญาณ <H> จะไมป่รากฏ
ขึน้เชน่กนั
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o: ตัง้คา่อตัโนมตั ิk: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกได ้  : เลอืกไมไ่ด/้ปิดใชง้าน

*1: ไมส่ามารถเลอืก RAW+JPEG หรอื RAW ได ้
*2: ตัง้คา่ไดเ้ฉพาะกบัการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ

ตารางแสดงฟงักช์ ัน่ทีใ่ชง้านไดต้ามโหมดถา่ยภาพ

การถา่ยภาพนิง่ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน: A 7 C 8

ฟงักช์ ัน่ A 7 C
8

P C x 6 F G 2 3 4 5

การต ัง้คา่คณุภาพของภาพเลอืกได้ k k k k k k k k*1 k*1 k k k k

อตัราสว่นภาพ

ความไวแสง 
ISO

ตัง้คา่โดยอัตโนมตั/ิ
อัตโนมัติ

o o o o o o o o o o o o o

ตัง้คา่เอง

รปูแบบภาพ
ตัง้คา่อตัโนมัติ D D D D D D D D D D D D D

เลอืกดว้ยตนเอง

ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ k k k k k k k k k k

ถา่ยภาพตามแสง/บรรยากาศ k k k k k
เบลอฉากหลงั k
โทนสี k k

สมดลุ
แสงขาว

อัตโนมัติ QQQQw QQQ Q Q QQQQ

ตัง้คา่ลว่งหนา้
กําหนดเอง

แกไ้ข/ถา่ยครอ่ม

ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ o o o o o o o o o o o o o

แกไ้ขความ
คลาดเคลือ่น
ของเลนส์

แกไ้ขระดบัแสง
บรเิวณขอบภาพ o o o o o o o o o o o o o

แกไ้ขความคลาดสี o o o o o o o o o o o o o
แกไ้ขความคลาดสว่น

ลดจดุรบกวนจากการเปิด
ชตัเตอรน์าน
ลดจดุรบกวนจากความไวแสง 
ISO สงู o o o o o o o o o o o o o

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

ถา่ยลดแสงวูบวาบ*2 o o o o o o o o o o o o o

พกิดัสี
sRGB o o o o o o o o o o o o o
Adobe RGB

โหมดวดั
แสง

วัดแสงประเมนิทัง้ภาพ o o o o o o o o o o o o

วดัแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ o
การเลอืกโหมดวัดแสง
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ตารางแสดงฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้านไดต้ามโหมดถา่ยภาพ

*3: โฟกสัอตัโนมัตจิะทํางานดว้ยการตดิตามสี

ฟงักช์ ัน่ A 7 C
8

P C x 6 F G 2 3 4 5

การโฟกสัอตัโนมตั ิ
(การถา่ยภาพโดย
ใชช้อ่งมองภาพ)

AF ครัง้เดยีว o o o o o*3o*3 o o
AI Servo AF o*3 o*3

AI Focus AF o*3o*3o*3

การโฟกสัอตัโนมตัิ
(การถา่ยภาพแบบ 
Live View)

AF ครัง้เดยีว o o o o o o o o o o
Servo AF o o

โฟกสัอตัโนมตั ิ

โหมดเลอืกพืน้ที ่AF
จดุโฟกัสอัตโนมัติ o o o o o o o o o o o o o
แสงไฟชว่ยปรับโฟกสั o o o o o o o o o
ปรับละเอยีด AF*2

ระดบัแสง

เลือ่นคา่โปรแกรม
ชดเชยแสง
AEB
ล็อค AE
เช็คระยะชดัลกึ
ถา่ยภาพ HDR
ถา่ยภาพซอ้น

ตัง้ชว่งเวลาถา่ย*2 k k k k k k k k k k k k k

การขบัเคลือ่น

ถา่ยภาพเดีย่ว k k k k k k k k k k k k k
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู k k k k k k k k k k k k k
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ k k k k k k k k k k k k k
ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ*2 k k k k k k k k k k k k k
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ*2 k k k k k k k k k k k k k
ตัง้เวลา: 10 ว/ิรโีมทคอนโทรล k k k k k k k k k k k k k
ตัง้เวลา: 2 ว/ิรโีมทคอนโทรล k k k k k k k k k k k k k

แฟลชในตวั
กลอ้ง

แฟลชอัตโนมัติ k k k o k k
บงัคบัใชแ้ฟลช (ยงิไฟแฟลชทกุครัง้) k k k k k k k
ปิดแฟลช k o k k k o k o k o k o
เปิด/ปิด ลดตาแดง k k k k k k k k
ล็อคแฟลช FE*2

ชดเชยระดบัแสงแฟลช
ควบคมุระบบไรส้าย

แฟลชภายนอก

บงัคบัใชแ้ฟลช (ยงิไฟแฟลชทกุครัง้) o o o o o o o o o o o
ปิดแฟลช o o
การตัง้คา่ฟังกช์ัน่
การตัง้คา่ระบบสว่นตวั

การถา่ยภาพแบบ Live View k k k k k k k k k k k k
การควบคมุทนัใจ k k k k k k k k k k k k k
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o: ตัง้คา่อตัโนมตั ิk: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกได ้  : เลอืกไมไ่ด/้ปิดใชง้าน

*1: ไมส่ามารถเลอืก RAW+JPEG หรอื RAW ได ้
*2: ตัง้คา่ไดเ้ฉพาะกบัการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ

การถา่ยภาพนิง่ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน: v

ฟงักช์ ัน่
v

G W X H c Z A B C D

การต ัง้คา่คณุภาพของภาพเลอืกได*้1 k k k k k k k k k k
อตัราสว่นภาพ

ความไวแสง 
ISO

ตัง้คา่โดยอตัโนมัต/ิ
อตัโนมัติ

o o o o o o o o o o

ตัง้คา่เอง

รปูแบบภาพ
ตัง้คา่อัตโนมตัิ PPPPPPPPPP

เลอืกดว้ยตนเอง

ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ

ถา่ยภาพตามแสง/บรรยากาศ

เบลอฉากหลงั

โทนสี

สมดลุแสงขาว

อตัโนมัติ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

ตัง้คา่ลว่งหนา้
กําหนดเอง

แกไ้ข/ถา่ยครอ่ม

ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ

แกไ้ขความ
คลาดเคลือ่น
ของเลนส์

แกไ้ขระดบัแสงบรเิวณขอบภาพ o o o o o o o o o o
แกไ้ขความคลาดสี o o o o o o o o o o
แกไ้ขความคลาดสว่น

ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน

ลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู o o o o o o o o o o
เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

ถา่ยลดแสงวูบวาบ*2 o o o o o o o o o o

พกิดัสี
sRGB o o o o o o o o o o
Adobe RGB

โหมดวดัแสง
วดัแสงประเมนิทัง้ภาพ o o o o o o o o o

วดัแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ o
การเลอืกโหมดวดัแสง
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*3: โฟกสัอตัโนมัตจิะทํางานดว้ยการตดิตามสี

ฟงักช์ ัน่
v

G W X H c Z A B C D

การโฟกสัอตัโนมตั ิ
(การถา่ยภาพโดย
ใชช้อ่งมองภาพ)

AF ครัง้เดยีว o*3 o*3 o*3 o*3

AI Servo AF
AI Focus AF o*3 o*3 o o*3 o o*3

การโฟกสัอตัโนมตั ิ
(การถา่ยภาพแบบ 
Live View)

AF ครัง้เดยีว o o o o o o o o o o
Servo AF

โฟกสัอตัโนมตั ิ

โหมดเลอืกพืน้ที ่AF
จดุโฟกสัอตัโนมัติ o o o o o o o o o o
แสงไฟชว่ยปรับโฟกัส o o o o o o o o o o
ปรับละเอยีด AF*2

ระดบัแสง

เลือ่นคา่โปรแกรม
ชดเชยแสง
AEB
ล็อค AE
เช็คระยะชดัลกึ
ถา่ยภาพ HDR
ถา่ยภาพซอ้น

ตัง้ชว่งเวลาถา่ย*2 k k k k k k k k k k

การขบัเคลือ่น

ถา่ยภาพเดีย่ว k k k k k k k k k k
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู k k k k
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ k k k k
ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ*2 k k k k k k k k k k
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ*2 k k k k
ตัง้เวลา: 10 ว/ิรโีมทคอนโทรล k k k k k k k k k k
ตัง้เวลา: 2 ว/ิรโีมทคอนโทรล k k k k k k k k k k

แฟลชในตวั
กลอ้ง

แฟลชอตัโนมัติ k k k k k k
บงัคบัใชแ้ฟลช (ยงิไฟแฟลชทกุครัง้) k k k k k k
ปิดแฟลช k k k k k k o o o o
เปิด/ปิด ลดตาแดง k k k k k k
ล็อคแฟลช FE*2

ชดเชยระดับแสงแฟลช
ควบคมุระบบไรส้าย

แฟลชภายนอก

บงัคบัใชแ้ฟลช (ยงิไฟแฟลชทกุครัง้) o o o o o o
ปิดแฟลช o o o o
การตัง้คา่ฟังกช์ัน่
การตัง้คา่ระบบสว่นตวั

การถา่ยภาพแบบ Live View k k k k k k k k k k
การควบคมุทนัใจ k k k k k k k k k k
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o: ตัง้คา่อตัโนมตั ิk: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกได ้  : เลอืกไมไ่ด/้ปิดใชง้าน

*1: ไมส่ามารถเลอืก RAW+JPEG หรอื RAW ได ้
*2: ตัง้คา่ไดเ้ฉพาะระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View
*3: ใชง้านไดเ้ฉพาะระหวา่งการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ

การถา่ยภาพนิง่ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค์

ฟงักช์ ัน่ d s f a F

การต ัง้คา่คณุภาพของภาพเลอืกได้ k k k k k
อตัราสว่นภาพ k k k k k

ความไวแสง ISO
ตัง้คา่โดยอตัโนมัต/ิ
อัตโนมัติ

k k k k k

ตัง้คา่เอง k k k k k

รปูแบบภาพ ตัง้คา่อัตโนมัติ k k k k k
เลอืกดว้ยตนเอง k k k k k

ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ

ถา่ยภาพตามแสง/บรรยากาศ

เบลอฉากหลงั
โทนสี

ฟิลเตอรส์รา้งสรรค*์1*2 k k k k k

สมดลุแสงขาว

อัตโนมัติ k k k k k

ตัง้คา่ลว่งหนา้ k k k k k
กําหนดเอง k k k k k
แกไ้ข/ถา่ยครอ่ม k k k k k

ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ k k k k k

แกไ้ขความคลาด
เคลือ่นของเลนส์

แกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบ
ภาพ k k k k k

แกไ้ขความคลาดสี k k k k k
แกไ้ขความคลาดสว่น k k k k k

ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน k k k k k
ลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู k k k k k
เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง k k k k k
ถา่ยลดแสงวูบวาบ*3 k k k k k

พกิดัสี
sRGB k k k k k
Adobe RGB k k k k k

โหมดวดัแสง วัดแสงประเมนิทัง้ภาพ k k k k k
การเลอืกโหมดวัดแสง k k k k k
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*4: ตัง้คา่ไดเ้ฉพาะเมือ่ตัง้คา่ ISO อตัโนมัตไิว ้
*5: คณุสามารถตัง้ความไวแสงคงทีไ่ดด้ว้ย ISO อตัโนมัติ

ฟงักช์ ัน่ d s f a F

การโฟกสัอตัโนมตั ิ
(การถา่ยภาพโดย
ใชช้อ่งมองภาพ)

AF ครัง้เดยีว k k k k k
AI Servo AF k k k k k
AI Focus AF k k k k k

การโฟกสัอตัโนมตั ิ(การ
ถา่ยภาพแบบ Live View)

AF ครัง้เดยีว k k k k k
Servo AF k k k k k

โฟกสัอตัโนมตั ิ

โหมดเลอืกพืน้ที ่AF*3 k k k k k
จดุโฟกัสอตัโนมัติ k k k k k
แสงไฟชว่ยปรับโฟกัส k k k k k
ปรับละเอยีด AF*3 k k k k k

ระดบัแสง

เลือ่นคา่โปรแกรม k
ชดเชยแสง k k k *4

AEB k k k k
ล็อค AE k k k *5

เชค็ระยะชดัลกึ k k k k k
ถา่ยภาพ HDR k k k k
ถา่ยภาพซอ้น k k k k k
ตัง้ชว่งเวลาถา่ย*3 k k k k
ตัง้เวลาคา้งชตั. k

โหมดขบัเคลือ่น

ถา่ยภาพเดีย่ว k k k k k
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู k k k k k
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ k k k k k
ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ*3 k k k k k
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ*3 k k k k k
ตัง้เวลา: 10 ว/ิรโีมทคอนโทรล k k k k k
ตัง้เวลา: 2 ว/ิรโีมทคอนโทรล k k k k k

แฟลชในตวักลอ้ง

แฟลชอตัโนมัติ

บังคับใชแ้ฟลช (ยงิไฟแฟลชทกุครัง้) k k k k k
ปิดแฟลช k k k k k
เปิด/ปิด ลดตาแดง k k k k k
ล็อคแฟลช FE*3 k k k k k
ชดเชยระดบัแสงแฟลช k k k k k
ควบคมุระบบไรส้าย k k k k k

แฟลชภายนอก

บังคับใชแ้ฟลช (ยงิไฟแฟลชทกุครัง้) k k k k k
ปิดแฟลช k k k k k
การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ k k k k k
การตัง้คา่ระบบสว่นตวั k k k k k

การถา่ยภาพแบบ Live View k k k k k
การควบคมุทนัใจ k k k k k
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o: ตัง้คา่อตัโนมตั ิk: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกได ้  : เลอืกไมไ่ด/้ปิดใชง้าน

การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ฟงักช์ ัน่
A 7 C 8 v d s f F a

y k M

ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
ทีส่ามารถเลอืกได้

k k k k k k k k k k

ซูมดจิติอล k k k k k k k k k

ถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR k k k k

ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์ k k k k k k

ถา่ย video snapshot k k k k k k k k k

ภาพเคลือ่นไหวยน่เวลา k k k k k k k k k

ความไว
แสง ISO

ตัง้คา่โดยอตัโนมัต/ิ
อตัโนมัติ

o o o o o o o o o k

ตัง้คา่เอง k

รปูแบบภาพ
ตัง้คา่อัตโนมัติ D D D D P k k k k k

เลอืกดว้ยตนเอง k k k k k

สมดลุแสง
ขาว

อตัโนมัติ Q Q Q Q Q k k k k k

ตัง้คา่ลว่งหนา้ k k k k k

กําหนดเอง k k k k k

แกไ้ข k k k k k

ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ o o o o k k k k k

แกไ้ขความ
คลาดเคลือ่น
ของเลนส์

แกไ้ขระดบัแสงบรเิวณ
ขอบภาพ o o o o o k k k k k

แกไ้ขความคลาดสี o o o o o k k k k k

แกไ้ขความคลาดสว่น

ลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO 
สงู o o o o o k k k k k

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง k k k k k
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*1: ตัง้คา่ไดเ้ฉพาะเมือ่ตัง้คา่ ISO อตัโนมัตไิว ้
*2: คณุสามารถตัง้ความไวแสงคงทีไ่ดด้ว้ย ISO อตัโนมัติ

ฟงักช์ ัน่
A 7 C 8 v d s f F a

y k M

โหมดวดัแสง o o o o o o o o o o

โฟกสั
อตัโนมตั ิ

ใบหนา้+การตดิตาม k k k k k k k k k k

FlexiZone - Multi k k k k k k k k k k

FlexiZone - Single k k k k k k k k k k

โฟกสัดว้ยตนเอง (MF) k k k k k k k k k k

Servo AF ภาพเคลือ่นไหว k k k k k k k k k k

ระดบัแสง

เลือ่นคา่โปรแกรม

ชดเชยแสง k k k k *1

ล็อค AE k k k k *2

เช็คระยะชดัลกึ

อตัราสว่นภาพ

บนัทกึเสยีง k k k k k k k k k k

การควบคมุทนัใจ k k k k k k k k k k
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แผนผงัระบบอปุกรณ์

สายคล้องคอ

อุปกรณ์เสริม
ท่ีใช้กับกล้อง

แบตเตอร่ีแพ็ค
รุ่น LP-E6N*1

กร๊ิปแบตเตอร่ี
รุ่น BG-E14

แท่นชาร์จแบตเตอร่ี
รุ่น LC-E6E

อะแดปเตอร์
ไฟฟ้า AC

รุ่น AC-E6N*2

อุปกรณ์
ต่อไฟ DC

รุ่น DR-E6*2
แท่นชาร์จแบตเตอร่ี

ในรถยนต์ รุ่น CBC-E6

สายแบตเตอร่ีใน
รถยนต์ รุ่น CB-570

สายคล้องมือ E2

กลักแบตเตอร่ี
รุ่น BGM-E14A สำหรับ

แบตเตอร่ี AA/R6
(ท่ีติดต้ังกับ รุ่น BG-E14)

กลักแบตเตอร่ี
รุ่น BGM-E14L สำหรับ

รุ่น LP-E6N/LP-E6
(ท่ีติดต้ังกับ รุ่น BG-E14)

เคสหนัง รุ่น EH21-L

ยางครอบช่อง
มองภาพ Eb

กรอบยาง Eb

ตัวขยายกำลังช่อง
มองภาพ รุ่น 

EP-EX15

ตัวขยายกำลัง
รุ่น MG-Eb

ช่องมองปรับมุม C

เลนส์ปรับแก้
สายตาซีร่ีส์ E

Macro Ring Lite
MR-14EX II

ST-E2 Macro Twin Lite
MT-24EX

270EX II 600EX-RT/
600EX

430EX III-RT/
430EX III

ST-E3-RT
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ไมโครโฟนภายนอก

เมมโมร่ีการ์ด
SD/SDHC/SDXC ตัวอ่านการ์ด

สายเช่ือมต่อ
รุ่น IFC-400PCU (1.3 ม./4.3 ฟุต)

สายเช่ือมต่อ รุ่น IFC-200U/500U
(1.9 ม./6.2 ฟุต) / (4.7 ม./15.4 ฟุต)

พอร์ต USB

คอมพิวเตอร์

อะแดปเตอร์ตัวควบคุมรีโมท รุ่น RA-E3

โทรทัศน์/วิดีโอ

สาย HDMI
รุ่น HTC-100 (2.9 ม./9.5 ฟุต)

* ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ส่งไฟล์แบบไร้สาย รุ่น WFT-E7 (Ver.2), WFT-E7 ได้
* ความยาวสายทั้งหมดที่ระบุเป็นค่าโดยประมาณ  

*2: สามารถใช้ชุดอะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC รุ่น ACK-E6 ได้เช่นกัน
*1: สามารถใช้แบตเตอรี่แพ็ค รุ่น LP-E6 ได้เช่นกัน

เลนส์ EF-Sเลนส์ EF

ตัวรับสัญญาณ GPS
รุ่น GP-E2

รีโมทสวิตซ์
รุ่น RS-60E3

ตัวควบคุม
รีโมท

รุ่น RC-6

Connect Station
รุ่น CS100

หูฟัง ตัวควบคุม
รีโมทต้ังเวลา
รุ่น TC-80N3

ช่องเสียบการ์ด
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z: ถา่ยภาพ 1 (สแีดง) หนา้

* ไมส่ามารถเลอืกไดใ้นโหมด <8: FG> และ <v>

3 การต ัง้คา่เมนู

การถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพและการถา่ยภาพแบบ Live View

คณุภาพของภาพ
1* / 41* / 61*

142
73 / 83 / 74 / 84 / 7a / 8a / b / c

ระยะเวลาแสดงภาพ ปิด / 2 วนิาท ี/ 4 วนิาท ี/ 8 วนิาท ี/ แสดงภาพคา้งไว ้ 67

เสยีงเตอืน เปิด / แตะเพือ่ n / ปิด 66

ล ัน่ชตัเตอรข์ณะไมม่กีารด์ ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 38

แกไ้ขความคลาดเคลือ่น
ของเลนส์

แกไ้ขระดับแสงขอบภาพ: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน

175แกไ้ขสคีลาดเคลือ่น: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน

แกไ้ขภาพบดิเบีย้ว: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน

ควบคมุแฟลช

สอ่งแสงไฟแฟลช / E-TTL II / 
ความเร็วซงิคแ์ฟลชในโหมด Av / 
ตัง้คา่ระบบแฟลชในตัวกลอ้ง / 
ตัง้คา่ระบบแฟลชตดิตัง้ภายนอก / ตัง้คา่ C.Fn 
ของแฟลชภายนอก / ลบการตัง้คา่

235

เปิด/ปิด ลดตาแดง ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 230

 ตวัเลอืกเมนูซึง่เป็นสเีทาจะไมแ่สดงในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน
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z: ถา่ยภาพ 2 (สแีดง) หนา้

* ในระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View จะสามารถปรับการชดเชยแสงไดถ้งึ ±3 ระดับ

z: ถา่ยภาพ 3 (สแีดง) 

ชดเชยแสง/AEB เพิม่ 1/3 และ 1/2 ระดบั, ±5 ระดบั 
(AEB ±3 ระดบั)

200
201

การต ัง้คา่ความไวแสง 
ISO

ความไวแสง ISO / ขอบเขตภาพนิง่ / 
ขอบเขตอัตโนมัต ิ/ ความเร็วชตัเตอรตํ์า่สดุ
สําหรับอัตโนมัติ

148

ปรบัแสงเหมาะสม
อตัโนมตั ิ

ปิด / ตํา่ / มาตรฐาน / สงู
169

ปิดในโหมด M หรอื B

สมดลุแสงขาว
Q (ตามบรรยากาศ) / Qw (กําหนดสขีาว) / 
W/E/R/Y/U/D/O/
P (ประมาณ 2500 - 10000)

162

สมดลุแสงขาวกําหนดเอง การตัง้คา่สมดลุแสงขาวดว้ยตนเอง 164

ปรบั/ครอ่มแสงขาว

การปรับแกส้มดลุแสงขาว: การตัง้คา่ B/A/M/G 
แตล่ะอยา่งม ี9 ระดับ

167
การถ่ายภาพครอ่มสมดลุแสงขาว: การตัง้คา่ B/A 
และ M/G, ปรับทลีะระดับ, ±3 ระดบั

พกิดัสี sRGB / Adobe RGB 181

รปูแบบภาพ

Dอตัโนมตั ิ/ Pปกต ิ/ Qบคุคล / 
Rภาพววิ / uเนน้รายละเอยีด / 
Sภาพเป็นกลาง / Uภาพตามจรงิ / 
Vภาพขาวดํา / 
Wผูใ้ชก้ําหนด 1-3

154

ลดจดุรบกวนจากการ
เปิดชตัเตอรน์าน ปิด / อตัโนมตั ิ/ เปิด 172

ลดจดุรบกวนจากความไว
แสง ISO สงู

ปิด / ตํา่ / มาตรฐาน / สงู / ลดจุดรบกวนถา่ยหลาย
ภาพ

170

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 174

เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น รับขอ้มลูที ่Digital Photo Professional (ซอฟตแ์วร ์
EOS) จะใชเ้พือ่ลบจุดผงฝุ่ น

405

ถา่ยภาพซอ้น ถา่ยภาพซอ้น / ควบคมุถา่ยภาพซอ้น / 
จํานวนภาพ / ถา่ยซอ้นตอ่เนือ่ง 212

โหมด HDR ปรับชว่งการรับแสง / ลกูเลน่ / HDR ตอ่เนือ่ง / 
ปรับแนวอตัโนมตัิ

207
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z: ถา่ยภาพ 4* (สแีดง) หนา้

* ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน ตัวเลอืกเมนูเหลา่นี้จะแสดงใตแ้ถบ [z2]

z: ถา่ยภาพ 5* (สแีดง) 

* ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน ตัวเลอืกเมนูเหลา่นี้จะแสดงใตแ้ถบ [z3]

z: ถา่ยภาพ 6 (สแีดง) 

ต ัง้ชว่งเวลาถา่ย ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน (ชว่งเวลา / จํานวนภาพ) 223

ต ัง้เวลาคา้งชตั. ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน (เวลารับแสง) 205

ถา่ยลดแสงวบูวาบ ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 179

ถา่ยภาพโดยล็อคกระจก
ขึน้ ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 219

อตัราสว่นภาพ 3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1 146

ถา่ยภาพแบบ LIVE 
VIEW ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 257

วธิโีฟกสัอตัโนฯ u+การตดิตาม / FlexiZone - Multi / 
FlexiZone - Single 276

ชตัเตอรแ์บบแตะ ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 286

แสดงตาราง ไมแ่สดง / 3x3 l / 6x4 m / 3x3+diag n 270

จําลองระดบัแสง ใชง้าน / ระหวา่ง e / ไมใ่ชง้าน 271

ถา่ยภาพLVแบบเงยีบ โหมด 1 / โหมด 2 / ไมใ่ชง้าน 272

ระยะเวลาวดัแสง 4 วนิาท ี/ 8 วนิาท ี/ 16 วนิาท ี/ 30 วนิาท ี/ 1 นาท ี/ 
10 นาท ี/ 30 นาที 273
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x: ดภูาพ 1 (สน้ํีาเงนิ) หนา้

3: ดภูาพ 2 (สน้ํีาเงนิ)

3: ดภูาพ 3 (สน้ํีาเงนิ)

ป้องกนัภาพ ป้องกนัภาพ 376

หมนุภาพ หมนุภาพ 358

ลบภาพ ลบภาพ 378

ส ัง่พมิพ์ กําหนดภาพทีจ่ะพมิพ ์(DPOF) 380

ต ัง้คา่โฟโตบุ้ค๊ กําหนดภาพทีต่อ้งการใชทํ้าโฟโตบุ้ค๊ 384

ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์

ภาพหยาบ ขาว/ดํา / ซอฟตโ์ฟกสั / 
เอฟเฟคเลนสต์าปลา / ลกูเลน่ศลิปะคมเขม้ / 
ลกูเลน่ภาพสน้ํีา / ลกูเลน่กลอ้งของเลน่ / 
เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม 

399

ประมวลผลภาพ RAW ประมวลผลภาพ 1 390

ตดัภาพ ครอบตัดภาพ JPEG บางสว่น 397

ปรบัขนาดภาพ ลดขนาดจํานวนพกิเซลของภาพ JPEG 395

คะแนน [OFF] / l / m / n / o / p 359

สไลดโ์ชว์ คําอธบิายการเลน่ภาพ / ระยะเวลาทีเ่ลน่ / เลน่ซํ้า / 
ลกูเลน่เปลีย่นภาพ / ดนตรฉีากหลัง

369

ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6 1 ภาพ / 10 ภาพ / 100 ภาพ / วนัที ่/ โฟลเดอร ์/ 
ภาพเคลือ่นไหว / ภาพนิง่ / คะแนน

354

เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 351

แสดงจดุ AF ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 352

ตารางดภูาพ ไมแ่สดง / 3x3 l / 6x4 m / 3x3+diag n 347

ฮสิโตแกรม ความสวา่ง / RGB 352

ควบคมุผา่น HDMI ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 374
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5: ต ัง้คา่ 1 (สเีหลอืง) หนา้

* สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้านฟังกช์ัน่ไรส้าย

5: ต ัง้คา่ 2 (สเีหลอืง)

เลอืกโฟลเดอร์ สรา้งและเลอืกโฟลเดอร์ 182

หมายเลขไฟลภ์าพ ตอ่เนื่อง / รเีซ็ตอตัโนมตั ิ/ ผูใ้ชร้เีซ็ตเอง 184

หมนุภาพอตัโนมตั ิ เปิดzD / เปิดD / ปิด 387

ฟอรแ์มตการด์ เตรยีมและลบขอ้มลูในการด์ 64

การต ัง้คา่ Eye-Fi แสดงขึน้เมือ่ใสก่ารด์ Eye-Fi ทีม่จํีาหน่ายทั่วไป 457

ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย

Wi-Fi/NFC: เปิดใชง้าน / ปิดใชง้าน
อนุญาตการเชือ่มตอ่ NFC

-*

ฟังกช์ัน่ Wi-Fi:
ถา่ยโอนภาพระหวา่งกลอ้ง / เชือ่มตอ่กบัสมารท์
โฟน / รโีมทคอนโทรล (EOS Utility) / 
พมิพจ์ากเครือ่งพมิพ ์Wi-Fi / ดภูาพบนอปุกรณ์ 
DLNA / อปัโหลดไปยงับรกิารบนเวป
สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน

ชือ่เลน่

ลบการตัง้คา่

ปิดสวติซอ์ตัโนมตั ิ 1 นาท ี/ 2 นาท ี/ 4 นาท ี/ 8 นาท ี/ 15 นาท ี/ 
30 นาท ี/ ไมใ่ชง้าน 66

ความสวา่งจอ LCD ปรับความสวา่ง (เจ็ดระดับ) 386

ปุ่ ม ปิด/เปิด LCD เปิดคา้งไว ้/ ปุ่ มชตัเตอร์ 67

วนัที/่เวลา/โซน วนัที ่(ปี, เดอืน, วัน) / เวลา (ชัว่โมง, นาท,ี วนิาท)ี / 
การปรับเวลาในฤดรูอ้น / ไทมโ์ซน

43

ภาษาK เลอืกภาษาทีใ่ชแ้สดง 46

การแสดงชอ่งมองภาพ
ระดบัอเิล็กทรอนกิส:์ ซอ่น / แสดง 72

การแสดงตาราง: ซอ่น / แสดง 71

การตรวจจับแสงวบูวาบ: แสดง / ซอ่น 74

การต ัง้คา่อปุกรณ์ GPS ใชก้ารตัง้คา่ไดเ้มือ่ตดิตัวรับสญัญาณ GPS รุน่ 
GP-E2 (แยกจําหน่าย)

-
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5: ต ัง้คา่ 3 (สเีหลอืง) หนา้

ระบบวดิโีอ NTSC / PAL 307
373

คําแนะนําคณุสมบตั ิ ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 75

แบบสมัผสั มาตรฐาน / ไว / ไมใ่ชง้าน 63

ขอ้มลูแบตเตอรี่
พลังงาน / ประจุทีเ่หลอือยู ่/ ตัวนับชตัเตอร ์/ 
ประสทิธภิาพในการชารจ์ / บนัทกึแบตเตอรี ่/ 
หมายเลขผลติภัณฑ ์/ ประวัตแิบตเตอรี่

452

ทาํความสะอาดเซนเซอร์
ทํางานอตัโนมัตfิ: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน

404
ทําความสะอาดเดีย๋วนีf้
ทําความสะอาดดว้ยตนเอง 407

เลอืกการแสดงผลโดยปุ่ ม 
z

แสดงการตัง้คา่กลอ้ง / วัดระดบัอเิล็กทรอนกิส ์/ 
แสดงระบบถา่ยภาพ

450

เลอืกการแสดงผล LV 
โดยปุ่ ม z

ตัง้คา่การสลับขอ้มลู Live View: 1 / 2 / 3 / 4 262

ฮสิโตแกรม: ความสวา่ง / RGB / ขนาดทีแ่สดง
263

รเีซ็ต

 เมือ่ใชฟั้งกช์ัน่ไรส้ายหรอือปุกรณ์ GPS กรณุาตรวจสอบประเทศหรอืพืน้ทีท่ี่
สามารถใชง้านได ้และปฏบิัตติามขอ้กําหนดของประเทศหรอืภมูภิาคนัน้

 โปรดทราบวา่เมือ่เชือ่มตอ่อปุกรณ์รับสญัญาณ GPS รุน่ GP-E2 (แยกจําหน่าย) 
ดว้ยสายเชือ่มตอ่ จําเป็นตอ้งมกีารเตรยีมพรอ้มตามดา้นลา่งนี้
- ปรับปรงุโปรแกรมควบคมุระบบของรุน่ GP-E2 เป็น Version 2.0.0 หรอืใหมก่วา่ 

(การใชส้ายสําหรับเชือ่มตอ่ไมส่ามารถทําไดเ้มือ่รุน่โปรแกรมควบคมุระบบเกา่
กวา่ Version 2.0.0)

- ตอ้งใชส้ายเชือ่มตอ่ (แยกจําหน่าย, น.469)
เมือ่ใชรุ้น่ GP-E2 ทีต่ดิตัง้กบัชอ่งเสยีบแฟลชภายนอก ไมจํ่าเป็นตอ้งมกีารเตรยีม
พรอ้มตามดา้นบนนี้ สําหรับวธิกีารปรับปรงุโปรแกรมควบคมุระบบของรุน่ GP-E2 
โปรดดจูากเวปไซตแ์คนนอน

 ไมส่ามารถตัง้คา่ฟังกช์ัน่ไรส้ายไดห้ากกลอ้งตอ่สายอยูก่บัคอมพวิเตอร ์ตัวรับ
สญัญาณ GPS หรอือปุกรณ์อืน่
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5: ต ัง้คา่ 4 (สเีหลอืง) หนา้

* ระหวา่งการอพัเดทโปรแกรมควบคมุระบบ หนา้จอสมัผัสจะถกูปิดใชง้านเพือ่ป้องกนัการ
ทํางานโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

8: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (สสีม้)

9: เมนสูว่นตวั (สเีขยีว)

ล็อคหลายหนา้ที่

ปุ่ มหมนุหลัก

54
ปุ่ มหมนุควบคมุทนัใจ

ปุ่ มอเนกประสงค์

แบบสมัผัส

ต ัง้โหมดถา่ยภาพเอง 
(C1, C2)

บนัทกึการตัง้คา่ปัจจุบนัของกลอ้งไปยังตําแหน่งของ
ปุ่ มหมนุเลอืกโหมด w และ x

445

ลบการต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมด รเีซ็ตกลอ้งกลับสูก่ารตัง้คา่เริม่ตน้ 68

ขอ้มลูลขิสทิธิ์

แสดงขอ้มลูลขิสทิธิ ์/ 
ป้อนชือ่ผูส้รา้งสรรค ์/ 
ป้อนรายละเอยีดลขิสทิธิ ์/ 
ลบขอ้มลูลขิสทิธิ์

186

รบัรองการแสดงโลโก้ แสดงบางโลโกร้ับรองของกลอ้ง 449

z โปร.คุมระบบรุน่* สําหรับอัพเดทโปรแกรมควบคมุระบบ -

C.Fn I: ระดบัแสง

กําหนดฟังกช์ัน่ของกลอ้งดังทีต่อ้งการ

413

C.Fn II: โฟกสัอตัโนมตั ิ 416

C.Fn III: การใชง้าน/
อืน่ๆ 425

ลบการต ัง้คา่ระบบสว่นตวั
(C.Fn)ท ัง้หมด

ลบการตัง้คา่ระบบสว่นตัวทัง้หมด 410

เพิม่แถบเมนูสว่นตวั เพิม่แถบเมนูสว่นตัว 1-5 440

ลบแถบเมนูสว่นตวัท ัง้หมด ลบแถบเมนูสว่นตวัทัง้หมด 443

ลบทกุรายการ ลบทกุรายการในแถบเมนูสว่นตวั 1-5 443

การแสดงเมนู แสดงแบบปกต ิ/ แสดงจากแถบเมนูสว่นตัว / 
แสดงแถบเมนูสว่นตัวเทา่นัน้ 444
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z: ถา่ยภาพ 1 (สแีดง) หนา้

* จะไมส่ามารถถา่ยภาพนิง่ได ้ในระหวา่งถ่ายภาพเคลือ่นไหว แมว้า่เมนู [คณุภาพของ
ภาพ] จะปรากฏขึน้ในขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหวก็ตาม

การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

คณุภาพของภาพ*
1 / 41 / 61

142
73 / 83 / 74 / 84 / 7a / 8a / b / c

ระยะเวลาแสดงภาพ ปิด / 2 วนิาท ี/ 4 วนิาท ี/ 8 วนิาท ี/ 
แสดงภาพคา้งไว ้ 67

เสยีงเตอืน เปิด / แตะเพือ่ n / ปิด 66

ล ัน่ชตัเตอรข์ณะไมม่กีารด์ ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 38

แกไ้ขความคลาดเคลือ่น
ของเลนส์

แกไ้ขระดับแสงขอบภาพ: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน
175

แกไ้ขสคีลาดเคลือ่น: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน

  ตัวเลอืกเมนูซึง่เป็นสเีทาจะไมแ่สดงในโหมดถ่ายภาพพืน้ฐาน
 แท็บเมนูและตวัเลอืกทีแ่สดงจะแตกตา่งกนัไประหวา่งการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมอง
ภาพ/การถา่ยภาพแบบ Live View และการถา่ยภาพเคลือ่นไหว โปรดทราบวา่
แท็บเมนูและตัวเลอืกทีแ่สดงใน [x1] เลน่ภาพ 1 ถงึ [x3] เลน่ภาพ 3, [51] 
ตัง้คา่ 1 ถงึ [54] ตัง้คา่ 4, [8] ตัง้คา่ระบบสว่นตัว และ [9] เมนูสว่นตัวจะ
เหมอืนกนักบัทีแ่สดงในการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ/การถา่ยภาพแบบ Live 
View (น.473-476)
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z: ถา่ยภาพ 2 (สแีดง) หนา้

* ตัง้คา่ไดเ้ฉพาะการตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง

z: ถา่ยภาพ 3 (สแีดง) 

ชดเชยแสง เพิม่ 1/3 และ 1/2 ระดบั, ±3 ระดบั 200

การต ัง้คา่ความไวแสง 
ISO

ความไวแสง ISO*/ขอบเขตภาพเคลือ่นไหว 148
332

ปรบัแสงเหมาะสม
อตัโนมตั ิ

ปิด / ตํา่ / มาตรฐาน / สงู
169

ปิดในโหมด M หรอื B

สมดลุแสงขาว
Q (ตามบรรยากาศ) / Qw (กําหนดสขีาว) / 
W/E/R/Y/U/D/O/P (ประมาณ 
2500 - 10000)

162

สมดลุแสงขาวกําหนดเอง การตัง้คา่สมดลุแสงขาวดว้ยตนเอง 164

แกไ้ขสมดลุแสงขาว การตัง้คา่ B/A/M/G แตล่ะอยา่งม ี9 ระดับ 167

รปูแบบภาพ

Dอตัโนมตั ิ/ Pปกต ิ/ Qภาพบคุคล / 
Rภาพววิ / uเนน้รายละเอยีด / 
Sภาพเป็นกลาง / Uภาพตามจรงิ / 
Vภาพขาวดํา / Wผูใ้ชก้ําหนด 1-3

154

ลดจดุรบกวนจากความไว
แสง ISO สงู ปิด / ตํา่ / มาตรฐาน / สงู 170

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 174

เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น รับขอ้มลูที ่Digital Photo Professional (ซอฟตแ์วร ์
EOS) จะใชเ้พือ่ลบจุดผงฝุ่ น

405
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z: ถา่ยภาพ 4*1 (สแีดง) หนา้

*1: ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน ตวัเลอืกเมนูเหลา่นีจ้ะแสดงใตแ้ถบ [z2]
*2: ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน [บนัทกึเสยีง] จะถูกตัง้เป็น [เปิด/ปิด]

Servo AF ภาพเคลือ่นไหว ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 326

วธิโีฟกสัอตัโนฯ u+การตดิตาม / FlexiZone - Multi / FlexiZone - 
Single 327

คณุภาพบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหว

MOV / MP4 306

ขนาดการบันทกึภาพเคลือ่นไหว (รปูแบบ MOV):
• 1920x1080
• NTSC: 29.97p / 23.98p

PAL: 25.00p
• ALL-I (สําหรับแกไ้ข)
ขนาดการบันทกึภาพเคลือ่นไหว (รปูแบบ MP4):
• 1920x1080 / 1280x720
• NTSC: 59.94p / 29.97p / 23.98p

PAL: 50.00p / 25.00p
• IPB (มาตรฐาน) / IPB (ออ่น)

307

ซูมดจิติอล ไมใ่ชง้าน / ซมูประมาณ 3-10x 311

บนัทกึเสยีง*2

บนัทกึเสยีง: อตัโนมตั ิ/ ตัง้เอง / ไมใ่ชง้าน

312
ระดบัเสยีง

ลดเสยีงลม: อตัโนมัต ิ/ ไมใ่ชง้าน

ลดระดับเสยีง: ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน

ความเร็ว Servo AF 
ภาพเคลือ่นไหว

ใชง้านเมือ่ใด: เปิดตลอด / ขณะถา่ยภาพ
329ความเร็ว AF: ชา้ (-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1) / 

มาตรฐาน / เร็ว (+1/+2)

ความไวตดิตาม Servo 
AF ภาพเคลือ่นไหว ชา้ (-3/-2/-1) / 0 / เร็ว (+1/+2/+3) 330
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z: ถา่ยภาพ 5*1 (สแีดง) หนา้

*1: ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน ตวัเลอืกเมนูเหลา่นีจ้ะแสดงใตแ้ถบ [z3]

ระยะเวลาวดัแสง 4 วนิาท ี/ 8 วนิาท ี/ 16 วนิาท ี/ 30 วนิาท ี/ 
1 นาท ี/ 10 นาท ี/ 30 นาที 331

แสดงตาราง ไมแ่สดง / 3x3 l / 6x4 m / 3x3+diag n 331

หนา้ทีปุ่่ ม V a/-/q/-/a/k/q/k 331

ถา่ย video snapshot

ถา่ย video snapshot: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน

333การตัง้คา่อลับัม้: สรา้งอลับัม้ใหม ่/ 
เพิม่ไปยงัอัลบัม้ทีม่อียู่
แสดงขอ้ความยนืยัน: ใชง้าน/ไมใ่ชง้าน

ภาพเคลือ่นไหวยน่เวลา ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน (ชว่งเวลา / จํานวนภาพ / 
เวลาทีต่อ้งการ / เวลาเลน่ / เวลาเหลอืในการด์) 319

การถา่ยภาพดว้ยรโีมท
คอนโทรล ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 332
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หากประสบปัญหาในการใชก้ลอ้ง ใหอ้า้งองิขอ้แนะนําในการแกปั้ญหานีก้อ่น 
หากขอ้แนะนําในการแกปั้ญหานีไ้มส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้โปรดตดิตอ่ตัวแทน
จําหน่ายของคณุหรอืศนูยบ์รกิารของแคนนอนใกลบ้า้น

 หากประจทุีเ่หลอือยูข่องแบตเตอรีเ่ป็น 94% หรอืสงูกวา่ แบตเตอรีจ่ะไมม่กีาร
ชารจ์ (น.452)

 หา้มใชแ้บตเตอรีรุ่น่อืน่ๆ นอกเหนอืจากแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N/LP-E6 
ของแท ้

 หาก (1) แทน่ชารจ์แบตเตอรีห่รอืแบตเตอรีม่ปัีญหา (2) การอา่นขอ้มลูแบตเตอรี่
ลม้เหลว (กบัแบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชข่องแคนนอน) ระบบการป้องกนัจะทําการหยดุ
ชารจ์และหลอดไฟของแทน่ชารจ์จะกะพรบิเป็นสสีม้อยา่งรวดเร็ว ในกรณีที ่(1) 
ใหถ้อดปล๊ักของแทน่ชารจ์ออกจากเตา้รับ เอาแบตเตอรีอ่อกแลว้ใสก่ลับเขา้ไป
ในแทน่ชารจ์ใหมอ่กีครัง้ รอสกัครู ่จากนัน้เสยีบปล๊ักเขา้กบัเตา้รับอกีครัง้ หากยัง
คงมปัีญหาอยู ่ใหต้ดิตอ่ตัวแทนจําหน่ายของคณุหรอืศนูยบ์รกิารของแคนนอนที่
ใกลท้ีส่ดุ

 หากอณุหภมูภิายในของแบตเตอรีท่ีอ่ยูใ่นแทน่ชารจ์สงู แทน่ชารจ์จะไมทํ่าการ
ชารจ์แบตเตอรีเ่พือ่ความปลอดภยั (หลอดไฟดับ) ในระหวา่งการชารจ์ หาก
อณุหภมูขิองแบตเตอรีส่งูขึน้ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ การชารจ์จะหยดุลงโดยอตัโนมตั ิ
(หลอดไฟกะพรบิ) การชารจ์จะเริม่ใหมโ่ดยอตัโนมัตเิมือ่อณุหภมูขิองแบตเตอรี่
ลดลง

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใสแ่บตเตอรีล่งในกลอ้งอยา่งถกูตอ้ง (น.36)
 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดฝาชอ่งใสแ่บตเตอรีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (น.36)
 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดฝาครอบชอ่งใสก่ารด์เรยีบรอ้ยแลว้ (น.37)
 ชารจ์แบตเตอรีอ่กีครัง้ (น.34)

ขอ้แนะนําในการแกไ้ขปญัหา

ปญัหาเกีย่วกบัพลงังาน

ไมส่ามารถชารจ์แบตเตอรีไ่ด ้

หลอดไฟของแทน่ชารจ์แบตเตอรีก่ะพรบิอยา่งรวดเร็ว

หลอดไฟของแทน่ชารจ์แบตเตอรีไ่มก่ะพรบิ

กลอ้งไมท่ํางานแมต้ ัง้สวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งเป็น <1>
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 หากปิดกลอ้งขณะกําลังบันทกึภาพไปยังการด์ ไฟแสดงสถานะจะยังคงสวา่ง/
กะพรบิตอ่ไปอกีสกัครู ่เมือ่บันทกึภาพเสร็จสิน้แลว้ กลอ้งจะปิดโดยอตัโนมัติ

 หา้มใชแ้บตเตอรีรุ่น่อืน่ๆ นอกเหนอืจากแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N/LP-E6 ของแท ้
 ถอดแบตเตอรีอ่อกแลว้ใสก่ลับเขา้ไปใหมอ่กีครัง้ (น.36)
 หากขัว้ไฟฟ้าไมส่ะอาด ใหทํ้าความสะอาดดว้ยผา้นุ่ม

 ใชแ้บตเตอรีท่ีช่ารจ์ไฟจนเต็ม (น.34)
 ประสทิธภิาพของแบตเตอรีอ่าจลดลง โปรดด ู[53: ขอ้มลูแบตเตอรี]่ เพือ่

ตรวจสอบระดับของประสทิธภิาพในการชารจ์ของแบตเตอรี ่(น.452) หาก
ประสทิธภิาพของแบตเตอรีตํ่า่ ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีใ่หม่

 จํานวนภาพทีถ่า่ยไดจ้ะลดลงเมือ่ใชก้ารทํางานใดๆ ตอ่ไปนี:้
• กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เป็นระยะเวลานาน
• เปิดใชร้ะบบโฟกัสอตัโนมัตบิอ่ยๆ โดยไมม่กีารถา่ยภาพ
• การใชร้ะบบลดภาพสัน่ของเลนส์
• การใชจ้อ LCD บอ่ยๆ
• ใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหวอยา่งตอ่เนือ่ง
เป็นระยะเวลานาน

• ฟังกช์ัน่อา่นขอ้มลูการด์ Eye-Fi ถกูใชง้านอยู่

 ระบบปิดสวติซอ์ัตโนมัตกํิาลังทํางาน หากคณุไมต่อ้งการใหร้ะบบปิดสวติซ์
อตัโนมัตทํิางาน ใหต้ัง้คา่ [52: ระบบปิดสวติชอ์ตัโนมตั]ิ เป็น [ไมใ่ชง้าน] 
(น.66)

 แมว้า่จะตัง้คา่ [52: ระบบปิดสวติชอ์ตัโนมตั]ิ ไวเ้ป็น [ไมใ่ชง้าน] จอ LCD 
จะยังคงปิดเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านประมาณ 30 นาท ี(ไมปิ่ดกลอ้ง)

ไฟแสดงสถานะยงัคงสวา่งหรอืกะพรบิ
แมต้ ัง้สวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งเป็น <2>

[แบตเตอรีน่ ีแ้สดงโลโก ้Canon หรอืไม]่ แสดงขึน้

พลงังานแบตเตอรีห่มดลงอยา่งรวดเร็ว

กลอ้งจะปิดเครือ่งเอง
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ขอ้แนะนําในการแกไ้ขปัญหา

 กลอ้งไมส่ามารถใชก้ับเลนส ์EF-M ได ้(น.47)

 ใสแ่บตเตอรีท่ีช่ารจ์แลว้ลงในกลอ้ง (น.34)

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใสก่ารด์อยา่งถกูตอ้ง (น.37)
 เลือ่นสวติซป้์องกนัการบนัทกึของการด์ไปทีตํ่าแหน่งเขยีน/ลบ (น.37)
 หากการด์เต็ม ใหเ้ปลีย่นแผน่การด์หรอืลบภาพทีไ่มจํ่าเป็นทิง้เพือ่ใหม้ทีีว่า่ง 

(น.37, 378)
 หากคณุพยายามจับโฟกัสในโหมด AF ครัง้เดยีวและตัวแสดงการโฟกัส <o> 

ในชอ่งมองภาพกะพรบิ คณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพได ้กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่อกีครัง้เพือ่โฟกสัใหมโ่ดยอตัโนมัต ิหรอืโฟกสัดว้ยตนเอง (น.50, 137)

 หากมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดของการด์แสดงขึน้ โปรดดหูนา้ 39 หรอื 496

 ปรับการโฟกสัอตัโนมัตไิปที ่AF ครัง้เดยีว การล็อคโฟกสัไมส่ามารถทําไดเ้มือ่
ใช ้AI Servo AF หรอืเมือ่ Servo กําลังทํางานขณะใชง้านโหมด AI Focus AF 
(น.118)

ปญัหาเกีย่วกบัการถา่ยภาพ

ไมส่ามารถตดิเลนสไ์ด้

ชอ่งมองภาพมดื

ไมส่ามารถถา่ยภาพหรอืบนัทกึภาพได้

ไมส่ามารถใชง้านการด์ได้

ไมส่ามารถล็อคโฟกสัและจดัองคป์ระกอบภาพได้
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 ปรับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกัสของเลนสไ์ปที ่<AF> (น.47)
 กดปุ่ มชตัเตอรอ์ยา่งเบามอืเพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งสัน่ (น.49-50)
 หากเลนสม์รีะบบลดภาพสัน่ ใหป้รับสวติซข์อง IS ไปที ่<1>
 ความเร็วชตัเตอรอ์าจลดลงเมือ่อยูใ่นสภาวะแสงนอ้ย ใหใ้ชค้วามเร็วชตัเตอรท์ี่

สงูขึน้ (น.192) ปรับความไวแสงใหส้งูขึน้ (น.148) ใชแ้ฟลช (น.228, 233) 
หรอืใชข้าตัง้กลอ้ง

 จํานวนจดุ AF และรปูแบบทีใ่ชไ้ดจ้ะแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัเลนสท์ีใ่ช ้ประเภท
ของเลนสแ์บง่เป็นแปดกลุม่ตัง้แต ่A ถงึ H ตรวจสอบวา่เลนสข์องคณุอยูใ่นกลุม่
ไหน เลนสท์ีอ่ยูใ่นกลุม่ E ถงึ H จะมจีดุ AF ทีใ่ชไ้ดน้อ้ยกวา่ (น.130-131)

 สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัการสวา่งหรอืการกะพรบิของจดุโฟกสัอตัโนมัตเิมือ่
คณุกดปุ่ ม <S> โปรดดหูนา้ 123

 จดุโฟกสัอตัโนมัตสิวา่งขึน้เป็นสแีดงเมือ่จับโฟกสัไดใ้นสภาวะแสงนอ้ยเทา่นัน้
 ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุสามารถตัง้คา่ใหจ้ดุโฟกสัอตัโนมัตสิวา่งขึน้

เป็นสแีดงหรอืไมส่วา่งเมือ่จับโฟกัสได ้(น.424)

ภาพหลดุโฟกสัหรอืเบลอ

มจีุดโฟกสัอตัโนมตันิอ้ยลง

จุดโฟกสัอตัโนมตัจิะกะพรบิ

จุดโฟกสัอตัโนมตัไิมส่วา่งขึน้เป็นสแีดง
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 ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจลดลงขึน้อยูก่บัความเร็วชตัเตอร ์คา่รรัูบ
แสง สภาพวตัถ ุความสวา่ง เลนส ์การใชแ้ฟลช อณุหภมู ิชนดิของแบตเตอรี ่
ระดับแบตเตอรีท่ีเ่หลอือยู ่การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ ฯลฯ สําหรับรายละเอยีด 
โปรดดหูนา้ 139

 อาจใชเ้วลามากขึน้เพือ่โฟกสับนวตัถ ุขึน้อยูก่บัสภาวะในการถา่ยภาพ ใช ้
FlexiZone - Single หรอืโฟกสัดว้ยตนเอง

 หากคณุถา่ยภาพวัตถทุีม่รีายละเอยีดสงู เชน่ สนามหญา้ ไฟลภ์าพจะมขีนาด
ใหญข่ึน้และจํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุอาจลดลงจากจํานวนทีร่ะบใุนหนา้ 143

 เมือ่ตัง้คา่ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] ไวเ้ป็น [ปิดใชง้าน] จะ
สามารถตัง้คา่ ISO100/125/160 ได ้(น.174)

 หากตัง้คา่ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] เป็น [เปิดใชง้าน] ขอบเขต
ไวแสง ISO ทีส่ามารถตัง้คา่ไดจ้ะเป็น ISO 200 - ISO 16000 (หรอืสงูสดุ ISO 
12800 สําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว) แมว้า่คณุขยายขอบเขตไวแสง ISO 
ทีส่ามารถตัง้คา่ไดใ้น [ขอบเขตภาพนิง่] หรอื [ขอบเขตภาพเคลือ่นไหว] 
คณุจะไมส่ามารถขยายความไวแสง ISO (H) ได ้

ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งชา้

เมือ่ใช ้FlexiZone - Multi จะทําใหก้ารโฟกสัใชเ้วลามากขึน้

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสูงสดุขณะถา่ยภาพตอ่เนือ่งลดลง

ไมส่ามารถต ัง้คา่ ISO 100 ได ้ไมส่ามารถ
เลอืกขยายความไวแสง ISO ได้
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 ตัง้คา่ [z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ เป็น [ไมใ่ชง้าน] เมือ่ตัง้คา่เป็น 
[ตํา่], [มาตรฐาน] หรอื [สงู] แมว้า่คณุจะปรับลดการชดเชยแสงหรอืลดการ
ชดเชยระดบัแสงแฟลช ภาพทีอ่อกมายังอาจสวา่งอยู ่(น.169)

 เมือ่ตัง้คา่คณุภาพในการบันทกึภาพเป็น 41 หรอื 61 ภาพซอ้นจะถกู
บันทกึดว้ยคณุภาพของภาพแบบ 1 (น.218)

 หากคณุถา่ยภาพในเวลากลางคนืทีม่ฉีากหลังมดื ความเร็วชตัเตอรจ์ะชา้ลงโดย
อตัโนมัต ิ(ถา่ยภาพแบบซงิคช์า้) เพือ่ใหทั้ง้วตัถแุละฉากหลังไดรั้บการเปิดรับ
แสงอยา่งเหมาะสม เพือ่ป้องกนัการใชค้วามเร็วชตัเตอรตํ์า่ ใน [z1: ควบคมุ
แฟลช] ใหต้ัง้คา่ [ความเร็วซงิคแ์ฟลชในโหมด Av] เป็น [1/250-1/60 
วนิาท ีอตัโนมตั]ิ หรอื [1/250 วนิาท ี(คงที)่] (น.236)

 ในโหมดถา่ยภาพ (<A> <C> <8: C624> 
<v: GWXHcZ>) ซึง่การตัง้คา่เริม่ตน้เป็น <a> (สอ่งแสงไฟแฟลช
ในตวักลอ้งอตัโนมัต)ิ แฟลชในตัวกลอ้งจะถกูยกขึน้โดยอตัโนมัตเิมือ่จําเป็น

 ในโหมด <8: xG> และ <v: ABCD> เมือ่คณุกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ภายใตส้ภาวะแสงนอ้ย แฟลชในตัวกลอ้งอาจยกขึน้โดย
อตัโนมัตแิละยงิแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัออกมา

แมว้า่จะปรบัลดการชดเชยแสง ภาพทีอ่อกมายงัสวา่งอยู่

ถา่ยภาพซอ้นดว้ยคณุภาพของภาพแบบ 1

เมือ่ใชแ้ฟลชในโหมด <f> ความเร็วชตัเตอรจ์ะชา้ลง

แฟลชในตวักลอ้งยกขึน้เอง
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 หากคณุใชแ้ฟลชในตัวกลอ้งบอ่ยภายในชว่งระยะเวลาสัน้ๆ แฟลชอาจไม่
ทํางานสกัพักเพือ่ปกป้องตัวยงิแสง

 หากคณุใชแ้ฟลชทีไ่มใ่ชข่องแคนนอนกบัการถา่ยภาพแบบ Live View ใหตั้ง้คา่ 
[z6: ถา่ยภาพLVแบบเงยีบ] เป็น [ไมใ่ชง้าน] (น.272)

 หากคณุใชแ้ฟลชตวัอืน่นอกเหนอืจาก Speedlite ซรีีส่ ์EX แฟลชจะยงิแสง
เต็มกําลังไฟ (น.234)

 เมือ่การตัง้คา่ระบบสว่นตัวของ Speedlite ภายนอกสําหรับ [โหมดวดัแสง
แฟลช] ถกูตัง้คา่เป็น [TTL] (แฟลชอตัโนมัต)ิ แฟลชจะยงิแสงเต็มกําลังไฟ
เสมอ (น.243)

 หากตัง้คา่ชดเชยระดับแสงแฟลชกบั Speedlite ภายนอกแลว้ จะไมส่ามารถตัง้
คา่ชดเชยระดับแสงแฟลชดว้ยกลอ้งได ้เมือ่ยกเลกิชดเชยระดับแสงแฟลชของ 
Speedlite ภายนอก (ตัง้เป็น 0) จงึจะสามารถตัง้คา่ชดเชยระดับแสงแฟลชดว้ย
กลอ้งได ้

 ใน [z1: ควบคมุแฟลช] ใหต้ัง้คา่ [ความเร็วซงิคแ์ฟลชในโหมด Av] 
เป็น [อตัโนมตั]ิ (น.236)

แฟลชในตวักลอ้งไมท่ํางาน

แฟลชภายนอกไมท่ํางาน

แฟลชภายนอกมกัจะยงิแสงเต็มกําลงัไฟ

ไมส่ามารถต ัง้คา่ชดเชยระดบัแสง
แฟลชสําหรบั Speedlite ภายนอก

ไมส่ามารถต ัง้คา่ซงิคแ์ฟลชความเร็วสงูในโหมด <f> ได้
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 กลไกของแฟลชภายในกลอ้งแบบยกขึน้มกีารขยับเล็กนอ้ย ซึง่ถอืเป็นเรือ่งปกติ
และไมใ่ชก่ารทํางานผดิปกตแิตอ่ยา่งใด

 หากคณุใชแ้ฟลช ชตัเตอรจ์ะดังขึน้สองครัง้ในการถา่ยภาพทกุครัง้ (น.257)

 ไอคอนนีแ้สดงวา่อณุหภมูภิายในตัวกลอ้งเพิม่สงู หากแสดงไอคอน <s> 
สขีาว คณุภาพของภาพนิง่อาจลดลง หากแสดงไอคอน <E> สแีดง บง่บอก
วา่อกีไมน่านจะสิน้สดุการถา่ยภาพแบบ Live View โดยอตัโนมตั ิ(น.290)

 ไอคอนนีแ้สดงวา่อณุหภมูภิายในตัวกลอ้งเพิม่สงู หากแสดงไอคอน <E> 
สแีดง บง่บอกวา่อกีไมน่านจะสิน้สดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดยอตัโนมัต ิ
(น.343)

 หากความเร็วในการเขยีนของการด์ตํา่ การถา่ยภาพเคลือ่นไหวอาจหยดุลง
โดยอัตโนมัต ิสําหรับการด์ทีส่ามารถใชบ้ันทกึภาพเคลือ่นไหว โปรดดหูนา้ 5 
หากตอ้งการตรวจสอบความเร็วในการเขยีนของการด์ โปรดดขูอ้มลูจากเวป
ไซตข์องผูผ้ลติการด์

 หากเวลาในการถา่ยภาพเคลือ่นไหวถงึ 29 นาท ี59 วนิาท ีการถา่ยภาพเคลือ่น
ไหวจะหยดุลงโดยอตัโนมัติ

กลอ้งมเีสยีงดงัเมือ่ถูกเขยา่

ชตัเตอรจ์ะดงัขึน้สองคร ัง้ในขณะถา่ยภาพแบบ Live View

ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View จะแสดงไอคอน 
<s> สขีาวหรอื <E> สแีดง

ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ไอคอน E สแีดงจะแสดงขึน้

การถา่ยภาพเคลือ่นไหวหยดุลงเอง
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 ในโหมดถา่ยภาพนอกเหนอืจาก <a> ความไวแสง ISO จะถกูปรับโดย
อตัโนมัต ิในโหมด <a> คณุจะสามารถตัง้คา่ความไวแสง ISO ไดเ้อง 
(น.299)

 ความไวแสง ISO จะถกูปรับตามการตัง้คา่สําหรับ [ขอบเขตภาพนิง่] ใน
ระหวา่งการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพและการถา่ยภาพแบบ Live View 
หรอืจะปรับตามการตัง้คา่สําหรับ [ขอบเขตภาพเคลือ่นไหว] ในระหวา่ง
การถา่ยภาพเคลือ่นไหวดว้ยตัง้คา่ระดบัแสงดว้ยตนเอง

 หากคณุเปลีย่นความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงระหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
ความเปลีย่นแปลงในการเปิดรับแสงอาจถกูบนัทกึ

 การปรับการซมูของเลนสร์ะหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว อาจทําใหเ้กดิความ
เปลีย่นแปลงในการเปิดรับแสง ไมว่า่คา่รรัูบแสงกวา้งสดุของเลนสจ์ะเปลีย่น
หรอืไมก็่ตาม สง่ผลใหค้วามเปลีย่นแปลงของการเปิดรับแสงอาจถกูบันทกึ

 หากคณุขยับกลอ้งไปทางซา้ยหรอืขวาอยา่งรวดเร็ว หรอืถา่ยภาพวัตถทุีกํ่าลัง
เคลือ่นไหว อาจทําใหภ้าพดบูดิเบีย้ว ปัญหานีอ้าจเห็นไดช้ดัขึน้ในการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวแบบยน่เวลา

 ภาพไหว เสน้ลายทางแนวนอน (น๊อยส)์ หรอืคา่แสงทีไ่มส่มํา่เสมออาจเกดิจาก
แสงไฟฟลอูอเรสเซนต ์แสงไฟ LED หรอืแหลง่แสงอืน่ๆ ขณะถา่ยภาพเคลือ่น
ไหว รวมถงึกลอ้งอาจบนัทกึการเปลีย่นแปลงของคา่แสง (ความสวา่ง) หรอื
โทนสอีกีดว้ย ในโหมด <a> ความเร็วชตัเตอรตํ์า่อาจชว่ยลดปัญหาได ้
ปัญหานีอ้าจเห็นไดช้ดัขึน้ในการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา

ไมส่ามารถต ัง้คา่ความไวแสง ISO สาํหรบัการถา่ยภาพเคลือ่นไหวได้

ความไวแสง ISO ทีต่ ัง้ไวเ้ปลีย่นแปลงเมือ่สลบัไปยงัการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว

การเปิดรบัแสงเปลีย่นไประหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว

วตัถใุนภาพดบูดิเบีย้วขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว

เกดิภาพไหวหรอืเสน้ลายทางแนวนอนปรากฏระหวา่งถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว



ขอ้แนะนําในการแกไ้ขปัญหา

490

 หากกลอ้งตอ่สายอยูก่บัคอมพวิเตอร ์ตัวรับสญัญาณ GPS หรอือปุกรณอ์ืน่ๆ 
ดว้ยสายเชือ่มตอ่ จะไมส่ามารถตัง้คา่ฟังกช์ัน่ไรส้ายได ้([51: ต ัง้คา่
การสือ่สารไรส้าย] จะจางเป็นสเีทา) ถอดสายเชือ่มตอ่ออกกอ่นทํา
การเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ใดๆ

 โปรดดคููม่อืการใชง้านฟังกช์ัน่ไรส้าย

 ปรับสวติซ ์<R> ลงทางดา้นลา่ง (ปลดล็อค, น.54)
 ตรวจสอบการตัง้คา่ [54: ล็อคหลายหนา้ที]่ (น.54)

 ตรวจสอบการตัง้คา่ [8C.Fn III -4: ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง] (น.433)

 ตรวจสอบวา่นิว้ของคณุบังลําโพงอยูห่รอืไม ่(น.26)

 ตรวจสอบวา่ [53: แบบสมัผสั] ถกูตัง้คา่เป็น [มาตรฐาน] หรอื [ไว] (น.63) 
อยูห่รอืไม่

ระบบไรส้าย

ไมส่ามารถต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ไรส้ายได้

ปญัหาในการทํางาน

ไมส่ามารถเปลีย่นการต ัง้คา่ดว้ย <6>, <5>, <9> 
หรอืหนา้จอสมัผสัได้

ปุ่ มหรอืปุ่ มหมุนของกลอ้งไมไ่ดท้ํางานอยา่งทีค่าดไว้

เสยีงเตอืนเบาลงระหวา่งการใชง้านจอสมัผสั

การทํางานแบบแตะหนา้จอไมส่ามารถใชง้านได้
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 ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน บางแท็บและบางตัวเลอืกเมนูจะไมแ่สดงขึน้ ใหป้รับ
โหมดถา่ยภาพไปทีโ่หมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์(น.58)

 [การแสดงเมนู] ถกูตัง้คา่เป็น [แสดงแถบเมนูสว่นตวัเทา่น ัน้] ภายใตแ้ท็บ 
[9] (น.444)

 ปรับพกิัดสเีป็น sRGB หากตัง้คา่ไวเ้ป็น Adobe RGB อักขระตัวแรกของชือ่จะ
เป็นขดีลา่ง (น.181)

 แสดงวา่นีค่อืไฟลภ์าพเคลือ่นไหว (น.185)

 หากในการด์มไีฟลภ์าพทีบ่ันทกึอยูแ่ลว้ หมายเลขของไฟลภ์าพอาจไมเ่ริม่ตน้
จาก 0001 (น.184)

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ัง้วันทีแ่ละเวลาเรยีบรอ้ยแลว้ (น.43)
 ตรวจสอบไทมโ์ซนและการปรับเวลาในฤดรูอ้น (น.43)

 วนัทีแ่ละเวลาทีถ่า่ยภาพไมป่รากฏบนภาพ วันทีแ่ละเวลาทีถ่า่ยภาพจะถกูจัด
เก็บเป็นขอ้มลูการถา่ยภาพไวใ้นขอ้มลูภาพแทน เมือ่พมิพ ์คณุสามารถสัง่
พมิพว์นัทีแ่ละเวลาลงบนภาพไดโ้ดยใชข้อ้มลูวันทีแ่ละเวลาทีบ่นัทกึไวใ้นขอ้มลู
การถา่ยภาพ (น.380)

ปญัหาในการแสดงภาพ

หนา้จอเมนูแสดงเพยีงบางแท็บและตวัเลอืก

อกัขระตวัแรกของชือ่ไฟลเ์ป็นขดีลา่ง (“_”)

ชือ่ไฟลข์ ึน้ตน้ดว้ย “MVI_”

ลําดบัหมายเลขไฟลไ์มเ่ร ิม่ตน้ที ่0001

ขอ้มลูวนัทีแ่ละเวลาทีถ่า่ยภาพไมถู่กตอ้ง

วนัทีแ่ละเวลาไมป่รากฏบนภาพ
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 หากจํานวนภาพถา่ยทีบ่นัทกึบนการด์เกนิกวา่จํานวนภาพทีก่ลอ้งสามารถแสดง
ได ้[###] จะแสดงขึน้ (น.360)

 ในอณุหภมูตํิา่ ความเร็วของการแสดงของจดุ AF อาจชา้ลงเนือ่งจากลักษณะ
ของอปุกรณ์แสดงจดุโฟกัส ความเร็วในการแสดงจะกลับเป็นปกตทิีอ่ณุหภมูิ
หอ้ง

 หากจอ LCD ไมส่ะอาด ใหทํ้าความสะอาดดว้ยผา้นุ่ม
 การแสดงภาพของจอ LCD อาจดชูา้หรอืดมูดืหากใชง้านในบรเิวณอณุหภมูิ

ตํา่หรอืสงู และจะกลับเป็นปกตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

 [การต ัง้คา่ Eye-Fi] จะปรากฏตอ่เมือ่เสยีบการด์ Eye-Fi เขา้กบักลอ้งเทา่นัน้ 
หากการด์ Eye-Fi ปรับสวติซป้์องกันการบันทกึไวท้ีตํ่าแหน่ง <LOCK> คณุจะ
ไมส่ามารถตรวจสอบสถานะการเชือ่มตอ่หรอืปิดการสง่สญัญาณ Eye-Fi ได ้
(น.457)

 ตัง้คา่ [33: เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน] เป็น [ใชง้าน] (น.351)

 ตัง้คา่ [33: แสดงจดุ AF] เป็น [ใชง้าน] (น.352)

กลอ้งแสดง [###]

ในชอ่งมองภาพ ความเร็วในการแสดงจดุ AF จะตํา่

จอ LCD ไมแ่สดงภาพทีช่ดัเจน

[การต ัง้คา่ Eye-Fi] ไมป่รากฏ

ปญัหาในการเลน่ภาพ

บางสว่นของภาพกะพรบิเป็นสดีาํ

มกีลอ่งสแีดงแสดงอยูบ่นภาพ
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 หากภาพถกูป้องกนั จะไมส่ามารถลบภาพดังกลา่วได ้(น.376)

 ภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขในคอมพวิเตอรจ์ะไมส่ามารถเลน่ดว้ยกลอ้งได ้

 หากคณุใชง้านปุ่ มปรับหรอืเลนสข์องกลอ้งขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว เสยีงการ
ทํางานจะถกูบันทกึลงไปดว้ย แนะนําใหใ้ชไ้มโครโฟนภายนอกทีม่จํีาหน่ายท่ัว
ไป (น.313)

 หากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ระดับแสงทีร่นุแรงในขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดยใช ้
การเปิดรับแสงอตัโนมัต ิการบันทกึภาพจะหยดุลงชัว่ขณะจนกวา่ความสวา่งจะ
คงที ่ในกรณีเชน่นี ้ใหถ้า่ยดว้ยโหมด <a> (น.298)

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ัง้คา่ [53: ระบบวดิโีอ] อยา่งถกูตอ้งเป็น [สําหรบั 
NTSC] หรอื [สําหรบั PAL] (ขึน้อยูก่บัระบบวดิโีอของเครือ่งรับโทรทัศนข์องคณุ)

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้สยีบสาย HDMI จนสดุแลว้ (น.373)

 หากขนาดไฟลภ์าพเคลือ่นไหวถงึ 4 GB ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวใหมจ่ะถกูสรา้ง
โดยอัตโนมัต ิ(น.309)

 หากใชต้ัวอา่นการด์และคอมพวิเตอรใ์นระบบ OS อาจทําใหไ้มส่ามารถตรวจ
พบการด์ SDXC ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ในกรณนีี ้ใหเ้ชือ่มตอ่กลอ้งของคณุเขา้กบั
คอมพวิเตอรด์ว้ยสายเชือ่มตอ่ จากนัน้ถา่ยโอนภาพเขา้คอมพวิเตอรด์ว้ย EOS 
Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.510)

ไมส่ามารถลบภาพได้

ไมส่ามารถเลน่ภาพเคลือ่นไหวได้

สามารถไดย้นิเสยีงการทํางานและเสยีงกล
ไกในระหวา่งการดภูาพเคลือ่นไหว

ภาพเคลือ่นไหวคา้งเป็นชว่งๆ

ไมม่ภีาพบนเครือ่งรบัโทรทศัน์

มไีฟลภ์าพเคลือ่นไหวหลายไฟลส์าํหรบัการถา่ยภาพเคลือ่นไหวคร ัง้เดยีว

ตวัอา่นการด์ตรวจหาการด์ไมพ่บ
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 ไมส่ามารถประมวลผลภาพ 41 และ 61 ดว้ยกลอ้งได ้ใหใ้ช ้Digital 
Photo Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS) เพือ่ประมวลผลภาพดงักลา่ว (น.510)

 ไมส่ามารถปรับขนาดหรอืครอบตัดภาพ JPEG c, 1, 41 และ 61 
ดว้ยกลอ้งได ้(น.395)

 หากคณุเลอืก [ทาํความสะอาดเดีย๋วนีf้] ไว ้ชตัเตอรจ์ะมเีสยีงแตจ่ะไมม่ี
การถา่ยภาพเกดิขึน้ (น.404)

 หากคณุปรับสวติซ ์<1> / <2> ซํา้ไปมาในชว่งเวลาสัน้ๆ ไอคอน 
<f> อาจไมแ่สดงขึน้ (น.41)

ไมส่ามารถประมวลผลภาพ RAW ได้

ไมส่ามารถปรบัขนาดหรอืตดัภาพ

ปญัหาในการทําความสะอาดเซนเซอร์

มเีสยีงชตัเตอรใ์นระหวา่งการทําความสะอาดเซนเซอร์

การทําความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมตัไิมท่ํางาน
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 เมือ่ใชง้าน EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS) ใหตั้ง้คา่ [z5: ภาพ.ไหวยน่เวลา] 
เป็น [ไมใ่ชง้าน] (น.319)

 ตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์EOS ลงในคอมพวิเตอร ์(น.511)
 ในระหวา่งทีเ่ชือ่มตอ่ไรส้าย จะไมส่ามารถเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร์

ผา่นสายเชือ่มตอ่ได ้

ปญัหาการเชือ่มตอ่คอมพวิเตอร ์

การสือ่สารระหวา่งกลอ้งทีเ่ชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรไ์มท่ํางาน

ไมส่ามารถดาวนโ์หลดภาพลงในคอมพวิเตอรไ์ด้
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หากเกดิปัญหาขึน้กบักลอ้ง ขอ้ความแสดงขอ้
ผดิพลาดจะปรากฏขึน้ ใหป้ฏบิตัติามขอ้แนะนํา
บนหนา้จอ

* หากยงัเกดิขอ้ผดิพลาดเชน่เดมิอยู ่ใหจ้ดหมายเลขขอ้ผดิพลาดแลว้ตดิตอ่ศนูยบ์รกิารของ
แคนนอนใกลบ้า้น

รหสัขอ้ผดิพลาด

หมาย
เลข ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดและการแกป้ญัหา

01

การสือ่สารระหวา่งกลอ้งกบัเลนสม์ขีอ้ผดิพลาด ทาํความสะอาดข ัว้สมัผสั
เลนส์

 ทําความสะอาดขัว้ไฟฟ้าของกลอ้งและเลนส ์ใชเ้ลนสข์องแคนนอน หรอื
ถอดแลว้ใสแ่บตเตอรีใ่หมอ่กีครัง้ (น.25, 26, 36)

02
ไมส่ามารถเขา้ถงึการด์ ใสก่ารด์ใหม/่เปลีย่นการด์ หรอืทาํการฟอรแ์มต
การด์ดว้ยกลอ้ง

 ถอดและใสก่ารด์ใหมอ่กีครัง้ เปลีย่นแผน่การด์ หรอืฟอรแ์มตการด์ (น.37, 64)

04
บนัทกึภาพไมไ่ดเ้นือ่งจากการด์เต็ม เปลีย่นแผน่การด์

 เปลีย่นแผน่การด์ ลบภาพทีไ่มจํ่าเป็น หรอืฟอรแ์มตการด์ (น.37, 64, 378)

05
ยกแฟลชในตวักลอ้งขึน้ไมไ่ด ้ปิดและเปิดกลอ้งอกีคร ัง้

 เปิด/ปิดสวติซก์ลอ้ง (น.41)

06
ทาํความสะอาดเซนเซอรไ์มไ่ด ้ปิดและเปิดกลอ้งอกีคร ัง้

 เปิด/ปิดสวติซก์ลอ้ง (น.41)

10, 20
30, 40
50, 60
70, 80
99

ขอ้ผดิพลาดทาํใหถ้า่ยภาพไมไ่ด ้ปิดกลอ้งแลว้เปิดอกีคร ัง้หรอืถอดแลว้
ใสแ่บตเตอรีใ่หม่

 เปิด/ปิดสวติซก์ลอ้ง ถอดแลว้ใสแ่บตเตอรีใ่หมอ่กีครัง้ หรอืใชเ้ลนสข์อง
แคนนอน (น.36, 41)

หมายเลขขอ้ผดิพลาด

สาเหตแุละขอ้ควรปฏบิตั ิ
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• ประเภท
ประเภท: กลอ้งดจิติอลสะทอ้นภาพเลนสเ์ดีย่วทีม่รีะบบโฟกสัอัตโนมัต/ิ

เปิดรับแสงอตัโนมตัพิรอ้มแฟลชในตัวกลอ้ง
สือ่จัดเก็บขอ้มลู: เมมโมรีก่ารด์ SD/SDHC*/SDXC*

* รองรับการด์ UHS-I
ขนาดของเซนเซอรภ์าพ: ประมาณ 22.3 x 14.9 มม.
เลนสท์ีร่องรับ: เลนสแ์คนนอน EF (รวมทัง้เลนส ์EF-S)

* ไมร่องรับเลนส ์EF-M
(มมุมองของเลนส ์35 มม. เทยีบเทา่กบัประมาณ 1.6 เทา่
ของความยาวโฟกสัทีร่ะบไุวบ้นเลนส)์

เมาทเ์ลนส:์ เมาทแ์คนนอน EF

• เซนเซอรภ์าพ
ประเภท: เซนเซอร ์CMOS
พกิเซลใชง้านจรงิ: ประมาณ 24.2 ลา้นพกิเซล
อัตราสว่นภาพ: 3:2
ระบบลบภาพฝุ่ น: อตัโนมัต ิแมนนวล แนบขอ้มลูตําแหน่งของฝุ่ นไปกบัภาพถา่ย

• ระบบการบนัทกึ
รปูแบบการบนัทกึ: หลักการออกแบบระบบไฟลก์ลอ้ง 2.0 (Design rule for 

Camera File System)
ชนดิของภาพ: JPEG, RAW (14 บติ แบบฉบับแคนนอน)

บนัทกึ RAW+JPEG ไดพ้รอ้มกนั
จํานวนพกิเซลทีบ่ันทกึ: L (ใหญ)่ : 24.0 ลา้นพกิเซล (6000 x 4000)

M (กลาง) : ประมาณ 10.6 ลา้นพกิเซล (3984 x 2656)
S1 (เล็ก 1) : ประมาณ 5.9 ลา้นพกิเซล (2976 x 1984)
S2 (เล็ก 2) : ประมาณ 2.5 ลา้นพกิเซล (1920 x 1280)
S3 (เล็ก 3) : ประมาณ 350,000 พกิเซล (720 x 480)
RAW : 24.0 ลา้นพกิเซล (6000 x 4000)
M-RAW : 13.5 ลา้นพกิเซล (4500 x 3000)
S-RAW : 6.0 ลา้นพกิเซล (3000 x 2000)

อัตราสว่นภาพ: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1
สรา้ง/เลอืกโฟลเดอร:์ ทําได ้
หมายเลขไฟลภ์าพ: ตอ่เนื่อง, รเีซ็ตอตัโนมัต,ิ ผูใ้ชร้เีซ็ตเอง

• การประมวลผลภาพระหวา่งถา่ยภาพ
รปูแบบภาพ: อตัโนมัต,ิ ปกต,ิ ภาพบคุคล, ภาพววิ, เนน้รายละเอยีด, 

ภาพเป็นกลาง, ภาพตามจรงิ, ภาพขาวดํา, ผูใ้ชก้ําหนด 1 - 3

ขอ้มลูจาํเพาะ
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ขอ้มลูจําเพาะ

สมดลุแสงขาว: อตัโนมัต ิ(ตามบรรยากาศ), อตัโนมัต ิ(กําหนดสขีาว), 
ตัง้คา่ลว่งหนา้ (แสงแดด, แสงในรม่, เมฆครึม้, 
หลอดไฟทังสเตน, แสงหลอดฟลอูอเรสเซนตข์าว, แสงแฟลช), 
กําหนดเอง, ตัง้คา่อณุหภมูสิ ี(ประมาณ 2500-10000 K), 
ปรับแกส้มดลุแสงขาว และถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว
* เปิดใชก้ารสง่ผ่านขอ้มลูอณุหภมูสิขีองแสงแฟลช

การลดจุดรบกวน: ใชไ้ดก้บัการถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงนานและใชค้วามไวแสง 
ISO สงู

ปรับความสวา่งภาพอัตโนมัต:ิ ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ
เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง: ทําได ้
แกไ้ขความคลาดเคลือ่น
ของเลนส:์

แกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพ, แกไ้ขความคลาดส,ี 
แกไ้ขความคลาดสว่น

• ชอ่งมองภาพ
ประเภท: ปรซิมึหา้เหลีย่มระดับสายตา
ครอบคลมุการมองเห็น 
(ตามอตัราสว่นภาพ):

3:2 (แนวตัง้: ประมาณ 100%, แนวนอน: ประมาณ 100%), 
4:3 (แนวตัง้: ประมาณ 100%, แนวนอน: ประมาณ 97%), 
16:9 (แนวตัง้: ประมาณ 97%, แนวนอน: ประมาณ 100%), 
1:1 (แนวตัง้: ประมาณ 100%, แนวนอน: ประมาณ 96%)
* ระยะสายตาประมาณ 22 มม.

กําลังขยาย: ประมาณ 0.95 เทา่ (-1 m-1 ดว้ยเลนส ์50 มม. ถงึระยะอนันต)์
ระยะสายตา: ประมาณ 22 มม. (-1 m-1 จากจุดศนูยก์ลางของเลนส์

ชอ่งมองภาพ)
ชว่งปรับแกส้ายตา: ประมาณ -3.0 - +1.0 m-1 (dpt)
ฉากปรับโฟกสั: คงที่
แสดงเสน้ตาราง: ทําได ้
วัดระดบัอเิล็กทรอนกิส:์ ทําได ้
กระจกสะทอ้นภาพ: แบบดดีตวักลับเอง
เช็คระยะชดัลกึ: ทําได ้

• โฟกสัอตัโนมตั ิ(สําหรับการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ)
ประเภท: ระบบบนัทกึภาพ TTL 

พรอ้มการตรวจสอบความแตกตา่งดว้ยเซนเซอรโ์ฟกสัอตัโนมัติ
แบบเฉพาะ

จุดโฟกสัอัตโนมัต:ิ 45 (จุดโฟกสัอัตโนมัตแิบบกากบาท: สงูสดุ 45 จดุ)
* จํานวนจดุโฟกสัอตัโนมัต ิจุดโฟกสัอัตโนมัตแิบบกากบาทคู ่
และจุดโฟกสัแบบกากบาททีใ่ชไ้ดแ้ตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บั
เลนส์

* จุดโฟกสัอัตโนมัตจิุดกลางใชก้ารโฟกสัแบบกากบาทคูท่ี ่f/
2.8(กลุม่โฟกสัอตัโนมตั:ิ เมือ่ใชเ้ลนสก์ลุม่ A)

ชว่งความสวา่งการโฟกสั: EV -3 - 18 (โดยใชจุ้ดโฟกสัอตัโนมัตจิดุกลางทีร่องรับ f/2.8, 
AF ครัง้เดยีว, อณุหภมูหิอ้ง, ISO 100)
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ระบบโฟกสั: AF ครัง้เดยีว, AI Servo AF, AI Focus AF, โฟกสัดว้ยตนเอง (MF)
โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสั
อัตโนมัต:ิ

โฟกสัอตัโนมัตจิดุเดยีว (เลอืกดว้ยตนเอง), 
โฟกสัอตัโนมัตแิบบโซน (เลอืกโซนดว้ยตนเอง), 
โฟกสัอตัโนมัตโิซนกวา้ง (เลอืกโซนดว้ยตนเอง), 
โฟกสัแบบเลอืกอัตโนมัต ิ45 จุด

เงือ่นไขการเลอืกจดุโฟกสั
แบบอตัโนมัต:ิ

สามารถเลอืกจดุโฟกสัแบบอัตโนมัตไิดโ้ดยอตัโนมัต ิ
โดยใชข้อ้มลูสทีีเ่ทยีบเทา่กบัโทนสผีวิ

คณุลักษณะของ AI Servo 
AF:

ความไวการตดิตาม, เพิม่/ลดความไวตดิตาม, เปลีย่นจดุ AF 
อตัโนมัติ

ปรับโฟกสัอตัโนมัตแิบบละ
เอยีด:

ปรับละเอยีด AF (คา่เดยีวทกุเลนส ์หรอืคา่แยกแตล่ะเลนส)์

แสงชว่ยปรับโฟกสั: ยงิแสงแฟลชถี่ๆ  จากแฟลชในตวักลอ้ง

• ควบคมุการเปิดรบัแสง
โหมดวดัแสง: โหมดวดัแสงแบบ TTL 63 

โซนทีเ่ปิดรรูับแสงโดยใชเ้ซนเซอรว์ัดแสง 7560 พกิเซล RGB 
plus IR
• วัดแสงประเมนิทัง้ภาพ (สมัพันธก์บัจุดโฟกสัอตัโนมัตทิกุจดุ)
• วัดแสงบางสว่น (พืน้ทีป่ระมาณ 6.0% กลางชอ่งมองภาพ)
• วัดแสงแบบจุด (พืน้ทีป่ระมาณ 3.8% กลางชอ่งมองภาพ)
• วัดแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ

ชว่งความสวา่งการวัดแสง: EV 1 - 20 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100)
โหมดถา่ยภาพ: โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน:

ฉากอตัโนมัตอิจัฉรยิะ, ปิดแฟลช, อัตโนมัตแิบบสรา้งสรรค,์ 
โหมดฉากพเิศษ (อาหาร, เด็ก, แสงเทยีน, บคุคลกลางคนื, 
ถา่ยกลางคนืแบบมอืถอื, ควบคมุแสงพืน้หลัง HDR, บคุคล, ววิ, 
ระยะใกล,้ กฬีา), ฟิลเตอรส์รา้งสรรค ์(ภาพหยาบ ขาว/ดํา 
ซอฟตโ์ฟกสั, เอฟเฟคเลนสต์าปลา, ลกูเลน่กลอ้งของเลน่, 
เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม, ลกูเลน่ภาพสน้ํีา, ศลิปะมาตรฐาน HDR, 
ศลิปะสสีดใส HDR, ศลิปะคมเขม้ HDR, ศลิปะลายนูน HDR)

โหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค:์
โปรแกรมระดบัแสงอตัโนมัต,ิ ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร,์ 
ระบคุา่รรูับแสง, ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง, 
เปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร,์ ตัง้โหมดถา่ยภาพเอง

ความไวแสง ISO
(ดชันีคา่แสงทีแ่นะนํา):

โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน*: ตัง้คา่โดยอตัโนมตัใินชว่ง ISO 100 - 
ISO 6400
* ถา่ยกลางคนืแบบมอืถอื: ตัง้คา่โดยอัตโนมัตใินชว่ง ISO 100 - 

ISO 12800 , ววิ: ตัง้คา่โดยอตัโนมัตใินชว่ง ISO 100 - ISO 
1600

P, Tv, Av, M, B: ISO อัตโนมัต,ิ ตัง้คา่เองในชว่ง ISO 100 - 
ISO 16000 (ปรับทลีะ 1/3 และเต็มระดบั) และ ISO ขยายถงึ H 
(เทยีบเทา่ ISO 25600)
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ตัง้คา่ความไวแสง ISO: ขอบเขตภาพนิง่, ขอบเขตอตัโนมตั ิ
และความเร็วชตัเตอรตํ์า่สดุทีส่ามารถตัง้คา่ไดอ้ตัโนมตัิ

ชดเชยแสง: ตัง้คา่เอง: ปรับทลีะ 1/3 หรอื 1/2 ระดับ ภายใน ±5 ระดับ
ถา่ยภาพครอ่ม: ปรับทลีะ 1/3 หรอื 1/2 ระดับ ภายใน ±3 ระดบั 

(สามารถใชร้ว่มกบัการชดเชยแสงแบบตัง้เอง)
ล็อคคา่แสง: อตัโนมัต:ิปรับใชก้บั AF ครัง้เดยีวทีม่กีารวดัแสงประเมนิทัง้ภาพ

เมือ่จับโฟกสัได ้
ตัง้คา่เอง: ดว้ยปุ่ มล็อคคา่แสง

ลดแสงวบูวาบ: ทําได ้
ตัง้ชว่งเวลาถ่าย: สามารถตัง้ชว่งเวลาถา่ยภาพและจํานวนภาพ
ตัง้เวลาคา้งชตัเตอร:์ สามารถตัง้เวลาเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์

• การถา่ยภาพ HDR
ปรับชว่งการรับแสง: อตัโนมัต,ิ ±1, ±2, ±3
ลกูเลน่: สธีรรมชาต,ิ ศลิปะมาตรฐาน, ศลิปะสสีดใส, ศลิปะคมเขม้, 

ศลิปะลายนูน
ปรับแนวอตัโนมัต:ิ ทําได ้

• การถา่ยภาพซอ้น
จํานวนการถา่ยภาพซอ้น: เปิดรับแสง 2 ถงึ 9 ครัง้
ควบคมุการถา่ยภาพซอ้น: เตมิแตง่, เฉลีย่

• ชตัเตอร์
ประเภท: ชตัเตอรร์ะนาบโฟกสั ควบคมุแบบอเิล็กทรอนกิส์
ความเร็วชตัเตอร:์ 1/8000 วนิาท ีถงึ 30 วนิาท ี

(ขอบเขตความเร็วชตัเตอรท์ัง้หมด; 
ขอบเขตทีใ่ชไ้ดต้า่งกนัไปตามโหมดถา่ยภาพ), ชตัเตอร ์BULB, 
ซงิคแ์ฟลชที ่1/250 วนิาที

• ระบบขบัเคลือ่น
โหมดขบัเคลือ่น: ถา่ยภาพเดีย่ว, ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู, 

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํา่, ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ, 
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ, ตัง้เวลา 10 ว/ิรโีมทคอนโทรล, 
ตัง้เวลา 2 ว/ิรโีมทคอนโทรล

ความเร็วในการถา่ยภาพ
ตอ่เนือ่ง:

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู: สงูสดุประมาณ 7.0 ภาพ/วนิาท*ี
* สงูสดุประมาณ 5.0 ภาพ/วนิาท ีในระหวา่งการถ่ายภาพแบบ 

Live View หรอืเมือ่ตัง้คา่เป็น [Servo AF]
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํา่: สงูสดุประมาณ 3.0 ภาพ/วนิาที
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ: สงูสดุประมาณ 3.0 ภาพ/วนิาที
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จํานวนภาพตอ่เนื่องสงูสดุ: JPEG ใหญ/่ละเอยีด: ประมาณ 77 ภาพ (ประมาณ 110 ภาพ)
RAW: ประมาณ 20 ภาพ (ประมาณ 25 ภาพ)
RAW+JPEG ใหญ/่ละเอยีด: ประมาณ 20 ภาพ (ประมาณ 22 
ภาพ)
* จํานวนทีไ่ดข้ ึน้อยูก่บัมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน 

(อตัราสว่นภาพ 3:2, ISO 100 และรปูแบบภาพปกต)ิ 
โดยใชก้ารด์ 8 GB

* จํานวนในวงเล็บขึน้อยูก่บัมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน
ใชก้ารด์ทีร่องรับ UHS-I Class ขนาด 16 GB 

• แฟลช
แฟลชในตัวกลอ้ง: แฟลชยกขึน้เองอตัโนมัต ิและสามารถดงึกลับ

ไกดนั์มเบอร:์ ประมาณ 12/39.4 (ISO 100, เมตร/ฟตุ)
การครอบคลมุแฟลช: ประมาณ 17 มม. ในมมุมองของเลนส์
เวลาในการชารจ์ประมาณ 3 วนิาที

Speedlite ภายนอก: ใชง้านรว่มกบั Speedlite ซรีีส่ ์EX
วัดแสงแฟลช: แฟลชอตัโนมัต ิE-TTL II
ชดเชยระดับแสงแฟลช: ปรับทลีะ 1/3 หรอื 1/2 ระดบั ภายใน ±3 ระดบั
ล็อคแสงแฟลช: ทําได ้
ชอ่งตอ่ PC: ไมใ่ช ้
ควบคมุแฟลช: ตัง้คา่ระบบแฟลชในตวักลอ้ง, ตัง้คา่ระบบแฟลชตดิตัง้ภายนอก, 

ตัง้คา่ระบบสว่นตัวของแฟลชภายนอก
ควบคมุแฟลชไรส้ายโดยการสง่ขอ้มลูผา่นแสงได ้

• การถา่ยภาพแบบ Live View
วธิกีารโฟกสั: ระบบ Dual Pixel CMOS AF
วธิโีฟกสัอัตโนมัต:ิ ใบหนา้+การตดิตาม, FlexiZone - Multi, FlexiZone - Single

โฟกสัดว้ยตนเอง (ขยายไดป้ระมาณ 5X / 10X)
การโฟกสัอตัโนมัต:ิ AF ครัง้เดยีว, Servo AF
ชว่งความสวา่งการโฟกสั: EV 0 - 18 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100)
โหมดวดัแสง: วดัแสงประเมนิทัง้ภาพ (315 โซน), วดัแสงบางสว่น (ประมาณ 

6.1% ของหนา้จอ Live View), วดัแสงแบบจดุ (ประมาณ 
2.6% ของหนา้จอ Live View), วดัแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ

ชว่งความสวา่งการวัดแสง: EV 0 - 20 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100)
ชดเชยแสง: ปรับทลีะ 1/3 ระดบั หรอื 1/2 ระดับ ภายใน ±3 ระดับ
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ฟิลเตอรส์รา้งสรรคภ์าพ: ทําได ้
ถา่ยภาพLVแบบเงยีบ: ม ี(โหมด 1 และ 2)
ชตัเตอรแ์บบแตะ: ทําได ้
แสดงเสน้ตาราง: สามแบบ

• การถา่ยภาพเคลือ่นไหว
รปูแบบการบนัทกึ: MOV/MP4
ภาพเคลือ่นไหว: MPEG-4 AVC / H.264

อตัราบติ (เฉลีย่) ผันแปร
เสยีง: MOV: Linear PCM, MP4: AAC

ขนาดการบนัทกึและ
อัตราเฟรม: [MOV]

Full HD (1920x1080): 29.97p/25.00p/23.98p

[MP4]
Full HD (1920x1080): 59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/

23.98p
HD (1280x720) : 59.94p/50.00p/29.97p/25.00p

วธิกีารบบีอดั: [MOV] : ALL-I (สําหรับแกไ้ข/I-only)
[MP4] : IPB (มาตรฐาน), IPB (ออ่น)

อัตราบติ: [MOV]
Full HD (29.97p/25.00p/23.98p)/ALL-I

: ประมาณ 90 Mbps
[MP4]
Full HD (59.94p/50.00p)/IPB (มาตรฐาน)

: ประมาณ 60 Mbps
Full HD (29.97p/25.00p/23.98p)/IPB (มาตรฐาน)

: ประมาณ 30 Mbps
Full HD (29.97p/25.00p)/IPB (ออ่น) : ประมาณ 12 Mbps
HD (59.94p/50.00p)/IPB (มาตรฐาน) : ประมาณ 26 Mbps
HD (29.97p/25.00p)/IPB (ออ่น) : ประมาณ 4 Mbps
ถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR : ประมาณ 30 Mbps

วธิกีารโฟกสั: ระบบ Dual Pixel CMOS AF
วธิโีฟกสัอัตโนมัต:ิ ใบหนา้+การตดิตาม, FlexiZone - Multi, FlexiZone - Single

โฟกสัดว้ยตนเอง (ขยายไดป้ระมาณ 5X / 10X)
Servo AF ภาพเคลือ่นไหว: ทําได ้

* สามารถตัง้คา่ Servo AF ภาพเคลือ่นไหว
ซมูดจิติอล: ประมาณ 3 เทา่ - 10 เทา่
ชว่งความสวา่งการโฟกสั: EV 0 - 18 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100)
โหมดวดัแสง: เฉลีย่หนักกลางภาพหรอืวัดแสงประเมนิทัง้ภาพ
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ชว่งความสวา่งการวัดแสง: EV 0 - 20 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100)
ควบคมุการเปิดรับแสง: การถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงอตัโนมัต ิ

(โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัตสํิาหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว) 
และตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง

ชดเชยแสง: ปรับทลีะ 1/3 หรอื 1/2 ระดบั ภายใน ±3 ระดบั
ความไวแสง ISO
(ดชันีคา่แสงทีแ่นะนํา):

สําหรับการถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงอตัโนมัต:ิ 
ตัง้คา่โดยอัตโนมัตใินชว่ง ISO 100 - ISO 12800 
ในโหมดถ่ายภาพสรา้งสรรค ์สามารถขยายสงูสดุถงึ H 
(เทยีบเทา่ ISO 25600)
สําหรับการถา่ยภาพแบบตัง้คา่ระดบัแสงดว้ยตนเอง: ISO 
อตัโนมัต ิ(ตัง้คา่อตัโนมัตใินชว่ง ISO 100 - ISO 12800), 
ตัง้คา่ดว้ยตนเองในชว่ง ISO 100 - ISO 12800 (ปรับทลีะ 1/3 
และเต็มระดับ), สามารถขยายเป็น H (เทยีบเทา่ ISO 25600)

ตัง้คา่ความไวแสง ISO: ขอบเขตการถ่ายภาพเคลือ่นไหวทีส่ามารถตัง้คา่ได ้
ถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR: ทําได ้
ฟิลเตอรส์รา้งสรรคสํ์าหรับ
ภาพเคลือ่นไหว:

ความทรงจํา, ความฝัน, ภาพยนตรเ์กา่, ขาวดําเรา้อารมณ์, 
เคลือ่นไหวเอฟเฟครเูข็ม

Video snapshots: สามารถตัง้คา่ได ้2 ว.ิ/4 ว.ิ/8 ว.ิ
บันทกึเสยีง: มไีมโครโฟนในตัวกลอ้งแบบสเตอรโิอ 

และชอ่งตอ่ไมโครโฟนภายนอกแบบสเตอรโิอ
สามารถปรับระดับเสยีงทีบ่นัทกึได ้
มรีะบบลดเสยีงลมและระบบลดระดับเสยีง

หฟัูง: มชีอ่งเสยีบหฟัูง, สามารถปรับระดบัเสยีงได ้
แสดงเสน้ตาราง: สามแบบ
ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่
เวลา:

สามารถตัง้ชว่งเวลาการถ่ายภาพและจํานวนภาพ
สามารถดชูว่งเวลาทีใ่ชใ้นการถา่ยภาพ ความยาวในการเลน่ 
และความจุของการด์ทีเ่หลอือยู่

ถา่ยภาพนิง่: ไมส่ามารถทําไดใ้นระหวา่งทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหว

• จอ LCD
ประเภท: จอ LCD ส ีTFT
ขนาดจอและความละเอยีด:กวา้ง 7.7 ซม. (3.0 นิว้) (3:2) ทีม่ปีระมาณ 1.04 ลา้นจดุ
ปรับความสวา่ง: ดว้ยตนเอง (7 ระดับ)
วัดระดับอเิล็กทรอนกิส:์ ทําได ้
ภาษาทีใ่ชแ้สดง: 25
เทคโนโลยหีนา้จอสมัผัส: การตรวจจับชนดิเก็บประจุ
คําแนะนําคณุสมบัต ิ/ 
วธิใีช:้

แสดงได ้
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• เลน่ภาพ
รปูแบบการแสดงภาพ: แสดงภาพทลีะภาพ (ไมม่ขีอ้มลูการถา่ยภาพ), 

แสดงภาพทลีะภาพ (มขีอ้มลูพืน้ฐาน), แสดงภาพทลีะภาพ 
(แสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ: ขอ้มลูแบบละเอยีด, เลนส/์
ฮสิโตแกรม, สมดลุแสงขาว, รปูแบบภาพ 1, รปูแบบภาพ 2, 
พกิดัส/ีลดจุดรบกวน, แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส)์, 
แสดงภาพแบบดชันี (4/9/36/100 ภาพ)

เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน: กะพรบิบรเิวณพืน้ทีท่ีม่แีสงสวา่งจา้เกนิไป
แสดงจุดโฟกสัอตัโนมตั:ิ ทําได ้(อาจไมแ่สดงขึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ยภาพ)
แสดงเสน้ตาราง: สามแบบ
อัตราขยายการซมู: ประมาณ 1.5x - 10x
วธิกีารเลอืกดภูาพ: ทลีะภาพ, ขา้มไปทลีะ 10 หรอื 100 ภาพ, 

แสดงตามวันทีถ่า่ยภาพ, ตามโฟลเดอร,์ เฉพาะภาพเคลือ่นไหว, 
เฉพาะภาพนิง่, ตามคะแนนภาพ

หมนุภาพ: ทําได ้
ป้องกนัภาพ: ทําได ้
ใหค้ะแนน: ทําได ้
เลน่ภาพเคลือ่นไหว: รองรับ (จอ LCD, HDMI), ลําโพงในตวักลอ้ง
สไลดโ์ชว:์ ทกุภาพ, ตามวนัที,่ ตามโฟลเดอร,์ เฉพาะภาพเคลือ่นไหว, 

เฉพาะภาพนิง่, ตามคะแนนภาพ
ดนตรฉีากหลัง: เลอืกเลน่ไดใ้นสไลดโ์ชวแ์ละการเลน่ภาพเคลือ่นไหว

• การประมวลผลภาพในภายหลงั
ประมวลผลภาพ RAW 
ในตัวกลอ้ง:

ปรับความสวา่ง, สมดลุแสงขาว, รปูแบบภาพ, 
ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัต,ิ ลดจุดรบกวนจากความไวแสง ISO 
สงู, คณุภาพในการบนัทกึภาพ JPEG, พกิดัส,ี 
แกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพ, แกไ้ขความคลาดสว่น, 
แกไ้ขความคลาดสี

ปรับขนาดภาพ: ทําได ้
ฟิลเตอรส์รา้งสรรคภ์าพ: ภาพหยาบ ขาว/ดํา, ซอฟตโ์ฟกสั, เอฟเฟคเลนสต์าปลา, 

ลกูเลน่ศลิปะคมเขม้, ลกูเลน่ภาพสน้ํีา, ลกูเลน่กลอ้งของเลน่, 
เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม

• การส ัง่พมิพ์
DPOF: ตรงตามมาตรฐานเวอรช์ัน่ 1.1

• การต ัง้คา่คณุสมบตั ิ
ตัง้คา่ระบบสว่นตวั: 26
เมนูสว่นตวั: สามารถบนัทกึไดส้งูสดุ 5 หนา้จอ
ตัง้โหมดถา่ยภาพเอง: บนัทกึคา่ภายใต ้C1 หรอื C2 ของปุ่ มโหมด
ขอ้มลูลขิสทิธิ:์ สามารถป้อนและเลอืกเพือ่เพิม่
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• การเชือ่มตอ่
ชอ่งสญัญาณดจิติอล: สือ่สารกบัคอมพวิเตอร ์(เทยีบเทา่ USB ความเร็วสงู), 

ตวัรับสญัญาณ GPS รุน่ GP-E2, เชือ่มตอ่กบั Connect Station 
รุน่ CS100

ชอ่งสง่ออกสญัญาณ 
HDMI mini:

ชนดิ C (ปรับเปลีย่นความละเอยีดอตัโนมตั)ิ, รองรับ CEC

ชอ่งตอ่เขา้ไมโครโฟนภาย
นอก:

ชอ่งสเตอรโิอขนาดเล็กเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 3.5 มม.

ชอ่งรโีมทคอนโทรล: สําหรับรโีมทสวติซ ์รุน่ RS-60E3
รโีมทคอนโทรล
แบบไรส้าย:

ใชง้านรว่มกบัตัวควบคมุรโีมท รุน่ RC-6

การด์ Eye-Fi: รองรับ

• พลงังาน
แบตเตอรี:่ แบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N/LP-E6, 1 กอ้น

* พลังงานไฟฟ้า AC 
สามารถใชไ้ดก้บัอปุกรณ์ปลั๊กไฟภายในบา้น

* เมือ่ตดิตัง้แบตเตอรีก่ร ิ๊ป รุน่ BG-E14, สามารถใชถ้า่นขนาด 
AA/R6

ขอ้มลูแบตเตอรี:่ สามารถตรวจสอบประจุทีเ่หลอือยู,่ ตัวนับชตัเตอร,์ 
ประสทิธภิาพในการชารจ์ และบนัทกึขอ้มลูแบตเตอรี่

จํานวนภาพทีถ่า่ยได:้
(ตามมาตรฐานของ CIPA 
เมือ่ใชแ้ฟลช 50%)

เมือ่ถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ:
ประมาณ 960 ภาพ ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C/73°F) และ
ประมาณ 860 ภาพ ทีอ่ณุหภมูตํิา่ (0°C/32°F)
เมือ่ถา่ยภาพแบบ Live View:
ประมาณ 300 ภาพ ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C/73°F) และ
ประมาณ 270 ภาพ ทีอ่ณุหภมูตํิา่ (0°C/32°F)

ระยะเวลาถ่ายภาพเคลือ่น
ไหว:

ประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท ีทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C/73°F)
ประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ีทีอ่ณุหภมูตํิา่ (0°C/32°F)
* เมือ่ใชแ้บตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N ทีช่ารจ์ไฟเต็ม

• ขนาดและนํา้หนกั
ขนาด (กวา้ง x สงู x หนา):ประมาณ 139.0 x 105.2 x 78.5 มม. / 5.47 x 4.14 x 3.09 นิว้
น้ําหนัก: ประมาณ 730 กรัม / 25.75 ออนซ ์(ตามขอ้กําหนดของ CIPA)

ประมาณ 650 กรัม / 22.93 ออนซ ์(เฉพาะตัวกลอ้ง)

• สภาพแวดลอ้มการทาํงาน
ชว่งอณุหภมูใินการทํางาน: 0°C - 40°C / 32°F - 104°F
ความชืน้ในการทํางาน: 85% หรอืนอ้ยกวา่
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• แบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ 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 / 2.8 ออนซ ์(ไมร่วมฝาครอบป้องกนั)

• แทน่ชารจ์แบตเตอรี ่รุน่ LC-E6
แบตเตอรีท่ีร่องรับ: แบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N/LP-E6
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: ประมาณ 115 กรัม / 4.1 ออนซ์

• แทน่ชารจ์แบตเตอรี ่รุน่ LC-E6E
แบตเตอรีท่ีร่องรับ: แบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ 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: ประมาณ 110 กรัม / 3.9 ออนซ ์(ไมร่วมสายไฟ)

 ขอ้มลูทัง้หมดขา้งตน้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน รวมทัง้มาตรฐานการ
ทดสอบและขอ้กําหนดของ CIPA (Camera & Imaging Products Association)

 ขนาดและน้ําหนักทีร่ะบขุา้งตน้เป็นไปตามขอ้กําหนดของ CIPA (ยกเวน้น้ําหนักเฉพาะ
ตวักลอ้ง)

 ขอ้มลูจําเพาะของผลติภณัฑแ์ละรปูลักษณ์ภายนอก อาจเปลีย่นแปลงโดยไมม่กีารแจง้
ใหท้ราบ

 หากมปัีญหาเกดิขึน้กบัเลนสท์ีต่ดิกบักลอ้งซึง่ไมใ่ชข่องแคนนอน โปรดตดิตอ่สอบถาม
ผูผ้ลติเลนสท์ีเ่กีย่วขอ้ง
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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. ทีจ่ดทะเบยีนใน
สหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ

 โลโก ้SDXC เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ SD-3C, LLC
 HDMI, โลโก ้HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครือ่งหมายการ
คา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ HDMI Licensing LLC

 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.”
* ขอ้ความนีจ้ะแสดงเป็นภาษาอังกฤษหากจําเป็น
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แนะนําใหใ้ชอ้ปุกรณ์เสรมิแทข้องแคนนอน
ผลติภณัฑน์ีถ้กูออกแบบเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพการทํางานทีด่เียีย่ม เมือ่ใชคู้ก่บัอปุกรณ์
เสรมิแทข้องแคนนอน
แคนนอนไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิจากอบุัตเิหต ุเชน่ ไฟไหม ้เป็นตน้ 
หรอืเกดิจากการทํางานทีผ่ดิปกตอินัเนือ่งมาจากการใชก้ลอ้งคูก่บัอปุกรณ์เสรมิทีไ่มใ่ช่
ของแทข้องแคนนอน (เชน่ การรั่วซมึ และ/หรอื การระเบดิของแบตเตอรีแ่พ็ค) โปรด
ทราบวา่การรับประกนันัน้ไมร่วมการซอ่มผลติภัณฑท์ีเ่สยีหายอันเนือ่งมาจากการใชคู้ก่บั
อปุกรณ์เสรมิทีไ่มใ่ชข่องแทข้องแคนนอน ถงึแมว้า่ผูใ้ชม้คีวามประสงคส์ง่ซอ่มและชําระ
เงนิตามราคามาตรฐานก็ตาม

แบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N/LP-E6 ออกแบบมาเพือ่ใชก้บัผลติภณัฑข์องแคนนอนที่
เฉพาะเจาะจงเทา่นัน้ หากนําไปใชร้ว่มกบัแทน่ชารจ์แบตเตอรีห่รอืผลติภณัฑท์ีไ่มร่อง
รับ อาจสง่ผลใหเ้กดิความผดิปกตใินการใชง้านหรอือบุตัเิหต ุซึง่แคนนอนไมส่ามารถ
รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ได ้

ขอ้ควรระวงั
มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิการระเบดิหากเปลีย่นใชแ้บตเตอรีผ่ดิประเภท 
ใหก้ําจัดแบตเตอรีใ่ชแ้ลว้ตามขอ้บงัคบัของทอ้งถิน่
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14
คูม่อืเร ิม่ตน้ใชง้านซอฟตแ์วร ์/

การดาวนโ์หลดภาพลงในคอมพวิเตอร์
บทนีจ้ะอธบิายสิง่ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี:้

 สรปุรายละเอยีดโดยรวมของซอฟตแ์วรสํ์าหรับกลอ้ง EOS DIGITAL
 วธิดีาวนโ์หลดและตดิตัง้ซอฟตแ์วรล์งในคอมพวิเตอร์
 วธิดีาวนโ์หลดและดคููม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร ์(ไฟล ์PDF)
 วธิดีาวนโ์หลดภาพจากกลอ้งลงในคอมพวิเตอร์
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ในสว่นนีจ้ะอธบิายรายละเอยีดโดยรวมของแอพพลเิคชัน่ซอฟตแ์วรต์า่งๆ สําหรับ
กลอ้ง EOS DIGITAL ตอ้งใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพือ่ดาวนโ์หลดและตดิตัง้
ซอฟตแ์วร ์จะไมส่ามารถดาวนโ์หลดและตดิตัง้ไดใ้นสภาวะทีไ่มม่กีารเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ต

EOS Utility
ในขณะทีเ่ชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร ์EOS Utility จะชว่ยใหค้ณุสามารถ
ถา่ยโอนภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวทีถ่า่ยไวใ้นกลอ้งไปยังคอมพวิเตอร ์คณุยัง
สามารถใชซ้อฟตแ์วรน์ีเ้พือ่ปรับการตัง้คา่ตา่งๆ ของกลอ้ง และควบคมุการถา่ย
ภาพระยะไกลผา่นคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่อยูก่บักลอ้ง นอกจากนี ้คณุสามารถ
คัดลอกเพลงประกอบ เชน่ EOS Sample Music* ลงในการด์ไดอ้กีดว้ย
* คณุสามารถเลน่ดนตรฉีากหลงัในอลับัม้ Video snapshot ภาพเคลือ่นไหว หรอืเมือ่ดู
ภาพสไลดโ์ชว ์โดยใชก้ลอ้งของคณุ

Digital Photo Professional
ขอแนะนําซอฟตแ์วรน์ีสํ้าหรับผูใ้ชท้ีถ่า่ยภาพในแบบ RAW คณุสามารถด ูแกไ้ข 
และพมิพภ์าพ RAW และ JPEG ได ้
* บางฟังกช์ัน่อาจแตกตา่งกนัระหวา่งเวอรช์ัน่ทีต่ดิตัง้บนคอมพวิเตอร ์64 บติ และทีต่ดิตัง้
บนคอมพวิเตอร ์32 บติ

Picture Style Editor
คณุสามารถแกไ้ขรปูแบบภาพ สรา้งและบันทกึไฟลข์องรปูแบบภาพตน้ฉบับ 
ซอฟตแ์วรน์ีอ้อกแบบมาสําหรับผูใ้ชง้านขัน้สงูซึง่มปีระสบการณ์ในการจัดการ
ภาพถา่ย

คูม่อืเร ิม่ตน้ใชง้านซอฟตแ์วร ์

ภาพรวมของซอฟตแ์วร์
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คูม่อืเริม่ตน้ใชง้านซอฟตแ์วร์

1 ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร์
 เชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตจากคอมพวิเตอรแ์ละเขา้ถงึเวปไซตแ์คนนอน
ดังตอ่ไปนี้

www.canon.com/icpd
 เลอืกประเทศหรอืภมูภิาคทีค่ณุอาศัยอยู ่และดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร์
 ขยายขอ้มลูของซอฟตแ์วรก์ลับลงบนคอมพวิเตอร์
สําหรับ Windows: คลกิไฟลต์ัวตดิตัง้ทีแ่สดงอยูเ่พือ่เริม่ใชต้วัตดิตัง้
สําหรับ Macintosh: จะมกีารสรา้งและแสดงไฟล ์dmg ปฏบิตัติามขัน้ตอน

ดา้นลา่งนีเ้พือ่เริม่ใชต้ัวตดิตัง้
(1) ดับเบลิคลกิทีไ่ฟล ์dmg

 ไอคอนไดรฟ์และไฟลต์ัวตดิตัง้จะปรากฏขึน้บนเดสกท็์อป
หากไฟลต์ัวตดิตัง้ไมป่รากฏขึน้ ใหด้ับเบลิคลกิทีไ่อคอนไดรฟ์
เพือ่ใหแ้สดง

(2) ดับเบลิคลกิทีไ่ฟลต์ัวตดิตัง้
 ตัวตดิตัง้จะเริม่ทํางาน

2 คลกิ [Easy Installation] และทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอ
เพือ่ตดิต ัง้
 สําหรับ Macintosh ใหค้ลกิ [Install]

การดาวนโ์หลดและตดิต ัง้ซอฟตแ์วร์

 ไมค่วรเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรก์อ่นทีค่ณุจะทาํการตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์
เนือ่งจากอาจทาํใหซ้อฟตแ์วรต์ดิต ัง้อยา่งไมถ่กูตอ้ง

 แมว้า่จะตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์วอรช์ัน่กอ่นหนา้ลงบนคอมพวิเตอรข์องคณุแลว้ ใหทํ้า
ตามขัน้ตอนดา้นลา่งเพือ่ตดิตัง้เวอรช์ัน่ลา่สดุ (เวอรช์ัน่กอ่นจะถกูบันทกึทบัลงไป)
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ตอ้งใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพือ่ดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร ์(ไฟล ์
PDF) จะไมส่ามารถดาวนโ์หลดไดใ้นสภาวะทีไ่มม่กีารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

1 การดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร ์(ไฟล ์PDF)
 เชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตและเขา้ถงึเวปไซตแ์คนนอนดังตอ่ไปนี้

www.canon.com/icpd
 เลอืกประเทศหรอืภมูภิาคทีค่ณุอาศัยอยู ่และดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้าน

2 การดคููม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร ์(ไฟล ์PDF)
 ดับเบลิคลกิคูม่อืการใชง้านทีด่าวนโ์หลด (ไฟล ์PDF) เพือ่เปิดดู
 ตอ้งใช ้Adobe Acrobat Reader DC หรอืตัวแสดง Adobe PDF อืน่ๆ 

(แนะนําใหใ้ชเ้วอรช์ัน่ลา่สดุ) เพือ่ดคููม่อืการใชง้าน (ไฟล ์PDF)
 สามารถดาวนโ์หลด Adobe Acrobat Reader DC ไดฟ้รจีากอนิเทอรเ์น็ต
 หากตอ้งการเรยีนรูก้ารใชต้ัวแสดง PDF โปรดดใูนสว่นชว่ยเหลอืของ
โปรแกรม

การดาวนโ์หลดและดคููม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร ์
(ไฟล ์PDF)
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คณุสามารถใชซ้อฟตแ์วร ์EOS เพือ่ดาวนโ์หลดภาพจากกลอ้งไปยังคอมพวิเตอร ์
โดยทําไดส้องวธิี

1 ตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์(น.511)

2 ใชส้ายเชือ่มตอ่เพือ่เชือ่มตอ่กลอ้ง
เขา้กบัคอมพวิเตอร์
 ตอ่สายเขา้กบัชอ่งสญัญาณดจิติอลบนตัว
กลอ้ง โดยใหส้ญัลักษณ์ <D> หนัไป
ทางดา้นหนา้ของกลอ้ง

 เสยีบปลายอกีดา้นเขา้กบัชอ่ง USB ของ
คอมพวิเตอร์

3 ใช ้EOS Utility เพือ่ดาวนโ์หลดภาพ
 โปรดดคููม่อืการใชง้าน EOS Utility

การดาวนโ์หลดภาพลงในคอมพวิเตอร์

การดาวนโ์หลดโดยเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร์

ในระหวา่งทีเ่ชือ่มตอ่ไรส้าย จะไมส่ามารถเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอรผ์่านสาย
เชือ่มตอ่ได ้
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คณุสามารถใชต้ัวอา่นการด์เพือ่ดาวนโ์หลดภาพลงในคอมพวิเตอร์

1 ตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์(น.511)

2 เสยีบการด์เขา้ไปในชอ่งของตวัอา่น
การด์

3 ใช ้Digital Photo Professional 
เพือ่ดาวนโ์หลดภาพ
 โปรดดคููม่อืการใชง้าน Digital Photo 

Professional

การดาวนโ์หลดภาพโดยใชต้วัอา่นการด์

เมือ่ดาวนโ์หลดภาพจากกลอ้งไปยังคอมพวิเตอรโ์ดยใชต้ัวอา่นการด์แตไ่มใ่ช ้
ซอฟตแ์วร ์EOS ใหค้ัดลอกโฟลเดอร ์DCIM ในการด์ไปยังคอมพวิเตอร์
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ตวัเลข

1280x720 (ภาพเคลือ่นไหว) ............307

1920x1080 (ภาพเคลือ่นไหว) ..........307

อกัษรโรมนั
A (ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ) ................78

Adobe RGB ....................................181

AEB (ถา่ยภาพครอ่ม) .............. 201, 413

AF (โฟกสัอตัโนมัต)ิ
กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัติ.... 120, 125
กลุม่โฟกสัอตัโนมัติ......................128
การโฟกสัอัตโนมัติ.............. 116, 274
จัดองคป์ระกอบภาพ.......................81
จุด AF สวา่งเป็นสแีดง..................119
จุดโฟกสัอตัโนมตัิ ........................120
ตดิตามสี............................ 126, 422
ปรับละเอยีด AF ...........................427
ปุ่ ม AF-ON (เริม่ AF)......................50
วตัถทุีย่ากตอ่การโฟกสั........ 136, 284
วธิโีฟกสัอตัโนมตั.ิ............... 276, 327
สง่เสยีงเตอืน (เสยีงเตอืน)..............66
หลดุโฟกสั ........................... 49, 284
เซนเซอรโ์ฟกสัอตัโนมัติ ...............127
เลอืกจุดโฟกสัอตัโนมตัิ ....... 122, 436
แสงไฟชว่ยปรับโฟกสั ......... 119, 419
โฟกสัดว้ยตนเอง (MF) ........ 137, 288
โฟกสัแบบกากบาท......................127
โฟกสัแบบกากบาทคู่ ...................127
โหมดเลอืกพืน้ที ่AF .... 120, 121, 124

AI FOCUS (AI Focus AF)................118

AI SERVO (AI Servo AF)......... 81, 118
ความไวการตดิตาม ............. 416, 418

ALL-I (สําหรับแกไ้ข/I-only) .............308

Av (ระบคุา่รรูับแสง) .........................194

B (คา้งชตัเตอร)์...............................204

w (ตัง้โหมดถา่ยภาพเอง) ...............445

C (อตัโนมัตแิบบสรา้งสรรค)์.............84

DC Coupler ....................................456

DPOF 
(รปูแบบคําสัง่พมิพร์ะบบดจิติอล) .......380

exFAT ..............................................65

FEB ............................................... 242

GPS ............................................... 474

HD (ภาพเคลือ่นไหว) ...................... 307

HDMI ............................................ 363

HDMI CEC ..................................... 374

HDR .............................................. 207

IPB (มาตรฐาน) .............................. 308

IPB (ออ่น)...................................... 308

JPEG ............................................. 142

LOCK............................................... 54

M (ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง) ... 196, 298

MF (โฟกสัดว้ยตนเอง)............. 137, 288

MOV .............................................. 306

MP4............................................... 306

M-RAW (RAW กลาง) ............. 143, 144

NTSC..................................... 307, 475

ONE SHOT (AF ครัง้เดยีว) ...... 117, 274

P (โปรแกรมระดบัแสงอตัโนมัต)ิ........ 190

PAL ....................................... 307, 475

Q (ควบคมุทัน
ใจ) ................. 56, 106, 265, 305, 361

RAW ..............................142, 143, 144

RAW+JPEG ................................... 142

Servo AF ....................................... 275

Speedlite 9 แฟลช
Speedlite ภายนอก 9 แฟลช
S-RAW (RAW เล็ก) ................ 143, 144

sRGB ............................................. 181

Tv (ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร)์............. 192

Video snapshot ............................. 333

Wi-Fi/NFC ..................................... 474

ก
กดลงครึง่หนึง่ ................................... 50

กดลงจนสดุ ...................................... 50

กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัต.ิ........ 120, 125

กลอ้ง
กลอ้งสัน่ ...................................... 49
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การสัน่เบลอของกลอ้ง .................219
ถอืกลอ้ง .......................................49
ลบการตัง้คา่กลอ้ง .........................68
แสดงการตัง้คา่............................450

กลาง (คณุภาพในการ
บันทกึภาพ).............................143, 395

การดภูาพแบบขยาย .................288, 355

การถา่ยภาพมาโคร ............................97

การประมวลผลภาพ RAW .................390

การแกไ้ขปัญหา...............................481

การด์ ............................... 5, 25, 37, 64
การเตอืนการด์...............................38
ป้องกนัการบันทกึ ..........................37
ฟอรแ์มต.......................................64
ฟอรแ์มตแบบ Low Level ...............65
แกไ้ขปัญหา............................39, 65

การด์ Eye-Fi ...................................457

การด์ SD, SDHC, SDXC 9 การด์
กฬีา .................................................98

เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น ........................405

แกไ้ขความคลาดสี ...........................176

แกไ้ขระดบัแสงบรเิวณขอบภาพ.........175

ข
ขนาดไฟล์...................... 143, 309, 349

ขอ้ควรระวังดา้นความปลอดภยั ............20

ขอ้มลูลขิสทิธิ์..................................186

ค
ครอบตดั (ภาพ)...............................397

ควบคมุแสงพืน้หลัง HDR....................94

ความคมชดั .....................................158

ความละเอยีดสงูสดุ (Full HD)...293, 307

ความอิม่ตวัของสี .............................158

ความเปรยีบตา่ง...............................158

ความไว 9 ความไวแสง ISO
ความไวแสง ISO ............ 148, 296, 299
ขยายความไวแสง ISO.................151
ความเร็วชตัเตอรตํ์า่สดุ .................153
ชว่งการตัง้คา่อตัโนมัต.ิ.................152

ชว่งการตัง้คา่เอง......................... 151
ตัง้คา่อตัโนมัต ิ(อตัโนมัต)ิ............ 150
ระดบัขัน้ในการตัง้คา่.................... 413

คา่เริม่ตน้ .......................................... 68

คําสัง่พมิพ ์(DPOF) ......................... 380

คณุภาพในการบนัทกึภาพ ........ 142, 306

จ
จอ LCD...................................... 24, 40
การปรับความสวา่ง ...................... 386
ตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ............ 55, 451
ปรับหมนุได .้........................... 40, 82
วดัระดบัอเิล็กทรอนกิส์................... 72
เลน่ภาพ..................................... 345
แสดงเมนู ............................. 58, 470

จอ LCD แบบปรับหมนุได .้............ 40, 82

จํานวนพกิเซล................................. 142

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ......... 143, 145

จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้.......... 42, 143, 257

จําลองภาพผลลัพธ.์................. 261, 301

จําลองระดบัแสง.............................. 271

จุด AF ตามแนวภาพ ........................ 421

จุดโฟกสั (จุดโฟกสัอตัโนมตั)ิ ........... 120

ฉ
ฉากกลางคนื ............................... 92, 93

ฉากอตัโนมัตอิจัฉรยิะ......................... 78

ช
ชดเชยแสง ..................................... 200

ชอ่ง USB (ดจิติอล)......................... 513

ชอ่งมองภาพ .................................... 29
ตรวจจับแสงวบูวาบ ....................... 74
ปรับแกส้ายตา .............................. 49
วดัระดบัอเิล็กทรอนกิส์................... 72
แสดงตาราง ................................. 71

ชอ่งสกรยูดึขาตัง้กลอ้ง....................... 27

ชอ่งสญัญาณดจิติอล ................. 26, 513

ชอ่งเสยีบแฟลชภายนอก............ 26, 233

ชารจ์แบตเตอรี่ .................................. 34

ชตัเตอรซ์งิค ์(มา่นชตัเตอรท์ี ่1/2)..... 241
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ชตัเตอรแ์บบแตะ..............................286

ชือ่ไฟล์ ...........................................184

เช็คระยะชดัลกึ................ 195, 256, 261

ซ
ซอฟตแ์วร์ .......................................510

ซอฟตโ์ฟกสั ................... 103, 268, 400

ซงิคม์า่นชตัเตอรท์ีส่อง .....................241

ซงิคม์า่นชตัเตอรแ์รก ........................241

ซเีปีย (ภาพขาวดํา)................. 108, 159

ด
ดนตรฉีากหลัง .................................372

ดบูนเครือ่งรับโทรทัศน์............. 363, 373

เด็ก ..................................................90

ต
ตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง ........... 57, 433

ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย .....................474

ตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ................ 55, 451

ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง........ 196, 298

ตัง้คา่ระบบสว่นตวั ............................410

ตัง้คา่โฟโตบุ้ค๊ .................................384

ตัง้ชว่งเวลาถ่าย ...............................223

ตัง้เวลา .................................. 140, 222

ตัง้เวลา 10 วนิาท ีหรอื 2 วนิาที.........140

ตัง้โหมดถา่ยภาพเอง ........................445

ตัวแสดงการโฟกสั..............................78

ตัวแสดงระดับคา่แสง ................. 29, 451

เตรยีมใชง้านการด์ (ฟอรแ์มต) .............64

เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน ....................351

เตอืนอณุหภมูิ ......................... 290, 343

แตะ ..................................................61

ถ
ถา่ยกลางคนืแบบมอืถอื ......................93

ถา่ยภาพครอ่ม ........................ 168, 201

ถา่ยภาพซอ้น...................................212

ถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล.............221

ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ............................. 138

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ ............. 138

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู ............. 138

ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ ...... 108

ถา่ยภาพตามแสงหรอืบรรยากาศ ....... 112

ถา่ยภาพแบบ Live View ............ 82, 255
FlexiZone - Multi ....................... 279
FlexiZone - Single ..................... 281
การโฟกสัอตัโนมตัิ .............. 116, 274
ควบคมุทันใจ .............................. 265
จํานวนภาพทีถ่า่ยได .้................... 257
จําลองระดับแสง ......................... 271
ถา่ยภาพแบบเงยีบ....................... 272
ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์ ...................... 266
ระยะเวลาวดัแสง ......................... 273
อตัราสว่นภาพ............................. 146
แสดงขอ้มลู ................................ 258
แสดงตาราง................................ 270
โฟกสัดว้ยตนเอง (MF) ................ 288
ใบหนา้+การตดิตาม .................... 277

ถา่ยภาพแบบเงยีบ
ถา่ยภาพ LV แบบเงยีบ................. 272
ถา่ยภาพตอ่เนื่องแบบเงยีบ ........... 138
ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ ............... 138

ถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้าย ............ 244

ถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้ .............. 219

ถา่ยลดแสงวบูวาบ ........................... 179

ท
ทําความสะอาด (เซนเซอรภ์าพ)........ 403

ทําความสะอาดเซนเซอร์ .................. 403

แทน่ชารจ์ ......................................... 34

โทนส.ี................................89, 91, 158

ไทมโ์ซน .......................................... 43

น
นามสกลุไฟล์ .................................. 185

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง ................. 174

เนน้โทนสี ....................................... 174

แนะนําคณุสมบตัิ ............................... 75
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บ
บรเิวณสวา่งโพลน............................351

บคุคลกลางคนื...................................92

เบลอฉากหลัง ...................................86

แบตเตอรี่ ............................. 34, 36, 42

แบตเตอรีก่ร ิ๊ป ............................42, 468

ป
ปกต ิ(คณุภาพในการบันทกึ
ภาพ) ......................................143, 144

ปรับขนาดภาพ.................................395

ปรับละเอยีด ....................................427

ปรับเวลาในฤดรูอ้น .............................44

ปรับแกส้ายตา ...................................49

ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมัติ ...............169

ปลั๊กไฟภายในบา้น...........................456

ป้องกนัฝุ่ นในภาพ ............................403

ป้องกนัภาพ.....................................376

ปิดสวติซอ์ัตโนมัติ........................41, 66

ปุ่ ม
ปุ่ มโหมด ......................................51

ปุ่ ม INFO. ...... 258, 262, 300, 346, 450

ปุ่ มชตัเตอร์........................................50

ปุ่ มหมนุ
ปุ่ มหมนุควบคมุทันใจ .....................52
ปุ่ มหมนุหลัก .................................51

ปุ่ มหมนุควบคมุทันใจ..........................52

ปุ่ มหมนุหลกั......................................51

ปุ่ มอเนกประสงค์ ................................53

ปุ่ มโหมด.....................................30, 51

เปิดรับแสงนาน ................................204

เปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์ ................204

โปรแกรมควบคมุระบบ ......................476

โปรแกรมระดับแสงอตัโนมตัิ..............190

โปรไฟล ์ICC ...................................181

ผ
ผูใ้ชร้เีซ็ตเอง ...................................185

แผง LCD.......................................... 28

แผนผังระบบอปุกรณ์........................ 468

ฝ
ฝาปิดชอ่งมองภาพ ............................ 33

พ
พลังงาน
การชารจ์ ...................................... 34
ขอ้มลูแบตเตอรี่ .......................... 452
จํานวนภาพทีถ่า่ยได .้............. 42, 257
ประสทิธภิาพในการชารจ์ ............. 452
ปลั๊กไฟภายในบา้น...................... 456
ปิดสวติซอ์ตัโนมัติ ......................... 66
ระดบัแบตเตอรี่ ..................... 42, 452

พกิดัสี ............................................ 181

ฟ
ฟอรแ์มต .......................................... 64

ฟังกช์ัน่ทีส่ามารถตัง้คา่ไดต้าม
โหมดถา่ยภาพ ................................ 460

ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์...101, 266, 316, 399

ฟิลเตอรส์รา้งสรรคข์องภาพ
เคลือ่นไหว ..................................... 316
ขาวดําเรา้อารมณ์ ........................ 318
ความทรงจํา ............................... 317
ความฝัน .................................... 317
ภาพยนตรเ์กา่ ............................. 317
เคลือ่นไหวเอฟเฟครเูข็ม .............. 318

แฟลช (Speedlite)
ควบคมุแฟลช ............................. 235
ความเร็วการซงิคแ์ฟลช ............... 234
จดุสมัผัสในการซงิคแ์ฟลช ............. 26
ชดเชยระดับแสงแฟลช 230, 233, 242
ชตัเตอรซ์งิค ์(มา่นชตัเตอรท์ี ่1/2) 241
ตัง้คา่ระบบสว่นตัว ....................... 243
ปิดแฟลช ............................. 83, 107
ระยะทีม่ผีล................................. 229
ลดตาแดง .................................. 230
ล็อคแฟลช FE .................... 232, 233
แฟลชกําหนดเอง ................ 240, 254
แฟลชตอ่ภายนอก ....................... 233
แฟลชในตัวกลอ้ง........................ 228
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โหมดทํางานแฟลช ......................240
ไรส้าย ........................................241

แฟลชทีไ่มใ่ชข่องแคนนอน ...............234

แฟลชในตัวกลอ้ง.............................228

โฟกสั 9 AF
โฟกสัดว้ยตนเอง (MF) ............ 137, 288

โฟกสัอตัโนมัต ิ9 AF
โฟกสัอตัโนมัตจิุดเดยีว .....................120

โฟกสัอตัโนมัตแิบบโซน....................120

โฟกสัอตัโนมัตโิซนกวา้ง...................120

โฟกสัแบบกากบาท ..........................127

โฟกสัแบบกากบาทคู่........................127

โฟกสัแบบเลอืกอตัโนมัต ิ45 จุด ........120

ไฟแสดงสถานะ .................................38

ภ
ภาพ
การลบ........................................378
ขยายภาพ ...................................355
ขอ้มลูการถา่ยภาพ .......................348
ดบูนเครือ่งรับโทรทัศน์ ........ 363, 373
ป้องกนั .......................................376
สไลดโ์ชว์ ...................................369
หมายเลขไฟลภ์าพ ......................184
หมนุภาพดว้ยตนเอง.....................358
หมนุภาพอัตโนมัต.ิ.......................387
ฮสิโตแกรม .................................352
เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน ................351
เลน่ภาพ .....................................345
เลน่ภาพอตัโนมัติ.........................369
เวลาการแสดง ...............................67
แสดงจดุ AF ................................352
แสดงภาพแบบขา้ม (เลอืกดภูาพ)..354
แสดงภาพแบบดชันี .....................353
ใหค้ะแนน ...................................359

ภาพขาวดํา..................... 108, 155, 159

ภาพบคุคล ........................................95

ภาพววิ ..............................................96

ภาพหยาบ ขาว/ดํา.......... 103, 268, 400

ภาพเคลือ่นไหว ...............................293
Servo AF ภาพเคลือ่นไหว ............326

Video snapshot......................... 333
การบันทกึเสยีง ........................... 312
การเพลดิเพลนิกบัภาพเคลือ่นไหว 363
ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว.... 306
ขนาดไฟล์ .................................. 309
ควบคมุทันใจ .............................. 305
ซมูดจิติอลภาพเคลือ่นไหว ........... 311
ดบูนเครือ่งรับโทรทศัน์......... 363, 373
ถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR ............ 314
ถา่ยแบบตัง้คา่ระดบัแสงเอง.......... 298
ถา่ยแบบเปิดรับแสงอัตโนมัติ ........ 294
ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์ ...................... 316
ยน่เวลา ...................................... 319
ระยะเวลาบนัทกึ .......................... 309
ระยะเวลาวดัแสง ......................... 331
ลดระดับเสยีง.............................. 312
ลดเสยีงลม ................................. 312
วธิกีารบบีอัด ............................... 308
วธิโีฟกสัอตัโนมัติ................ 304, 327
อตัราเฟรม .................................. 307
อลับัม้ video snapshot ............... 333
เลน่ภาพ ............................. 363, 365
แกไ้ขฉากแรกและฉากสดุทา้ย ...... 367
แสดงขอ้มลู ................................ 300
แสดงตาราง................................ 331
ไมโครโฟน ......................... 294, 313
ไมโครโฟนภายนอก .................... 313
ล็อค AE ..................................... 295

ภาพเคลือ่นไหวความละเอยีดสงู (HD)307

ภาพเคลือ่นไหวเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม.... 318

ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา ............. 319

ภาษา ............................................... 46

ม
มมุมอง ............................................. 48

เมนู .................................................. 58
การตัง้คา่.................................... 470
ขัน้ตอนการตัง้คา่........................... 59
เมนูสว่นตวั ................................. 440

เมนูสว่นตัว...................................... 440

เมมโมรีก่ารด์ 9 การด์
ไมโครโฟน ............................. 294, 313
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ย
ยางครอบชอ่งมองภาพ .....................220

ร
รหสัขอ้ผดิพลาด ..............................496

ระดับการบันทกึเสยีง ........................312

ระดับขัน้ในการตัง้คา่ระดบัแสง ...........413

ระดับเสยีง (เลน่ภาพเคลือ่นไหว) .......366

ระบบวดิโีอ ..................... 307, 373, 475

ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร์ ....................192

ระบคุา่รรูับแสง .................................194

ระยะเวลาวัดแสง ..............................273

ระยะเวลาแสดงภาพ ...........................67

ระยะใกล .้..........................................97

รเีซ็ตอตัโนมัต.ิ.................................185

รโีมทสวติซ์ .....................................221

รปูแบบภาพ.................... 154, 157, 160

ล
ลดขนาดรรูับแสง............. 195, 256, 261

ลดจดุรบกวน
ความไวแสง ISO สงู....................170
เปิดชตัเตอรน์าน ..........................172

ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน.172

ลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู170

ลดจดุรบกวนถ่ายหลายภาพ ..............170

ลดตาแดง .......................................230

ลดระดบัเสยีง ..................................312

ลดเสยีงลม......................................312

ลบการตัง้คา่กลอ้ง..............................68

ลบภาพ...........................................378

ล็อค AE ..........................................203

ล็อคหลายหนา้ที่................................54

ล็อคแฟลช FE .........................232, 233

ล็อคโฟกสั.........................................81

ละเอยีด (คณุภาพในการบนัทกึภาพ).143, 
144

ลาก..................................................62

ลําโพง ........................................... 365

ลั่นชตัเตอรข์ณะไมม่กีารด์................... 38

ลกูเลน่กลอ้งของเลน่ ....... 104, 269, 401

ลกูเลน่ฟิลเตอร์ ............................... 156

ลกูเลน่ภาพสน้ํีา............... 104, 268, 401

ลกูเลน่ศลิปะคมเขม้ ................. 268, 401

ลกูเลน่โทนส ี(ภาพขาวดํา) .............. 159

เล็ก (คณุภาพในการบันทกึภาพ)143, 395

เลน่ภาพ ......................................... 345

เลน่ภาพอตัโนมัติ ............................ 369

เลนส์ ......................................... 25, 47
ปลดล็อค...................................... 48
แกไ้ขความคลาดสว่น .................. 176
แกไ้ขความคลาดสี ...................... 176
แกไ้ขระดบัแสงบรเิวณขอบภาพ .... 175

เลอืกจุด AF โดยตรง ....................... 436

เลอืกดว้ยตนเอง (จดุโฟกสัอตัโนมัต)ิ. 122

เลอืกอตัโนมัต ิ(จุด AF)............ 120, 125

เลือ่นคา่เอง .................................... 415

เลือ่นคา่โปรแกรม ............................ 191

ว
วดัระดับอเิล็กทรอนกิส์ ....................... 72

วดัแสงบางสว่น ............................... 198

วดัแสงประเมนิทัง้ภาพ ..................... 198

วดัแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ .............. 199

วดัแสงแบบจดุ ................................ 198

วนัที/่เวลา ........................................ 43

วธิใีช .้............................................... 76

ศ
ศลิปะ คมเขม้ HDR.......................... 105

ศลิปะ ลายนูน HDR ......................... 105

ศลิปะ สสีดใส HDR ......................... 105

ศลิปะมาตรฐาน HDR ....................... 104

ส
สง่เสยีงเตอืน (เสยีงเตอืน) ................. 66

สมดลุแสงขาว (WB) ....................... 162
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กําหนดสขีาว (Q) .....................163
กําหนดเอง..................................164
ตามบรรยากาศ (Q) ..................163
ตัง้คา่อณุหภมูสิี ...........................166
ถา่ยครอ่ม....................................168
ปรับแก ้.......................................167
สว่นตวั .......................................165

สมดลุแสงขาวกําหนดเอง (WB) ........166

สมดลุแสงขาวสว่นตัว .......................165

สรา้ง/เลอืกโฟลเดอร์ ........................182

สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง...........................26

สวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสั ..... 47, 137, 288

สายคลอ้ง..........................................33

สายเชือ่มตอ่ ........................... 373, 468

สไลดโ์ชว์........................................369

สญัลักษณ์คะแนน ............................359

เสยีงเตอืนขณะสมัผัส .........................62

แสงสวา่ง (แผง LCD) .........................55

แสงเทยีน..........................................91

แสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ ...................348

แสดงตาราง.............. 71, 270, 331, 347

แสดงภาพทลีะภาพ ..........................346

แสดงภาพเล็กลง..............................353

แสดงภาพแบบขา้ม ..........................354

แสดงภาพแบบดัชนี..........................353

ห
หนา้จอสมัผัส............................ 61, 356

หมายเลขไฟลแ์บบตอ่เนือ่ง ...............184

หมนุ (ภาพ)............................ 358, 387

หมนุภาพแนวตัง้อัตโนมัติ..................387

โหมดขบัเคลือ่น ...............................138

โหมดฉากพเิศษ (SCN) ......................88

โหมดถา่ยภาพ ...................................30
Av (ระบคุา่รรูับแสง) .....................194
B (คา้งชตัเตอร)์ ..........................204
w (ตัง้โหมดถา่ยภาพเอง)...........445
M (ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง)......196
P (โปรแกรมระดับแสงอตัโนมตั)ิ....190

Tv (ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร)์ ........ 192
A (ฉากอัตโนมัตอิัจฉรยิะ) ........... 78
7 (ปิดแฟลช) ............................ 83
C (อตัโนมัตแิบบสรา้งสรรค)์........ 84
8 (ฉากพเิศษ)

P (อาหาร) ............................... 89
C (เด็ก) .................................. 90
x (แสงเทยีน) .......................... 91
6 (บคุคลกลางคนื) ................... 92
F (ถา่ยกลางคนืแบบมอืถอื)....... 93
G (ควบคมุแสงพืน้หลัง HDR).... 94
2 (บคุคล) ............................... 95
3 (ววิ).................................... 96
4 (ระยะใกล)้ ........................... 97
5 (กฬีา) ................................ 98

v (ฟิลเตอรส์รา้งสรรค)์ .............. 101
G (ภาพหยาบ ขาว/ดํา) ........... 103
W (ซอฟตโ์ฟกสั) .................... 103
X (เอฟเฟคเลนสต์าปลา)......... 104
H (ลกูเลน่กลอ้งของเลน่) ....... 104
c (เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม) ........... 104
Z (ลกูเลน่ภาพสน้ํีา) ............... 104
A (ศลิปะมาตรฐาน HDR) ...... 104
B (ศลิปะ สสีดใส HDR) ........ 105
C (ศลิปะ คมเขม้ HDR) ........ 105
D (ศลิปะ ลายนูน HDR) ........ 105
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