
Tคูม่อืการใชง้าน (ไฟล ์PDF) และซอฟตแ์วรส์ามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก
เวปไซตแ์คนนอน (น.4, 596)

คูม่อืการใชง้าน
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EOS 6D Mark II คอืกลอ้งดจิติอลสะทอ้นภาพเลนสเ์ดีย่วทีป่ระกอบดว้ยเซนเซอร ์
CMOS แบบฟลูเฟรม (ประมาณ 35.9 x 24.0 มม.) พรอ้มความละเอยีดทีใ่ชง้านจรงิ
ประมาณ 26.2 ลา้นพกิเซล, หน่วยประมวลผล DIGIC 7, ชว่งความไวแสง ISO 
ปกตติัง้แต ่ISO 100 - ISO 40000 (สําหรับภาพนิง่), ระบบ AF แบบ 45 จดุทีม่ี
ความแมน่ยําและความรวดเร็วสงู (เป็นจดุโฟกสัแบบบวกมากถงึ 45 จดุ), ความเร็ว
ในการบันทกึภาพตอ่เนือ่งสงูสดุประมาณ 6.5 ภาพ/วนิาท,ี การถา่ยภาพแบบ 
Live View, การถา่ยวดิโีอระดับ Full HD, การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา
ระดับ 4K, ระบบ AF แบบ CMOS พกิเซลคู,่ ฟังกช์ัน่ Wi-Fi/NFC/Bluetooth 
(การสือ่สารแบบไรส้าย) และฟังกช์ัน่ GPS

กอ่นเร ิม่การถา่ยภาพ ควรแนใ่จวา่ไดอ้า่นขอ้มลูตอ่ไปนีแ้ลว้
เพือ่หลกีเลีย่งอบุัตเิหตแุละความผดิพลาดในการถา่ยภาพ โปรดอา่น “ขอ้ควร
ระวงัดา้นความปลอดภยั” (น.22-24) และ “ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน” (น.25-27) 
และอา่นคูม่อืนีอ้ยา่งละเอยีดเพือ่ใหแ้น่ใจวา่คณุใชก้ลอ้งไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

อา้งองิคูม่อืนีข้ณะใชง้านกลอ้งเพือ่ใหค้ณุคุน้เคยกบักลอ้งมากยิง่
ข ึน้
ในขณะทีอ่า่นคูม่อืนี ้ใหท้ดลองทําการถา่ยภาพและดผูลทีอ่อกมา ซึง่จะชว่ยให ้
คณุเขา้ใจการทํางานของกลอ้งไดด้ยีิง่ขึน้ ใหเ้ก็บคูม่อืนีไ้ว ้เพือ่คณุสามารถหยบิ
มาดไูดใ้นคราวหลังเมือ่จําเป็น

ทดสอบกลอ้งกอ่นการใชง้านและความรบัผดิชอบ
หลังจากถา่ยภาพ ใหด้ภูาพและตรวจสอบวา่ไดทํ้าการบันทกึภาพเรยีบรอ้ยแลว้ 
หากกลอ้งหรอืเมมโมรีก่ารด์เกดิความผดิพลาด และไมส่ามารถบนัทกึภาพหรอื
ถา่ยโอนภาพไปยังคอมพวิเตอรไ์ด ้แคนนอนไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่ความ
สญูเสยีและความไมส่ะดวกทีเ่กดิขึน้

ลขิสทิธิ์
กฎหมายลขิสทิธิใ์นบางประเทศอาจหา้มมใิหนํ้าภาพบคุคลหรอืวัตถบุางอยา่งที่
คณุบันทกึไวไ้ปใชเ้พือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่ นอกเหนอืจากความบันเทงิสว่นตัว และ
โปรดทราบวา่การแสดงบางอยา่งในทีส่าธารณะ นทิรรศการ ฯลฯ อาจหา้มไมใ่ห ้
มกีารถา่ยภาพ ถงึแมเ้พือ่ความบันเทงิสว่นตวัก็ตาม

บทนํา
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กอ่นเริม่ตน้ใชง้าน ควรตรวจสอบรายการอปุกรณ์ตอ่ไปนีทั้ง้หมดทีจั่ดให ้หากมี
สิง่ใดขาดหายไป โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่ายกลอ้งของคณุ

* มแีทน่ชารจ์แบตเตอรี ่รุน่ LC-E6E ให ้(พรอ้มสายไฟ)
 กลอ้งไมม่สีายเชือ่มตอ่หรอืสาย HDMI มาให้
 กลอ้งไมม่ ีCD-ROM ซอฟตแ์วรม์าให ้
 คูม่อืการใชง้านจะแสดงตามรายการในหนา้ถัดไป
 สําหรับซอฟตแ์วร ์โปรดดหูนา้ 594
 หากคณุซือ้ชดุอปุกรณ์เลนส ์ตรวจสอบดว้ยวา่มเีลนสร์วมอยูค่รบ
 ควรระมัดระวังอยา่ใหอ้ปุกรณ์ตามรายการขา้งตน้สญูหาย
 สําหรับรายการทีแ่ยกจําหน่าย โปรดดแูผนผังระบบอปุกรณ์ (น.514)

รายการอปุกรณ์

แบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N
(พรอ้มฝาครอบป้องกนั)

แทน่ชารจ์แบตเตอรี่
รุน่ LC-E6E*

สายคลอ้งกลอ้ง
(พรอ้มยางครอบชอ่งมองภาพและฝาปิด)

คูม่อืการใชง้านเลนส ์(ไฟล ์PDF) มใีหสํ้าหรับเลนสท์ีแ่ยกจําหน่าย โปรดทราบวา่เมือ่
ซือ้ชดุเลนส ์อปุกรณ์เสรมิบางรายการทีม่าพรอ้มกบัเลนสอ์าจไมต่รงตามทีร่ะบไุวใ้น
คูม่อืการใชง้านเลนส์
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คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้ของกลอ้งและคูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้
ของฟงักช์ ัน่ Wi-Fi (การสือ่สารแบบไรส้าย)

สมดุขนาดเล็กเป็นคูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้ ซึง่ประกอบดว้ย
คูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้ของกลอ้งและคูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้
ของฟงักช์ ัน่ Wi-Fi
สามารถดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้านแบบละเอยีดเพิม่เตมิ (ไฟล ์PDF) 
ไดจ้ากเวปไซตข์อง Canon ลงในคอมพวิเตอรข์องคณุ เป็นตน้

สามารถดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้าน (ไฟล ์PDF) ไดจ้ากเวปไซตข์อง Canon ลง
ในคอมพวิเตอรข์องคณุ เป็นตน้

 เวปไซตด์าวนโ์หลดคูม่อืการใชง้าน (ไฟล ์PDF):
• คูม่อืการใชง้านกลอ้ง
• คูม่อืการใชง้านฟงักช์ ัน่ Wi-Fi (การสือ่สารแบบไรส้าย)

 www.canon.co.th/localizedmanual

คูม่อืการใชง้าน

การดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้าน (ไฟล ์PDF)

 ตอ้งใช ้Adobe Acrobat Reader DC หรอืตวัแสดง Adobe PDF อืน่ๆ 
(แนะนําใหใ้ชเ้วอรช์ ัน่ลา่สดุ) เพือ่ดคููม่อืการใชง้าน (ไฟล ์PDF)

 สามารถดาวนโ์หลด Adobe Acrobat Reader DC ไดฟ้รจีากอนิเทอรเ์น็ต
 ดบัเบลิคลกิคูม่อืการใชง้านทีด่าวน์โหลด (ไฟล ์PDF) เพือ่เปิดดู
 หากตอ้งการเรยีนรูก้ารใชซ้อฟตแ์วร ์PDF โปรดดใูนสว่นชว่ยเหลอืของซอฟตแ์วร ์
เป็นตน้

www.canon.co.th/localizedmanual
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คณุสามารถใชก้ารด์ตอ่ไปนีร้ว่มกบักลอ้งไดโ้ดยไมม่ขีอ้จํากดัดา้นความจขุองการด์ 
หากการด์ทีใ่ชเ้ป็นการด์ใหมห่รอืเคยฟอรแ์มต (เตรยีมใชง้าน) โดยใช้
กลอ้งตวัอืน่หรอืคอมพวิเตอร ์ควรฟอรแ์มตการด์ดว้ยกลอ้งนีก้อ่น (น.70)

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

เมือ่ทําการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ควรใชก้ารด์ความจสุงูทีม่ปีระสทิธภิาพดพีอ 
(ความเร็วในการเขยีนและการอา่นเพยีงพอ) เพือ่ใหส้ามารถใชค้ณุภาพการบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหวได ้สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 343

การด์ทีร่องรบั

การด์ทีส่ามารถบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

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

1 ใสแ่บตเตอรี ่(น.42)
หลังจากซือ้กลอ้งมาแลว้ ใหช้ารจ์
แบตเตอรีเ่พือ่เริม่ใชง้าน (น.40)

2 ใสก่ารด์ (น.43)
หนัฉลากของการด์ไปทางดา้น
หลังของกลอ้ง แลว้เสยีบลงใน
ชอ่งจนสดุ

3 ตดิเลนส ์(น.53)
จัดตําแหน่งจดุอา้งองิสแีดงบนตัวเลนส์
ใหต้รงกบัจดุอา้งองิสแีดงบนตัวกลอ้ง
เพือ่ทําการตดิเลนส์

4 ปรบัสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของ
เลนสไ์ปที ่<AF> (น.53)

5 ปรบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่
<1> จากน ัน้ต ัง้คา่โหมดถา่ย
ภาพเป็น <A> (น.47)
หมนุปุ่ มโหมดในขณะทีก่ดปุ่ มตรงกลาง
คา้งไว ้

กลอ้งจะปรับการตัง้คา่ตา่งๆ ทีจํ่าเป็นโดย
อัตโนมตัิ

m 22

22
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คูม่อืเริม่ตน้ใชง้านอยา่งรวดเร็ว

6 พลกิจอ LCD ออกมา (น.46)
เมือ่จอ LCD แสดงหนา้จอการตัง้คา่
วันที/่เวลา/โซน โปรดดหูนา้ 49

7 โฟกสัไปยงัวตัถ ุ(น.56)
มองผา่นชอ่งมองภาพและเล็งใหตํ้าแหน่ง
กลางชอ่งมองภาพตรงกับวตัถุ

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ และกลอ้งจะ
ทําการโฟกสัทีว่ตัถุ

8 ถา่ยภาพ (น.56)
กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ

9 ดภูาพ
ภาพทีเ่พิง่ถา่ยจะแสดงบนจอ LCD เป็น
เวลาประมาณ 2 วนิาที

หากตอ้งการแสดงภาพอกีครัง้ ใหก้ดปุ่ ม 
<x> (น.388)

 สําหรับการถา่ยภาพดว้ยการมองจอ LCD โปรดด ู“การถา่ยภาพแบบ Live 
View” (น.289)

 หากตอ้งการดภูาพทีไ่ดถ้า่ยไว ้โปรดด ู“การเลน่ภาพ” (น.388)
 หากตอ้งการลบภาพ โปรดด ู“การลบภาพ” (น.430)
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ไอคอนในคูม่อืนี้
<6> : หมายถงึ ปุ่ มหมนุหลัก
<5> : หมายถงึ ปุ่ มหมนุควบคมุทันใจ
<9> : หมายถงึ ปุ่ มอเนกประสงค์
<W><X><Y><Z> : หมายถงึ ทศิทางของการเปลีย่นหรอืการเลือ่น เมือ่กดที่

ปุ่ มอเนกประสงค์
<0> : หมายถงึ ปุ่ มปรับการตัง้คา่
0/9/4/ : เมือ่คณุกดปุ่ มควบคมุการทํางาน หมายถงึ ระยะเวลา
7/8 (เป็นวนิาท)ี ทีก่ารตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งจะยังคงมผีล หลังจาก

ทีค่ณุปลอ่ยนิว้ออกจากปุ่ ม 
เวลาทีร่ะบจุะเป็น 4 วนิาท,ี 6 วนิาท,ี 8 วนิาท,ี 10 วนิาท ี
หรอื 16 วนิาที

* นอกเหนอืไปจากขา้งตน้นี ้ไอคอนและสญัลักษณ์ตา่งๆ ทีใ่ชก้บัปุ่ มของกลอ้งและทีแ่สดง
บนจอ LCD ยังจะนํามาใชใ้นคูม่อืนีด้ว้ย เมือ่กลา่วถงึการดําเนนิการและฟังกช์ัน่การทํางาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง

3 : หมายถงึ ฟังกช์ัน่นัน้สามารถปรับเปลีย่นการตัง้คา่ไดโ้ดยการกดปุ่ ม 
<M>

M : ไอคอนนีท้ีด่า้นขวาบรเิวณหวัขอ้ของหนา้ หมายถงึ ฟังกช์ัน่นัน้สามารถ
ใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์(<d>, <s>, <f>, 
<a> และ <F>)

(น.***) : อา้งองิหมายเลขของหนา้ทีม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ
: คําเตอืนเพือ่ป้องกนัปัญหาในการถา่ยภาพ
: ขอ้มลูเสรมิ
: เคล็ดลับหรอืคําแนะนําสําหรับการถา่ยภาพใหด้ยีิง่ขึน้
: คําแนะนําในการแกไ้ขปัญหา

ขอ้ควรทราบเกีย่วกบัคาํแนะนําการใชง้านและภาพตวัอยา่ง
การทํางานทัง้หมดทีอ่ธบิายในคูม่อืนี ้ถอืวา่สวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งปรับเป็น <1> 
และสวติซ ์<R> ปรับลงดา้นลา่ง (ปลดล็อคการทํางานหลายหนา้ที)่ 
(น.47, 59)

ถอืวา่ไดป้รับการตัง้คา่เมนูทัง้หมดและการตัง้คา่ระบบสว่นตัวตา่งๆ ไวท้ีค่า่มาตรฐาน
ของกลอ้งแลว้

ภาพประกอบเพือ่เป็นตัวอยา่งในคูม่อืนี ้แสดงกลอ้งทีต่ดิเลนส ์EF50mm f/1.4 USM
ภาพตัวอยา่งทีแ่สดงบนกลอ้งและทีใ่ชใ้นคูม่อืนีม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่ประกอบคําแนะนํา
ในการใชง้านเทา่นัน้

สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นคูม่อืนี้
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ตดิตามสี  น.142
ปรบัละเอยีด AF  น.491
การโฟกสัดว้ยตนเอง  น.154
MF อเิล็กทรอนกิส์  น.155

การวดัแสง
โหมดวดัแสง  น.243

การขบัเคลือ่น
โหมดขบัเคลือ่น  น.156
การต ัง้เวลา  น.159
จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ  น.167

ดชันแีสดงคณุสมบตั ิ
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ดชันแีสดงคณุสมบตัิ

การต ัง้คา่การบนัทกึภาพ
สรา้ง/เลอืกโฟลเดอร์  น.209
การกําหนดหมายเลข
ไฟลภ์าพ  น.211

คณุภาพของภาพ
คณุภาพในการบนัทกึภาพ  น.162
ความไวแสง ISO 

(ภาพนิง่)  น.170
รปูแบบภาพ  น.176
สมดลุแสงขาว  น.185
การปรบัแสงเหมาะสม
อตัโนมตั ิ  น.194

การลดจดุรบกวนจาก 
ความไวแสง ISO สงู  น.195

การลดจดุรบกวนจาก
การเปิดชตัเตอรน์าน  น.197

การเนน้โทนภาพ
บรเิวณสวา่ง  น.199

การแกไ้ข ความคลาด
เคลือ่นของเลนส์  น.200

ลดแสงวบูวาบ  น.206
พกิดัสี  น.208

การถา่ยภาพ
โหมดถา่ยภาพ  น.35
• โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน  น.35
• โหมด SCN  น.108
• โหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค์ น.36

อตัราสว่นภาพ  น.168
โหมด HDR  น.253
ถา่ยภาพซอ้น  น.258
การถา่ยภาพโดยล็อค
กระจกขึน้  น.265

การต ัง้เวลาคา้งชตัเตอรไ์ว ้  น.251
การต ัง้ชว่งเวลาถา่ย  น.267
เช็คระยะชดัลกึ  น.240
รโีมทสวติซ์  น.276
รโีมทคอนโทรล  น.271
• การจบัคู่  น.273

ควบคมุทนัใจ  น.61
ล็อคหลายหนา้ที่  น.88
รหสัขอ้ผดิพลาด  น.567

ระดบัแสง
การชดเชยแสง  น.245
การชดเชยแสงโดยใช ้

M+ISO อตัโนมตั ิ  น.242
การถา่ยภาพครอ่ม  น.247
การล็อคการเปิดรบัแสง  น.249
เลือ่นคา่เอง  น.473

GPS
GPS  น.217
บนัทกึ  น.228
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ดัชนีแสดงคณุสมบตัิ

แฟลช
แฟลชภายนอก  น.278
ชดเชยระดบัแสงแฟลช  น.278
ล็อคแฟลช FE  น.278
ต ัง้คา่ระบบแฟลช  น.281
ต ัง้คา่ระบบสว่นตวัของ
แฟลช  น.286

การถา่ยภาพแบบ Live View
การถา่ยภาพแบบ 

Live View  น.289
ระบบการโฟกสัอตัโนมตั ิ  น.305
วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ  น.308
ชตัเตอรแ์บบแตะ  น.319
การดภูาพแบบขยาย  น.317
การโฟกสัดว้ยตนเอง  น.321
จําลองระดบัแสง  น.303
ถา่ยภาพ LV แบบเงยีบ  น.303

การถา่ยภาพเคลือ่นไหว
การถา่ยภาพแบบเปิด
รบัแสงอตัโนมตั ิ  น.326

การถา่ยภาพแบบต ัง้คา่
ระดบัแสงดว้ยตนเอง  น.330

ความไวแสง ISO 
(ภาพเคลือ่นไหว)  น.372

วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ  น.308
Servo AF ภาพเคลือ่นไหว น.373
ความไวตดิตาม Servo AF 
ภาพเคลือ่นไหว  น.375

ความเร็ว Servo AF 
ภาพเคลือ่นไหว  น.376

คณุภาพการบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหว  น.341

ภาพเคลือ่นไหว HDR  น.348
ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่
เวลา  น.349

Video snapshot  น.361
การบนัทกึเสยีง  น.346
ไมโครโฟน  น.347
ลดเสยีงลม  น.346
ลดระดบัเสยีง  น.347
การถา่ยภาพดว้ยรโีมท
คอนโทรล  น.381
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ดชันแีสดงคณุสมบตัิ

การเลน่ภาพ
ระยะเวลาแสดงภาพ  น.74
การแสดงภาพทลีะภาพ  น.388
การแสดงขอ้มลู 
การถา่ยภาพ  น.391

การแสดงภาพแบบดชันี  น.399
การเรยีกดภูาพ 

(การแสดงภาพแบบขา้ม)  น.400
การต ัง้คา่เงือ่นไข 
การคน้หาภาพ  น.402

การดภูาพแบบขยาย  น.404
การหมนุภาพ  น.408
การป้องกนั  น.409
คะแนน  น.412
การเลน่ภาพเคลือ่นไหว  น.419
แกไ้ขฉากแรกและฉาก
สดุทา้ยของภาพเคลือ่นไหว น.422

สไลดโ์ชว์  น.424
ดภูาพบนเครือ่งรบั
โทรทศัน์  น.427

การลบ  น.430
การเลน่ภาพแบบสมัผสั  น.406
ควบคมุทนัใจ  น.415

การแกไ้ขภาพ
ประมวลผลภาพ RAW  น.438
ปรบัขนาด JPEG  น.444
ครอบตดั JPEG  น.446

การพมิพ ์/ การต ัง้คา่โฟโตบุ้ค๊
คําส ัง่พมิพ ์(DPOF)  น.458
การต ัง้คา่โฟโตบุ้ค๊  น.464

ผูใ้ชก้าํหนดเอง
การต ัง้คา่ระบบสว่นตวั 

(C.Fn)  น.469
ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง  น.497
เมนูสว่นตวั  น.505
ต ัง้โหมดถา่ยภาพเอง  น.510

การทําความสะอาดเซนเซอรแ์ละ
การลดฝุ่ น
ทาํความสะอาดเซนเซอร์  น.450
ผนวกขอ้มลูการลบภาพฝุ่ น น.452
ทาํความสะอาดเซนเซอร์
ดว้ยตนเอง  น.455

ซอฟตแ์วร ์
คูม่อืเร ิม่ตน้ใชง้าน
ซอฟตแ์วร์  น.594

คูม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร ์
คูม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร์  น.597

ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi/NFC/Bluetooth
คูม่อืการใชง้านฟงักช์ ัน่ Wi-Fi 

(การสือ่สารแบบไรส้าย)
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ขอ้ควรระวงัตอ่ไปนีม้ไีวเ้พือ่ป้องกนัอนัตรายหรอืการบาดเจ็บตอ่ตัวคณุและผูอ้ ืน่ 
โปรดแน่ใจวา่ไดเ้ขา้ใจและปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัตอ่ไปนีก้อ่นทําการใชง้านผลติภัณฑ ์
หากคณุตรวจพบการทํางานผดิปกต ิปญัหา หรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้
กบัผลติภณัฑ ์โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารของแคนนอนใกลบ้า้นหรอืตวัแทน
จําหนา่ยทีค่ณุทําการซือ้ผลติภณัฑน์ีด้ว้ย

ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั

  คาํเตอืน: โปรดปฏบิตัติามคําเตอืนดา้นลา่งนี ้มฉิะน ัน้ อาจสง่ผลตอ่ชวีติ
หรอืการบาดเจ็บอยา่งรนุแรง

 เพือ่ป้องกนัการเกดิไฟไหม ้ความรอ้นสงู การร่ัวซมึของสารเคม ีการระเบดิ และไฟฟ้าชอ็ต 
โปรดปฏบิตัติามคําแนะนําดา้นลา่งนี้:
• หา้มใชแ้บตเตอรี ่แหลง่พลังงาน หรอือปุกรณ์เสรมิใดๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นคูม่อืการใชง้านนี ้
หา้มใชแ้บตเตอรีท่ีทํ่าขึน้เองหรอืมกีารดัดแปลง หรอืผลติภัณฑท์ีเ่สยีแลว้

• หา้มใสแ่บตเตอรีข่ัว้บวกและลบผดิดา้น
• หา้มลัดสายไฟฟ้า ถอดแยกชิน้สว่น หรอืดัดแปลงแบตเตอรี ่หา้มใชค้วามรอ้นหรอืทําการ
บดักรแีบตเตอรี ่หา้มใหแ้บตเตอรีส่มัผัสกับเปลวไฟหรอืโดนน้ํา หา้มใหแ้บตเตอรีไ่ดรั้บการ
กระแทกอยา่งรนุแรง

• หา้มชารจ์แบตเตอรีใ่นทีท่ีม่อีณุหภมูนิอกเหนอืจากชว่งอณุหภมูกิารชารจ์ (การทํางาน) ที่
กําหนด และหา้มชารจ์แบตเตอรีเ่กนิเวลาทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการใชง้าน

• หา้มสอดใสว่ัตถแุปลกปลอมทีเ่ป็นโลหะตรงสว่นทีม่จีดุสมัผัสอเิล็กทรอนกิสข์องกลอ้ง 
อปุกรณ์เสรมิ ชอ่งเสยีบสายเชือ่มตอ่ เป็นตน้

 เมือ่ตอ้งการทิง้แบตเตอรี ่ใหปิ้ดฉนวนตรงขัว้ไฟฟ้าดว้ยเทป การสมัผัสกบัวตัถทุีเ่ป็นโลหะหรอื
แบตเตอรีก่อ้นอืน่อาจทําใหเ้กดิไฟไหมห้รอืระเบดิ

 หากเกดิความรอ้นสงู มคีวัน หรอืกลิน่ออกมาในระหวา่งการชารจ์แบตเตอรี ่ใหถ้อดปลั๊กแทน่
ชารจ์แบตเตอรีอ่อกจากเตา้รับทนัทเีพือ่หยดุชารจ์ มฉิะนัน้ อาจทําใหเ้กดิไฟไหม ้ความเสยีหาย
จากความรอ้น หรอืไฟฟ้าชอ็ตได ้

 หากแบตเตอรีเ่กดิการร่ัวซมึ มกีารเปลีย่นส ีรปูทรง หรอืมคีวันและกลิน่ ใหถ้อดออกทนัท ีและ
ระวังความรอ้นในขณะสมัผัสกอ้นแบตเตอรีด่ว้ย หากคณุยงัคงทําการใชง้านตอ่ไป อาจทําให ้
เกดิไฟไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต หรอืการเผาไหมไ้ด ้

 ป้องกนัอยา่ใหส้ารทีร่ั่วซมึจากกอ้นแบตเตอรีส่มัผัสกบัดวงตา ผวิหนัง และเสือ้ผา้ เพราะอาจทํา
ใหต้าบอดหรอืเป็นอนัตรายตอ่ผวิหนัง หากสารทีร่ั่วซมึเกดิสมัผัสกับดวงตา ผวิหนัง หรอืเสือ้ผา้ 
ใหล้า้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ําสะอาดโดยไมข่ดัถ ูและรบีไปพบแพทยท์นัที

 หา้มวางสายไฟไวใ้กลก้บัแหลง่กําเนดิความรอ้น เพราะอาจทําใหส้ายผดิรปูรา่งหรอืฉนวนกนั
ความรอ้นละลาย และเป็นสาเหตใุหเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต

 อยา่จับกลอ้งตรงตําแหน่งเดมิเป็นระยะเวลานาน ถงึแมว้า่กลอ้งจะไมร่อ้นมาก การสมัผัสกบัตัว
กลอ้งสว่นเดมิเป็นเวลานาน อาจทําใหผ้วิหนังมผีืน่แดงหรอืเม็ดพพุอง เนื่องจากรอยแผลไหม ้
แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งเมือ่ใชก้ลอ้งในสถานทีท่ีร่อ้นจัด หรอืสําหรับบคุคลทีม่ปัีญหาระบบ
ไหลเวยีนโลหติหรอืผวิหนังทีแ่พง้า่ย

 หา้มยงิแฟลชถา่ยภาพผูท้ีกํ่าลังขบัรถหรอืยานพาหนะอืน่ๆ เพราะอาจทําใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้
 เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านกลอ้งหรอือปุกรณ์เสรมิ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดถ้อดแบตเตอรีแ่ละดงึปลั๊ก

สายไฟและสายเชือ่มตอ่ออกจากอปุกรณ์กอ่นทําการจัดเก็บ เพือ่ป้องกนัไฟฟ้าชอ็ต ความรอ้นสงู 
ไฟไหม ้และการกดักรอ่น
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ขอ้ควรระวังดา้นความปลอดภัย

 หา้มใชอ้ปุกรณ์ในทีม่กีา๊ซไวไฟ เพือ่ป้องกนัการระเบดิหรอืไฟไหม ้
 หากคณุทําอปุกรณ์ตกหลน่และแตกหักจนเห็นชิน้สว่นภายใน หา้มสมัผัสชิน้สว่นภายในอปุกรณ์

ทีเ่ห็น เนือ่งจากอาจถกูไฟฟ้าชอ็ตได ้
 หา้มถอดแยกชิน้สว่นหรอืดัดแปลงอปุกรณ์ เพราะชิน้สว่นภายในทีม่แีรงดนัไฟฟ้าสงูอาจทําให ้

เกดิไฟฟ้าชอ๊ต
 หา้มมองไปทีด่วงอาทติยห์รอืแหลง่กําเนดิแสงทีส่วา่งจา้ผา่นกลอ้งหรอืเลนส ์เพราะอาจทําให ้

สายตาเสยี
 เก็บอปุกรณ์ใหพ้น้มอืเด็กและทารก รวมทัง้ขณะกําลงัใชง้าน เพราะอาจเกดิอบุตัเิหตจุากสาย

คลอ้งหรอืสายไฟรัดพัน ทําใหห้ายใจไมอ่อก ไฟฟ้าชอ็ต หรอืบาดเจ็บ การหายใจไมอ่อกหรอื
บาดเจ็บอาจเกดิขึน้ไดเ้มือ่เด็กหรอืทารกกลนืสว่นประกอบของกลอ้งหรอือปุกรณ์เสรมิเขา้ไป 
หากเด็กหรอืทารกกลนืสว่นประกอบหรอือปุกรณ์เสรมิเขา้ไป ใหร้บีพบแพทยท์นัที

 หา้มใชง้านหรอืเก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยฝุ่ นหรอืมคีวามชืน้ นอกจากนัน้ใหเ้ก็บแบตเตอรี่
ไวห้า่งจากวตัถทุีเ่ป็นโลหะพรอ้มกับสวมฝาครอบป้องกนัเพือ่ไมทํ่าใหเ้กดิการลัดวงจร ซึง่เป็น
การป้องกันไฟไหม ้ความรอ้นสงู ไฟฟ้าชอ็ต และการเผาไหม ้

 กอ่นทีจ่ะใชก้ลอ้งบนเครือ่งบนิหรอืในโรงพยาบาล ควรตรวจสอบวา่มกีารอนุญาตหรอืไม ่คลืน่
แมเ่หล็กไฟฟ้าทีป่ลอ่ยออกมาจากกลอ้ง อาจรบกวนอปุกรณ์การบนิหรอือปุกรณ์ทางการแพทย์
ของโรงพยาบาล

 เพือ่ป้องกนัไฟไหมแ้ละไฟฟ้าชอ็ต ใหป้ฏบิตัติามคําแนะนําดา้นลา่งนี้
• ควรเสยีบปลั๊กไฟเขา้จนสดุเสมอ
• หา้มจับปลั๊กไฟในขณะทีม่อืเปียก
• เมือ่ถอดปลั๊กไฟ ใหจั้บหวัปลั๊กใหแ้น่นและดงึออกโดยไมด่งึทีส่าย
• หา้มขดูขดี ตดั หรอืงอสายไฟมากเกนิไป หรอืวางของหนักทบัสายไฟ และหา้มบดิหรอืผกู
สายไฟ

• หา้มเสยีบปลั๊กไฟมากจนเกนิไปทีเ่ตา้รับเดยีวกนั
• หา้มใชส้ายไฟฟ้าทีส่ายชํารดุหรอืฉนวนกนัความรอ้นเสยีหาย

 ถอดปลั๊กไฟออกเป็นครัง้คราว และเชด็ฝุ่ นบรเิวณเตา้รับดว้ยผา้แหง้ หากบรเิวณโดยรอบเต็มไป
ดว้ยฝุ่ น ความชืน้ หรอืรอยน้ํามัน ฝุ่ นบนเตา้รับอาจเปียกชืน้และกอ่ใหเ้กดิไฟฟ้าลัดวงจร ซึง่เป็น
สาเหตขุองไฟไหม ้

 หา้มตอ่แบตเตอรีโ่ดยตรงเขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าหรอืทีจ่ดุบหุรีใ่นรถยนต ์แบตเตอรีอ่าจเกดิการร่ัวซมึ 
เกดิความรอ้นสงู หรอืระเบดิ ซึง่เป็นสาเหตขุองไฟไหม ้การเผาไหม ้หรอืการบาดเจ็บ

 หากเด็กใชง้านผลติภณัฑน์ี ้ผูป้กครองจําเป็นตอ้งใหคํ้าแนะนําเกีย่วกบัวธิกีารใชผ้ลติภณัฑอ์ยา่ง
ละเอยีด ควบคมุดแูลระหวา่งทีเ่ด็กๆ ใชง้านผลติภณัฑ ์การใชง้านทีไ่มถ่กูตอ้งอาจสง่ผลใหเ้กดิ
ไฟฟ้าชอ็ตหรอืการบาดเจ็บ

 หา้มทิง้เลนสห์รอืเลนสท์ีต่ดิอยูก่บักลอ้งไวก้ลางแดดโดยไมส่วมฝาปิดหนา้เลนส ์เพราะเลนส์
อาจรวมแสงอาทติยจ์นเกดิการสะสมความรอ้นและเป็นสาเหตใุหเ้กดิไฟไหม ้

 หา้มใชผ้า้คลมุหรอืหอ่หุม้ผลติภณัฑน์ี้ขณะใชง้าน เพราะอาจกกัความรอ้นไวภ้ายใน และทําให ้
อปุกรณ์ผดิรปูรา่งหรอืเกดิไฟไหม ้

 ระวงัอยา่ทําใหก้ลอ้งเปียก หากคณุทํากลอ้งตกลงไปในน้ํา หรอืหากน้ําหรอืโลหะเขา้ไปในกลอ้ง 
ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกทันท ีเพือ่เป็นการป้องกนัไฟไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต และการเผาไหม ้

 หา้มใชท้นิเนอรผ์สมส ีเบนซนิ หรอืสารทีม่ตีัวทําละลายอนิทรยีใ์นการทําความสะอาดผลติภณัฑ ์
เพราะอาจทําใหเ้กดิไฟไหมห้รอืเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ
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ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั

 ขอ้ควรระวงั: ปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัตอ่ไปนี ้มฉิะน ัน้ อาจทําใหเ้กดิการบาดเจ็บ
ตอ่รา่งกายหรอืความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิ

 หา้มใชห้รอืเก็บผลติภัณฑใ์นสถานทีท่ีม่อีณุหภมูสิงู เชน่ ในรถทีจ่อดตากแดดอยู ่ผลติภณัฑ์
อาจรอ้นจัดและทําใหเ้กดิการเผาไหม ้ทัง้อาจทําใหแ้บตเตอรีเ่กดิการร่ัวซมึหรอืระเบดิ ซึง่จะลด
ประสทิธภิาพการทํางานหรอืลดอายกุารใชง้านของผลติภณัฑล์ง

 หา้มโยกยา้ยกลอ้งไปมาหากกลอ้งตดิอยูก่บัขาตัง้กลอ้ง อาจทําใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอือบุตัเิหต ุ
และควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขาตัง้กลอ้งนัน้แข็งแรงพอทีจ่ะรองรับกลอ้งและเลนส์

 หา้มทิง้ผลติภณัฑไ์วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูตํิา่เป็นระยะเวลานาน ผลติภณัฑจ์ะเกดิความเย็นและอาจ
ทําใหเ้กดิการบาดเจ็บหากสมัผัส

 หา้มยงิแฟลชถา่ยภาพใกลด้วงตา อาจทําอนัตรายกับดวงตา
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การดแูลรกัษากลอ้ง
 กลอ้งเป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามละเอยีดแมน่ยํา อยา่ทําตกหรอืทําใหก้ลอ้งโดนกระทบ
กระแทก

 กลอ้งนีไ้มม่รีะบบกนัน้ําและไมส่ามารถใชง้านใตน้ํ้าได ้
 เพือ่ทําใหก้ารป้องกนัฝุ่ นและของเหลวเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ใหปิ้ดฝาปิด
ชอ่งเชือ่มตอ่อปุกรณ์ ฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี ่ฝาครอบชอ่งใสก่ารด์ และฝาปิดอืน่ๆ 
ทัง้หมดใหแ้น่น

 กลอ้งน้ีถกูออกแบบมาใหส้ามารถป้องกนัฝุ่ นและของเหลวได ้โดยจะป้องกนัไมใ่หท้ราย
ฝุ่ น สิง่สกปรก หรอืน้ําทีห่กลงบนกลอ้งหลดุเขา้ไปภายในตัวกลอ้ง แตไ่มส่ามารถป้องกนั
สิง่สกปรก ฝุ่ น น้ํา หรอืเกลอืไมใ่หห้ลดุเขา้ไปภายในตวักลอ้งไดท้ัง้หมด ดังนัน้จงึควร
ระวงัไมใ่หส้ ิง่สกปรก ฝุ่ น น้ํา หรอืเกลอืตดิกบักลอ้งเทา่ทีเ่ป็นไปได ้

 หากกลอ้งมน้ํีาตดิอยู ่ใหเ้ช็ดดว้ยผา้ทีแ่หง้และสะอาด หากกลอ้งมสี ิง่สกปรก ฝุ่ น หรอื
เกลอืตดิอยู ่ใหเ้ช็ดดว้ยผา้สะอาดชบุน้ําบดิหมาดๆ

 การใชก้ลอ้งในทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยสิง่สกปรกหรอืฝุ่ นอาจทําใหก้ลอ้งทํางานผดิปกติ
 ขอแนะนําใหทํ้าความสะอาดตัวกลอ้งหลังจากการใชง้าน การทีม่สี ิง่สกปรก ฝุ่ น น้ํา หรอื
เกลอืตดิคา้งอยูบ่นกลอ้งอาจทําใหก้ลอ้งทํางานผดิปกติ

 หากคณุทํากลอ้งตกน้ําโดยไมตั่ง้ใจหรอืกงัวลวา่อาจมคีวามชืน้ (น้ํา) สิง่สกปรก ฝุ่ นหรอื
เกลอืหลดุเขา้ไปภายในตัวกลอ้ง ใหร้บีขอคําปรกึษาจากศนูยบ์รกิารของแคนนอนใกล ้
บา้นทนัที

 หา้มวางกลอ้งทิง้ไวใ้กลก้บัสิง่ทีม่สีนามแมเ่หล็กแรงสงู เชน่ แมเ่หล็กหรอืมอเตอรไ์ฟฟ้า 
และหลกีเลีย่งการใชง้านและวางกลอ้งใกลก้บัสิง่ทีก่ระจายคลืน่วทิยคุวามถีส่งู เชน่ 
เสาอากาศขนาดใหญ ่บรเิวณทีม่สีนามแมเ่หล็กแรงสงู อาจทําใหก้ลอ้งทํางานผดิพลาด
หรอืทําลายขอ้มลูภาพได ้

 อยา่วางกลอ้งไวใ้นทีซ่ ึง่มคีวามรอ้นสงู เชน่ ภายในรถทีจ่อดไวก้ลางแดด อณุหภมูทิี่
สงูเกนิไปอาจทําใหก้ลอ้งทํางานผดิปกติ

 กลอ้งประกอบดว้ยวงจรไฟฟ้าทีม่คีวามละเอยีดซบัซอ้น อยา่พยายามแยกชิน้สว่นของ
กลอ้งดว้ยตวัเอง

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน
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ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

 อยา่ปิดกัน้การทํางานของกระจกสะทอ้นภาพดว้ยนิว้มอืหรอืวตัถอุืน่ การกระทําเชน่นัน้
อาจทําใหก้ลอ้งทํางานผดิปกติ

 ใชเ้พยีงเครือ่งเป่าลมทัว่ไปเพือ่เป่าฝุ่ นออกจากเลนส ์ชอ่งมองภาพ กระจกสะทอ้นภาพ 
ฉากปรับโฟกสั ฯลฯ หา้มใชน้ํ้ายาทีม่ตีวัทําละลายอนิทรยีใ์นการทําความสะอาดกลอ้ง
หรอืเลนส ์สําหรับคราบสกปรกทีเ่กาะแน่น ใหนํ้ากลอ้งไปยังศนูยบ์รกิารของแคนนอน
ใกลบ้า้น

 อยา่ใชน้ิว้มอืแตะบรเิวณจดุสมัผัสอเิล็กทรอนกิสข์องกลอ้ง เพือ่ป้องกนัการสกึหรอ 
การสกึหรอของจดุสมัผัสอาจทําใหก้ลอ้งทํางานผดิปกตไิด ้

 เมือ่นํากลอ้งออกจากหอ้งทีเ่ย็นไปยังหอ้งทีอุ่น่ในทนัททีนัใด อาจเกดิการควบแน่น
เป็นหยดน้ําหยดเล็กๆ บนกลอ้งและชิน้สว่นภายใน เพือ่ป้องกนัการควบแน่น ควรนํา
กลอ้งใสใ่นถงุพลาสตกิปิดผนกึและปลอ่ยใหป้รับสภาพในทีอ่ณุหภมูสิงูกวา่สกัครูก่อ่น
นํากลอ้งออกมา

 หากเกดิการรวมตัวเป็นไอน้ําบนกลอ้ง อยา่เพิง่ใชก้ลอ้ง เพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้ ใหถ้อดเลนส ์การด์ และแบตเตอรีอ่อกจากกลอ้ง และรอจนกวา่ไอน้ําจะ
ระเหยไปจนหมดกอ่นทีจ่ะใชง้านกลอ้ง

 หากไมม่กีารใชก้ลอ้งเป็นระยะเวลานาน ควรถอดแบตเตอรีอ่อก และเก็บกลอ้งไวใ้นที่
แหง้ อณุหภมูตํิา่ และมอีากาศถา่ยเทสะดวก ถงึแมจ้ะจัดเก็บกลอ้งไวแ้ลว้ แตค่วรนํา
กลอ้งออกมาทดลองกดชตัเตอรบ์า้งเป็นครัง้คราว เพือ่ตรวจสอบวา่กลอ้งยงัทํางานได ้
ตามปกติ

 หลกีเลีย่งการเก็บกลอ้งไวใ้นบรเิวณทีม่สีารเคม ีซึง่อาจทําใหเ้กดิสนมิและการกดักรอ่น 
เชน่ ในหอ้งแล็บทางเคมี

 เมือ่ไมไ่ดใ้ชก้ลอ้งเป็นระยะเวลานาน ควรทดสอบฟังกช์ัน่ตา่งๆ ทัง้หมดกอ่นการใชง้าน 
โดยเฉพาะหากจะมกีารถา่ยภาพครัง้สําคญั เชน่ การเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศที่
ใกลเ้ขา้มา ควรนํากลอ้งไปตรวจสอบทีศ่นูยบ์รกิารของแคนนอนใกลบ้า้นหรอืตรวจสอบ
ดว้ยตัวเองใหแ้น่ใจวา่กลอ้งทํางานไดต้ามปกติ

 หากคณุทําการถา่ยภาพตอ่เนือ่งซํ้าๆ หรอืดําเนนิการถา่ยภาพแบบ Live View หรอื
บนัทกึภาพเคลือ่นไหวเป็นระยะเวลานาน ตวักลอ้งอาจมอีณุหภมูสิงูขึน้ได ้ซึง่ไมถ่อืเป็น
ความผดิปกตแิตอ่ยา่งใด

 หากมแีหลง่กําเนดิแสงทีส่วา่งจา้ภายในหรอืภายนอกพืน้ทีภ่าพ อาจทําใหเ้กดิแสงหลอน
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ขอ้ควรระวังในการใชง้าน

แผง LCD และจอ LCD
 แมว้า่จอ LCD จะไดร้ับการผลติดว้ยเทคโนโลยทีีม่คีวามแมน่ยําทีใ่หพ้กิเซลทีใ่ชง้าน
ไดจ้รงิมากกวา่ 99.99% ก็ตาม พกิเซลอกี 0.01% หรอืนอ้ยกวา่นัน้อาจเสยีหาย และ
อาจพบเห็นเป็นจุดสดํีา สแีดง หรอืสอีืน่ๆ ได ้ซึง่ไมถ่อืเป็นความผดิปกตแิตอ่ยา่งใด 
และไมม่ผีลตอ่การบันทกึภาพ

 หากเปิดจอ LCD ทิง้ไวเ้ป็นเวลานาน อาจเกดิการเผาไหมภ้ายในหนา้จอ ซึง่คณุจะเห็น
สิง่ทีแ่สดงอยูไ่มป่ะตดิปะตอ่ แตน่ีเ่ป็นเพยีงอาการชัว่คราวเทา่นัน้ และจะหายไปเมือ่
ไมไ่ดใ้ชก้ลอ้งในเวลาไมก่ีว่นั

 จอ LCD อาจแสดงผลชา้กวา่เดมิเล็กนอ้ยในทีซ่ ึง่มอีณุหภมูตํิา่ หรอืดมูดืลงในทีซ่ ึง่มี
อณุหภมูสิงู และจะกลับเป็นปกตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

การด์
เพือ่ปกป้องการด์และขอ้มลูทีบ่นัทกึ โปรดระมัดระวงัสิง่ตอ่ไปนี้:
 อยา่ทําใหก้ารด์ตกหลน่ บดิงอ หรอืเปียกน้ํา อยา่ใหก้ารด์โดนกระทบกระแทก หรอืได ้
รับความสัน่สะเทอืนอยา่งรนุแรง

 อยา่แตะจุดสมัผัสอเิล็กทรอนกิสข์องการด์ดว้ยนิว้มอืหรอืวัตถทุีเ่ป็นโลหะ
 อยา่ตดิสตกิเกอรใ์ดๆ ลงบนการด์
 อยา่เก็บหรอืใชก้ารด์ใกลก้บัสิง่ทีม่สีนามแมเ่หล็กแรงสงู เชน่ ชดุอปุกรณ์โทรทศัน ์
ลําโพง หรอืแมเ่หล็ก และหลกีเลีย่งสถานทีท่ีม่แีนวโนม้เกดิไฟฟ้าสถติ

 อยา่วางการด์ทิง้ไวก้ลางแดด หรอืใกลแ้หลง่ความรอ้น
 ควรเก็บการด์ไวใ้นกลอ่ง
 ไมค่วรเก็บการด์ไวใ้นทีร่อ้น เต็มไปดว้ยฝุ่ น หรอืมคีวามชืน้สงู

เลนส์
หลงัจากถอดเลนสอ์อกจากกลอ้ง ควรวางเลนสโ์ดยหงายดา้น
ทา้ยขึน้ และปิดฝาทา้ยเลนสเ์พือ่ป้องกนัการขดีขว่นบนผวิเลนส์
และจดุสมัผัสอเิล็กทรอนกิส์

จดุสมัผัส
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สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง
<R> ปุ่ มเลอืกโหมด
ขับเคลือ่น (น.156, 159)

<i> ปุ่ มปรับความไว
แสง ISO (น.170)

<U> ปุ่ มใหแ้สง
สวา่งแผง LCD (น.60)

<6> ปุ่ มหมนุ
หลัก (น.57)

ปุ่ มชตัเตอร ์
(น.56)

หลอดไฟตัง้เวลา/
รโีมทคอนโทรล 
(น.159)

เซนเซอรร์โีมท
คอนโทรล (น.272)

กริ๊ป
(ชอ่งแบตเตอรี)่

ชอ่งเสยีบสายอปุกรณ์
ตอ่ไฟ DC (น.520)

ปุ่ มเช็คระยะชดัลกึ (น.240)

กระจกสะทอ้นภาพ 
(น.265, 455)

<f> ปุ่ มเลอืกการโฟกสัอตัโนมัต/ิ
วธิโีฟกัสอัตโนมัต ิ(น.130, 305/308)

จดุบง่ชีเ้มาทใ์สเ่ลนส ์(น.53)

จดุสมัผัสในการซงิคแ์ฟลช

ชอ่งเสยีบแฟลชภายนอก (น.278)

ตัวปลดล็อคปุ่ มโหมด 
(น.57)

ปุ่ มโหมด (น.35, 57)

ไมโครโฟนใน
ตวักลอ้ง 
(น.326, 347)

สลกัล็อคเลนส์

ปุ่ มปลดล็อคเลนส ์
(น.54)

เมาทใ์สเ่ลนส์

จดุสมัผัส (น.27)

ฝาปิดกลอ้ง (น.53)

<B> ปุ่ มเลอืกพืน้ที ่AF (น.136, 482)

เสาอากาศ GPS

ฝาปิดชอ่ง
เชือ่มตอ่อปุกรณ์

ชอ่งรโีมทคอนโทรล 
(ชนดิ N3) (น.276)

<q> ปุ่ มเลอืกโหมด
วดัแสง (น.243)

หรูอ้ยสาย
คลอ้งคอ 
(น.38)
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สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง

* ใชสํ้าหรับการเชือ่มตอ่ Wi-Fi ผ่านฟังกช์ัน่ NFC

<B> ปุ่ มแสดงขอ้มลู 
(น.60, 80, 84, 91, 293, 
298, 334, 388)

แผง LCD (น.33, 34)

ยางครอบชอ่งมองภาพ (น.270)

เลนสต์าของชอ่งมองภาพ

สวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้ง
(น.47)

ฝาปิดชอ่งเชือ่ม
ตอ่อปุกรณ์

<p> ปุ่ มเริม่การ
โฟกัสอัตโนมตั ิ(น.56, 
130, 292, 337)

<A> ปุ่ มล็อค AE/
ล็อคแฟลช FE 
(น.249, 278)

<S> ปุ่ มเลอืก
จดุโฟกสัอัตโนมัต ิ
(น.136, 137)

<Q> ปุ่ ม
ควบคมุทันใจ 
(น.61)

<0> ปุ่ มปรับการตัง้คา่ 
(น.64)

<M> ปุ่ มเมนู 
(น.64)

<g> ชอ่งสญัญาณดจิติอล (น.598)

<Y> ชอ่งตอ่เขา้ไมโครโฟนภายนอก (น.347)

<D> ชอ่งสง่ออกสญัญาณ HDMI mini (น.427)

<L> ปุ่ มลบภาพ (น.430)

ลําโพง

P (เครือ่งหมาย N)*
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สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง

<u> ปุ่ มแสดง
ภาพแบบดัชนี/
ขยาย/ยอ่ขนาด
ภาพ (น.399/317, 
321, 404)

<x> ปุ่ มเลน่ภาพ (น.388)

<9> <W> <X> <Y> <Z> 
ปุ่ มอเนกประสงค ์(น.59)

จอ LCD (น.46, 64, 290, 
326, 404)

ชอ่งสกรยูดึขาตัง้กลอ้ง

ชอ่งใสก่ารด์ (น.43)

ฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี ่
(น.42)

ตวัปลดล็อคฝาปิด
ชอ่งใสแ่บตเตอรี ่
(น.42)

หรูอ้ยสายคลอ้ง
คอ (น.38)

ไฟแสดงสถานะ (น.44)

<A> สวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/
<k> ถา่ยภาพเคลือ่นไหว (น.289/325)
<0> ปุ่ มเริม่/หยดุ (น.290, 326)

<V> จดุวดัระนาบโฟกสั

ฝาปิดชอ่งใส่
การด์ (น.43)

รปูรับตําแหน่งอปุกรณ์เสรมิ

สวติซล็์อคหลายหนา้ที ่
(น.59)

<5> ปุ่ มหมนุควบคมุทันใจ (น.58)

ปุ่ มปรับแกส้ายตา (น.55)

หมายเลขผลติภัณฑ์
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สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง

การแสดงขอ้มลูในชอ่งมองภาพ

* หนา้จอจะแสดงผลเฉพาะการตัง้คา่ปัจจุบนัทีถ่กูปรับใช ้

ตวัวัดระดับอเิล็กทรอนกิส ์(น.81)

รอบวงการวัดแสงแบบจดุ (น.244)

ตาราง (น.79)

<z> ระดบัแบตเตอรี ่
(น.48)

การโฟกัสอตัโนมัต ิ(น.130)

โหมดวดัแสง (น.243)
JPEG/RAW (น.162)

ฉากปรับโฟกสั

เสน้อัตราสว่นภาพ 1:1 
(น.168)

<G> การตรวจจับแสง
วบูวาบ (น.206)

<z> ไอคอนคําเตอืน 
(น.489)

กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัต ิ(น.140)

โหมดถา่ยภาพ (น.35)

กรอบโฟกสัอัตโนมัตโิซนกวา้ง (น.140)

<S> จดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
<O> โฟกสัอตัโนมัติ
เฉพาะจดุ (น.139)

เสน้อตัราสว่นภาพ 16:9 (น.168)

โหมดขบัเคลือ่น (น.156, 159)

เสน้อตัราสว่น
ภาพ 4:3 
(น.168)
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สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง

<A> ล็อค AE (น.249)
ถา่ยภาพครอ่มกําลงั
ทํางาน (น.247)

<D> แฟลชพรอ้มทํางาน (น.278)
เตอืนเมือ่ล็อคแฟลช FE ไมไ่ดผ้ล

<d> ล็อคแฟลช FE (น.278)
ถา่ยภาพครอ่มแสงแฟลชกําลัง
ทํางาน (น.285)

<e> ซงิคค์วามเร็วสงู (น.285)

<y> ชดเชยระดบัแสงแฟลช 
(น.278)

ความเร็วชตัเตอร ์(น.236)
คา้งชตัเตอร ์(buLb) (น.250)
ล็อคแฟลช FE (FEL)
กําลังทํางาน (buSY)
เตอืนเพือ่ล็อคหลายหนา้ที ่(L)
เตอืนเมือ่ไมม่กีารด์ (Card)
เตอืนเมือ่การด์เต็ม (FuLL)
เตอืนเมือ่การด์มคีวามผดิพลาด (Card)
รหัสขอ้ผดิพลาด (Err)

คา่รรัูบแสง (น.238)

เลอืกจดุ AF
([ ] AF, SEL [ ], SEL AF)

ตวัแสดงระดับคา่แสง
ปรมิาณการชดเชยแสง (น.245)
ชว่งการถา่ยภาพครอ่ม (น.247)

<A> เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง 
(น.199)

ความไวแสง ISO (น.170)
จํานวนภาพถา่ยตอ่เนือ่งดว้ยการตัง้เวลา 
(น.159)

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุของ
การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง (น.167)
จํานวนภาพทีเ่หลอืในการถา่ย
ภาพซอ้น (น.259)

<o> ตวัแสดงการโฟกสั 
(น.94, 131)

<i> ความไวแสง 
ISO 
(น.170)

<O> ชดเชยแสง (น.245)
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สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง

แผง LCD

* หนา้จอจะแสดงผลเฉพาะการตัง้คา่ปัจจุบนัทีถ่กูปรับใช ้

ความเร็วชตัเตอร์
คา้งชตัเตอร ์(buLb)
ล็อคแฟลช FE (FEL)
จํานวนภาพทีเ่หลอืสําหรับภาพเคลือ่นไหว
แบบยน่เวลา
กําลังทํางาน (buSY)
เตอืนเพือ่ล็อคหลายหนา้ที ่(L)
ทําความสะอาดเซนเซอรภ์าพ (CLn)
เตอืนเมือ่ไมม่กีารด์ (Card)
เตอืนเมือ่การด์เต็ม (FuLL)
เตอืนเมือ่การด์มคีวามผดิพลาด (Card)
รหัสขอ้ผดิพลาด (Err)

การโฟกสัอตัโนมัต ิ(น.130, 305)
X
AF ครัง้เดยีว

9
AI Focus AF

Z
AI Servo AF
K 
Servo AF

4 L
โฟกสัดว้ยตนเอง
(น.154, 321) จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้

นับถอยหลังการตัง้เวลา
เวลาเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์
หมายเลขขอ้ผดิพลาด
จํานวนภาพทีเ่หลอืในการบันทกึ

<A> เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง (น.199)

<i> ความไวแสง ISO (น.170)

โหมดวัดแสง (น.243)
q วดัแสงประเมนิทัง้ภาพ
w วดัแสงบางสว่น
r วดัแสงแบบจดุ
e วดัแสงเฉลีย่หนัก

กลางภาพ

ความไวแสง ISO (น.170)
จํานวนภาพถา่ยตอ่เนือ่งดว้ยการ
ตัง้เวลา (น.159)

คา่รรัูบแสง

โหมดขบัเคลือ่น (น.156, 159)
u ถา่ยภาพเดีย่ว
o ถา่ยตอ่เนื่องความเร็วสงู
i ถา่ยตอ่เนื่องความเร็วตํา่
B ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ
M ถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ
Q ตัง้เวลา: 10 ว/ิรโีมทคอนโทรล
k ตัง้เวลา: 2 ว/ิรโีมทคอนโทรล
q ตัง้เวลา:ตอ่เนือ่ง

เลอืกจดุ AF
([ ] AF, SEL [ ], SEL AF)
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สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง

ระดับแบตเตอรี ่(น.48)

<H>
การถา่ยภาพดว้ยการตัง้
เวลาคา้งชตัเตอร/์การถา่ย
ภาพแบบกําหนดชว่งเวลา 
(น.251/267)

<P> ถา่ยภาพซอ้น (น.258)

<z> ไอคอนคําเตอืน 
(น.489)

<O> ชดเชยแสง (น.245)

<a> ถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา (น.349)

ตวัแสดงระดับคา่แสง
ปรมิาณการชดเชยแสง (น.245)
ชว่งการถา่ยภาพครอ่ม (น.247)

<x> ฟังกช์ัน่การบันทกึ

<r> สถานะการรับ
สญัญาณ GPS

<l> 
ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

<s> ฟังกช์ัน่ Bluetooth
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สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง

ปุ่ มโหมด
คณุสามารถตัง้โหมดถา่ยภาพ โดยหมนุปุ่ มโหมดในขณะทีก่ดตรงกลางปุ่ มโหมด
คา้งไว ้(ตัวปลดล็อคปุ่ มโหมด)

การถา่ยภาพพืน้ฐาน

สิง่ทีค่ณุตอ้งทําเพยีงแคก่ดปุ่ มชตัเตอร ์กลอ้งจะตัง้คา่ทกุอยา่งใหเ้หมาะสมกับ
วัตถหุรอืฉากในการถา่ยภาพ

A : ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ (น.94)

C : อตัโนมตัแิบบสรา้งสรรค ์(น.100)

8 : ฉากพเิศษ (น.107)

2 บุคคล (น.109) 4 ระยะใกล ้(น.116)

q ภาพกลุม่บคุคล (น.110) P อาหาร (น.117)

3 ววิ (น.111) y แสงเทยีน (น.118)

5 กฬีา (น.112) 6 บคุคลกลางคนื (น.119)

C เด็ก (น.113) F ถา่ยกลางคนืแบบมอืถอื (น.120)

r ถา่ยแพน (น.114) G ควบคมุแสงพืน้หลงั HDR (น.121)
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สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง

ต ัง้โหมดถา่ยภาพเอง
คณุสามารถบันทกึโหมดถา่ยภาพ (<d>, <s>, <f>, <a> หรอื 
<F>) การโฟกัสอตัโนมัต ิการตัง้คา่เมนู ฯลฯ ไปยังตําแหน่งของปุ่ มโหมด 
<w> และ <x> (น.510)

การถา่ยภาพสรา้งสรรค์

โหมดตา่งๆ เหลา่นีช้ว่ยใหค้ณุควบคมุ
การถา่ยภาพวตัถทุีห่ลากหลายไดต้าม
ทีต่อ้งการ

d : โปรแกรมระดบัแสงอตัโนมตั ิ

(น.234)

s : ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร ์
(น.236)

f : ระบคุา่รรูบัแสง (น.238)

a : ต ัง้คา่ระดบัแสงดว้ยตนเอง 
(น.241)

F : เปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์
(น.250)
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สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง

แทน่ชารจ์แบตเตอรี ่รุน่ LC-E6E
แทน่ชารจ์สําหรับแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N/LP-E6 (น.40)

สายไฟ 

ชอ่งเสยีบสายไฟ

ชอ่งใสแ่บตเตอรีแ่พ็ค

ไฟแสดงสถานะขณะชารจ์
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สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง

สอดปลายสายคลอ้งผา่นหรูอ้ยสายคลอ้งของกลอ้ง
จากทางดา้นลา่ง แลว้สอดผา่นหัวรัดสายตามที่
แสดงในภาพประกอบ ดงึสายใหต้งึและแน่ใจวา่
สายจะไมห่ลวมหรอืหลดุออกจากหวัรัด
 สายมฝีาปิดชอ่งมองภาพตดิอยูด่ว้ยเชน่กนั 

(น.270)

การผกูตดิสายคลอ้ง

ฝาปิดชอ่งมองภาพ
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1
การเร ิม่ตน้ใชง้านและการ
ใชง้านกลอ้งข ัน้พืน้ฐาน

บทนีจ้ะอธบิายขัน้ตอนการเตรยีมความพรอ้มกอ่นทีค่ณุจะเริม่
ทําการถา่ยภาพ และการทํางานพืน้ฐานตา่งๆ ของกลอ้ง
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1 ถอดฝาครอบป้องกนัออก
 ถอดฝาครอบป้องกนัทีใ่หม้าพรอ้มกับ
แบตเตอรีอ่อก

2 ใสแ่บตเตอรี่
 ใสแ่บตเตอรีล่งในแทน่ชารจ์ใหแ้น่นพอด ี
ดังทีแ่สดงในภาพประกอบ

 เมือ่ตอ้งการถอดแบตเตอรีอ่อก ใหทํ้าตาม
วธิขีา้งตน้โดยยอ้นขัน้ตอนเดมิ

3 ชารจ์แบตเตอรี่
 เชือ่มตอ่สายไฟเขา้กบัแทน่ชารจ์และเสยีบ
ปลั๊กเขา้กับเตา้รับ 

 การชารจ์จะเริม่ตน้ขึน้โดยอตัโนมัตแิละไฟ
แสดงสถานะขณะชารจ์จะกะพรบิเป็นสสีม้

 การชารจ์แบตเตอรีท่ ีไ่มม่พีลงังานเหลอือยู ่จะใชเ้วลาประมาณ 2 ช ัว่โมง 
30 นาท ีทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C / 73°F) ระยะเวลาในการชารจ์แบตเตอรี่
จะตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัอณุหภมูแิวดลอ้มและความจพุลังงานของแบตเตอรีท่ี่
คงเหลอื

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

การชารจ์แบตเตอรี่

ระดบัการชารจ์
ไฟแสดงสถานะขณะชารจ์

สี ลกัษณะ
0-49%

สสีม้

กะพรบิหนึง่ครัง้ตอ่วนิาที

50-74% กะพรบิสองครัง้ตอ่วนิาที

75% หรอืสงูกวา่ กะพรบิสามครัง้ตอ่วนิาที

ชารจ์เต็ม สเีขยีว เปิด
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การชารจ์แบตเตอรี่

 เมือ่ซือ้กลอ้งมา แบตเตอรีท่ ีม่ใีหย้งัไมไ่ดช้ารจ์จนเต็ม
ชารจ์แบตเตอรีก่อ่นใชง้าน

 ชารจ์แบตเตอรีก่อ่นหนึง่วนัหรอืในวนัทีจ่ะนํากลอ้งไปใช้
แมเ้ก็บเเบตเตอรีไ่ว ้พลังงานของแบตเตอรีท่ีช่ารจ์แลว้จะคอ่ยๆ ลดลงและ
ประจขุองแบตเตอรีก็่จะหมดไป

 ถอดแบตเตอรีแ่ละดงึปล ัก๊แทน่ชารจ์ออกจากเตา้รบั 
หลงัจากเสร็จสิน้การชารจ์

 คณุสามารถปิดฝาครอบในทศิทางทีต่า่งกนัเพือ่
แสดงใหเ้ห็นวา่แบตเตอรีไ่ดช้ารจ์แลว้หรอืไม่
หากชารจ์แบตเตอรีแ่ลว้ ใหปิ้ดฝาครอบโดยใหช้อ่งรปู
แบตเตอรี ่< > อยูต่รงกบัฉลากสฟ้ีาบนแบตเตอรี ่หากใชแ้บตเตอรีห่มด 
ใหปิ้ดฝาครอบในทศิทางกลับกัน

 เมือ่ไมไ่ดใ้ชก้ลอ้ง ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อก
หากทิง้แบตเตอรีไ่วใ้นกลอ้งเป็นระยะเวลานาน ประจไุฟฟ้าจะปลอ่ยออกมา
เรือ่ยๆ ทลีะนอ้ย สง่ผลใหม้กีารคายประจมุากเกนิไปและอายกุารใชง้านของ
แบตเตอรีจ่ะสัน้ลง ควรปิดฝาครอบป้องกนัแบตเตอรีก่อ่นนําไปเก็บ การเก็บ
แบตเตอรีใ่นขณะทีม่กีารชารจ์ไฟจนเต็ม อาจทําใหป้ระสทิธภิาพการทํางาน
ของแบตเตอรีล่ดลง

 แทน่ชารจ์แบตเตอรีส่ามารถนําไปใชใ้นตา่งประเทศได้
แทน่ชารจ์แบตเตอรีรุ่น่นีอ้อกแบบใหใ้ชง้านไดก้ับระบบไฟฟ้ากระแสสลับทีม่ี
แรงดันไฟฟ้าตัง้แต ่100 V จนถงึ 240 V และมคีวามถีใ่นชว่ง 50/60 Hz 
หากมคีวามจําเป็น สามารถใชต้วัตอ่ปลั๊กทีม่จํีาหน่ายทัว่ไป สําหรับการเชือ่มตอ่
ปลั๊กไฟในแตล่ะประเทศหรอืภมูภิาคได ้หา้มใชต้วัแปลงกระแสไฟฟ้าแบบ
พกพาใดๆ กบัแทน่ชารจ์แบตเตอรี ่เพราะอาจทําใหแ้ทน่ชารจ์เสยีหายได ้

 หากแบตเตอรีใ่ชง้านไดไ้มน่านหลงัจากทีม่กีารชารจ์ไฟจนเต็ม แสดง
วา่แบตเตอรีอ่าจสิน้สดุอายกุารใชง้าน
ตรวจสอบประสทิธภิาพในการชารจ์ของแบตเตอรี ่(น.516) และซือ้แบตเตอรีก่อ้นใหม่

คาํแนะนําสาํหรบัการใชง้านแบตเตอรีแ่ละแทน่ชารจ์

 หลังจากถอดปล๊ักไฟของแทน่ชารจ์ออก อยา่เพิง่แตะขาปล๊ักกอ่นประมาณ 10 วนิาที
 หากความจุพลังงานของแบตเตอรีท่ีค่งเหลอื (น.516) เป็น 94% หรอืสงูกวา่ 
แบตเตอรีจ่ะไมม่กีารชารจ์

 แทน่ชารจ์ทีใ่หจ้ะไมส่ามารถชารจ์แบตเตอรีรุ่น่อืน่ๆ นอกเหนือจากแบตเตอรีแ่พ็ค 
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

 ใสแ่บตเตอรีล่งไปจนกระทั่งเขา้สูตํ่าแหน่ง
ล็อค

3 ปิดฝาครอบ
 ปิดฝาครอบจนกระทั่งมเีสยีงปิดสนทิ

เปิดฝาครอบและถอดแบตเตอรี่
 ดันสลักล็อคแบตเตอรีต่ามทศิทางของ
ลกูศรในภาพ และดงึแบตเตอรีอ่อก

 เพือ่ป้องกนัการลดัวงจร โปรดแน่ใจวา่ได ้
สวมฝาครอบป้องกนั (น.40) ทีใ่หม้ากบั
แบตเตอรี่

การใสแ่ละถอดแบตเตอรี่

การใสแ่บตเตอรี่

การถอดแบตเตอรี่

คณุไมส่ามารถใชแ้บตเตอรีรุ่น่อืน่ๆ นอกเหนือจากแบตเตอรีแ่พ็ครุน่ LP-E6N หรอืรุน่ 
LP-E6
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คณุสามารถใชเ้มมโมรีก่ารด์ SD, SDHC หรอื SDXC (แยกจําหน่าย) กบักลอ้ง 
ภาพทีถ่า่ยไดจ้ะถกูบันทกึลงบนการด์

1 เปิดฝาครอบ
 เลือ่นฝาครอบตามทศิทางของลกูศรใน
ภาพเพือ่เปิดฝาออก

2 ใสก่ารด์
 หนัดา้นฉลากของการด์เขา้หาตวัคณุ
ตามทีแ่สดงในภาพ และใสเ่ขา้ไปจน
กระท ัง่คลกิลงตาํแหนง่

3 ปิดฝาครอบ
 ปิดฝาครอบและเลือ่นเขา้ไปตามทศิทาง
ของลกูศรทีแ่สดงจนกระท่ังมเีสยีงปิดสนทิ

 เมือ่คณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่
<1> จํานวนภาพทีถ่า่ยไดจ้ะแสดงขึน้
บนแผง LCD

การใสแ่ละถอดการด์

การใสก่ารด์

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่สวติซป้์องกนัการบนัทกึของการด์ไดเ้ลือ่นขึน้ไปดา้นบน 
เพือ่เปิดใชง้านการบนัทกึและการลบแลว้

สวติซป้์องกนัการบนัทกึ

จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้
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การใสแ่ละถอดการด์

1 เปิดฝาครอบ
 ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
 ตรวจสอบวา่ไฟแสดงสถานะดบัลง 
แลว้เปิดฝาออก

 หาก [กาํลงับนัทกึขอ้มลู...] แสดงขึน้
บนจอ LCD ใหปิ้ดฝาครอบ

2 ถอดการด์
 ดันการด์เขา้เบาๆ แลว้ปลอ่ยใหก้ารด์เลือ่น
ออก

 ดงึการด์ออกมาตรงๆ แลว้ปิดฝาครอบลง

การถอดการด์

ไฟแสดงสถานะ

 เมมโมรีก่ารด์ UHS-I SDHC หรอื SDXC สามารถใชไ้ดเ้ชน่กนั
 จํานวนภาพทีถ่า่ยไดจ้ะตา่งกนัขึน้อยูก่บัความจทุีเ่หลอือยูข่องการด์ การตัง้คา่คณุภาพ
ในการบันทกึภาพ ความไวแสง ISO และอืน่ๆ

 การตัง้คา่ [z1: ล ัน่ชตัเตอรข์ณะไมม่กีารด์] ไปที ่[ไมใ่ชง้าน] จะชว่ยป้องกนั
ไมใ่หค้ณุลมืใสก่ารด์ (น.535)
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การใสแ่ละถอดการด์

 เมือ่ไฟแสดงสถานะสวา่งขึน้หรอืกะพรบิ แสดงวา่กลอ้งกําลงับนัทกึ อา่น
หรอืลบไฟลภ์าพออกจากการด์ หรอืกําลงัถา่ยโอนขอ้มลู อยา่เปิดฝาครอบ
ชอ่งใสก่ารด์ออกในระหวา่งนี้
รวมท ัง้หา้มกระทาํสิง่ตอ่ไปนีข้ณะทีไ่ฟแสดงสถานะสวา่งหรอืกะพรบิ มฉิะน ัน้
ขอ้มลูภาพ การด์ หรอืกลอ้งอาจเสยีหายได้
• ถอดการด์ออก
• ถอดแบตเตอรีอ่อก
• เขยา่หรอืกระแทกกลอ้ง
• ถอดและเสยีบสายไฟ (เมือ่ใชอ้ปุกรณ์เตา้รับภายในบา้น (แยกจําหน่าย น.520))

 หากในการด์มไีฟลภ์าพทีบ่นัทกึอยูแ่ลว้ หมายเลขของไฟลภ์าพอาจไมเ่ริม่ตน้จาก 
0001 (น.211)

 หากมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดของการด์แสดงขึน้บนจอ LCD ใหถ้อดและใส่
การด์ใหมอ่กีครัง้ หากขอ้ผดิพลาดยงัคงแสดงอยู ่ใหล้องใชก้ารด์แผ่นอืน่
หากคณุสามารถถา่ยโอนภาพภายในการด์ทีม่ปัีญหาไปยงัคอมพวิเตอรไ์ด ้ใหถ้า่ย
โอนภาพทัง้หมด จากนัน้ทําการฟอรแ์มตการด์โดยใชก้ลอ้ง (น.70) การด์อาจ
กลับมาทํางานไดต้ามปกติ

 อยา่ใชน้ิว้มอืหรอืวตัถทุีเ่ป็นโลหะแตะบรเิวณจดุสมัผัสของการด์ อยา่ปลอ่ยใหจ้ดุ
สมัผัสโดนฝุ่ นหรอืน้ํา หากมคีราบสกปรกเกาะตดิอยูบ่นจุดสมัผัส อาจทําใหก้าร
อา่นขอ้มลูลม้เหลว

 ไมส่ามารถใชก้ารด์มลัตมิเีดยี (MMC) กบักลอ้งได ้(ขอ้ผดิพลาดของการด์จะ
ปรากฏขึน้)
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หลังจากพลกิเปิดจอ LCD แลว้ คณุสามารถตัง้คา่ฟังกช์ัน่ของเมนู ใชก้ารถา่ยภาพ
แบบ Live View ถา่ยภาพเคลือ่นไหว หรอืเลน่ดภูาพถา่ยและภาพเคลือ่นไหวได ้
คณุสามารถเปลีย่นทศิทางและมมุของจอ LCD ได ้

1 พลกิเปิดจอ LCD

2 หมนุจอ LCD
 เมือ่กางจอ LCD ออก คณุสามารถหมนุจอ
ขึน้ลง หรอืปรับมมุเกนิกวา่ 180° เพือ่หนั
ไปทางวัตถไุด ้

 มมุทีแ่สดงเป็นการประมาณเทา่นัน้

3 หนัจอเขา้หาตวัคณุ
 โดยปกต ิใหใ้ชก้ลอ้งโดยหนัจอ LCD เขา้
หาตัวคณุ

การใชจ้อ LCD

175°

180°

90°

 ควรระมัดระวงัอยา่ออกแรงมากเกนิไปและหกับานพับขณะหมนุจอ LCD
 เมือ่เสยีบสายเชือ่มตอ่เขา้กบัชอ่งตอ่ของกลอ้ง มมุการหมนุของจอ LCD ทีพ่ลกิ
ออกจะอยูใ่นชว่งจํากดั

 เมือ่ไมใ่ชก้ลอ้ง ใหปิ้ดจอ LCD โดยหนัหนา้จอเขา้ดา้นใน คณุสามารถปกป้องหนา้
จอได ้

 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View หรอืถา่ยภาพเคลือ่นไหว การหนัจอ LCD ไป
ทางวตัถจุะแสดงภาพแบบในกระจกบนหนา้จอ (ขวา/ซา้ยกลับกนั)
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เมือ่คณุเปิดสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้ง และหนา้จอการต ัง้คา่วนัที/่เวลา/โซน
ปรากฏขึน้ โปรดดหูนา้ 49 เพือ่ต ัง้วนัที/่เวลา/โซน

<1> : เปิดการทํางานของกลอ้ง
<2> : ปิดกลอ้งและไมม่กีารทํางาน ให ้

ปรับสวติซเ์ปิดปิดมาทีตํ่าแหน่งนี้
เมือ่ไมไ่ดใ้ชก้ลอ้ง

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

 แมใ้นขณะกําลังทําความสะอาดเซนเซอร ์หากกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ 
(น.56) ระบบทําความสะอาดจะหยดุทํางาน และคณุสามารถถา่ยภาพได ้
ทันที

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

 เพือ่เป็นการประหยัดพลังงาน กลอ้งจะปิดลงโดยอตัโนมัตหิลังจากไมม่กีาร
ใชง้านใดๆ ประมาณ 1 นาท ีหากตอ้งการเปิดกลอ้งอกีครัง้ เพยีงแคก่ดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ (น.56)

 คณุสามารถเปลีย่นเวลาปิดกลอ้งอตัโนมตัโิดยใช ้[52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ 
(น.73)

การเปิดสวติซก์ลอ้ง

การทาํความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมตั ิ

3 ปิดสวติซอ์ตัโนมตั ิ

หากคณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> ในขณะทีก่ลอ้งกําลังบันทกึภาพลง
ในการด์ ขอ้ความ [กําลงับนัทกึขอ้มลู...] จะแสดงขึน้ และกลอ้งจะปิดลงหลังจาก
การบันทกึภาพเสร็จสิน้
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การเปิดสวติซก์ลอ้ง

เมือ่ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<1> พลังงานของแบตเตอรีจ่ะแสดงเป็น
ระดบัใดระดับหนึง่ในหกระดบั ไอคอนแบตเตอรีท่ีกํ่าลงักะพรบิ <b> หมายถงึ
แบตเตอรีจ่ะหมดในไมช่า้

จํานวนภาพทีถ่า่ยไดด้ว้ยการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ
(จํานวนภาพโดยประมาณ)

 จํานวนทีไ่ดน้ีข้ ึน้อยูก่บัการทดสอบดว้ยแบตเตอรีแ่พ็ครุน่ LP-E6N ทีช่ารจ์ไฟจนเต็ม ไมใ่ช ้
การถา่ยภาพแบบ Live View และตรงตามมาตรฐานการทดสอบของ CIPA (Camera & 
Imaging Products Association)

 เมือ่ใชแ้บตเตอรีก่ริ๊ป รุน่ BG-E21 (แยกจําหน่าย) ทีใ่สแ่บตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N จํานวน
สองกอ้น จํานวนภาพทีส่ามารถถา่ยไดจ้ะเพิม่ขึน้ประมาณสองเทา่

z ตวัแสดงระดบัแบตเตอรี่

ลกัษณะ

ระดบั (%) 100 - 70 69 - 50 49 - 20

ลกัษณะ

ระดบั (%) 19 - 10 9 - 1 0

อณุหภมู ิ
อณุหภมูหิอ้ง 

(23°C / 73°F)
อณุหภมูติํา่ 

(0°C / 32°F)
จํานวนภาพทีถ่า่ยได้ 1200 1100

 การกระทําสิง่ใดๆ ตอ่ไปนีจ้ะทําใหแ้บตเตอรีห่มดพลงังานเร็วขึน้:
• กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เป็นระยะเวลานาน
• เปิดใชร้ะบบโฟกสัอตัโนมตับิอ่ยๆ โดยไมม่กีารถา่ยภาพ
• การใชร้ะบบลดภาพสัน่ของเลนส์
• การใชจ้อ LCD บอ่ยๆ
• การใชฟั้งกช์ัน่ GPS ฟังกช์ัน่ Wi-Fi หรอืฟังกช์ัน่ Bluetooth

 จํานวนภาพทีถ่า่ยไดอ้าจลดลง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการถ่ายภาพทีแ่ทจ้รงิ
 การทํางานของเลนสใ์ชพ้ลังงานจากแบตเตอรีข่องกลอ้ง เลนสบ์างชนดิอาจทําให ้
แบตเตอรีห่มดเร็วขึน้กวา่ชนดิอืน่ๆ

 ในสภาพทีอ่ณุหภมูแิวดลอ้มตํา่ อาจไมส่ามารถา่ยภาพไดแ้มจ้ะมรีะดบัแบตเตอรี่
มากเพยีงพอก็ตาม

 สําหรับจํานวนภาพทีถ่่ายไดเ้มือ่ใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View โปรดดหูนา้ 291
 โปรดด ู[54: ขอ้มลูแบตเตอรี]่ เพือ่ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี ่(น.516)
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เมือ่คณุเปิดใชง้านกลอ้งเป็นครัง้แรก หรอืเมือ่วันที/่เวลา/โซนทีต่ัง้ไวถ้กูยกเลกิ 
หนา้จอการตัง้คา่วันที/่เวลา/โซนจะปรากฏขึน้ ใหทํ้าตามขัน้ตอนดา้นลา่งนีเ้พือ่
ตัง้โซนเวลากอ่น
ดว้ยการตัง้คา่กลอ้งไปยงัโซนเวลาทีค่ณุอาศยัอยูใ่นปัจจบุนั เมือ่คณุออกเดนิทาง 
คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ไปยังโซนเวลาทีถ่กูตอ้งของปลายทางของคณุและ
กลอ้งจะปรับวันที/่เวลาโดยอตัโนมตัิ
โปรดทราบวา่วนัที/่เวลาทีจ่ะแนบไปพรอ้มกบัภาพโดยยดึการต ั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] จะไดร้บัการต ัง้คา่ตามคา่
เร ิม่ตน้

 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืก [ไทมโ์ซน]
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3การต ัง้คา่วนัที ่เวลา และไทมโ์ซน
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3การตัง้คา่วันที ่เวลา และไทมโ์ซน

 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืก [โซน] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกโซนเวลา 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หากโซนเวลาทีค่ณุตอ้งการใชไ้มอ่ยูใ่น
รายการ ใหก้ดปุ่ ม <M> จากนัน้ทํา
ขัน้ตอนตอ่ไปเพือ่ปรับคา่ (ความตา่งของ
เวลากบัเวลามาตรฐานสากล UTC)

 หากตอ้งการปรับคา่ความตา่งของเวลาจาก
UTC ใหก้ดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืก
พารามเิตอร ์(+/-/ชัว่โมง/นาท)ี สําหรับ 
[ความตา่งของเวลา]

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ให ้<r> แสดงขึน้
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่ตัง้คา่ จากนัน้กด
ปุ่ ม <0> (กลับไปยัง <s>)

 หลังจากป้อนขอ้มลูไทมโ์ซนหรอืความตา่ง
ของเวลาแลว้ ใหก้ดปุ่ ม <Y> <Z> 
เพือ่เลอืก [ตกลง] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 4 ต ัง้วนัทีแ่ละเวลา
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืกตัวเลข
 กดปุ่ ม <0> เพือ่ให ้<r> แสดงขึน้
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่ตัง้คา่ จากนัน้กด
ปุ่ ม <0> (กลับไปยัง <s>)
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3การตัง้คา่วันที ่เวลา และไทมโ์ซน

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

 เมือ่ตัง้การปรับเวลาในฤดรูอ้นเป็น [Z] 
เวลาทีต่ัง้ไวใ้นขัน้ตอนที ่4 จะเร็วขึน้ 1 
ชัว่โมง หากตัง้เป็น [Y] จะยกเลกิการ
ปรับเวลาในฤดรูอ้น และเวลาจะชา้ลง 1 
ชัว่โมง

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

 วนัที ่เวลา ไทมโ์ซน และการปรับเวลาใน
ฤดรูอ้นจะถกูกําหนดไว ้

 การตัง้คา่วนัที/่เวลา/โซนอาจถูกรเีซ็ตเมือ่จัดเก็บกลอ้งโดยไมม่แีบตเตอรี ่เมือ่
แบตเตอรีข่องกลอ้งหมดลง หรอืเมือ่วางกลอ้งไวใ้นทีอ่ณุหภมูติดิลบเป็นระยะเวลา
นาน หากกรณีนีเ้กดิขึน้ ใหต้ัง้วันที/่เวลา/โซนอกีครัง้

 หลังจากมกีารเปลีย่น [ความตา่งของโซน/เวลา] ใหต้รวจสอบวา่วันที/่เวลาได ้
ตัง้คา่ถกูตอ้งแลว้

 วนัที/่เวลาทีต่ัง้จะเริม่เมือ่คณุเลอืก [ตกลง] ในขัน้ตอนที ่6
 ในขัน้ตอนที ่3 เวลาทีแ่สดงอยูต่รง [ไทมโ์ซน] เป็นความตา่งของเวลาเมือ่เทยีบ
กบัเวลามาตรฐานสากล (UTC)

 แมว้า่จะตัง้คา่ [52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ เป็น [1 นาท]ี, [2 นาท]ี หรอื [4 นาท]ี 
เวลาปิดสวติซอ์ัตโนมัตจิะเป็น 6 นาทโีดยประมาณ เมือ่แสดงหนา้จอการตัง้คา่ 
[52: วนัที/่เวลา/โซน]

 การอัพเดทเวลาอัตโนมัตสิามารถทําไดด้ว้ยฟังกช์ัน่ GPS (น.227)
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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 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ภาษาทีใ่ชแ้สดงบนหนา้จอจะเปลีย่นไป

3 การเลอืกภาษาทีใ่ชแ้สดง
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กลอ้งนีส้ามารถใชก้บัเลนส ์EF ของแคนนอนทกุชนดิ กลอ้งไมส่ามารถใชก้บั
เลนส ์EF-S หรอื EF-M ได้

1 ถอดฝาปิด
 ถอดฝาปิดดา้นทา้ยเลนสแ์ละฝาปิดกลอ้ง
ออก โดยหมนุตามทศิทางของลกูศรในภาพ

2 ตดิเลนส์
 จัดตําแหน่งจุดบง่ชีเ้มาทส์แีดงบนเลนสใ์ห ้
ตรงกับจุดบง่ชีเ้มาทส์แีดงบนกลอ้ง แลว้
หมนุเลนสต์ามทศิทางของลกูศรในภาพ 
จนกระทั่งคลกิลงตําแหน่ง

3 ปรบัสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนส์
ไปที ่<AF>
 <AF> หมายถงึ Autofocus (การโฟกสั
อตัโนมัต)ิ

 <MF> หมายถงึ Manual Focus (การ
โฟกสัดว้ยตนเอง) ระบบโฟกสัอัตโนมัติ
จะไมทํ่างาน

4 ถอดฝาปิดหนา้เลนสอ์อก

การตดิและถอดเลนส์

การตดิเลนส์

m 22

22
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การตดิและถอดเลนส์

ขณะทีก่ดปุ่ มปลดล็อคเลนสค์า้งไว ้
ใหห้มนุเลนสต์ามทศิทางของลกูศร
ในภาพ
 หมนุเลนสไ์ปจนสดุ แลว้ถอดออก
 ปิดฝาทา้ยเลนสท์ีถ่อดแลว้

การถอดเลนส์

m
22

22

 หา้มสอ่งกลอ้งดดูวงอาทติยโ์ดยตรงไมว่า่ใชเ้ลนสช์นดิใด การกระทําเชน่นีอ้าจ
เป็นอนัตรายตอ่สายตา

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

สําหรับคําแนะนําเกีย่วกบัวธิกีารใชเ้ลนส ์โปรดดคููม่อืการใชง้านเลนส ์(น.4)

คําแนะนําเพือ่ป้องกนัคราบสกปรกหรอืฝุ่ นละออง
 ควรถอดเปลีย่นเลนสอ์ยา่งรวดเร็วในบรเิวณทีม่ฝีุ่ นละอองนอ้ยทีส่ดุ
 เมือ่จัดเก็บกลอ้งโดยไมไ่ดต้ดิเลนสไ์ว ้ควรแน่ใจวา่ไดปิ้ดฝากลอ้งเสมอ
 กําจัดฝุ่ นบนฝากลอ้งกอ่นนําไปปิด
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หมนุปุ่ มปรบัแกส้ายตา
 หมนุปุ่ มไปทางซา้ยหรอืขวา เพือ่ใหจ้ดุ
โฟกสัอัตโนมัตใินชอ่งมองภาพดคูมชดั

 หากหมนุปุ่ มไมส่ะดวก ใหถ้อดยางครอบ
ชอ่งมองภาพออก (น.270)

เพือ่ใหไ้ดภ้าพทีค่มชดั พยายามถอืกลอ้งใหน้ิง่ทีส่ดุเพือ่ลดการสัน่ของกลอ้ง

1. ใชม้อืขวาจับกริ๊ปของกลอ้งใหม้ั่น
2. ใชม้อืซา้ยประคองใตเ้ลนส์
3. วางนิว้ชีข้วาบนปุ่ มชตัเตอรเ์บาๆ
4. แนบแขนและขอ้ศอกเขา้กบัลําตัวโดยไมเ่กร็ง
5. เพือ่รักษาทา่ยนืใหม่ั้น แยกเทา้ขา้งหนึง่ออกไปดา้นหนา้เล็กนอ้ย ปลายเทา้เปิด
6. แนบกลอ้งกบัใบหนา้และมองผา่นชอ่งมองภาพ

การถา่ยภาพข ัน้พืน้ฐาน

การปรบัความชดัเจนในชอ่งมองภาพ

การถอืกลอ้ง

หากการปรับแกส้ายตาของกลอ้งยังไมส่ามารถทําใหภ้าพในชอ่งมองภาพชดัขึน้ แนะนํา
ใหใ้ชเ้ลนสป์รับแกส้ายตาซรีีส่ ์E (แยกจําหน่าย)

การถอืกลอ้งถา่ยภาพแนวตัง้การถอืกลอ้งถา่ยภาพแนวนอน

สําหรับการถา่ยภาพดว้ยการมองจอ LCD โปรดดหูนา้ 289
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การถา่ยภาพขัน้พืน้ฐาน

การทํางานของปุ่ มชตัเตอรแ์บง่เป็นสองจังหวะ คณุสามารถกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่ จากนัน้กดปุ่ มชตัเตอรต์อ่จนสดุ

กดลงครึง่หนึง่
ระบบโฟกสัอัตโนมัตแิละการเปิดรับแสง
อตัโนมัตจิะเริม่ทํางาน โดยจะตัง้คา่ความเร็ว
ชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง
การตัง้คา่การเปิดรับแสง (ความเร็วชตัเตอร์
และคา่รรัูบแสง) จะแสดงในชอ่งมองภาพ
และบนแผง LCD เป็นเวลาประมาณ 4 วนิาท ี
(ระยะเวลาวัดแสง/0)

การกดลงจนสดุ
กลอ้งจะลั่นชตัเตอรแ์ละถา่ยภาพ

 ป้องกนัการส ัน่ของกลอ้ง
การเคลือ่นไหวขณะใชม้อืถอืกลอ้งในระหวา่งชว่งทีม่กีารเปิดรับแสงถอืวา่เป็น
การสัน่ของกลอ้ง ซึง่อาจทําใหภ้าพเบลอ เพือ่ป้องกนัการสัน่ของกลอ้ง โปรด
ระวังดังตอ่ไปนี้

• ถอืกลอ้งใหน้ิง่ตามภาพทีแ่สดงกอ่นหนา้นี้
• กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ทําการโฟกสัอตัโนมตั ิจากนัน้กดปุ่ มชตัเตอร์
ลงชา้ๆ จนสดุ

ปุ่ มชตัเตอร์

 ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์การกดปุ่ ม <p> จะเหมอืนกบัการกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่

 หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุทันทโีดยไมก่ดลงครึง่หนึง่กอ่น หรอืหากคณุกด
ปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่แลว้กดลงจนสดุทันท ีกลอ้งจะใชเ้วลาสกัครูก่อ่นทีจ่ะถา่ยภาพ

 แมใ้นขณะทีแ่สดงเมนูหรอืดภูาพ คณุสามารถกลบัสูส่ถานะเตรยีมพรอ้มถา่ยภาพ
ตอ่ไดโ้ดยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
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การถา่ยภาพขัน้พืน้ฐาน

หมนุปุ่ มหมนุเลอืกโหมดพรอ้มกดตวั
ปลดล็อคตรงกลางปุ่ มคา้งไว้
ใชเ้พือ่ตัง้คา่โหมดถา่ยภาพ

(1) หลงัจากกดปุ่ มแลว้ หมนุปุ่ ม <6>
เมือ่คณุกดปุ่ ม เชน่ <f>, <R>, 
<i> หรอื <q> ฟังกช์ัน่นัน้จะสามารถ
เลอืกใชง้านไดเ้ป็นเวลาประมาณ 6 วนิาท ี
(9) ในระหวา่งนี ้คณุสามารถหมนุปุ่ ม 
<6> เพือ่ปรับเปลีย่นคา่
เมือ่เวลาสิน้สดุลงหรอืหากคณุกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่ กลอ้งจะยอ้นกลับไปยังสภาวะ
เตรยีมพรอ้มสําหรับถา่ยภาพ
 ใชปุ้่ มนีเ้พือ่เลอืกระบบการโฟกสัอตัโนมัต ิ
โหมดขับเคลือ่น ความไวแสง ISO โหมด
วดัแสง จดุโฟกสัอัตโนมัต ิและอืน่ๆ

(2) หมนุปุ่ ม <6> เทา่น ัน้
ในขณะทีม่องชอ่งมองภาพหรอืแผง LCD ให ้
หมนุปุ่ ม <6>
 ใชปุ้่ มนีเ้พือ่ตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร ์คา่รรัูบ
แสง ฯลฯ

ปุ่ มโหมด

6 ปุ่ มหมนุหลกั

ระบบการทํางานดว้ยวธิทีี ่(1) สามารถทํางานได ้แมว้า่ไดป้รับสวติซ ์<R> ขึน้
ทางดา้นบน (ล็อคการทํางานหลายหนา้ที,่ น.59) แลว้ก็ตาม
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การถา่ยภาพขัน้พืน้ฐาน

(1) หลงัจากกดปุ่ มแลว้ หมนุปุ่ ม <5>
เมือ่คณุกดปุ่ ม เชน่ <f>, <i> หรอื 
<q> ฟังกช์ัน่นัน้จะสามารถเลอืกใชง้านได ้
เป็นเวลาประมาณ 6 วนิาท ี(9) ในระหวา่งนี ้
คณุสามารถหมนุปุ่ ม <5> เพือ่ปรับเปลีย่นคา่
เมือ่เวลาสิน้สดุลงหรอืหากคณุกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่ กลอ้งจะยอ้นกลับไปยังสภาวะ
เตรยีมพรอ้มสําหรับถา่ยภาพ
 ใชปุ้่ มนีเ้พือ่เลอืกระบบการโฟกสัอตัโนมัต ิ
ความไวแสง ISO โหมดวัดแสง จดุโฟกสั
อตัโนมัต ิและอืน่ๆ

(2) หมนุปุ่ ม <5> เทา่น ัน้
ในขณะทีม่องชอ่งมองภาพหรอืแผง LCD ให ้
หมนุปุ่ ม <5>
 ใชปุ้่ มนีเ้พือ่ตัง้คา่ปรมิาณการชดเชยแสง 
คา่รรัูบแสงสําหรับการตัง้คา่ระดับแสงดว้ย
ตนเอง ฯลฯ

5 ปุ่ มหมนุควบคมุทนัใจ

ระบบการทํางานดว้ยวธิทีี ่(1) สามารถทํางานได ้แมว้า่ไดป้รับสวติซ ์<R> ขึน้
ทางดา้นบน (ล็อคการทํางานหลายหนา้ที,่ น.59) แลว้ก็ตาม
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<9> ประกอบดว้ยปุ่ มปรับแปดทศิทาง
 ใชเ้พือ่เลอืกจดุโฟกัสอตัโนมัต ิปรับแก ้
สมดลุแสงขาว เลือ่นจดุโฟกัสอตัโนมัติ
หรอืกรอบขยายภาพระหวา่งการถา่ยภาพ
แบบ Live View หรอืภาพเคลือ่นไหว 
ตัง้คา่การควบคมุทันใจ และอืน่ๆ

 คณุยังสามารถใชเ้พือ่เลอืกรายการเมนู

เมือ่ตัง้คา่ [54: ล็อคหลายหนา้ที]่ และปรับสวติซ ์<R> ขึน้ทางดา้นบน 
คณุกส็ามารถป้องกนัไมใ่หม้กีารเปลีย่นแปลงการตัง้คา่จากการใชง้านปุ่ มหมนุหลัก 
ปุ่ มหมนุควบคมุทันใจโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ หรอืจากการแตะหนา้จอสมัผัสโดยไมไ่ด ้
ตัง้ใจ
สําหรับรายละเอยีด [54: ล็อคหลายหนา้ที]่ โปรดดหูนา้ 88

สวติซ ์<R> ปรับขึน้ทางดา้นบน: ล็อค
อยู่
สวติซ ์<R> ปรับลงทางดา้นลา่ง: ปลด
ล็อค

9 ปุ่ มอเนกประสงค์

R ล็อคการทาํงานหลายหนา้ที่

การปรบัแกส้มดลุแสงขาวและการเลือ่นกรอบขยายภาพระหวา่งการเลน่ภาพสามารถ
ทําได ้แมว้า่จะปรับสวติซ ์<R> ขึน้ทางดา้นบน (ล็อคการทํางานหลายหนา้ที)่

ตามคา่เริม่ตน้ ปุ่ ม <5> จะถกูล็อค เมือ่สวติซล็์อคหลายหนา้ทีอ่ยูใ่นตําแหน่งล็อค
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คณุสามารถทําใหแ้ผง LCD สวา่งไดโ้ดยการ
กดปุ่ ม <U> เปิด (9) หรอืปิดแสงสวา่ง
แผง LCD ไดโ้ดยการกดปุ่ ม <U>

หลังจากกดปุ่ ม <B> ซ้ําๆ (น.84) หนา้จอควบคมุทันใจ (น.86) จะปรากฏขึน้ 
จากนัน้คณุสามารถตรวจสอบการตัง้คา่ฟังกช์ัน่การถา่ยภาพในปัจจบุันได ้
จากนัน้คณุสามารถกดปุ่ ม <B> เพือ่ปิดหนา้จอ (น.84)

U การใหแ้สงสวา่งแผง LCD

การแสดงหนา้จอควบคมุทนัใจ

ในระหวา่งทีเ่ปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์การกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุจะปิดแสงสวา่ง
แผง LCD
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คณุสามารถเลอืกและตัง้คา่ฟังกช์ัน่การถา่ยภาพทีแ่สดงบนจอ LCD ไดโ้ดยตรง
ดว้ยการใชง้านทีง่า่ย ซึง่เรยีกวา่การควบคมุทันใจ

1 กดปุ่ ม <Q> (7)
 หนา้จอควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้

2 ต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ทีต่อ้งการ
 กดปุ่ ม <W> <X> <Y> <Z> เพือ่
เลอืกฟังกช์ัน่

 การตัง้คา่ของฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกและคําแนะนํา
คณุสมบัต ิ(น.90) จะปรากฏขึน้

 หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่ปรับ
เปลีย่นการตัง้คา่

3 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ
 ภาพทีถ่า่ยจะแสดงขึน้

Q การควบคมุฟงักช์ ัน่การถา่ยภาพแบบทนัใจ

 โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน  โหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค์

 สําหรับฟังกช์ัน่ทีส่ามารถตัง้คา่ไดใ้นโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน และขัน้ตอนการตัง้คา่ 
โปรดดหูนา้ 126

 คณุยงัสามารถแตะบนหนา้จอเพือ่ตัง้คา่การควบคมุทนัใจ (น.67)
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Q การควบคมุฟังกช์ัน่การถา่ยภาพแบบทนัใจ

 โหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค์

 โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน (ตวัอยา่งหนา้จอ)

ฟงักช์ ัน่ทีส่ามารถต ัง้คา่ไดด้ว้ยการควบคมุทนัใจ

ความเร็วชตัเตอร ์(น.236)

การโฟกัสอัตโนมตัิ
(น.130)

ปรับแกส้มดลุแสงขาว (น.191)

ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัต ิ
(น.194)

รปูแบบภาพ (น.176)

ชดเชยแสง/
ตัง้คา่ถา่ยภาพครอ่ม
(น.245/247)

ความไวแสง ISO (น.170)

คณุภาพในการบนัทกึภาพ 
(น.162)

คา่รรัูบแสง (น.238)

ชดเชยระดับแสงแฟลช 
(น.278, 285)

โหมดขับเคลือ่น (น.156)

ตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง 
(น.497)

สมดลุแสงขาว (น.185)

โหมดวัดแสง (น.243)

เลอืกโหมดเลอืกพืน้ที ่AF / จดุ AF
ถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว (น.192)

ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

โหมด <C> โหมด <r> โหมด <P>

 ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน ฟังกช์ัน่ควบคมุทนัใจทีส่ามารถตัง้คา่ไดจ้ะแตกตา่งกนั
ไปขึน้อยูก่บัโหมดถา่ยภาพ (น.127) ฟังกช์ัน่ควบคมุทนัใจทีส่ามารถตัง้คา่ไดใ้น
โหมดถ่ายภาพพืน้ฐานม ี[ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ], [เบลอฉากหลงั], 
[โหมดขบัเคลือ่น], [เลอืกจดุ AF], [เอฟเฟค] (ถ่ายแพน), [ความสวา่ง] และ 
[โทนส]ี

 สําหรับหนา้จอควบคมุทันใจ โปรดดหูนา้ 86
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Q การควบคมุฟังกช์ัน่การถา่ยภาพแบบทนัใจ

 เลอืกฟังกช์ัน่ทีต่อ้งการ และกดปุ่ ม <0> 
หนา้จอการตัง้คา่ฟังกช์ัน่จะปรากฏขึน้

 หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> จากนัน้กด
ปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่ปรับเปลีย่นการตัง้คา่ 
และยังมฟัีงกช์ัน่ทีต่ัง้คา่ไดโ้ดยการกดปุ่ ม
ตามการทํางานเหลา่นี้

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ยนืยันการตัง้คา่และ
กลับสูห่นา้จอกอ่นหนา้

 เมือ่คณุเลอืก <7> (น.497), <H> 
(น.134) หรอื <k> และกดปุ่ ม <M> 
เพือ่ออกจากการตัง้คา่

การควบคมุทนัใจ

<0>

สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัฟังกช์ัน่ Wi-Fi โปรดด ู“คูม่อืการใชง้านฟังกช์ัน่ Wi-Fi 
(การสือ่สารแบบไรส้าย)” (น.4)
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คณุสามารถปรับการตัง้คา่โดยใชเ้มนูตา่งๆ เชน่ คณุภาพในการบันทกึภาพ วันที/่
เวลา ฯลฯ

* ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน บางแท็บและบางรายการเมนูจะไมป่รากฏขึน้

3 การกาํหนดคา่และระบบการทาํงานของเมนู

หนา้จอเมนูของโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน

หนา้จอเมนูของโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค์

<5> ปุ่ มหมนุควบคมุ
ทนัใจ

ปุ่ ม <M>

<6> ปุ่ มหมนุหลัก

จอ LCD

ปุ่ ม <0>

ปุ่ ม <Q>

ปุ่ มอเนกประสงค์
ปุ่ ม <W><X><Y><Z>

รายการเมนู

การตัง้คา่เมนู

z: ถา่ยภาพ

5: ตัง้คา่

9: เมนูสว่นตวั

3: เลน่ภาพ 8: ตัง้คา่ระบบสว่นตวั

แท็บหลัก
แท็บรอง
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3 การกําหนดคา่และระบบการทํางานของเมนู

1 แสดงหนา้จอเมนู
 กดปุ่ ม <M> เพือ่แสดงหนา้จอเมนู

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

 กดปุ่ ม <Y> <Z> ของปุ่ มอเนกประสงค์
เพือ่เลอืกแท็บรอง

 ตวัอยา่งเชน่ แท็บ [z3] ในคูม่อืนี ้
หมายถงึหนา้จอทีแ่สดงเมือ่เลอืกกลอ่ง
ทีส่าม [ ] จากทางซา้ยของแท็บ z 
(ถา่ยภาพ)

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

4 เลอืกการต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ

 การตัง้คา่ปัจจบุันทีเ่ลอืกจะแสดงเป็นสี
น้ําเงนิ

5 ปรบัการต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <0> เพือ่ตัง้คา่

6 ออกจากการต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <M> เพือ่ออกจากเมนู และ
กลับสูส่ถานะการเตรยีมพรอ้มถา่ยภาพ

ข ัน้ตอนการต ัง้คา่เมนู
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3 การกําหนดคา่และระบบการทํางานของเมนู

ตัวอยา่ง: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง
รายการเมนูทีม่สีจีางไมส่ามารถตัง้คา่ได ้หาก
ตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่จะครอบคลมุรายการเมนูทีม่สี ี
จางนี้

คณุสามารถดฟัูงกช์ัน่ทีม่ผีลครอบคลมุไดโ้ดย
เลอืกรายการเมนูทีม่สีจีางและกดปุ่ ม <0>
หากคณุยกเลกิการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ทีม่ผีลครอบ
คลมุ รายการเมนูทีม่สีจีางจะกลับมาตัง้คา่ได ้

รายการเมนูทีม่สีจีาง

 คําอธบิายเกีย่วกบัฟังกช์ัน่ตา่งๆ ของเมนูในสว่นนี้ ถอืวา่คณุไดก้ดปุ่ ม <M> 
เพือ่แสดงหนา้จอเมนูแลว้

 คณุยงัสามารถแตะทีห่นา้จอเมนู หรอืหมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่ใชง้านเมนู
ไดเ้ชน่กนั

 หากตอ้งการยกเลกิการดําเนนิการ ใหก้ดปุ่ ม <M>
 สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัแตล่ะรายการเมนู โปรดดหูนา้ 534

เมือ่ใช ้[55: ลบการต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมด] คณุสามารถรเีซ็ตฟังกช์ัน่ของเมนูเป็นคา่
เริม่ตน้ (น.75)

คณุอาจไมส่ามารถดฟัูงกช์ัน่ทีม่ผีลครอบคลมุไดสํ้าหรับรายการเมนูทีม่สีจีางในบาง
รายการ
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คณุสามารถใชง้านกลอ้งไดโ้ดยใชน้ิว้มอืแตะทีจ่อ LCD (แผงทีไ่วตอ่การสมัผัส)

ตวัอยา่งหนา้จอ (การควบคมุทนัใจ)
 ใชน้ิว้ของคณุแตะ (สมัผัสชัว่ครูแ่ลว้เอา
นิว้ออก) บนจอ LCD

 ดว้ยการแตะ คณุสามารถเลอืกเมนู ไอคอน 
ฯลฯ ทีแ่สดงอยูบ่นจอ LCD

 ตวัอยา่งเชน่ เมือ่คณุแตะบน [Q] หนา้จอ
ควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้ คณุสามารถ
กลบัสูห่นา้จอกอ่นหนา้ไดโ้ดยแตะที ่[Q]

ตวัอยา่งการทํางานทีใ่ชไ้ดโ้ดยการแตะหนา้จอ
 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ของเมนูหลังจากกดปุ่ ม <M>
 การควบคมุทันใจ
 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่หลังจากกดปุ่ ม <f>, <R>, <i>, <q> หรอื 

<S>
 การโฟกสัอตัโนมตัดิว้ยการแตะในการถา่ยภาพแบบ Live View และการบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหว

 ชตัเตอรแ์บบแตะในการถา่ยภาพแบบ Live View
 ตัง้คา่ฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพแบบ Live View และการบันทกึภาพเคลือ่นไหว
 การเลน่ภาพ

d การใชง้านกลอ้งดว้ยหนา้จอสมัผสั

แตะ

หากตัง้คา่ [54: เสยีงเตอืน] เป็น [แตะ ] เสยีงเตอืนจะไมด่งัขึน้ในการทํางานแบบ
สมัผัส (น.73)
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d การใชง้านกลอ้งดว้ยหนา้จอสมัผัส

ตวัอยา่งหนา้จอ (หนา้จอเมนู)
 เลือ่นนิว้ของคณุขณะกําลังแตะจอ LCD

ตวัอยา่งหนา้จอ (การแสดงสเกล)

ตวัอยา่งการทํางานทีใ่ชไ้ดโ้ดยการลากนิว้บนหนา้จอ
 การเลอืกแท็บเมนูหรอืรายการหลังจากกดปุ่ ม <M>
 การตัง้คา่ทีม่กีารแสดงสเกล
 การควบคมุทันใจ
 การเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ(ยกเวน้เมือ่ใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View)
 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพสําหรับการถา่ยภาพแบบ Live View และการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว

 การเลน่ภาพ

ลาก
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d การใชง้านกลอ้งดว้ยหนา้จอสมัผัส

1 เลอืก [แบบสมัผสั]
 ภาพใตแ้ท็บ [54] เลอืก [แบบสมัผสั] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ต ัง้คา่การตอบสนองระบบควบคมุการ
ทาํงานแบบสมัผสั
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 [มาตรฐาน] เป็นการตัง้คา่ตามปกติ
 [ไว] ใหป้ฏกิริยิาตอบสนองหนา้จอสมัผัส
ทีเ่ร็วกวา่ [มาตรฐาน] ลองใชทั้ง้สองการ
ตัง้คา่และเลอืกคา่ทีค่ณุตอ้งการ

 หากตอ้งการปิดระบบการทํางานแบบสมัผัส
ใหเ้ลอืก [ไมใ่ชง้าน]

3 การต ัง้คา่การตอบสนองระบบควบคมุการทํางานแบบสมัผสั

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการทํางานระบบสมัผสั
 เนือ่งจากจอ LCD ไมไ่วตอ่แรงกด อยา่ใชว้ตัถแุหลมคม เชน่ เล็บ หรอืปากกาลกูลืน่ 
สําหรับการทํางานแบบสมัผัส

 อยา่ใชน้ิว้ทีเ่ปียกสําหรับการทํางานแบบสมัผัส
 หากจอ LCD มคีวามชืน้หรอืนิว้ของคณุเปียก หนา้จอสมัผัสอาจไมต่อบสนองหรอื
เกดิการทํางานผดิพลาด ในกรณีนี ้ใหปิ้ดสวติซก์ลอ้งและเช็ดคราบน้ําออกดว้ยผา้

 การตดิแผน่ฟิลม์กนัรอยทีม่จํีาหน่ายทั่วไปหรอืสติ๊กเกอรบ์นจอ LCD อาจลดการ
ตอบสนองการทํางานแบบสมัผัสลง

 หากคณุใชก้ารทํางานแบบสมัผัสอยา่งรวดเร็ว เมือ่ตัง้คา่เป็น [ไว] การตอบสนอง
การสมัผัสอาจชา้ลง
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หาก การด์ทีใ่ชเ้ป็นการด์ใหมห่รอืเคยฟอรแ์มตโดยใชก้ลอ้งตวัอืน่หรอืคอมพวิเตอร์
เครือ่งอืน่ ควรฟอรแ์มตการด์ดว้ยกลอ้งนีก้อ่น

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

2 ฟอรแ์มตการด์
 เลอืก [ตกลง] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 การด์จะไดรั้บการฟอรแ์มต

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

3 การฟอรแ์มตการด์

เมือ่ทาํการฟอรแ์มตการด์ ภาพและขอ้มลูท ัง้หมดในการด์จะถกูลบ แมภ้าพที่
ป้องกนัไวก็้จะถูกลบออกเชน่กนั ดงัน ัน้จงึควรตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่การด์ไมม่ ี
ภาพหรอืขอ้มูลใดๆ ทีต่อ้งการเก็บรกัษาไว ้หากมคีวามจําเป็น ใหถ้า่ยโอนภาพ
และขอ้มูลไปยงัคอมพวิเตอรก์อ่นฟอรแ์มตการด์

 ความจุของการด์ทีแ่สดงบนหนา้จอขณะทําการฟอรแ์มต อาจนอ้ยกวา่ความจุทีร่ะบุ
ไวบ้นแผ่นการด์

 กลอ้งรุน่นีร้องรบัเทคโนโลย ีexFAT ซึง่เป็นลขิสทิธิข์อง Microsoft
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3 การฟอรแ์มตการด์

 เมือ่การด์เป็นการด์ใหม่
 เมือ่การด์เคยฟอรแ์มตโดยใชก้ลอ้งตวัอืน่หรอืคอมพวิเตอร์
 เมือ่การด์บนัทกึภาพหรอืขอ้มลูจนเต็ม
 เมือ่การด์แสดงขอ้ผดิพลาด (น.567)

 รปูแบบไฟลข์องการด์
การด์ SD/SDHC จะไดรั้บการฟอรแ์มตเป็นรปูแบบ FAT32 การด์ SDXC จะได ้
รับการฟอรแ์มตเป็นรูปแบบ exFAT
เมือ่ถา่ยภาพเคลือ่นไหวดว้ยการด์ทีฟ่อรแ์มตในรปูแบบ exFAT กลอ้งกจ็ะบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหวไวเ้ป็นไฟลเ์ดยีว (แทนทีจ่ะแยกออกเป็นไฟลจํ์านวนหลายไฟล)์ 
แมว้า่ขนาดไฟลจ์ะใหญก่วา่ 4 GB ก็ตาม (ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวจะเกนิ 4 GB)

ฟอรแ์มตการด์ในกรณีตอ่ไปนี:้

การฟอรแ์มตแบบ Low Level
 ทําการฟอรแ์มตแบบ Low Level หากพบวา่ความเร็วในการบันทกึหรอืการอา่น
ของการด์ลดลง หรอืเมือ่คณุตอ้งการลบขอ้มลูทัง้หมดในการด์

 เนือ่งจากการฟอรแ์มตแบบ Low Level จะลบสว่นทีส่ามารถบนัทกึขอ้มลูทัง้หมด
บนการด์ออกโดยสิน้เชงิ ดังนัน้จงึใชเ้วลานานกวา่การฟอรแ์มตแบบธรรมดา

 คณุสามารถหยดุการฟอรแ์มตแบบ Low Level ไดโ้ดยเลอืก [ยกเลกิ] ถงึแม ้
จะสัง่ยกเลกิ การฟอรแ์มตแบบธรรมดาจะดําเนนิตอ่ไปจนเสร็จสิน้ และคณุ
สามารถใชก้ารด์ไดต้ามปกติ
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3 การฟอรแ์มตการด์

 หากฟอรแ์มตการด์ SDXC ดว้ยกลอ้งน้ี แลว้นําไปใสไ่ปในกลอ้งอืน่ กลอ้งอาจแสดง
ขอ้ผดิพลาดและการด์อาจไมส่ามารถใชง้านได ้ระบบปฏบิตักิารคอมพวิเตอรบ์าง
ระบบหรอืตัวอา่นการด์อาจไมส่ามารถอา่นการด์ทีไ่ดร้ับการฟอรแ์มตแบบ exFAT

 เมือ่การด์ไดร้ับการฟอรแ์มตหรอืขอ้มลูถกูลบ เป็นการเปลีย่นแปลงเฉพาะขอ้มลูใน
การจัดการไฟลเ์ทา่นัน้ ขอ้มลูจรงิจะยงัไมถ่กูลบออกอยา่งสมบรูณ์ ควรระมัดระวงั
ในเรือ่งน้ี เมือ่จะขายหรอืทิง้การด์ ควรทําการฟอรแ์มตแบบ Low Level หรอืทําลาย
การด์กอ่นทิง้ เพือ่ป้องกนัไมใ่หข้อ้มลูสว่นตวัรั่วไหล
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คณุสามารถป้องกนัไมใ่หเ้สยีงเตอืนดังขณะจับโฟกสัระหวา่งการถา่ยภาพโดยใช ้
การตัง้เวลาและการใชง้านจอสมัผัส

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

2 เลอืก [ปิด]
 เลอืก [ปิด] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เสยีงเตอืนจะไมด่ังขึน้
 หากเลอืก [แตะ ] เสยีงเตอืนจะเงยีบ
สําหรับการทํางานของหนา้จอสมัผสัเทา่นัน้

เพือ่เป็นการประหยัดพลังงาน กลอ้งจะปิดลงโดยอตัโนมัตหิลังจากครบกําหนด
เวลาทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน คา่เริม่ตน้คอื 1 นาท ีแตส่ามารถเปลีย่นการตัง้คา่ได ้หากคณุ
ไมต่อ้งการใหก้ลอ้งปิดลงโดยอตัโนมัต ิใหต้ัง้คา่นีเ้ป็น [ไมใ่ชง้าน]
หลังจากปิดสวติซล์ง คณุสามารถเปิดกลอ้งไดอ้กีครัง้โดยกดปุ่ มชตัเตอรห์รอืปุ่ ม
อืน่ๆ

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

2 ต ัง้เวลาทีต่อ้งการ
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

กอ่นการใชง้าน

3 การปิดเสยีงเตอืน

3 การต ัง้เวลาปิดสวติซ/์ปิดสวติซอ์ตัโนมตั ิ

แมว้า่ตัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน] จอ LCD จะปิดลงโดยอตัโนมัตหิลังจากประมาณ 30 นาที
เพือ่ประหยัดพลังงาน (ไมปิ่ดกลอ้ง)
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กอ่นการใชง้าน

คณุสามารถกําหนดระยะเวลาการแสดงภาพบนจอ LCD ทันทหีลังจากทีถ่า่ย
ภาพได ้หากตอ้งการใหภ้าพทีบ่ันทกึไวแ้สดงอยู ่ตัง้คา่เป็น [แสดงภาพคา้งไว]้ 
หากไมต่อ้งการใหแ้สดงภาพทีบ่ันทกึไว ้ตัง้คา่เป็น [ปิด]

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

2 ต ัง้เวลาทีต่อ้งการ
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

คณุสามารถตัง้คา่หนา้จอควบคมุทันใจ (น.61) หรอืตัววดัระดับอเิล็กทรอนกิส ์
(น.80) ใหแ้สดงหรอืไมแ่สดงขึน้ก็ได ้เมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ในระหวา่ง
การถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ

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]้: การแสดงผลของจอ LCD จะไมปิ่ดลง แมค้ณุจะกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ก็ตาม หากตอ้งการปิดจอ LCD ใหก้ด
ปุ่ ม <B>

 [ปุ่ มชตัเตอร]์: เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ การแสดงผลของจอ LCD 
จะปิดลง และเมือ่คณุปลอ่ยปุ่ มชตัเตอร ์แสดงผลจะเปิดขึน้

3 การต ัง้ระยะเวลาแสดงภาพ

3 การปิด/เปิดจอ LCD

หากตัง้คา่เป็น [แสดงภาพคา้งไว]้ ภาพจะแสดงอยูจ่นกวา่จะถงึเวลาปิดสวติซอั์ตโนมัติ
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กอ่นการใชง้าน

การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพและการตัง้คา่เมนูของกลอ้งสามารถเปลีย่นกลบัเป็นคา่
เริม่ตน้ได ้

1 เลอืก [ลบการต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมด]
 ภายใตแ้ท็บ [55] เลอืก [ลบการต ัง้คา่
กลอ้งท ัง้หมด] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ตกลง]
 การตัง้คา่กลอ้งจะไดรั้บการรเีซ็ตเป็นคา่
เริม่ตน้ดังทีแ่สดงในหนา้ 76-78

3 การปรบัต ัง้กลอ้งใหก้ลบัสู ่คา่เร ิม่ตน้N

สําหรับวธิกีารลบการตัง้คา่ระบบสว่นตวัทัง้หมด โปรดดหูนา้ 468
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กอ่นการใชง้าน

การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ในการถา่ยภาพ การต ัง้คา่การบนัทกึภาพ
การโฟกสัอตัโนมตั ิ AF ครัง้เดยีว คณุภาพของภาพ 73

โหมดเลอืกพืน้ที ่AF AF แบบเลอืกอตัโนมัติ อตัราสว่นภาพ 3:2
MF อเิล็กทรอนกิส์
สําหรบัเลนส์

ใชง้านไมไ่ด ้หลงั
ปรับ AF ครัง้เดยีว

รปูแบบภาพ อตัโนมัติ
ปรบัแสงเหมาะสม
อตัโนมตั ิ

มาตรฐาน
โหมดวดัแสง q (วดัแสงประเมนิ

ทัง้ภาพ) แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส์
zการต ัง้คา่ความไวแสง ISO การแกไ้ขระดบัแสง

บรเิวณขอบภาพ
เปิด

ความไวแสง ISO อตัโนมตัิ
ขอบเขตไวแสง 
ISO

ตํา่สดุ: 100
สงูสดุ: 40000

แกไ้ขความคลาดสี ใชง้าน
แกไ้ขความคลาด
สว่น

ไมใ่ชง้าน
ขอบเขตอตัโนมตั ิ ตํา่สดุ: 100

สงูสดุ: 12800 แกไ้ขการเลีย้วเบน เปิด
ความเร็วชตัเตอรต์ํา่
สดุสําหรบัอตัโนมตั ิ

อตัโนมตัิ สมดลุแสงขาว Q 
(ตามบรรยากาศ)

โหมดขบัเคลือ่น u (ถ่ายภาพเดีย่ว) สมดลุแสงขาว
กําหนดเอง ยกเลกิ

ชดเชยแสง/AEB ยกเลกิ
ชดเชยระดบัแสงแฟลช ยกเลกิ ปรบัเลือ่นสมดุลแสง

ขาว
ยกเลกิ

ถา่ยภาพซอ้น ไมใ่ชง้าน
โหมด HDR ปิด HDR ถา่ยภาพครอ่มสมดลุ

แสงขาว
ยกเลกิ

ต ัง้ชว่งเวลาถา่ย ไมใ่ชง้าน
ต ัง้เวลาคา้งชตัเตอร ์ ไมใ่ชง้าน พกิดัสี sRGB
ถา่ยลดแสงวบูวาบ ไมใ่ชง้าน ลดจดุรบกวนจากการ

เปิดชตัเตอรน์าน
ไมใ่ชง้าน

ถา่ยภาพโดยล็อค
กระจกขึน้

ไมใ่ชง้าน
ลดจดุรบกวนจาก
ความไวแสง ISO สูง

มาตรฐาน
การแสดงชอ่งมองภาพ
ระดบัอเิล็กทรอนกิส์ ซอ่น เนน้โทนภาพบรเิวณ

สวา่ง
ไมใ่ชง้าน

แสดงตาราง ซอ่น
แสดง/ซอ่นใน
ชอ่งมองภาพ

เฉพาะการตรวจจับ
แสงวบูวาบทีเ่ลอืก

หมายเลขไฟลภ์าพ ตอ่เนือ่ง
เก็บขอ้มูลลบภาพฝุ่ น ลบออก

ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั ไมเ่ปลีย่นแปลง
ควบคมุ Speedlite ภายนอก
สอ่งแสงไฟแฟลช ใชง้าน
วดัแสงแฟลช 
E-TTL II

วดัแสงแฟลชประเมนิ
ทัง้ภาพ

ความเร็วซงิค์
แฟลชในโหมด Av

อตัโนมตัิ
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กอ่นการใชง้าน

การต ัง้คา่กลอ้ง การต ัง้คา่การถา่ยภาพแบบ Live 
ระยะเวลาแสดงภาพ 2 วนิาที ถา่ยภาพแบบ LIVE 

VIEW
ใชง้าน

ล ัน่ชตัเตอรข์ณะไมม่กีารด์ ใชง้าน
ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6 e (10 ภาพ) การโฟกสัอตัโนมตั ิ AF ครัง้เดยีว
เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน ไมใ่ชง้าน วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ u+การตดิตาม
แสดงจดุ AF ไมใ่ชง้าน ชตัเตอรแ์บบแตะ ไมใ่ชง้าน
ตารางดูภาพ ไมแ่สดง ระยะเวลาวดัแสง 8 วนิาที
ฮสิโตแกรม ความสวา่ง แสดงตาราง ซอ่น
กําลงัขยาย 
(โดยประมาณ)

2x (ขยายจาก
กึง่กลางภาพ)

จําลองระดบัแสง ใชง้าน
ถา่ยภาพ LV แบบเงยีบ โหมด 1

ควบคมุผา่น HDMI ไมใ่ชง้าน
หมนุภาพแนวต ัง้อตัโนมตั ิ เปิดzD
ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย

Wi-Fi ไมใ่ชง้าน
ฟงักช์ ัน่ Bluetooth ไมใ่ชง้าน

ปิดสวติซอ์ตัโนมตั ิ 1 นาที
ความสวา่งจอ LCD
ปุ่ ม ปิด/เปิด LCD เปิดคา้งไว ้
วนัที/่เวลา/โซน ไมเ่ปลีย่นแปลง
ภาษา ไมเ่ปลีย่นแปลง
GPS ไมใ่ชง้าน
ระบบวดิโีอ ไมเ่ปลีย่นแปลง
แนะนําโหมดถา่ยภาพ ใชง้าน
แนะนําคุณสมบตั ิ ใชง้าน
ขนาดอกัษรวธิใีช้ ขนาดเล็ก
แบบสมัผสั มาตรฐาน
เสยีงเตอืน เปิด
ทํางานอตัโนมตั ิ ใชง้าน
เลอืกการแสดงผลโดย
ปุ่ ม z

เลอืกทัง้สอง

เลอืกการแสดงผล LV 
โดยปุ่ ม z

ไมเ่ปลีย่นแปลง

ล็อคหลายหนา้ที่ 5 (ปุ่ มหมนุ
ควบคมุทนัใจ) 

ต ัง้โหมดถา่ยภาพเอง ไมเ่ปลีย่นแปลง
ขอ้มลูลขิสทิธิ์ ไมเ่ปลีย่นแปลง
กําหนดคา่: MY MENU ไมเ่ปลีย่นแปลง
การแสดงเมนู แสดงแบบปกติ
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กอ่นการใชง้าน

การต ัง้คา่การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ขนาดการบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหว

NTSC:L6X
PAL: L5X

Servo AF 
ภาพเคลือ่นไหว

ใชง้าน

บนัทกึเสยีง อตัโนมตัิ วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ u+การตดิตาม
ลดเสยีงลม อตัโนมตัิ ความไวตดิตาม 

Movie Servo AF 0
ลดระดบัเสยีง ไมใ่ชง้าน

kการต ัง้คา่ความไวแสง ISO ความเร็ว Servo AF ภาพเคลือ่นไหว
ความไวแสง ISO อตัโนมตัิ ใชง้านเมือ่ใด เปิดตลอด
ขอบเขตไวแสง 
ISO

ตํา่สดุ: 100
สงูสดุ: 25600

ความเร็ว AF 0 (มาตรฐาน)
ระยะเวลาวดัแสง 8 วนิาที

ISO อตัโนมตั ิ สงูสดุ 25600 แสดงตาราง ซอ่น

a ISO 
อตัโนมตั ิ สงูสดุ 12800

หนา้ทีปุ่่ ม V /-

ถา่ย video 
snapshot

ไมใ่ชง้าน

ภาพเคลือ่นไหวยน่
เวลา ไมใ่ชง้าน

ดจิติอล IS 
ภาพเคลือ่นไหว ไมใ่ชง้าน

ถา่ยภาพดว้ยรโีมท
คอนโทรล

ไมใ่ชง้าน
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คณุสามารถแสดงตารางในชอ่งมองภาพเพือ่ชว่ยในการตรวจสอบความเอยีงของ
กลอ้งหรอืจัดองคป์ระกอบภาพ

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

2 เลอืก [การแสดงตาราง]

3 เลอืก [แสดง]
 เมือ่คณุออกจากเมนู ตารางจะปรากฏใน
ชอ่งมองภาพ

3 การแสดงตารางในชอ่งมองภาพ

 คณุสามารถแสดงตารางบนจอ LCD ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View และ
กอ่นทีค่ณุจะเริม่ถ่ายภาพเคลือ่นไหว (น.302, 377)

 หากการตัง้คา่ [52: การแสดงชอ่งมองภาพ] เปลีย่นไปจากคา่เริม่ตน้ จะมี
เครือ่งหมายดอกจัน “*” ทางขอบขวาของ [52: การแสดงชอ่งมองภาพ]
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คณุสามารถแสดงตัววัดระดับอเิล็กทรอนกิสบ์นจอ LCD และในชอ่งมองภาพเพือ่
ชว่ยในการปรับแกค้วามเอยีงของกลอ้ง

1 กดปุ่ ม <B>
 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <B> การแสดง
ผลหนา้จอจะเปลีย่นไป

 แสดงตัววดัระดับอเิล็กทรอนกิส์

 หากไมป่รากฏตวัวัดระดับอเิล็กทรอนกิส ์
ใหต้ัง้คา่ [54: เลอืกการแสดงผลโดย
ปุ่ มz] เพือ่ใหต้ัววัดระดับอเิล็กทรอนกิส์
สามารถแสดงขึน้มา (น.84)

2 ตรวจสอบความเอยีงของกลอ้ง
 ความเอยีงแนวนอนและแนวตัง้จะแสดง
เพิม่ขึน้ทลีะ 1°

 เมือ่เสน้สแีดงเปลีย่นเป็นสเีขยีว แสดงวา่
ไดป้รับแกค้วามเอยีงเกอืบทัง้หมดแลว้

3 การแสดงตวัวดัระดบัอเิล็กทรอนกิส์

การแสดง ตวัวดัระดบัอเิล็กทรอนกิสใ์นจอ LCD

การถ่ายภาพ
แนวนอน

 แมจ้ะทําการปรับแกค้วามเอยีงแลว้ แตอ่าจมคีวามคลาดเคลือ่นไดป้ระมาณ ±1°
 หากกลอ้งเอยีงมาก ความคลาดเคลือ่นของตวัวดัระดบัอเิล็กทรอนกิสจ์ะสงูขึน้

ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View และกอ่นการถา่ยภาพเคลือ่นไหว คณุยงัสามารถ
แสดงตัววัดระดับอเิล็กทรอนกิสไ์ดต้ามทีอ่ธบิายดา้นบน (ยกเวน้เมือ่ใช ้u+การตดิตาม)
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3 การแสดงตวัวัดระดับอเิล็กทรอนกิส์

ตัววดัระดับอเิล็กทรอนกิสส์ามารถแสดงทางดา้นบนของชอ่งมองภาพ เนือ่งจาก
ตัวแสดงการวัดระดับนีจ้ะปรากฏขึน้ระหวา่งการถา่ยภาพ คณุจงึสามารถถา่ยภาพ
ไดใ้นขณะทีต่รวจสอบความเอยีงของกลอ้ง

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

2 เลอืก [ระดบัอเิล็กทรอนกิส]์

3 เลอืก [แสดง]

4 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
 ตวัวัดระดบัอเิล็กทรอนกิสจ์ะแสดงทางดา้น
บนของชอ่งมองภาพ

 ตวัวัดระดับนียั้งสามารถใชง้านไดก้ับการ
ถา่ยภาพแนวตัง้

3 การแสดง ตวัวดัระดบัอเิล็กทรอนกิสใ์นชอ่งมองภาพ

1° หรือมากกว่า4° 
1° 

หรือมากกว่า7.5° 
7° 

แมจ้ะทําการปรับแกค้วามเอยีงแลว้ แตอ่าจมคีวามคลาดเคลือ่นไดป้ระมาณ ±1°

หากการตัง้คา่ [52: การแสดงชอ่งมองภาพ] เปลีย่นไปจากคา่เริม่ตน้ จะมเีครือ่งหมาย
ดอกจัน “*” ทางขอบขวาของ [52: การแสดงชอ่งมองภาพ]
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การตัง้คา่ฟังกช์ัน่การถา่ยภาพ (ระดับแบตเตอรี,่ โหมดถา่ยภาพ, การโฟกัส
อัตโนมตั,ิ คณุภาพของภาพ (ชนดิของภาพ), โหมดขับเคลือ่น, โหมดวดัแสง, 
การตรวจจับแสงวบูวาบ) สามารถแสดงในชอ่งมองภาพ
โดยคา่เริม่ตน้จะมเีครือ่งหมายถกู [X] เฉพาะการตรวจจับแสงวบูวาบ

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

2 เลอืก [แสดง/ซอ่นในชอ่งมองภาพ]

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

 ทําตามขัน้ตอนนีซ้ํ้าเพือ่เพิม่เครือ่งหมายถกู
[X] กบัขอ้มลูทัง้หมดทีจ่ะแสดง จากนัน้
เลอืก [ตกลง]

 เมือ่คณุออกจากเมนู ขอ้มลูทีทํ่าเครือ่งหมาย
ถกูจะปรากฏในชอ่งมองภาพ (น.31)

3 การต ัง้คา่การแสดงขอ้มลูในชอ่งมองภาพN
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3 การตัง้คา่การแสดงขอ้มลูในชอ่งมองภาพN

หากไมม่กีารด์เสยีบอยูใ่นกลอ้ง คณุภาพในการบันทกึภาพ (ชนดิของภาพ: JPEG/RAW) 
จะไมแ่สดงขึน้

 ไมว่า่จะทําเครือ่งหมายถูกหรอืไม ่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจะปรากฏในชอ่งมองภาพใน
กรณีตอ่ไปนี:้ เมือ่คณุเปลีย่นโหมดถา่ยภาพ เมือ่คณุกดปุ่ ม <f>, <R> 
หรอืปุ่ ม <q> เมือ่เลือ่นสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนส ์และเมือ่ใชเ้ลนสท์ีม่ี
ระบบโฟกสัดว้ยตนเองแบบอเิล็กทรอนกิส ์และปรับเปลีย่น AF และ MF โดยหมนุ
วงแหวนโฟกสัของเลนส ์(น.155)

 แมว้า่ [แบตเตอรี]่ ไมม่เีครือ่งหมายถกู ไอคอนตรวจสอบระดบัแบตเตอรี ่( /
) จะแสดงในชอ่งมองภาพเมือ่ระดับแบตเตอรีตํ่า่

 หากการตัง้คา่ [52: การแสดงชอ่งมองภาพ] เปลีย่นไปจากคา่เริม่ตน้ จะมี
เครือ่งหมายดอกจัน “*” ทางขอบขวาของ [52: การแสดงชอ่งมองภาพ]
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ระหวา่งการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ 
เมือ่คณุกดปุ่ ม <B> ขณะทีก่ลอ้งพรอ้ม
ถา่ยภาพ คณุสามารถสลบัการแสดงผลระหวา่ง
ตัววัดระดับอเิล็กทรอนกิส ์(น.80) และหนา้จอ
ควบคมุทันใจ (น.86)

[เลอืกการแสดงผลโดยปุ่ ม z] ภายใต ้
แท็บ [54] ชว่ยใหค้ณุสามารถเลอืกตัวเลอืก
ทีจ่ะแสดงเมือ่กดปุ่ ม <B>
 เลอืกตัวเลอืกการแสดงผลทีต่อ้งการ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0> เพือ่เพิม่เครือ่งหมาย
ถกู [X]

 จากนัน้เลอืก [ตกลง] เพือ่บนัทกึการตัง้คา่

ฟงักช์ ัน่ปุ่ ม B

ตวัวดัระดบั
อเิล็กทรอนกิส์

หนา้จอควบคมุทนัใจ



85

ฟังกช์ัน่ปุ่ ม B

 หากคณุปิดกลอ้งในขณะทีต่ัววัดระดบัอเิล็กทรอนกิสห์รอืหนา้จอควบคมุทนัใจ
แสดงอยู ่หนา้จอเดยีวกนันัน้จะแสดงขึน้เมือ่คณุเปิดกลอ้งอกีครัง้ ในการยกเลกิ
ฟังกช์ัน่นี ้ใหก้ดปุ่ ม <B> ซํ้าๆ จนกวา่หนา้จอจะวา่งเปลา่ จากนัน้จงึปิดสวติซ์
กลอ้ง

 คณุไมส่ามารถเอาเครือ่งหมายถกูออกจากทัง้สองรายการ
 แมว้า่คณุจะตัง้คา่ไมใ่หแ้สดง [วดัระดบัอเิล็กทรอนกิส]์ แตตั่ววัดระดับอเิล็กทรอนกิส์
จะยังคงแสดงขึน้ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View และการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
โดยการกดปุ่ ม <B> โปรดทราบวา่ตัววดัระดบัอเิล็กทรอนกิสอ์าจไม่แสดงขึน้ 
ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัการตัง้คา่สําหรับ [z5: วธิโีฟกสัอตัโนฯ]

 การกดปุ่ ม <Q> จะเปิดใชง้านการควบคมุทนัใจ (น.61)
 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View หรอืการถ่ายภาพเคลือ่นไหว รายการทีแ่สดง
ภายใตแ้ท็บ [54] จะเปลีย่นเป็น [เลอืกการแสดงผล LV โดยปุ่ ม z] (น.298)
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ฟังกช์ัน่ปุ่ ม B

* หนา้จอจะแสดงผลเฉพาะการตัง้คา่ปัจจุบนัทีถ่กูปรับใช ้

หนา้จอควบคมุทนัใจ

ล็อค AE

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

ความไวแสง ISO

ชดเชยระดับแสงแฟลช

ตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง

คณุภาพในการ
บันทกึภาพ

จํานวนภาพทีถ่า่ยได/้
ทํางานอตัโนมตัิ

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ/จํานวน
ภาพทีเ่หลอืในการถา่ยภาพซอ้น

ถา่ยภาพครอ่มสมดลุ
แสงขาว

คา่รรัูบแสง

ความเร็วชตัเตอร์

โหมดถา่ยภาพ

ชดเชยแสง

แกไ้ขสมดลุแสงขาว

รปูแบบภาพ

การโฟกสัอตัโนมัติ

ไอคอนควบคมุทันใจ

ระดับแบตเตอรี่

ความแรงของสญัญาณ Wi-Fi/
สถานะการสง่สญัญาณการด์ Eye-Fi

สถานะการรับสญัญาณ GPS

โหมดขบัเคลือ่น

โหมดวัดแสง

สมดลุแสงขาว

ตัวแสดงระดับคา่แสง

ฟังกช์ัน่การบนัทกึ

โหมดเลอืกพืน้ที ่AF/
เลอืกจดุ AF

ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

ฟังกช์ัน่ Bluetooth

ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมัติ

ถา่ยภาพซอ้น/HDR/
ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ
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ฟังกช์ัน่ปุ่ ม B

เมือ่คณุกดปุ่ ม <f>, <R>, <i>, <q>, <S> หรอืปุ่ ม <B> 
หนา้จอการตัง้คา่จะปรากฏขึน้ และคณุสามารถตัง้คา่ไดด้ว้ยปุ่ ม <6>, <5>, 
<9> หรอืปุ่ ม <B>

การใชง้านปุ่ มเมือ่แสดงหนา้จอควบคมุทนัใจ

การโฟกสัอตัโนมตั ิ โหมดขบัเคลือ่น

โหมดวดัแสงความไวแสง ISO

เลอืกพืน้ที ่AF / จดุ AF

หากไมม่อีะไรแสดงขึน้แมว้า่คณุจะกดปุ่ มใดๆ ใหก้ดปุ่ ม <B> เพือ่แสดงตัววัดระดับ
อเิล็กทรอนกิสห์รอืหนา้จอควบคมุทันใจ แลว้กดปุ่ มดงักลา่วขา้งตน้เพือ่แสดงหนา้จอนัน้
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ดว้ยการปรับสวติซ ์<R> ขึน้ทางดา้นบน คณุสามารถป้องกันไมใ่หม้กีาร
เปลีย่นแปลงการตัง้คา่จากการใชง้านปุ่ มหมนุหลกั ปุ่ มหมนุควบคมุทันใจ หรอืปุ่ ม
อเนกประสงคโ์ดยไมไ่ดเ้จตนา หรอืจากการแตะหนา้จอสมัผัสโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ
สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัสวติซล็์อคการทํางานหลายหนา้ที ่โปรดดหูนา้ 59

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

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

 เลอืก [ตกลง]
 เมือ่ปรับสวติซ ์<R> ขึน้ทางดา้นบน 
ตัวควบคมุกลอ้งทีม่เีครือ่งหมาย [X] จะ
ถกูล็อค

R การต ัง้คา่ล็อคการทาํงานหลายหนา้ที่

 เมือ่ปรับสวติซ ์<R> ขึน้ทางดา้นบนและคณุพยายามใชต้วัควบคมุกลอ้งใดๆ 
ทีล็่อคไว ้<L> จะแสดงขึน้ในชอ่งมองภาพและบนแผง LCD บนหนา้จอการควบคมุ
ทนัใจ (น.61) จะแสดงขอ้ความ [LOCK] และในระหวา่งการถ่ายภาพแบบ Live 
View หรอืถ่ายภาพเคลือ่นไหว [LOCK] จะแสดงขึน้บนหนา้จอการถ่ายภาพ

 ตามคา่เริม่ตน้ ปุ่ ม <5> จะถกูล็อค เมือ่สวติซล็์อคหลายหนา้ทีอ่ยูใ่นตําแหน่งล็อค
 ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน สามารถตัง้คา่ไดเ้ฉพาะ [hแบบสมัผสั]
 คณุสามารถใชก้ารควบคมุทนัใจ (น.61) ไมว่า่จะตัง้คา่ล็อคการทํางานหลายหนา้ที่
เป็นอยา่งไร

 หากการตัง้คา่เปลีย่นไปจากคา่เริม่ตน้ เครือ่งหมายดอกจัน “*” จะแสดงอยูท่าง
ขอบขวาของ [54: ล็อคหลายหนา้ที]่
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เมือ่คณุหมนุปุ่ มโหมดเพือ่เลอืกโหมดถา่ยภาพ กลอ้งสามารถแสดงคําอธบิายสัน้ๆ 
(คําแนะนําโหมดถา่ยภาพ) ของโหมดถา่ยภาพนัน้ๆ บนหนา้จอ ซึง่ในระหวา่งการ
ถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ คําแนะนําโหมดจะปรากฏขึน้เมือ่มกีารแสดงหนา้จอ
ควบคมุทันใจหรอืตวัวดัระดบัอเิล็กทรอนกิส ์โดยการตัง้คา่เริม่ตน้จะกําหนดไวเ้ป็น 
[ใชง้าน]

1 เลอืก [แนะนําโหมด]
 ภายใตแ้ท็บ [53] เลอืก [แนะนําโหมด] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ใชง้าน]
 หากคณุไมต่อ้งการใหคํ้าแนะนําโหมด
ปรากฏขึน้ ใหเ้ลอืก [ไมใ่ชง้าน]

3 หมนุปุ่ มโหมด
 คําอธบิายสัน้ๆ ของโหมดถา่ยภาพทีเ่ลอืก
จะปรากฏขึน้

4 กดปุ่ ม <X>
 คําอธบิายทีม่รีายละเอยีดเพิม่เตมิจะปรากฏ
ขึน้

 หากตอ้งการปิดคําแนะนําโหมด ใหก้ดปุ่ ม 
<0> หรอืกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

การต ัง้คา่คาํแนะนําโหมดถา่ยภาพ

ในโหมด <8> ใหก้ดปุ่ ม <0> ในขัน้ตอนที ่3 หรอื 4 จากนัน้เลอืกโหมดถา่ยภาพ
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เมือ่ใชก้ารควบคมุทันใจ กลอ้งสามารถแสดงคําอธบิายสัน้ๆ (คําแนะนําคณุสมบตั)ิ 
ของฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืก คําแนะนําคณุสมบัตจิะแสดงขึน้ในระหวา่งการถา่ยภาพโดย
ใชช้อ่งมองภาพ การถา่ยภาพแบบ Live View และการถา่ยภาพเคลือ่นไหว โดย
การตัง้คา่เริม่ตน้จะกําหนดไวเ้ป็น [ใชง้าน]

1 เลอืก [แนะนําคณุสมบตั]ิ
 ภายใตแ้ท็บ [53] เลอืก [แนะนํา
คณุสมบตั]ิ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ใชง้าน]
 หากคณุไมต่อ้งการใหคํ้าแนะนําคณุสมบัติ
ปรากฏขึน้ ใหเ้ลอืก [ไมใ่ชง้าน]

3 ขณะทีก่ลอ้งพรอ้มถา่ยภาพ ใหก้ด
ปุ่ ม <Q>
 ออกจากเมนูและกดปุ่ ม <Q> ในสถานะ
เตรยีมพรอ้มถา่ยภาพ

 เมือ่คณุกดปุ่ ม <9> เพือ่เลอืกรายการ 
คําแนะนําคณุสมบัตจิะปรากฏขึน้ชัว่ขณะ

การต ัง้คา่คาํแนะนําคณุสมบตั ิ

การถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ การถา่ยภาพแบบ Live View/
ภาพเคลือ่นไหว

 สําหรับบางฟังกช์ัน่ คําแนะนําคณุสมบัตจิะแสดงในหนา้จอทีส่องดว้ยเชน่กนั
 แตะทีคํ่าแนะนําคณุสมบตัเิพือ่ปิด
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เมือ่ [zวธิใีช]้ แสดงอยูท่างดา้นลา่งของหนา้จอเมนู คณุสามารถแสดงคํา
อธบิายคณุสมบัต ิ(วธิใีช)้ ได ้โดยการกดปุ่ ม <B> เพือ่แสดงวธิใีช ้และกด
ปุ่ มดงักลา่วอกีครัง้เพือ่ปิดการแสดงวธิใีช ้หากมรีายละเอยีดวธิใีชเ้กนิหนึง่หนา้จอ 
แถบเลือ่นจะปรากฏขึน้ตรงขอบขวา ในกรณีนี ้ใหก้ดปุ่ ม <W> <X> หรอืหมนุ
ปุ่ ม <5> เพือ่เลือ่นดู

 ตวัอยา่ง: [z3: ลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู]

 ตวัอยา่ง: [54: ล็อคหลายหนา้ที]่

 ตวัอยา่ง: [8C.Fn II-1: ความไวตดิตาม]

 วธิใีช้

B


แถบเลือ่น

B


B
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วธิใีช ้

คณุสามารถเลอืกขนาดอกัษรไดสํ้าหรับการแสดงวธิใีช ้โดยการตัง้คา่เริม่ตน้จะ
กําหนดไวเ้ป็น [ขนาดเล็ก]

1 เลอืก [ขนาดอกัษรวธิใีช]้
 ภายใตแ้ท็บ [53] เลอืก [ขนาดอกัษร
วธิใีช]้ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ต ัง้คา่ขนาดอกัษร
 เลอืก [ขนาดเล็ก] หรอื [มาตรฐาน] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

ตัวอยา่ง: [z3: ลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู]

ขนาดอกัษรการแสดงวธิใีช้

ขนาดอกัษร: ขนาดเล็ก ขนาดอกัษร: มาตรฐาน
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2
การถา่ยภาพข ัน้พืน้ฐาน

บทนีไ้ดอ้ธบิายวธิกีารใชโ้หมดถา่ยภาพพืน้ฐานโดยใชปุ้่ มโหมด
เพือ่ผลการถา่ยภาพทีด่ทีีส่ดุ
เมือ่ใชง้านโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน สิง่ทีค่ณุตอ้งทําเพยีงแคเ่ล็งกลอ้งและ
ถา่ยภาพ และกลอ้งก็จะตัง้คา่ทกุอยา่งใหโ้ดยอตัโนมัต ิ(น.127, 526) 
และเนือ่งจากการตัง้คา่ฟังกช์ัน่การถา่ยภาพขัน้สงูไมส่ามารถเปลีย่น
แปลงได ้คณุจงึสามารถเพลดิเพลนิกบัการถา่ยภาพไดโ้ดยไมต่อ้งกงัวล
เกีย่วกบัการเกดิภาพเสยีซึง่เป็นผลจากการใชง้านทีผ่ดิพลาด 

โหม
ดก
ารถ่

าย
ภา
พพื
น้ฐ
าน

กอ่นทีจ่ะถา่ยภาพในโหมด <8>
เมือ่คณุใชโ้หมด <8> สําหรับถา่ยภาพโดยทีจ่อ LCD ปิดอยู ่ใหก้ดปุ่ ม 
<Q> หรอืปุ่ ม <B> เพือ่ตรวจดวูา่ตัง้คา่โหมดถา่ยภาพใดไว ้แลว้จงึ
เริม่ถา่ยภาพ
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<A> เป็นโหมดถา่ยภาพแบบอตัโนมตั ิกลอ้งจะวเิคราะหล์กัษณะของ
ฉากทีถ่า่ยและปรบัการต ัง้คา่ใหเ้หมาะสมทีส่ดุโดยอตัโนมตั ิและยังสามารถ
ทําการโฟกสัโดยอตัโนมัตทัิง้กบัวัตถทุีห่ยดุนิง่และวัตถทุีเ่คลือ่นไหว โดยการ
ตรวจจับการเคลือ่นไหวของวัตถ ุ(น.97)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<A>
 หมนุปุ่ มโหมดในขณะทีก่ดตวัปลดล็อคตรง
กลางคา้งไว ้

 เมือ่มคํีาอธบิายโหมดถา่ยภาพปรากฏขึน้
บนจอ LCD ใหก้ดปุ่ ม <0> เพือ่ซอ่น
คําอธบิาย (น.89)

2 เล็งกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัไิปยงั
วตัถุ
 จดุโฟกสัอตัโนมัตทิกุจดุจะนํามาใชใ้นการ
โฟกสั และกลอ้งจะจับโฟกสัพืน้ฐานไปที่
วตัถซุ ึง่อยูใ่กลท้ีส่ดุ

 การเล็งตรงกลางกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัิ
ไปยังวัตถจุะทําใหก้ารโฟกสังา่ยขึน้

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ องคป์ระกอบ
ของเลนสจ์ะเคลือ่นทีเ่พือ่ทําการโฟกสั

 ในขณะจับโฟกสั จดุโฟกสัอตัโนมตัทิีจั่บ
โฟกสัไดจ้ะแสดงขึน้มา พรอ้มกบัเสยีง
เตอืนจะดังขึน้และตัวแสดงการโฟกสั 
<o> ในชอ่งมองภาพจะสวา่งขึน้

 ในสภาพแสงนอ้ย จดุโฟกสัอตัโนมัตจิะ
สวา่งขึน้เป็นสแีดงในเวลาสัน้ๆ

A การถา่ยภาพแบบอตัโนมตั ิ(ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ)

กรอบพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมตัิ

ตวัแสดงการโฟกสั
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A การถา่ยภาพแบบอัตโนมัต ิ(ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ)

4 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ
 ภาพทีถ่า่ยจะแสดงบนจอ LCD เป็นเวลา
ประมาณ 2 วนิาที

 ตวัแสดงการโฟกสั <o> กะพรบิและกลอ้งจบัโฟกสัไมไ่ด้
เล็งกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตไิปยังบรเิวณทีม่คีวามเปรยีบตา่งของแสงมากๆ 
จากนัน้กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ (น.56) หากคณุอยูใ่กลว้ัตถมุากเกนิไป ให ้
ถอยออกหา่งแลว้ถา่ยอกีครัง้

 แมใ้นขณะทีก่ลอ้งจบัโฟกสัไดแ้ลว้ แตจ่ดุโฟกสัอตัโนมตัก็ิไมส่วา่งขึน้
เป็นสแีดง
จดุโฟกสัอตัโนมตัสิวา่งขึน้เป็นสแีดงเมือ่จับโฟกสัไดใ้นสภาวะแสงนอ้ยหรอื
วัตถมุสีเีขม้เทา่นัน้

 จดุโฟกสัอตัโนมตัหิลายจดุสวา่งขึน้พรอ้มๆ กนั
กลอ้งจับโฟกสัตรงจดุเหลา่นัน้ไดท้กุจดุ คณุสามารถถา่ยภาพไดต้ราบใดที่
จดุโฟกสัอตัโนมตัทิีค่รอบคลมุวัตถทุีต่อ้งการสวา่งขึน้

คาํถามทีพ่บบอ่ย

 โหมด <A> จะทําใหส้สีนัของภาพถา่ยธรรมชาต ิภาพถา่ยนอกสถานที ่ตลอดจน
ภาพบรรยากาศพระอาทติยต์กดนู่าประทับใจยิง่ขึน้ หากโทนสภีาพถ่ายไมไ่ดต้าม
ทีค่ณุตอ้งการ ใหเ้ปลีย่นโหมดไปทีโ่หมดถ่ายภาพสรา้งสรรค(์น.36) และเลอืก
รปูแบบภาพอืน่ๆ ทีไ่มใ่ช ่<D> แลว้ถ่ายภาพอกีครัง้ (น.176)

 ดว้ยการกดปุ่ ม <Q> คณุจะสามารถใชก้ารควบคมุทันใจสําหรับ [โหมดขบัเคลือ่น] 
และ [เลอืกจดุ AF] ได ้สําหรับขัน้ตอนการตัง้คา่ โปรดดขูัน้ตอนเหลา่นัน้สําหรับ
โหมด <C> ทีอ่ธบิายไวใ้นหนา้ 100-104
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 เสยีงเตอืนดงัข ึน้เบาๆ ตดิๆ กนั (ตวัแสดงการโฟกสั <o> ไมส่วา่งขึน้)
แสดงวา่กลอ้งกําลังจับโฟกัสวตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นทีอ่ยา่งตอ่เนือ่ง (ตัวแสดง
การโฟกสั <o> ไมส่วา่งขึน้) คณุสามารถถา่ยภาพวัตถทุีกํ่าลังเคลือ่นทีไ่ด ้
อยา่งคมชดั
โปรดทราบวา่การล็อคโฟกัส (น.97) จะไมทํ่างานในกรณีนี้

 การกดปุ่ มชตัเตอรล์งคร ึง่หนึง่ไมท่ําใหก้ลอ้งโฟกสัวตัถุ
หากสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสับนเลนสป์รับอยูท่ี ่<MF> (โฟกสัดว้ยตนเอง) 
ใหป้รับไปที ่<AF> (โฟกสัอตัโนมัต)ิ

 การแสดงความเร็วชตัเตอรก์ะพรบิ
เมือ่อยูใ่นทีม่ดืเกนิไป การถา่ยภาพอาจสง่ผลใหว้ตัถเุบลอเนือ่งจากการสั่น
ของกลอ้ง แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งหรอื Speedlite ซรีีส่ ์EX ของแคนนอน 
(แยกจําหน่าย, น.278)

 สว่นลา่งของภาพดมูดืผดิปกตเิมือ่ใชแ้ฟลชภายนอก
หากเลนสม์กีารตดิฮดู ฮดูอาจบดบังแสงแฟลช หากวตัถอุยูใ่กล ้ใหถ้อดฮดู
ออกกอ่นทีจ่ะถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช

 การถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ (น.157), การถา่ยภาพเดีย่วในการถา่ยภาพแบบ 
Live View ฯลฯ จะไดผ้ลด ีการถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้ (น.265) จะได ้
ผลดเีชน่กนั เมือ่ตัง้คา่โหมดถา่ยภาพเป็นโหมดใดโหมดหนึง่ของโหมดถา่ย
ภาพสรา้งสรรค์

 สําหรับการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ใชก้ารถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ (น.157) หรอื
การถา่ยตอ่เนือ่งแบบ Live View จะไดผ้ลดี

 ใชข้าตัง้กลอ้งทีแ่ข็งแรงทีส่ามารถรับน้ําหนักของอปุกรณ์การถา่ยภาพได ้ยดึ
กลอ้งใหแ้น่นบนขาตัง้กลอ้ง

 แนะนําใหใ้ชร้โีมทสวติซห์รอืตัวควบคมุรโีมท (น.271, 273)

 การลดอาการภาพเบลอ
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ในบางฉากการถา่ยภาพ การวางตําแหน่งของวัตถไุปทางซา้ยหรอืขวาของภาพ
เพือ่ใหไ้ดฉ้ากหลังทีส่มดลุ จะทําใหไ้ดภ้าพทีม่มีมุมองทีส่วยงามขึน้
ในโหมด <A> การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสัไปยงัวัตถทุีอ่ยูน่ิง่จะ
ล็อคโฟกสัอยูท่ีว่ัตถนัุน้ การจัดองคป์ระกอบภาพใหมใ่นขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่คา้งไว ้จากนัน้กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ ซึง่เรยีกวา่ “การล็อค
โฟกสั” ซึง่การล็อคโฟกสันียั้งสามารถใชง้านรว่มกับโหมดถา่ยภาพพืน้ฐานอืน่ๆ 
ได ้(ยกเวน้ในโหมด <8> เหลา่นี:้ <5> <C> <r>)

ในโหมด <A> หากวัตถมุกีารเคลือ่นที ่(ระยะหา่งจากกลอ้งเปลีย่นไป) ใน
ระหวา่งหรอืหลังจากการโฟกสั AI Servo AF จะทํางานเพือ่โฟกสัทีว่ัตถนัุน้อยา่ง
ตอ่เนือ่ง (เสยีงเตอืนจะดงัขึน้เบาๆ ตดิๆ กนั) หากคณุใหก้รอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัิ
อยูเ่หนอืตําแหน่งของวัตถขุณะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ การโฟกัสจะทํางาน
อยา่งตอ่เนือ่ง เมือ่ถงึชว่งเวลาทีเ่หมาะสม กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ

A เทคนคิการถา่ยภาพแบบอตัโนมตั ิ(ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ)

การจดัองคป์ระกอบภาพ

การถา่ยภาพวตัถทุ ีก่าํลงัเคลือ่นที่
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คณุสามารถถา่ยภาพในขณะทีม่องภาพผา่นจอ LCD ได ้ซึง่เรยีกวา่ “การถา่ยภาพ
แบบ Live View” สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 289

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

A ถา่ยภาพแบบ Live View
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A เทคนคิการถา่ยภาพแบบอัตโนมัต ิ(ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ)

คณุยังสามารถหมนุจอ LCD เพือ่ถา่ยภาพในมมุตา่งๆ ไดด้ว้ยเชน่กนั สําหรับ
รายละเอยีด โปรดดหูนา้ 46

มมุปกติ มมุตํา่ มมุสงู
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<C> คอืโหมดถา่ยภาพอตัโนมัตเิต็มรปูแบบซึง่เป็นอกีหนึง่ขัน้ตอนในระดับที่
สงูกวา่ <A> คณุสามารถปรับบรรยากาศ การเบลอฉากหลัง และอืน่ๆ ของ
ภาพถา่ยไดก้อ่นการถา่ยภาพ
โดยการกดปุ่ ม <Q> คณุสามารถตัง้คา่ 1. ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ 
2. การตัง้คา่ใหเ้บลอฉากหลัง 3. โหมดขบัเคลือ่น และ 4. การเลอืกจดุโฟกสั
อัตโนมตัโิดยใชก้ารควบคมุทันใจ
* <C> หมายถงึ Creative Auto (อตัโนมัตแิบบสรา้งสรรค)์

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<C>

2 กดปุ่ ม <Q> (7)
 หนา้จอควบคมุทนัใจ (น.126) จะปรากฏขึน้

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

 การตัง้คา่ของฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกและคําแนะนํา
คณุสมบัต ิ(น.90) จะปรากฏขึน้

 สําหรับขัน้ตอนการตัง้คา่และรายละเอยีด
ของแตล่ะฟังกช์ัน่ โปรดดหูนา้ 101-104

4 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ
 เมือ่คณุใชฟั้งกช์ัน่ Live View ในการดู
ผลลัพธบ์นจอ LCD ในขณะถา่ยภาพ 
โปรดดหูนา้ 105

C การถา่ยภาพอตัโนมตัแิบบสรา้งสรรค์
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C การถา่ยภาพอตัโนมัตแิบบสรา้งสรรค์

(1) ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ
คณุสามารถเลอืกและถา่ยภาพโดยใช ้
บรรยากาศแสงทีต่อ้งการสือ่ไปในภาพถา่ย 
หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่เลอืก
บรรยากาศ
เมือ่เลอืกรายการ (1) แลว้ ใหก้ดปุ่ ม <0> 
เพือ่ใหแ้สดงหนา้จอซึง่แสดงทางดา้นซา้ย 
จากนัน้คณุจะสามารถเลอืกบรรยากาศไดจ้าก
รายการทีป่รากฏ กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่
เลอืกบรรยากาศทีต่อ้งการ

โปรดทราบวา่คณุสามารถดตูัวอยา่งผลลัพธข์อง “การถา่ยภาพตามการเลอืก
บรรยากาศ” กอ่นถา่ยภาพไดโ้ดยกดปุ่ ม <0> แลว้เปลีย่นเป็นการถา่ยภาพ
แบบ Live View (น.105)

(1) ถา่ยภาพตามการ
เลอืกบรรยากาศ

(2) เบลอฉากหลงั

ระดับแบตเตอรี่
จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้

คณุภาพในการบนัทกึภาพ

(4) เลอืกจดุ AF

(3) โหมดขบัเคลือ่น

บรรยากาศ ลกูเลน่บรรยากาศ
g บรรยากาศ: มาตรฐาน ไมม่กีารตัง้คา่

h สดใส ตํา่ / ปกต ิ/ สงู

i นุ่มนวล ตํา่ / ปกต ิ/ สงู

j อบอุน่ ตํา่ / ปกต ิ/ สงู

k หนักแน่น ตํา่ / ปกต ิ/ สงู

l เยอืกเย็น ตํา่ / ปกต ิ/ สงู

m สวา่งขึน้ ตํา่ / ปานกลาง / สงู

n มดืลง ตํา่ / ปานกลาง / สงู

o ภาพขาวดํา น้ําเงนิ / ขาว/ดํา / ซเีปีย
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gบรรยากาศ: มาตรฐาน
จะแสดงลักษณะของภาพมาตรฐาน

hสดใส
วัตถจุะดคูมชดัและสดใส เหมาะสําหรับการทําใหภ้าพดนู่าประทับใจยิง่ขึน้
กวา่ภาพทีถ่า่ยดว้ย [g บรรยากาศ: มาตรฐาน]

i นุม่นวล
ไมเ่นน้วัตถ ุทําใหภ้าพดนุู่มนวลและสวยงามขึน้ เหมาะสําหรับถา่ยภาพบคุคล 
สตัวเ์ลีย้ง ดอกไม ้ฯลฯ

jอบอุน่
ไมเ่นน้วัตถโุดยใหแ้นวสอีุน่ ทําใหภ้าพดอูบอุน่และออ่นโยนขึน้ เหมาะสําหรับ
ถา่ยภาพบคุคล สตัวเ์ลีย้ง และวัตถอุืน่ๆ ทีต่อ้งการใหภ้าพดอูบอุน่

k หนกัแนน่
ในขณะทีค่วามสวา่งของภาพโดยรวมสลัวลง วตัถจุะถกูเนน้ใหด้มูคีวามรูส้กึ
หนักแน่นขึน้ในภาพ เหมาะสําหรับการทําใหค้นหรอืสิง่มชีวีติดโูดดเดน่ยิง่ขึน้

l เยอืกเย็น
ความสวา่งของภาพโดยรวมสลัวลงดว้ยการใชส้โีทนเย็นมากขึน้ในภาพ 
เหมาะสําหรับการทําใหว้ัตถภุายใตร้ม่เงาดเูยอืกเย็นและน่าประทับใจยิง่ขึน้

m สวา่งขึน้
ภาพจะแลดสูวา่งขึน้

n มดืลง
ภาพจะแลดมูดืลง

oภาพขาวดาํ
ภาพจะมสีขีาวดํา คณุสามารถเลอืกโทนสเีป็นสน้ํีาเงนิ สขีาวดํา หรอืสซีเีปีย

การต ัง้คา่บรรยากาศ
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(2) เบลอฉากหลงั
คณุสามารถปรับระดับความเบลอของฉากหลัง
ได ้หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่ตัง้คา่
ลกูเลน่
เมือ่เลอืกรายการ (2) ในหนา้ 101 แลว้ ให ้
กดปุ่ ม <0> เพือ่ใหแ้สดงหนา้จอซึง่แสดง
ทางดา้นซา้ย ในขณะทีด่มูาตรวัด ใหห้มนุปุ่ ม 
<6> หรอื <5> เพือ่ปรับระดับ

โปรดทราบวา่คณุสามารถดตูัวอยา่งผลลัพธข์อง “การเบลอฉากหลัง” กอ่นถา่ย
ภาพไดโ้ดยกดปุ่ ม <0> แลว้เปลีย่นเป็นการถา่ยภาพแบบ Live View (น.106)

OFF : กลอ้งจะตัง้คา่รรัูบแสงโดยอตัโนมัตเิพือ่ใหต้รงกบัความสวา่ง 
คณุสามารถถา่ยภาพไดโ้ดยใชร้ะดับความเบลอของฉากหลังซึง่
ถกูตัง้คา่อตัโนมัตโิดยกลอ้ง

เบลอ : ยิง่คณุปรับใหแ้ถบสสีม้อยูท่างซา้ย (ดา้นเบลอ) มากขึน้เทา่ไหร ่
ฉากหลังของวตัถใุนภาพก็จะยิง่เบลอมากขึน้เทา่นัน้

คมชดั : ยิง่คณุปรับใหแ้ถบสสีม้อยูท่างขวา (ดา้นคมชดั) มากขึน้เทา่ไหร ่
ฉากหลังของวตัถใุนภาพก็จะยิง่คมชดัมากขึน้เทา่นัน้

 ฉากหลังในภาพอาจดไูมเ่บลอหรอืคมชดัเทา่ทีต่อ้งการ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเลนสท์ีใ่ช ้
และสภาวะการถา่ยภาพ

 ฟังกช์ัน่นีไ้มส่ามารถตัง้คา่ไดห้ากคณุใชแ้ฟลชภายนอก
 ตําแหน่งการตัง้คา่บางตําแหน่งอาจไมส่ามารถเลอืกได ้ขึน้อยูก่บัความไวของเลนส์
ทีใ่ช ้(คา่รรูับแสงทีเ่ปิด f/number) 

หากคณุตอ้งการทําใหฉ้ากหลงัเบลอ โปรดด ู“คําแนะนําในการถา่ยภาพ” สําหรับ 
“การถา่ยภาพบคุคล” ในหนา้ 109 เพือ่ถา่ยภาพ
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(3) โหมดขบัเคลือ่น
คณุสามารถเลอืกถา่ยภาพเดีย่ว ถา่ยภาพ
ตอ่เนือ่ง หรอืตัง้เวลาถา่ยภาพได ้หมนุปุ่ ม 
<6> หรอื <5> เพือ่เลอืกโหมดที่
ตอ้งการ
การกดปุ่ ม <0> จะแสดงหนา้จอซึง่แสดง
ทางดา้นซา้ย หมนุปุ่ ม <6> เพือ่เลอืก
การตัง้คา่ทีต่อ้งการ

สําหรับโหมดขับเคลือ่น โปรดดหูนา้ 156

(4) เลอืกจดุ AF
หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่เลอืก
โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตทิีต่อ้งการ
การกดปุ่ ม <0> จะแสดงหนา้จอซึง่แสดง
ทางดา้นซา้ย จากนัน้คณุสามารถเลอืกโหมด
เลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัตแิละจดุโฟกัส
อตัโนมัตไิด ้

และหากคณุกดปุ่ ม <B> ในสถานะนี ้คณุจะสามารถเลอืกโหมดเลอืกพืน้ที่
โฟกสัอตัโนมตัไิด ้เมือ่ตัง้คา่โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตนิอกเหนอืจาก 
[เลอืก AF อตัโนมตั]ิ คณุจะสามารถใช ้<9> เพือ่เลอืกจุดหรอืโซนโฟกสั
อัตโนมตัไิด ้

สําหรับโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัต ิโปรดดหูนา้ 134-136 สําหรับการเลอืก
จดุโฟกสัอตัโนมตั ิโปรดดหูนา้ 137
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ในโหมด <C> เมือ่คณุตัง้คา่ [ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ] หรอื 
[เบลอฉากหลงั] แนะนําใหถ้า่ยภาพและตรวจดผูลลพัธข์องภาพแบบ Live View 
ไปพรอ้มๆ กนัดว้ย

1 แสดงภาพแบบ Live View
 ปรับสวติซก์ารถา่ยภาพแบบ Live View/
ภาพเคลือ่นไหวไปเป็น <A> จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ แลว้โฟกสัทีว่ตัถุ

2 กดปุ่ ม <Q>
 หนา้จอการควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้ 

(7)

3 เลอืกบรรยากาศทีต่อ้งการ
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืก [ถา่ยภาพ
ตามการเลอืกบรรยากาศ]

 หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่เลอืก
บรรยากาศ (น.101)

 จอ LCD จะแสดงผลของภาพตามบรรยากาศ
ทีเ่ลอืก

4 ปรบัลกูเลน่บรรยากาศ
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืก [ลกูเลน่]
 หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่เลอืก
ระดบัหรอืการตัง้คา่ทีต่อ้งการสําหรับลกูเลน่

การใชก้ารดตูวัอยา่งลกูเลน่ในการถา่ยภาพแบบ Live View
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5 ต ัง้คา่ [เบลอฉากหลงั]
 กดปุ่ ม <Q> เพือ่ออกจากควบคมุทันใจ
 หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่ปรับ
ความเบลอในขณะตรวจสอบความเบลอ
บนหนา้จอ (น.103) ในขณะทีป่รับความ
เบลออยู ่[จําลองการเบลอ] จะปรากฏขึน้

6 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ
 หากตอ้งการกลับสูก่ารถา่ยภาพดว้ยชอ่ง
มองภาพ ใหก้ดปุ่ ม <0> เพือ่ออกจาก
การถา่ยภาพแบบ Live View

 ภาพแบบ Live View ทีแ่สดงดว้ยการปรับการตัง้คา่บรรยากาศ อาจมคีวามแตกตา่ง
จากภาพทีถ่า่ยได ้

 หากไอคอน <g> (น.293) กะพรบิในระหวา่ง [จําลองการเบลอ] ภาพทีจํ่าลอง
อาจมจีุดรบกวนมากกวา่หรอืมสีทีีม่ดืลงกวา่ภาพจรงิทีบ่นัทกึไว ้

 หากคณุใชแ้ฟลชภายนอก ลกูเลน่บรรยากาศอาจดชูดัเจนนอ้ยลง
 ในพืน้ทีก่ลางแจง้ทีม่แีสงสวา่งจา้ ภาพแบบ Live View ทีเ่ห็นบนจอ LCD อาจไมม่ี
ความสวา่งหรอืบรรยากาศเหมอืนกบัภาพทีถ่า่ยจรงิ ปรับความสวา่งของจอ LCD 
ใหอ้ยูใ่นระดับ “4” ภายใต ้[52: ความสวา่ง LCD] เพือ่หลกีเลีย่งความสวา่งโดย
รอบเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดใ้นขณะตรวจดผูลลัพธ์

 หากคณุเปลีย่นโหมดถา่ยภาพหรอืปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> การตัง้
คา่ [บรรยากาศ], [เบลอฉากหลงั], [โหมดขบัเคลือ่น] และ [เลอืกจดุ AF] 
จะกลับสูก่ารตัง้คา่เริม่ตน้

โหมด <8> [ความสวา่ง] และ [โทนส]ี
เมือ่ปรับปุ่ มหมนุเลอืกโหมดไปทีโ่หมด <8> คณุสามารถปรับ [ความสวา่ง] และ 
[โทนส]ี ไดด้ว้ยโหมดถา่ยภาพ ในขัน้ตอนที ่3 เมือ่คณุเลอืก [ความสวา่ง] หรอื [โทนส]ี 
คณุสามารถปรับ [ความสวา่ง] เป็นมดืลง/สวา่งขึน้ (แบบละ 3 ขัน้) หรอืปรับ [โทนส]ี 
เป็นโทนเยอืกเย็น/โทนอบอุน่ (แบบละ 2 ขัน้) ในขณะดภูาพแบบ Live View ได ้
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กลอ้งจะเลอืกการตัง้คา่ทีเ่หมาะสมใหโ้ดยอัตโนมตั ิเมือ่คณุเลอืกโหมดถา่ยภาพ
สําหรับวัตถหุรอืฉากของคณุ
* <8> หมายถงึ Special Scene (ฉากพเิศษ)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<8>

2 กดปุ่ ม <Q> (7)
 หนา้จอควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้

3 เลอืก [เลอืกฉาก]
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลอืก [เลอืกฉาก] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

4 เลอืกโหมดถา่ยภาพ
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกโหมดถา่ย
ภาพ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 คณุยงัสามารถเลอืกโหมดถา่ยภาพโดยการ
หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> ไดเ้ชน่กัน

8: โหมดฉากพเิศษ

ขอ้ควรระวังสําหรับโหมดถา่ยภาพอยูใ่นหนา้ 122 โปรดอา่นขอ้ควรระวังกอ่นถา่ยภาพ
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โหมด SCN

2: บคุคล (น.109) q: ภาพกลุม่บคุคล 
(น.110)

3: ววิ (น.111)

5: กฬีา (น.112) C: เด็ก (น.113) r: ถา่ยแพน (น.114)

4: ระยะใกล ้(น.116) P: อาหาร (น.117) y: แสงเทยีน (น.118)

6: บคุคลกลางคนื 
(น.119)

F: ถา่ยกลางคนื
แบบมอืถอื (น.120)

G: ควบคมุแสงพืน้หลงั 
HDR (น.121)
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โหมด <2> (บคุคล) จะเบลอฉากหลงัเพือ่ทําใหบ้คุคลในภาพดเูดน่ขึน้ นอกจาก
นียั้งชว่ยปรับโทนสผีวิและผมใหด้นุู่มนวลขึน้

 เลอืกสถานทีท่ ีว่ตัถมุรีะยะหา่งจากฉากหลงัมากทีส่ดุ
ยิง่บคุคลอยูไ่กลจากฉากหลัง ยิง่ทําใหฉ้ากหลงัดเูบลอมากขึน้ บคุคลในภาพ
จะเดน่ขึน้เมือ่เทยีบกบัฉากหลังทีม่ดือยา่งไมก่ระจัดกระจาย

 ใชเ้ลนสถ์า่ยภาพระยะไกล
หากคณุมเีลนสซ์มู ใหใ้ชช้ว่งถา่ยภาพระยะไกล เพือ่ใหภ้าพบคุคลจากสว่นเอว
ขึน้ไปพอดกีบัขนาดเฟรม ขยับเขา้ใกลข้ึน้หากจําเป็น

 โฟกสัทีใ่บหนา้
ตรวจสอบจดุโฟกสัอตัโนมตับินใบหนา้วา่สวา่งขึน้ สําหรับการถา่ยภาพใบหนา้
บคุคลในระยะใกล ้ใหโ้ฟกสัทีด่วงตา

8: 2 การถา่ยภาพบคุคล

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

การตัง้คา่เริม่ตน้เป็น <i> (ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํา่) หากกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไว ้
คณุก็สามารถถา่ยภาพอยา่งตอ่เนือ่ง (สงูสดุประมาณ 3.0 ภาพ/วนิาท)ี เพือ่บนัทกึภาพ
การเปลีย่นแปลงในการแสดงออกทางสหีนา้และทา่ทางของแบบในภาพ
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ใชโ้หมด <q> (ภาพกลุม่บคุคล) เพือ่ถา่ยภาพหมู ่คณุสามารถถา่ยภาพซึง่ผูท้ี่
อยูด่า้นหนา้และผูท้ีอ่ยูด่า้นหลังลว้นอยูใ่นโฟกสั

 ใชเ้ลนสม์มุกวา้ง
เมือ่ใชเ้ลนสซ์มู ใหใ้ชช้ว่งถา่ยภาพมมุกวา้ง เพือ่ชว่ยใหส้ามารถถา่ยภาพผูท้ี่
อยูใ่นกลุม่ทัง้หมดใหอ้ยูใ่นโฟกสัพรอ้มกนัไดท้กุคนตัง้แตผู่ท้ีอ่ยูแ่ถวหนา้
ไปจนถงึแถวหลังไดส้ะดวกขึน้ และหากจัดวางตําแหน่งกลอ้งใหอ้ยูห่า่งจาก
บคุคลทีเ่ป็นแบบในภาพสกัเล็กนอ้ย (เพือ่ใหเ้ห็นแบบในภาพไดเ้ต็มตัว) ชว่ง
ความลกึในการโฟกสัก็จะเพิม่ขึน้

 ถา่ยภาพกลุม่บคุคลหลายภาพ
แนะนําใหถ้า่ยภาพหลายภาพในกรณีทีบ่างคนอาจจะหลบัตา

8: q การถา่ยภาพกลุม่บคุคล

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

โปรดดขูอ้ควรระวังในหนา้ 122

 ในกรณีทีถ่า่ยภาพในอาคารหรอืในสภาพแสงนอ้ย ใหถ้อืกลอ้งใหน้ิง่หรอืใชข้าตัง้
กลอ้ง เพือ่ป้องกนักลอ้งสัน่ไหว

 คณุสามารถปรับความสวา่งของภาพไดด้ว้ยการกดปุ่ ม <Q> แลว้เลอืก [ความสวา่ง]
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ใชโ้หมด <3> (ววิ) สําหรับทัศนยีภาพในทีก่วา้ง หรอืเมือ่ตอ้งการใหท้กุสว่น
ของภาพอยูใ่นโฟกสัตัง้แตร่ะยะใกลจ้นถงึไกล ภาพทีไ่ดจ้ะมชีวีติชวีาและคมชดั
มาก และสว่นทีเ่ป็นสฟ้ีาหรอืสเีขยีวจะดสูดขึน้

 เมือ่ใชเ้ลนสซู์ม ใหใ้ชช้ว่งถา่ยภาพมมุกวา้ง
เมือ่ใชเ้ลนสซ์มู ใหป้รับเลนสไ์ปในชว่งถา่ยภาพมมุกวา้ง เพือ่จับภาพวัตถทุี่
อยูใ่กลแ้ละไกลใหอ้ยูใ่นระยะโฟกสั รวมทัง้ยังทําใหภ้าพววิดกูวา้งขึน้

 การถา่ยภาพฉากกลางคนื
การถา่ยภาพโดยใช ้<3> ในขณะทีม่อืถอืกลอ้งอยูอ่าจทําใหก้ลอ้งสัน่ไหว
ได ้แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง

8: 3 การถา่ยภาพววิ

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

 ใชเ้ลนสถ์า่ยภาพระยะไกล
แนะนําใหใ้ชเ้ลนสถ์า่ยภาพระยะไกลสําหรับการถา่ยภาพจากบรเิวณทีอ่ยูไ่กล

 ตดิตามวตัถดุว้ยกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ
หลังจากเล็งกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตไิปยังวตัถแุลว้ ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่เพือ่เริม่การโฟกสั ในขณะทีก่ารโฟกสักําลังทํางาน เสยีงเตอืนจะดัง
ขึน้เบาๆ ตดิๆ กนั หากกลอ้งไมส่ามารถจับโฟกสัได ้ตวัแสดงการโฟกสั <o>
จะกะพรบิ

 ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
การตัง้คา่เริม่ตน้เป็น <o> (ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู) เมือ่ถงึชว่งเวลา
ทีเ่หมาะสม กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ หากกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไว ้
คณุก็สามารถถา่ยภาพอยา่งตอ่เนือ่งในขณะทีรั่กษาการโฟกัสอตัโนมัตไิวไ้ด ้
ตลอดเวลา เพือ่บันทกึภาพการเปลีย่นแปลงการเคลือ่นไหวของแบบในภาพ 
(การถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ: สงูสดุประมาณ 6.5 ภาพ/วนิาท,ี การถา่ย
ภาพแบบ Live View: สงูสดุประมาณ 4.0 ภาพ/วนิาท)ี

8: 5 การถา่ยภาพวตัถทุ ีก่าํลงัเคลือ่นที่

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ
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หากตอ้งการถา่ยภาพเด็กๆ ขณะวิง่เลน่ ใหใ้ช ้<C> (เด็ก) โทนสผีวิจะดมูี
สขุภาพดี

 ตดิตามวตัถดุว้ยกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ
หลังจากเล็งกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตไิปยังวตัถแุลว้ ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่เพือ่เริม่การโฟกสั ในขณะทีก่ารโฟกสักําลังทํางาน เสยีงเตอืนจะดัง
ขึน้เบาๆ ตดิๆ กนั หากกลอ้งไมส่ามารถจับโฟกสัได ้ตวัแสดงการโฟกสั <o>
จะกะพรบิ

 ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
การตัง้คา่เริม่ตน้เป็น <o> (ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู) เมือ่ถงึชว่งเวลา
ทีเ่หมาะสม กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ หากกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไว ้
คณุสามารถถา่ยภาพอยา่งตอ่เนือ่งในขณะทีรั่กษาการโฟกสัอัตโนมัตไิวไ้ด ้
ตลอดเวลา เพือ่บันทกึภาพการเปลีย่นแปลงการแสดงออกทางสหีนา้และ
การเคลือ่นไหวของแบบในภาพ (การถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ: สงูสดุ
ประมาณ 6.5 ภาพ/วนิาท,ี การถา่ยภาพแบบ Live View: สงูสดุประมาณ 
4.0 ภาพ/วนิาท)ี

8: C การถา่ยภาพเด็ก

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

โปรดดขูอ้ควรระวังในหนา้ 122



114

หากคณุตอ้งการถา่ยภาพใหเ้หมอืนมกีารเคลือ่นไหวดว้ยความเร็วและดว้ยการใช ้
เอฟเฟคเบลอจากการเคลือ่นไหวทีฉ่ากหลังของวัตถ ุใหใ้ช ้<r> (ถา่ยแพน) 
ดว้ยการถา่ยภาพแบบ Live View หากคณุใชเ้ลนสท์ีร่องรับโหมด <r> กลอ้ง
จะตรวจพบ แกไ้ข และลดการเบลอของวตัถุ

 หนักลอ้งเพือ่ตดิตามวตัถทุีก่าํลงัเคลือ่นที่
ในขณะถา่ยภาพ ใหห้นักลอ้งอยา่งเป็นธรรมชาตใินระหวา่งตดิตามวตัถทุีกํ่าลงั
เคลือ่นที ่เล็งจดุโฟกสัอัตโนมัตไิปยังวัตถทุีกํ่าลังเคลือ่นทีใ่นตําแหน่งทีค่ณุ
ตอ้งการโฟกสั แลว้กดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไวค้รึง่หนึง่และกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไว ้
ใหต้รงตามความเร็วและการเคลือ่นไหวของวัตถ ุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่
ถา่ยภาพขณะกลอ้งเคลือ่นที ่โดยหนักลอ้งตดิตามวตัถตุอ่ไปเรือ่ยๆ

8: r การถา่ยแพน

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ
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8: r การถา่ยแพน

 ต ัง้ระดบัความเบลอจากการเคลือ่นไหวในฉากหลงั
คณุสามารถตัง้ระดับความเบลอจากการเคลือ่นไหวในฉากหลังไดโ้ดยใช ้
[เอฟเฟค] การตัง้คา่ [มาก] จะปรับความเร็วชตัเตอรใ์หช้า้ลงเพือ่เพิม่ความ
เบลอจากการเคลือ่นไหวในฉากหลังรอบๆ วตัถนัุน้ หากการเบลอของวัตถุ
สามารถสงัเกตเห็นได ้ใหต้ัง้คา่ [เอฟเฟค] เป็น [กลาง] หรอื [นอ้ย] เพือ่
ลดความเบลอ

โปรดดขูอ้ควรระวังในหนา้ 122

 หากตอ้งการดวูา่เลนสแ์บบใดรองรับโหมด <r> โปรดดทูีเ่วปไซตแ์คนนอน
 เมือ่ใชเ้ลนสท์ีร่องรับโหมด <r> ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View จะสามารถ
แกไ้ขการเบลอของวตัถไุด ้และความเร็วชตัเตอรจ์ะถกูตัง้คา่โดยอัตโนมัตติามการ
ตัง้คา่ของ [เอฟเฟก] ระบบป้องกนัภาพสัน่ของเลนสใ์ดๆ ก็ตาม

 สําหรับการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ การตัง้คา่เริม่ตน้ของโหมดเลอืกพืน้ที่
โฟกสัอัตโนมัต ิคอื โซน AF กวา้ง ทีม่กีารเลอืกใช ้“โซนกลาง”

 เมือ่ถ่ายภาพแบบ Live View [z2: วธิโีฟกสัอตัโนฯ] จะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมตัิ
ไปที ่[โซน แบบราบรืน่]

 เพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งสัน่ ขอแนะนําใหค้ณุจับกลอ้งดว้ยสองมอื ใหแ้ขนทัง้สอง
ขา้งแนบชดิกบัลําตัว และตดิตามการเคลือ่นไหวของวัตถอุยา่งเป็นธรรมชาตเิพือ่
ถา่ยภาพ

 เอฟเฟคน้ีเหมาะทีส่ดุกบัรถไฟ รถยนต ์และยานพาหนะอืน่ๆ ทีเ่คลือ่นทีด่ว้ยความเร็ว
ทีค่งทีใ่นทศิทางเดยีว

 ขอแนะนําใหถ้า่ยภาพทดสอบกอ่นหรอืตรวจดภูาพโดยเลน่ภาพทันทหีลงัจากที่
ถา่ยภาพนัน้

 โดยคา่เริม่ตน้จะตัง้คา่เป็น <i> (การถา่ยภาพตอ่เน่ืองความเร็วตํ่า) เมือ่ถงึจังหวะ
ทีต่อ้งถา่ยภาพ ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไวต้อ่ไปเรือ่ยๆ 
ในขณะทีเ่คลือ่นกลอ้งไปตามการเคลือ่นทีข่องวตัถ ุคณุจะสามารถถา่ยภาพอยา่ง
ตอ่เนื่องไดใ้นขณะทีย่ังรักษาการโฟกสัอตัโนมตัไิวไ้ดต้ลอดเวลา (สงูสดุประมาณ 
4.3 ภาพ/วนิาท ีดว้ยการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ และประมาณ 2.7 ภาพ/วนิาท ี
ดว้ยการถา่ยภาพแบบ Live View (ทีค่วามเร็วชตัเตอร ์1/30 วนิาท ีดว้ยคา่รรัูบแสง
สงูสดุ))
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เมือ่คณุตอ้งการถา่ยภาพดอกไมห้รอืสิง่ของขนาดเล็กๆ ในระยะใกล ้ใหใ้ชโ้หมด 
<4> (ระยะใกล)้ และเพือ่ทําใหส้ิง่เล็กๆ ในภาพทีถ่า่ยมขีนาดใหญข่ึน้ ใหใ้ช ้
เลนสม์าโคร (แยกจําหน่าย)

 เลอืกฉากหลงัทีเ่รยีบงา่ย
ฉากหลังทีเ่รยีบงา่ยทําใหว้ัตถเุล็กๆ เชน่ ดอกไม ้ดเูดน่ขึน้

 ขยบัเขา้ใกลว้ตัถใุหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทําได้
ตรวจสอบระยะโฟกสัใกลท้ีส่ดุของเลนสท์ีใ่ช ้ระยะโฟกสัใกลส้ดุของเลนส ์
คอืระยะทีว่ดัจากเครือ่งหมาย <V> (ระนาบโฟกัส) ดา้นบนของตัวกลอ้ง
ไปจนถงึวัตถ ุหากคณุอยูใ่กลว้ัตถมุากเกนิไปและไมส่ามารถโฟกสัภาพได ้
ตัวแสดงการโฟกสั <o> จะกะพรบิ

 เมือ่ใชเ้ลนสซู์ม ใหใ้ชช้ว่งถา่ยภาพระยะไกล
หากคณุมเีลนสซ์มู การใชช้ว่งถา่ยภาพระยะไกลจะทําใหว้ตัถดุใูหญข่ึน้

8: 4 การถา่ยภาพระยะใกล้

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ
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เมือ่คณุตอ้งการถา่ยภาพอาหาร ใหใ้ช ้<P> (อาหาร) ภาพถา่ยจะดสูวา่งและ
น่าทาน ทัง้นียั้งจะขึน้อยูก่ับแหลง่กําเนดิแสง เชน่ โทนสแีดงจะลดลงในภาพที่
ถา่ยภายใตห้ลอดไฟทังสเตน เป็นตน้

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

8: P การถา่ยภาพอาหาร

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ
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เมือ่คณุตอ้งการถา่ยภาพบคุคลใตแ้สงเทยีน ใหใ้ช ้<y> (แสงเทยีน) บรรยากาศ
ของแสงเทยีนจะแสดงใหเ้ห็นอยูใ่นโทนสขีองภาพ

 ใชจ้ดุโฟกสัอตัโนมตัจิดุกลางเพือ่โฟกสัภาพ
เล็งกึง่กลางของจดุโฟกสัในชอ่งมองภาพไปยังวัตถ ุแลว้จงึถา่ยภาพ

 ป้องกนักลอ้งส ัน่หากการแสดงตวัเลข (ความเร็วชตัเตอร)์ ในชอ่งมอง
ภาพกะพรบิ
ในสภาพแสงนอ้ย การแสดงความเร็วชตัเตอรใ์นชอ่งมองภาพจะกะพรบิ 
พยายามถอืกลอ้งใหน้ิง่ หรอืใชข้าตัง้กลอ้ง เมือ่ใชเ้ลนสซ์มู คณุสามารถลด
อาการภาพเบลอทีเ่กดิจากกลอ้งสัน่ไหวได ้โดยปรับเลนสใ์หอ้ยูใ่นชว่งถา่ย
ภาพมมุกวา้ง

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

8: y การถา่ยภาพบคุคลใตแ้สงเทยีน

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

 ไมส่ามารถถา่ยภาพแบบ Live View ได ้
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เมือ่คณุตอ้งการถา่ยภาพบคุคลในเวลากลางคนืและไดฉ้ากหลังในบรรยากาศ
กลางคนืทีด่เูป็นธรรมชาต ิใหใ้ชโ้หมด <6> (บคุคลกลางคนื) โปรดทราบวา่
ตอ้งใช ้Speedlite ภายนอกเพือ่ถา่ยภาพ แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง

 ใชเ้ลนสถ์า่ยภาพมมุกวา้งและขาต ัง้กลอ้ง
เมือ่ใชเ้ลนสซ์มู ควรเลอืกใชช้ว่งถา่ยภาพมมุกวา้งเพือ่ใหไ้ดภ้าพทวิทัศน์
กลางคนืทีก่วา้งออกไป นอกจากนี ้เนือ่งจากการถอืกลอ้งถา่ยภาพมแีนวโนม้
ทีจ่ะทําใหก้ลอ้งสัน่ไหว ควรใชข้าตัง้กลอ้ง

 ตรวจสอบความสวา่งของบคุคลในภาพ
แนะนําใหด้ภูาพภายหลงัจากถา่ยภาพในสถานทีนั่น้ เพือ่ตรวจสอบความสวา่ง
ของภาพ หากบคุคลในภาพดมูดื ใหข้ยับใกลข้ึน้แลว้ลองถา่ยภาพอกีครัง้

 หรอืถา่ยภาพดว้ยโหมดถา่ยภาพอืน่
เนือ่งจากกลอ้งมโีอกาสสัน่ไดง้า่ยในการถา่ยภาพในเวลากลางคนื แนะนําให ้
ถา่ยภาพดว้ย <A> และ <F>

8: 6 การถา่ยภาพบคุคลในเวลากลางคนื 
(ดว้ยขาต ัง้กลอ้ง)

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ
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หากคณุใชก้ารตัง้เวลารว่มกบั Speedlite ภายนอก หลอดไฟของระบบตัง้เวลาถา่ยภาพ
จะสวา่งขึน้เป็นเวลาสัน้ๆ หลงัจากถา่ยภาพ
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การใชข้าตัง้กลอ้งในการถา่ยภาพกลางคนืจะใหผ้ลดทีีส่ดุ อยา่งไรก็ตาม โหมด 
<F> (ถา่ยกลางคนืแบบมอืถอื) จะทําใหค้ณุถา่ยภาพกลางคนืไดแ้มข้ณะใช ้
มอืถอืกลอ้ง ในโหมดถา่ยภาพนี ้จะมกีารถา่ยภาพตามลําดบัตอ่เนือ่งสีภ่าพสําหรับ
ภาพถา่ยแตล่ะภาพ และจะบนัทกึภาพผลลพัธห์นึง่ภาพซึง่ลดการสัน่ของกลอ้งแลว้

 จบักลอ้งใหแ้นน่
ขณะถา่ยภาพ ใหจั้บกลอ้งใหแ้น่นและมั่นคง ในโหมดนี ้ภาพเกดิจากการถา่ย
ภาพตอ่เนือ่งสีภ่าพแลว้จัดรวมเขา้ดว้ยกันเป็นภาพเดยีว อยา่งไรก็ตาม หากมี
ความคลาดแนวทีเ่ห็นไดช้ดัในภาพใดภาพหนึง่ในสีภ่าพเนือ่งจากการสัน่ของ
กลอ้ง การจัดแนวภาพถา่ยทีไ่ดใ้นภาพผลลัพธอ์าจไมส่มบรูณ์

 สําหรบัภาพบคุคล ใหใ้ช ้Speedlite ภายนอก
หากภาพทีค่ณุจะถา่ยมบีคุคลรวมอยูด่ว้ย ใหใ้ช ้Speedlite ภายนอก ในการ
ถา่ยภาพบคุคลทีด่ ีภาพแรกควรใชแ้ฟลช บอกใหบ้คุคลอยา่ขยับเขยือ้นจนกวา่
จะถา่ยภาพตามลําดับตอ่เนือ่งทัง้สีภ่าพเสร็จสิน้แลว้

8: F การถา่ยภาพฉากกลางคนื (ใชม้อืถอืกลอ้ง)

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ
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เมือ่ถา่ยภาพฉากทีม่ทัีง้พืน้ทีส่วา่งและมดื ใชโ้หมด <G> (ควบคมุแสงพืน้หลัง 
HDR) เมือ่คณุถา่ยภาพหนึง่ครัง้ในโหมดนี ้กลอ้งจะถา่ยภาพตามลําดับตอ่เนือ่ง
สามภาพดว้ยคา่แสงทีแ่ตกตา่งกนั โดยภาพหนึง่ภาพทีไ่ดจ้ะมชีว่งโทนสกีวา้ง
และชว่ยลดทอนเงาทีเ่กดิจากแสงดา้นหลัง
* HDR หมายถงึ High Dynamic Range (ชว่งรับแสงสงูพเิศษ)

 จบักลอ้งใหแ้นน่
ขณะถา่ยภาพ ใหจั้บกลอ้งใหแ้น่นและมั่นคง ในโหมดนี ้ภาพเกดิจากการถา่ย
ภาพสามภาพแลว้จัดรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นภาพเดยีว อยา่งไรก็ตาม หากมคีวาม
คลาดแนวทีเ่ห็นไดช้ดัในภาพใดภาพหนึง่ในสามภาพเนือ่งจากการสัน่ของ
กลอ้ง การจัดเเนวภาพถา่ยทีไ่ดใ้นภาพผลลัพธอ์าจไมส่มบรูณ์

8: G การถา่ยภาพฉากยอ้นแสง

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

โปรดดขูอ้ควรระวังในหนา้ 125



122

ขอ้ควรระวงัสําหรบัโหมด <8>
• <q> ภาพกลุม่บคุคล
 เนื่องจากใชก้ารแกไ้ขความคลาดสว่น กลอ้งจะบนัทกึพืน้ทีภ่าพทีแ่คบลงกวา่พืน้ที่
ภาพทีม่องเห็นผา่นชอ่งมองภาพ (ขอบภาพถกูตัดออกเล็กนอ้ย และความละเอยีด
ของภาพอาจดลูดนอ้ยลง) และระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View มมุมองจะ
เปลีย่นไปเล็กนอ้ย

 คณุอาจไมส่ามารถโฟกสับคุคลตัง้แตด่า้นหนา้ไปจนถงึดา้นหลังของภาพไดค้รบ
ทกุคน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ยภาพ

• <3> ววิ
 หากคณุใช ้Speedlite ภายนอก Speedlite นัน้จะยงิแสง

• <5> กฬีา
 ในสภาพแสงนอ้ยทีม่แีนวโนม้จะเกดิการสัน่ของกลอ้งขึน้ การแสดงความเร็ว
ชตัเตอรใ์นชอ่งมองภาพทางดา้นซา้ยลา่งจะกะพรบิ พยายามถอืกลอ้งใหน้ิง่แลว้
ถา่ยภาพ

 ในระหวา่งทีถ่่ายภาพแบบ Live View หากปรับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนส์
ไปที ่<AF> คณุจะไมส่ามารถเลอืก 41 หรอื 61 ได ้

 หากคณุใช ้Speedlite ภายนอก Speedlite นัน้จะยงิแสง

• <C> เด็ก
 ในระหวา่งทีถ่่ายภาพแบบ Live View หากปรับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนส์
ไปที ่<AF> คณุจะไมส่ามารถเลอืก 41 หรอื 61 ได ้

 ในระหวา่งทีถ่่ายภาพแบบ Live View การใช ้Speedlite ภายนอกจะลดความเร็ว
ในการถา่ยภาพตอ่เนื่อง โปรดทราบวา่แม ้Speedlite ภายนอกจะไมทํ่างาน แต่
ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งจะยงัคงลดลง

• <r> ถา่ยแพน
 ความเร็วชตัเตอรจ์ะชา้ลง ดังนัน้ โหมดนี้จงึไมเ่หมาะกบัการถา่ยภาพแบบใดเลย 
นอกจากการถา่ยแพน

 โดยคา่เริม่ตน้จะตัง้คา่เป็น <i> โปรดทราบวา่ <o> หรอื <M> ไม่
สามารถเลอืกได ้

 สําหรับการถา่ยภาพแบบ Live View คณุไมส่ามารถเลอืก 41 หรอื 61 ได ้
 ไมส่ามารถใช ้Speedlite ภายนอกได ้(แฟลชจะไมทํ่างาน)
 หากคณุถา่ยภาพแบบ Live View โดยใชเ้ลนสท์ีร่องรับโหมด <r> ผลจาก
ระบบป้องกนัภาพสัน่ของเลนสจ์ะแสดงใหเ้ห็นในภาพทีถ่า่ย อยา่งไรก็ตาม คณุไม่
สามารถเห็นผลในภาพแบบ Live View ไดร้ะหวา่งการถา่ยภาพ (ฟังกช์ัน่ระบบ
ป้องกนัภาพสัน่และฟังกช์ัน่การแกไ้ขวตัถเุบลอจะเปิดใชง้านเฉพาะในขณะทีถ่า่ย
ภาพเทา่นัน้ ระบบป้องกนัภาพสัน่ของเลนสใ์ดๆ ก็ตาม)
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• <r> ถา่ยแพน (ตอ่)
 หากเลนสไ์มร่องรับโหมด <r> การเบลอของวัตถจุะไมถ่กูแกไ้ข อยา่งไรก็ตาม 
การปรับความเร็วชตัเตอรอ์ตัโนมตัเิพยีงอยา่งเดยีวก็จะสง่ผลตามการตัง้คา่ของ 
[เอฟเฟค]

 เมือ่ถ่ายภาพภายใตแ้สงทีส่วา่งจา้ เชน่ วนัทีแ่ดดจา้ในฤดรูอ้น หรอื เมือ่ถา่ยภาพ
วตัถเุคลือ่นทีช่า้ ระดับการตัง้คา่ของเอฟเฟคถา่ยแพนอาจไมเ่ป็นไปตามทีต่อ้งการ

 เมือ่ถ่ายภาพแบบ Live View และใชเ้ลนสท์ีร่องรับโหมด <r> การเบลอของ
วตัถอุาจไมไ่ดร้ับการแกไ้ขอยา่งเหมาะสมเมือ่ถา่ยภาพวตัถตุอ่ไปนีห้รอืถา่ยภาพ
ภายใตส้ภาวะการถา่ยภาพตอ่ไปนี้
• วัตถทุีม่คีวามเปรยีบตา่งตํา่มาก
• วัตถใุนสภาวะแสงนอ้ย
• วัตถทุีถ่า่ยแบบยอ้นแสงมากๆ หรอืวัตถุทีม่ผีวิสะทอ้น
• วัตถทุีม่ลีวดลายเป็นแบบแผน
• วัตถทุีม่ลีวดลายนอ้ยหรอืวตัถทุีม่ลีายเดยีว
• วัตถทุีม่แีสงสะทอ้น (ภาพทีส่ะทอ้นในกระจก เป็นตน้)
• วัตถทุีเ่ล็กกวา่กรอบโซนโฟกสัอัตโนมัติ
• เมือ่มวีตัถหุลายอยา่งเคลือ่นทีอ่ยูภ่ายในกรอบโซนโฟกสัอตัโนมัติ
• วัตถทุีเ่คลือ่นทีใ่นทศิทางหรอืดว้ยความเร็วทีค่าดเดาไมไ่ด ้
• วัตถทุีม่กีารเคลือ่นทีท่ีค่าดเดาไมไ่ดใ้นบางชว่ง (ตวัอยา่งเชน่ การเคลือ่นทีใ่น
แนวตรงของนักวิง่)

• วัตถทุีม่คีวามเร็วเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว (ตวัอยา่งเชน่ ทันททีีเ่ร ิม่เคลือ่นที่
หรอืในขณะทีเ่ลีย้วตามทางโคง้)

• เมือ่คณุขยับกลอ้งเร็วเกนิไปหรอืชา้เกนิไป
• เมือ่กลอ้งเคลือ่นทีไ่มต่รงตามการเคลือ่นทีข่องวตัถุ

• <P> อาหาร
 แนวสอีุน่ของวตัถอุาจซดีจาง
 เมือ่มหีลายแหลง่กําเนดิแสงรวมอยูใ่นฉากการถา่ยภาพ แนวสอีุน่ของภาพอาจไม่
ไดจ้างลง

 [โทนส]ี จะถกูตัง้คา่เป็นมาตรฐาน เมือ่คณุใช ้Speedlite ภายนอก
 หากมบีคุคลหลายคนอยูใ่นภาพ กลอ้งอาจสรา้งโทนสผีวิใหมไ่ดไ้มเ่หมาะสม

• <y> แสงเทยีน
 ไมส่ามารถใช ้Speedlite ภายนอกได ้(แฟลชจะไมทํ่างาน)
 หากไมส่ามารถจับโฟกสัไดด้ว้ยโฟกสัอตัโนมัต ิใหใ้ชแ้สงไฟชว่ยปรับโฟกสัของ 

Speedlite สําหรับรุน่ EOS โดยเฉพาะ
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• <6> บคุคลกลางคนื
 ควรบอกใหบ้คุคลในภาพอยูน่ิง่ๆ แมห้ลังจากทีย่งิแฟลชไปแลว้
 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View อาจจับโฟกสัไดย้ากเมือ่ใบหนา้ของบคุคล
นัน้มดื ในกรณีนี ้ใหป้รับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนสไ์ปที ่<MF> และโฟกสั
ดว้ยตนเอง

 เมือ่คณุถา่ยภาพกลางคนืดว้ยการถา่ยภาพแบบ Live View การจับโฟกสัโดยใช ้AF 
อาจยากในบรเิวณทีเ่ป็นจุดกําเนดิแสงทีพ่บในจุดโฟกสัอตัโนมัต ิในกรณีนี ้ใหป้รับ
สวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนสไ์ปที ่<MF> และโฟกสัดว้ยตนเอง

 ภาพแบบ Live View ทีแ่สดงอาจมคีวามแตกตา่งจากภาพทีถ่า่ยจรงิบา้ง

• <F> ถา่ยกลางคนืแบบมอืถอื
 พืน้ทีภ่าพในโหมดนีจ้ะแคบกวา่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัโหมดถา่ยภาพโหมดอืน่ๆ
 ไมส่ามารถตัง้คา่คณุภาพสําหรับภาพ RAW ได ้
 เมือ่คณุถา่ยภาพกลางคนืดว้ยการถา่ยภาพแบบ Live View การจับโฟกสัโดยใช ้AF 
อาจยากในบรเิวณทีเ่ป็นจุดกําเนดิแสงทีพ่บในจุดโฟกสัอตัโนมัต ิในกรณีนี ้ใหป้รับ
สวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนสไ์ปที ่<MF> และโฟกสัดว้ยตนเอง (น.154)

 ภาพแบบ Live View ทีแ่สดงอาจมคีวามแตกตา่งจากภาพทีถ่า่ยจรงิบา้ง
 หากคณุใช ้Speedlite ภายนอกและวตัถอุยูใ่กล ้อาจสง่ผลใหม้กีารเปิดรับแสงมาก
เกนิไป

 หากคณุใช ้Speedlite ภายนอกสําหรับถา่ยภาพกลางคนืในทีท่ีม่แีสงจํากดั ภาพถา่ย
อาจปรับแนวไดไ้มถ่กูตอ้ง ซึง่อาจสง่ผลใหภ้าพเบลอ

 หากคณุใช ้Speedlite ภายนอกโดยใหว้ัตถทุีเ่ป็นบคุคลอยูใ่นตําแหน่งใกลก้บัฉาก
หลังทีถ่กูสอ่งดว้ยแสงแฟลช ภาพถา่ยอาจปรับแนวไดไ้มถ่กูตอ้ง ซึง่อาจสง่ผลให ้
ภาพเบลอ และยังอาจเกดิเงาทีไ่มเ่ป็นธรรมชาตแิละสทีีไ่มเ่หมาะสมอกีดว้ย

 ชว่งมมุทีค่รอบคลมุแฟลชทีใ่ช ้Speedlite ภายนอก:
• เมือ่ใช ้Speedlite โดยตัง้คา่การครอบคลมุแสงแฟลชโดยอตัโนมัต ิตําแหน่ง
การซมูจะถกูจํากดัตามชว่งกวา้ง (มมุกวา้ง) ไมว่า่ตําแหน่งการซมูของเลนสจ์ะ
อยูท่ีใ่ดก็ตาม

• เมือ่ใช ้Speedlite ทีจํ่าเป็นตอ้งมกีารตัง้คา่การครอบคลมุแสงแฟลชดว้ยตนเอง 
ปรับหวัแฟลชใหไ้ดตํ้าแหน่งปกติ
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• <F> ถา่ยกลางคนืแบบมอืถอื (ตอ่)
 หากคณุถา่ยภาพวตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นที ่การเคลือ่นทีข่องวัตถอุาจทิง้รอ่งรอยไว ้
หรอืพืน้ทีโ่ดยรอบวัตถุนัน้อาจมดืลง

 การปรับแนวภาพอาจทํางานอยา่งไมส่มบรูณ์กบัลวดลายทีเ่ป็นแบบแผน (ตาราง 
ริว้ ฯลฯ) เรยีบแบน หรอืภาพโทนสเีดยีว หรอืภาพทีค่ลาดแนวอยา่งเห็นไดช้ดั
เนื่องจากการสัน่ของกลอ้ง

 การบันทกึภาพลงในการด์จะใชเ้วลาสกัพัก เนื่องจากจะตอ้งรวมภาพเขา้ดว้ยกนั
หลังจากการถา่ย ระหวา่งกําลังประมวลผลภาพ ขอ้ความ “buSY” จะปรากฏขึน้ใน
ชอ่งมองภาพและในแผง LCD และคณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพตอ่ไปไดจ้นกวา่การ
ประมวลผลภาพจะเสร็จสมบรูณ์

• <G> ควบคมุแสงพืน้หลงั HDR
 พืน้ทีภ่าพในโหมดนีจ้ะแคบกวา่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัโหมดถา่ยภาพโหมดอืน่ๆ
 ไมส่ามารถตัง้คา่คณุภาพสําหรับภาพ RAW ได ้
 ไมส่ามารถใช ้Speedlite ภายนอกได ้(แฟลชจะไมทํ่างาน)
 โปรดทราบวา่ภาพอาจไมป่ระมวลผลดว้ยระดับสทีีเ่รยีบเนียน และอาจดผูดิปกติ
หรอืมจีุดรบกวนทีเ่ห็นไดช้ดัเจน

 ควบคมุแสงพืน้หลงั HDR อาจไมส่ามารถทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเทา่ทีค่วร
ในฉากทีม่กีารยอ้นแสงมากเกนิไปหรอืฉากทีม่คีวามเปรยีบตา่งสงู

 เมือ่ถ่ายภาพวตัถทุีม่คีวามสวา่งเพยีงพอตามสภาพทีป่รากฏ ตวัอยา่งเชน่ สําหรับ
ฉากสวา่งโดยทัว่ไป ภาพถา่ยอาจดไูมเ่ป็นธรรมชาต ิเนือ่งจากการใชเ้อฟเฟค HDR

 หากคณุถา่ยภาพวตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นที ่การเคลือ่นทีข่องวัตถอุาจทิง้รอ่งรอยไว ้
หรอืพืน้ทีโ่ดยรอบวัตถุนัน้อาจมดืลง

 การปรับแนวภาพอาจทํางานอยา่งไมส่มบรูณ์กบัลวดลายทีเ่ป็นแบบแผน (ตาราง 
ริว้ ฯลฯ) เรยีบแบน หรอืภาพโทนสเีดยีว หรอืภาพทีค่ลาดแนวอยา่งเห็นไดช้ดั
เนื่องจากการสัน่ของกลอ้ง

 การบันทกึภาพลงในการด์จะใชเ้วลาสกัพัก เนื่องจากจะตอ้งรวมภาพเขา้ดว้ยกนั
หลังจากการถา่ย ระหวา่งกําลังประมวลผลภาพ ขอ้ความ “buSY” จะปรากฏขึน้ใน
ชอ่งมองภาพและในแผง LCD และคณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพตอ่ไปไดจ้นกวา่การ
ประมวลผลภาพจะเสร็จสมบรูณ์
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ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน การกดปุ่ ม <Q> จะตัง้คา่รายการทีแ่สดงในตารางใน
หนา้ถัดไปดว้ยการควบคมุทันใจ

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปทีโ่หมดถา่ยภาพ
พืน้ฐาน

2 กดปุ่ ม <Q> (7)
 หนา้จอควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้

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

 การตัง้คา่ของฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกและคําแนะนํา
คณุสมบตั ิ(น.90) จะปรากฏขึน้

 หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่ปรับ
เปลีย่นการตัง้คา่

 คณุยงัสามารถเลอืกไดจ้ากรายการโดยการ
เลอืกฟังกช์ัน่ แลว้กดปุ่ ม <0>

Q ควบคมุทนัใจ

ตัวอยา่ง: โหมด <A>

คณุยังสามารถแตะบนหนา้จอเพือ่ตัง้คา่การควบคมุทันใจ
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Q ควบคมุทนัใจ

ฟงักช์ ัน่ทีส่ามารถต ัง้คา่ไดใ้นโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน

o: ตัง้คา่เริม่ตน้*1 k: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกได ้ : เลอืกไมไ่ด ้

*1:หากคณุเปลีย่นโหมดถา่ยภาพหรอืปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> ฟังกช์ัน่ทัง้หมด
จะกลับสูก่ารตัง้คา่เริม่ตน้ (ยกเวน้การตัง้เวลา)

*2:ตัง้คา่ไดเ้ฉพาะกบัการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ

ฟงักช์ ัน่ A C

ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ (น.101) k

เบลอฉากหลงั (น.103) k

โหมดขบั
เคลือ่น 
(น.156)

ถา่ยภาพเดีย่ว o o

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู k k

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ k k

ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ*2 k k

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ*2 k k

ต ัง้เวลา 10 ว/ิรโีมทคอนโทรล k k

ต ัง้เวลา 2 ว/ิรโีมทคอนโทรล k k

ต ัง้เวลา: ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง k k

เลอืกจดุ AF (น.136, 137) k k

ฟงักช์ ัน่
8

2 q 3 5 C r

ถา่ยแพน (น.114) k

ความสวา่ง (น.106) k k k k k k

โหมดขบั
เคลือ่น 
(น.156)

ถา่ยภาพเดีย่ว k o o k k k

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู k k k o o

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ o k k k k o

ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ*2 k k k k k k

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ*2 k k k k k

ต ัง้เวลา 10 ว/ิรโีมทคอนโทรล k k k k k k

ต ัง้เวลา 2 ว/ิรโีมทคอนโทรล k k k k k k

ต ัง้เวลา: ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง k k k k k k

เลอืกจดุ AF (น.136, 137) k k k k k k
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o: ตัง้คา่เริม่ตน้*1 k: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกได ้ : เลอืกไมไ่ด ้

*1:หากคณุเปลีย่นโหมดถา่ยภาพหรอืปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> ฟังกช์ัน่ทัง้หมด
จะกลับสูก่ารตัง้คา่เริม่ตน้ (ยกเวน้การตัง้เวลา)

*2:ตัง้คา่ไดเ้ฉพาะกบัการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ

แนะนําใหใ้ชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View เมือ่ตัง้คา่ [ถา่ยภาพตามการเลอืก
บรรยากาศ], [เบลอฉากหลงั], [ความสวา่ง] หรอื [โทนส]ี
สําหรับขัน้ตอนการทํางานในการถา่ยภาพแบบ Live View โปรดด ู“การใชก้ารดู
ตวัอยา่งลกูเลน่ในการถา่ยภาพแบบ Live View” ในหนา้ 105 และดโูหมด “<8> 
[ความสวา่ง] และ [โทนส]ี” ในหนา้ 106 คณุสามารถปรับลกูเลน่ไดใ้นขณะที่
ดภูาพแบบ Live View

ฟงักช์ ัน่
8

4 P y 6 F G
โทนส ี(น.106) k k

ความสวา่ง (น.106) k k k k k

โหมดขบั
เคลือ่น 
(น.156)

ถา่ยภาพเดีย่ว o o o o o o

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู k k k k k k

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ k k k k k k

ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ*2 k k k k k k

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ*2 k k k k k k

ต ัง้เวลา 10 ว/ิรโีมทคอนโทรล k k k k k k

ต ัง้เวลา 2 ว/ิรโีมทคอนโทรล k k k k k k

ต ัง้เวลา: ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง k k k k k k

เลอืกจดุ AF (น.136, 137) k k k k k

การปรบัการถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ เบลอฉากหลงั 
ความสวา่ง และโทนสี
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3
การต ัง้คา่โฟกสัอตัโนมตั ิ

และโหมดขบัเคลือ่น
กลอ้งจะจัดเตรยีมจดุโฟกสัอตัโนมัตไิว ้
ในชอ่งมองภาพ เพือ่ใหก้ารถา่ยภาพ
โดยใชก้ารโฟกสัอตัโนมัตเิหมาะกบั
วัตถแุละฉากตา่งๆ

คณุยงัสามารถเลอืกระบบการโฟกสัอตัโนมตัแิละโหมดขบัเคลือ่น
ใหเ้หมาะสมทีส่ดุกบัสภาพการถา่ยภาพและวตัถไุด ้

 ไอคอน M ทีด่า้นขวาบนของหวัขอ้ของหนา้ หมายถงึฟังกช์ัน่นัน้
สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์(<d>, <s>, 
<f>, <a>, <F>) 

 ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน กลอ้งจะตัง้คา่ระบบการโฟกสัอตัโนมตัใิห ้
โดยอตัโนมัติ

<AF> หมายถงึ Autofocus (การโฟกสัอตัโนมัต)ิ <MF> หมายถงึ Manual 
Focus (การโฟกสัดว้ยตนเอง)
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คณุสามารถเลอืกลกัษณะการโฟกสัอตัโนมตัใิหเ้หมาะกบัสภาวะการถา่ยภาพหรอื
วัตถ ุในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน กลอ้งจะตัง้คา่ระบบโฟกสัอตัโนมัตทิีเ่หมาะสม
ทีส่ดุใหโ้ดยอตัโนมัตสํิาหรับโหมดถา่ยภาพแตล่ะโหมด

1 ปรบัสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนส์
ไปที ่<AF>

2 หมนุปุ่ มโหมดไปทีโ่หมดถา่ยภาพ
สรา้งสรรค์

3 กดปุ่ ม <f> (9)

4 เลอืกระบบการโฟกสัอตัโนมตั ิ
 ในขณะทีม่องแผง LCD หรอืในชอ่งมอง
ภาพ ใหห้มนุปุ่ ม <6> หรอื <5>
X : AF ครัง้เดยีว
9 : AI Focus AF
Z : AI Servo AF

f: การเลอืกการโฟกสัอตัโนมตัNิ

m 22

22

ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุยงัสามารถกดปุ่ ม <p> เพือ่โฟกสัอัตโนมัติ
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f: การเลอืกการโฟกสัอตัโนมัตNิ

เหมาะสําหรบัใชถ้า่ยภาพวตัถทุีอ่ยูน่ ิง่ 
เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กลอ้ง
จะทําการโฟกสัเพยีงคร ัง้เดยีว
 จดุโฟกสัอัตโนมัตทิีจั่บโฟกสัไดจ้ะแสดง
ขึน้มา และตัวแสดงการโฟกัส <o> ใน
ชอ่งมองภาพจะสวา่งขึน้เชน่กนั

 เมือ่กลอ้งอยูท่ีก่ารตัง้คา่เริม่ตน้และตัง้คา่
โหมดวัดไวท้ีว่ัดแสงประเมนิทัง้ภาพ 
(น.243) กลอ้งจะปรับการตัง้คา่การเปิด
รับแสงในเวลาเดยีวกับทีจั่บโฟกสัได ้

 ในขณะทีค่ณุยังคงกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่คา้งไว ้โฟกสัจะถกูล็อค จากนัน้คณุ
สามารถจัดองคป์ระกอบภาพใหมไ่ดต้าม
ตอ้งการ

AF คร ัง้เดยีวสาํหรบัวตัถทุ ีอ่ยูน่ ิง่

ตวัแสดงการโฟกสั
จดุโฟกสัอตัโนมัติ

 หากกลอ้งไมส่ามารถจับโฟกสัได ้ตวัแสดงการโฟกสั <o> ในชอ่งมองภาพจะ
กะพรบิ หากเป็นเชน่นี ้จะถา่ยภาพไมไ่ดแ้มจ้ะกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุก็ตาม ใหจั้ด
องคป์ระกอบภาพใหมแ่ละลองโฟกสัอกีครัง้ หรอืด ู“เมือ่การโฟกสัอัตโนมัตลิม้เหลว” 
(น.153)

 หากตัง้คา่ [54: เสยีงเตอืน] เป็น [ปิด] เสยีงเตอืนจะไมด่งัขึน้ เมือ่จับโฟกสัได ้
 หลังจากจับโฟกสัไดโ้ดยใช ้AF ครัง้เดยีว คณุสามารถล็อคโฟกสัใหอ้ยูท่ีว่ัตถ ุและ
จัดองคป์ระกอบภาพใหมไ่ด ้ซึง่เรยีกวา่ “การล็อคโฟกสั” จะมปีระโยชน์ในกรณี 
เชน่ เมือ่คณุตอ้งการโฟกสัไปยังวัตถบุรเิวณขอบภาพทีไ่มค่รอบคลมุดว้ยกรอบพืน้ที่
โฟกสัอัตโนมัติ

 เมือ่เลนสต์ดิตัง้ไวด้ว้ย MF อเิล็กทรอนกิส ์การตัง้คา่ [z1: MF อเิล็กทรอนกิส์
สําหรบัเลนส]์ เป็น [ใชง้านได ้หลงัปรบั AF คร ัง้เดยีว] คณุจะสามารถปรับโฟกสั
ดว้ยตนเองหลงัจากโฟกสัไดด้ว้ยโฟกสัอัตโนมัตแิลว้ (น.155)
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f: การเลอืกการโฟกัสอัตโนมัตNิ

ระบบการโฟกสัอตัโนมตันิีเ้หมาะสําหรบั
ใชถ้า่ยภาพวตัถทุีก่าํลงัเคลือ่นที ่ซึง่ทํา
ใหร้ะยะโฟกสัเปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา 
ในขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
คา้งไว ้กลอ้งจะจบัโฟกสัไปทีว่ตัถอุยา่ง
ตอ่เนือ่ง

 กลอ้งจะกําหนดคา่การเปิดรับแสงในชว่งเวลาทีถ่า่ยภาพ
 เมือ่ตัง้คา่โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัต ิ(น.139) เป็นโฟกสัอตัโนมัตแิบบ
เลอืกอตัโนมตั ิการตดิตามการโฟกสัจะทํางานอยา่งตอ่เนือ่งตราบใดทีก่รอบ
พืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตยัิงครอบคลมุภาพวัตถอุยู่

AI Focus AF จะปรบัเปลีย่นการทํางาน
ของระบบการโฟกสัอตัโนมตัจิาก AF คร ัง้
เดยีว ไปเป็น AI Servo AF โดยอตัโนมตั ิ
หากวตัถทุีอ่ยูน่ ิง่เร ิม่เคลือ่นที่

 หลังจากกลอ้งไดจั้บโฟกสัวัตถใุนโหมด AF ครัง้เดยีวแลว้ หากวัตถนัุน้เริม่
เคลือ่นที ่กลอ้งจะตรวจจับการเคลือ่นไหวแลว้เปลีย่นระบบการโฟกสัอตัโนมตัิ
ไปเป็น AI Servo AF โดยอตัโนมัต ิและเริม่ตดิตามวัตถทุีกํ่าลังเคลือ่นที่

AI Servo AF สาํหรบัวตัถทุ ีก่าํลงัเคลือ่นที่

AI Focus AF สาํหรบัปรบัเปลีย่นการทาํงานของระบบการโฟกสั
อตัโนมตัใิหโ้ดยอตัโนมตั ิ

เมือ่เลอืกใช ้AI Servo AF เสยีงเตอืนจะไมด่ังขึน้แมว้า่จับโฟกสัได ้และตัวแสดงการ
โฟกสั <o> ในชอ่งมองภาพก็จะไมส่วา่งขึน้เชน่กนั

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

ตามคา่เริม่ตน้ จดุโฟกัสอตัโนมัตจิะสวา่งขึน้เป็นสแีดงเมือ่จับโฟกสัไดใ้นสภาวะ
แสงนอ้ยหรอืวัตถมุสีเีขม้ ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุสามารถตัง้คา่ใหจ้ดุ
โฟกสัอตัโนมัตสิวา่งขึน้เป็นสแีดงหรอืไมส่วา่งเมือ่จับโฟกสัได ้(น.488)

จดุโฟกสัอตัโนมตัสิวา่งขึน้เป็นสแีดง
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กลอ้งมจีดุโฟกสั 45 จดุสําหรับการโฟกสัอัตโนมัต ิคณุสามารถเลอืกโหมดเลอืก
พืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตแิละจดุโฟกสัอัตโนมัตทิีเ่หมาะกบัฉากหรอืวัตถุ

คณุสามารถเลอืกจากหนึง่ในหา้ของโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิสําหรับวธิี
การเลอืก โปรดดหูนา้ 136

Nโฟกสัอตัโนมตัจิดุเล็กจดุเดยีว 
(เลอืกดว้ยตนเอง)

สําหรับการโฟกัสทีแ่น่นอน

E โฟกสัอตัโนมตัจิดุเดยีว 
(เลอืกดว้ยตนเอง)

เลอืกจุดโฟกสัอัตโนมัตหินึง่จดุเพือ่โฟกสั

F โฟกสัอตัโนมตัแิบบโซน 
(เลอืกโซนดว้ยตนเอง) 

พืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัตแิบง่ออกเป็นเกา้โซน
สําหรับการโฟกัส

S การเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัแิละจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ

โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ

จํานวนจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ด ้รปูแบบของจดุโฟกสัอตัโนมตั ิรปูรา่งของ
กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิฯลฯ จะแตกตา่งกนัโดยขึน้อยูก่บัเลนสท์ ีใ่ช ้สําหรบั
รายละเอยีด โปรดด ู“เลนสแ์ละจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ด”้ ในหนา้ 145



135

S การเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตแิละจดุโฟกสัอตัโนมัติ

G โฟกสัอตัโนมตัโิซนกวา้ง 
(เลอืกโซนดว้ยตนเอง) 

พืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัตแิบง่ออกเป็นสามโซน 
(ซา้ย, กลาง และขวา) สําหรับการโฟกสั

H  โฟกสัอตัโนมตัแิบบเลอืกอตัโนมตั ิ
กลอ้งจะใชก้รอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัต ิ(พืน้ที่
โฟกสัอัตโนมัตทัิง้หมด) เพือ่จับโฟกสั



136

S การเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอัตโนมัตแิละจดุโฟกสัอตัโนมัติ

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

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

การเลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ

 ในโหมด <8: y> คณุไมส่ามารถเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตไิด ้กลอ้งจะนํา
โฟกสัอัตโนมัตจิุดเดยีว (คงไวท้ีก่ ึง่กลาง) มาใชใ้นการถา่ยภาพ

 ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน การทํางานใดๆ ตอ่ไปนีจ้ะแปลงการตัง้คา่พืน้ทีโ่ฟกสั
อตัโนมัตแิละจดุโฟกสัอตัโนมัตเิป็นคา่เริม่ตน้
• การเปลีย่นโหมดถา่ยภาพ
• การปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
• การเปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรีห่รอืฝาปิดชอ่งใสก่ารด์

 ดว้ย [8C.Fn II-8: ระบโุหมดเลอืกพืน้ที ่AF] คณุสามารถจํากดัโหมดเลอืก
พืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตทิีเ่ลอืกไดเ้ฉพาะทีค่ณุตอ้งการใช ้(น.481)

 หากคณุตัง้คา่ [8C.Fn II-9: วธิเีลอืกพืน้ที ่AF] เป็น [1: S9ปุ่ มหมนุหลกั] 
คณุสามารถระบโุหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตไิดโ้ดยกดปุ่ ม <S> หรอื <B> 
จากนัน้หมนุปุ่ ม <6> (น.482)
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S การเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตแิละจดุโฟกสัอตัโนมัติ

คณุสามารถเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมัตหิรอืโซนไดด้ว้ยตนเอง

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

 ในโหมดโฟกสัอตัโนมตัแิบบโซนหรอืโหมด
โฟกสัอัตโนมัตโิซนกวา้ง โซนทีเ่ลอืกจะ
แสดงขึน้

2 เลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
 การเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมัตจิะเปลีย่นไป
ตามทศิทางทีค่ณุเอยีง <9> หากกดปุ่ ม 
<0> กลอ้งจะเลอืกจดุโฟกัสอตัโนมัติ
จดุกลาง (หรอืโซนกลาง)

 คณุยังสามารถเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมัติ
แนวนอนไดโ้ดยการหมนุปุ่ ม <6> และ
เลอืกจุดโฟกสัอัตโนมัตแินวตัง้ไดโ้ดยการ
หมนุปุ่ ม <5>

 ในโหมดโฟกสัอตัโนมตัแิบบโซนและโฟกสั
อตัโนมัตโิซนกวา้ง การหมนุปุ่ ม <6> 
หรอื <5> จะเปลีย่นโซน (วนไปตาม
ลําดับสําหรับโฟกสัอตัโนมตัแิบบโซน)

การเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตัดิว้ยตนเอง

 เมือ่กดปุ่ ม <Q> คา้งไวแ้ละปรบัปุ่ มหมนุ <6> คณุสามารถเลอืกจดุโฟกสั
อตัโนมัตใินทศิทางแนวตัง้ได ้

 เมือ่ตัง้คา่ [8C.Fn II-11: จดุ AF เร ิม่ตน้  AI Servo AF] เป็น [  จดุ 
AF เร ิม่ตน้ถกูเลอืก] (น.484) คณุสามารถใชว้ธินีีเ้พือ่เลอืกตําแหน่งเริม่ตน้ของ 
AI Servo AF ไดด้ว้ยตนเอง

 เมือ่คณุกดปุ่ ม <S> หรอื <B> แผง LCD จะแสดงดังตอ่ไปนี:้
• AF จุดเล็กจุดเดยีว และ AF จุดเดยีว: SEL  (กึง่กลาง), SEL AF (นอกจดุ
กึง่กลาง)

• โซน AF, โซน AF กวา้ง และเลอืก AF อัตโนมัต:ิ  AF
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S การเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอัตโนมัตแิละจดุโฟกสัอตัโนมัติ

การกดปุ่ ม <S> หรอื <B> จะทําใหจ้ดุโฟกสัอัตโนมัตแิบบกากบาทสําหรับ
การโฟกสัอัตโนมตัทิีม่คีวามแมน่ยําสงูสวา่งขึน้ จดุโฟกสัอตัโนมตัทิีก่ะพรบิ จะไว
ตามเสน้แนวนอนหรอืเสน้แนวตัง้ สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 143-148

การแสดงจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
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สําหรับการโฟกัสทีแ่น่นอนบนตําแหน่งทีแ่คบลงกวา่การ
ใชโ้ฟกสัอตัโนมัตจิดุเดยีว เลอืกจดุโฟกัสอตัโนมัตหินึง่
จดุ <O> เพือ่โฟกัส
ไดผ้ลดสํีาหรับการโฟกสัทีแ่น่นอนหรอืการโฟกสัวตัถทุี่
อยูซ่อ้นกนั เชน่ สตัวใ์นกรง
เนือ่งจากโฟกสัอตัโนมตัจิดุเล็กจดุเดยีวครอบคลมุพืน้ที่
เล็กมาก การโฟกัสอาจทําไดย้ากระหวา่งการถา่ยภาพ
โดยใชม้อืถอืกลอ้งหรอืในสภาวะแสงนอ้ยหรอืวตัถกํุาลัง
เคลือ่นที่

เลอืกจดุโฟกสัอัตโนมัตหินึง่จดุ <S> ทีจ่ะใชสํ้าหรับ
การโฟกัส

พืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตแิบง่ออกเป็นเกา้โซนสําหรับการโฟกสั เนือ่งจากกลอ้งจะ
ใชจ้ดุโฟกัสอตัโนมัตทิกุจดุในโซนทีเ่ลอืกสําหรับการเลอืกโฟกัสอตัโนมัตแิบบ
อัตโนมตั ิจงึสง่ผลใหก้ารตดิตามวัตถเุหนอืกวา่โฟกัสอตัโนมัตจิดุเดยีว และยัง
ใชไ้ดผ้ลดกีบัวัตถทุีกํ่าลังเคลือ่นทีอ่กีดว้ย
อยา่งไรก็ตาม การโฟกัสไปยังเป้าหมายทีเ่จาะจงอาจทําไดย้ากกวา่ เนือ่งจาก
คอ่นขา้งเนน้โฟกสัไปยังวัตถทุีใ่กลท้ีส่ดุ
จดุโฟกสัอตัโนมตัทิีจั่บโฟกัสไดจ้ะแสดงเป็น <S>

โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ

 โฟกสัอตัโนมตัจิดุเล็กจดุเดยีว (เลอืกดว้ยตนเอง)

 โฟกสัอตัโนมตัจิดุเดยีว (เลอืกดว้ยตนเอง)

 โฟกสัอตัโนมตัแิบบโซน (เลอืกโซนดว้ยตนเอง)
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โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัติ

พืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตแิบง่ออกเป็นสามโซน (ซา้ย, กลาง และขวา) สําหรับการ
โฟกสั เนือ่งจากพืน้ทีโ่ฟกัสจะกวา้งกวา่การโฟกสัอตัโนมัตแิบบโซน และกลอ้ง
จะใชจุ้ดโฟกสัอัตโนมัตทิกุจดุในโซนทีเ่ลอืกสําหรับโฟกสัอตัโนมัตแิบบเลอืก
อัตโนมตั ิจงึสง่ผลใหก้ารตดิตามวัตถเุหนอืกวา่โฟกัสอตัโนมัตจิดุเดยีว และยัง
ใชไ้ดผ้ลดกีบัวัตถทุีกํ่าลังเคลือ่นทีอ่กีดว้ย
อยา่งไรก็ตาม การโฟกัสไปยังเป้าหมายทีเ่จาะจงอาจทําไดย้ากกวา่ เนือ่งจาก
คอ่นขา้งเนน้โฟกสัไปยังวัตถทุีใ่กลท้ีส่ดุ
จดุโฟกสัอตัโนมตัทิีจั่บโฟกัสไดจ้ะแสดงเป็น <S>

กลอ้งจะใชก้รอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ(พืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัทิัง้หมด) เพือ่จับโฟกสั 
จดุโฟกสัอตัโนมตัทิีจั่บโฟกัสไดจ้ะแสดงเป็น <S>

เมือ่ใช ้AF ครัง้เดยีว การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่จะ
แสดงจดุโฟกสัอัตโนมัต ิ<S> ทีจั่บโฟกสัได ้หาก
จดุโฟกสัอตัโนมัตหิลายจดุแสดงขึน้ หมายความวา่
จดุเหลา่นัน้ทัง้หมดจับโฟกสัได ้โหมดนีค้อ่นขา้งเนน้
โฟกัสไปยังวตัถทุีใ่กลท้ีส่ดุ

เมือ่ใช ้AI Servo AF คณุสามารถตัง้คา่ตําแหน่งเริม่ตน้
ของ AI Servo AF ไดด้ว้ยการตัง้คา่ [8C.Fn II-11: 
จดุ AF เร ิม่ตน้  AI Servo AF] ไปที ่[1:  จดุ 
AF เร ิม่ตน้ถกูเลอืก] หรอื [2: S จดุ AF เลอืกเอง] 
(น.484) ตราบใดทีก่รอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตสิามารถ
ตดิตามวัตถรุะหวา่งการถา่ยภาพ การโฟกสัจะดําเนนิ
ตอ่ไป

 โฟกสัอตัโนมตัโิซนกวา้ง (เลอืกโซนดว้ยตนเอง)

 โฟกสัอตัโนมตัแิบบเลอืกอตัโนมตั ิ
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โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัติ

 เมือ่ตัง้คา่โหมด AI Servo AF สําหรับโฟกสัอตัโนมตัแิบบโซน โฟกสัอตัโนมัติ
โซนกวา้ง หรอืโฟกสัอตัโนมัตแิบบเลอืกอัตโนมัต ิจดุโฟกสัอตัโนมัตทิีใ่ชง้าน 
<r> จะปรับเปลีย่นอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ตดิตามวตัถ ุอยา่งไรก็ตาม ในบางสภาพ
การถ่ายภาพ (เชน่ เมือ่วัตถมุขีนาดเล็ก) อาจไมส่ามารถตดิตามวัตถไุด ้

 เมือ่ใชโ้ฟกสัอตัโนมัตจิดุเล็กจุดเดยีว การโฟกสัดว้ยแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัของ 
Speedlite ภายนอกสําหรับ EOS โดยเฉพาะอาจทําไดย้าก

 หากใชจุ้ดโฟกสัอัตโนมัตบิรเิวณขอบภาพ เลนสม์มุกวา้งหรอืเลนสถ์่ายภาพไกล 
การจับโฟกสัอาจทําไดย้ากเมือ่ใชแ้สงไฟชว่ยปรับโฟกสัของ Speedlite ภายนอก
สําหรับ EOS โดยเฉพาะ ในกรณีนี้ ใหใ้ชจุ้ดโฟกสัอัตโนมัตจิุดกลางหรอืจุดโฟกสั
อตัโนมัตทิีใ่กลเ้ขา้มาตรงกลาง

 เมือ่จุดโฟกสัสวา่งขึน้ บางสว่นหรอืทัง้ชอ่งมองภาพอาจสวา่งเป็นสแีดง นีเ่ป็น
ลกัษณะของการแสดงจุดโฟกสั

 ในสภาวะอณุหภมูตํิา่ การแสดงจดุโฟกสัอตัโนมัตอิาจมองเห็นไดย้ากหรอืมกีาร
ตอบสนองการตดิตามชา้ลงเนือ่งจากลักษณะของอปุกรณ์แสดงจดุโฟกสัอตัโนมัต ิ
(ทีใ่ชผ้ลกึเหลว)

เมือ่ใช ้[8C.Fn II-10: จดุ AF ตามแนวภาพ] คณุสามารถแยกกําหนดโหมดเลอืก
พืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัต ิ+ จุดโฟกสัอตัโนมตั ิหรอืเฉพาะจุดโฟกสัอตัโนมัต ิสําหรับภาพ
แนวนอนและแนวตัง้ (น.483)
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โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัติ

เมือ่กลอ้งอยูใ่นสถานะเริม่ตน้ หากโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตถิกูตัง้คา่เป็น
แบบโซน AF (เลอืกโซนดว้ยตนเอง) โซน AF กวา้ง (เลอืกโซนดว้ยตนเอง) หรอื
เลอืก AF อตัโนมัต ิกลอ้งจะทําการโฟกสัอตัโนมัตดิว้ยการตดิตามสเีพือ่ตรวจหา
สทีีเ่ทยีบไดก้บัโทนสผีวิมนุษย ์(ยกเวน้ในโหมด <8: 3r4Py6F>)
สําหรับรายละเอยีด โปรดด ู[8C.Fn II-12: เลอืกจดุ AF อตัโนมตั:ิตดิตามส]ี 
ในหนา้ 485

โฟกสัอตัโนมตัโิดยใชก้ารตดิตามสี
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เซนเซอรโ์ฟกสัอตัโนมัตขิองกลอ้งม ี45 จดุ ภาพประกอบดา้นลา่งแสดงใหเ้ห็น
รปูแบบของเซนเซอรโ์ฟกสัอัตโนมัตทิีส่อดคลอ้งกบัแตล่ะจดุโฟกสัอัตโนมัต ิ
เมือ่ใชเ้ลนสท์ีม่คีา่รรัูบแสงสงูสดุ f/2.8 หรอืกวา้งกวา่ การโฟกัสอตัโนมัตดิว้ย
ความแมน่ยําสงูสามารถทําไดท้ีต่รงกลางชอ่งมองภาพ

เซนเซอรโ์ฟกสัอตัโนมตั ิ

จํานวนจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ด ้รปูแบบของจดุโฟกสัอตัโนมตั ิรปูรา่งของ
กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิฯลฯ จะแตกตา่งกนัโดยขึน้อยูก่บัเลนสท์ ีใ่ช ้สําหรบั
รายละเอยีด โปรดด ู“เลนสแ์ละจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ด”้ ในหนา้ 145

แผนภาพ

การโฟกัสแบบกากบาท: f/5.6 แนวตัง้ + f/5.6 แนวนอน
(และเลนสบ์างชนดิทีร่องรับ f/8)

การโฟกสัแบบกากบาทคู:่
f/2.8 ทแยงขวา + f/2.8 ทแยงซา้ย
f/5.6 แนวตัง้ + f/5.6 แนวนอน
(และเลนสท์ีร่องรับ f/8)
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เซนเซอรโ์ฟกสัอัตโนมัติ

เซนเซอรโ์ฟกสันีไ้ดรั้บการปรับใหเ้หมาะกับการโฟกัสทีม่ี
ความแมน่ยําสงูขึน้สําหรับเลนสท์ีม่คีา่รรัูบแสงสงูสดุ f/2.8 
หรอืกวา้งกวา่ รปูแบบกากบาทแนวทแยงชว่ยใหส้ามารถ
โฟกสัไปยังวตัถทุีอ่าจยากตอ่การโฟกสัไดส้ะดวกขึน้ ซึง่จะ
กําหนดไวท้ีจ่ดุโฟกสัอตัโนมัตจิดุกลาง

เซนเซอรโ์ฟกสัเหลา่นีไ้ดรั้บการปรับใหเ้หมาะสําหรับเลนส์
ทีม่คีา่รรัูบแสงสงูสดุ f/5.6 หรอืกวา้งกวา่ (และเลนสบ์าง
ชนดิทีร่องรับ f/8) เนือ่งจากมรีปูแบบแนวนอน จงึสามารถ
ตรวจจับเสน้แนวตัง้ ซึง่ครอบคลมุจดุโฟกสัอตัโนมัตทัิง้หมด 
45 จดุ

เซนเซอรโ์ฟกสัเหลา่นีไ้ดรั้บการปรับใหเ้หมาะสําหรับเลนส์
ทีม่คีา่รรัูบแสงสงูสดุ f/5.6 หรอืกวา้งกวา่ (และเลนสบ์าง
ชนดิทีร่องรับ f/8) เนือ่งจากมรีปูแบบแนวตัง้ จงึสามารถ
ตรวจจับเสน้แนวนอน ซึง่ครอบคลมุจดุโฟกสัอตัโนมัตทัิง้หมด 
45 จดุ
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กลอ้งสามารถทําการโฟกัสอตัโนมัตไิดเ้พยีง 45 จุด เลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสั
อัตโนมตัไิดทั้ง้หมด

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาทคู ่
ประสทิธภิาพการทํางานในการตดิตาม
วตัถทุีด่กีวา่และความแมน่ยําการโฟกสั
สงูกวา่จดุโฟกสัอตัโนมัตอิืน่ๆ

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท 
ประสทิธภิาพการทํางานในการตดิตาม
วตัถทุีด่กีวา่และสามารถจับโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

เลนสแ์ละจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ด้

กลุม่ A

 ถงึแมว้า่กลอ้งมจีุดโฟกสัอัตโนมัต ิ45 จดุ จํานวนจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ด ้
รปูแบบการโฟกสั รปูรา่งกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิฯลฯ จะตา่งกนัไปโดย
ขึน้อยูก่บัเลนส ์ดว้ยเหตนุีจ้งึแบง่เลนสอ์อกเป็นแปดกลุม่จาก A ถงึ H

 การใชเ้ลนสท์ีอ่ยูใ่นกลุม่ E ถงึ H จะมจีดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ดน้อ้ยลง
 กลุม่เลนสจ์ะอยูใ่นรายการในหนา้ 149-152 ตรวจสอบวา่เลนสข์องคณุอยู่
ในกลุม่ใด

 เมือ่กดปุ่ ม <S> หรอื <B> จดุโฟกสัอัตโนมัตใินตําแหน่งทีแ่สดงดว้ยสญัลักษณ์ 
 จะกะพรบิ (จุดโฟกสัอัตโนมัต ิ /  จะยังคงสวา่งตอ่เน่ือง) สําหรับรายละเอยีด

เกีย่วกบัการสวา่งหรอืการกะพรบิของจดุโฟกสัอตัโนมัต ิโปรดดหูนา้ 138
 สําหรับเลนสใ์หมท่ีอ่อกหลงัจากเริม่จําหน่าย EOS 6D Mark II (ในครึง่หลงัของปี 

2017) โปรดตรวจสอบจากเวปไซตแ์คนนอนเพือ่ดวูา่เลนสอ์ยูใ่นกลุม่ใด
 เลนสบ์างชนดิอาจไมม่จํีาหน่ายในบางประเทศหรอืภมูภิาค
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เลนสแ์ละจดุโฟกสัอตัโนมัตทิีใ่ชไ้ด ้

กลอ้งสามารถทําการโฟกัสอตัโนมัตไิดเ้พยีง 45 จดุ เลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสั
อัตโนมตัไิดทั้ง้หมด

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท 
ประสทิธภิาพการทํางานในการตดิตาม
วตัถทุีด่กีวา่และสามารถจับโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

กลอ้งสามารถทําการโฟกัสอตัโนมัตไิดเ้พยีง 45 จดุ เลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสั
อัตโนมตัไิดทั้ง้หมด

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท 
ประสทิธภิาพการทํางานในการตดิตาม
วตัถทุีด่กีวา่และสามารถจับโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

: จดุโฟกัสอตัโนมัตไิวตามเสน้แนวนอน

กลอ้งสามารถทําการโฟกัสอตัโนมัตไิดเ้พยีง 45 จดุ เลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสั
อัตโนมตัไิดทั้ง้หมด

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท 
ประสทิธภิาพการทํางานในการตดิตาม
วตัถทุีด่กีวา่และสามารถจับโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

: จดุโฟกัสอตัโนมัตไิวตามเสน้แนวนอน

กลุม่ B

กลุม่ C

กลุม่ D
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เลนสแ์ละจดุโฟกสัอตัโนมัตทิีใ่ชไ้ด ้

กลอ้งสามารถทําการโฟกสัอตัโนมตัไิดเ้พยีง 35 จดุ (ไมส่ามารถทําไดทั้ง้ 45 จดุ) 
เลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตไิดทั้ง้หมด ระหวา่งการเลอืกจดุโฟกสัแบบ
อัตโนมตั ิกรอบนอกทีร่ะบพุืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมตั ิ(กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัต)ิ จะ
แตกตา่งจากโฟกสัอัตโนมัตแิบบเลอืกอัตโนมัต ิ45 จดุ

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท 
ประสทิธภิาพการทํางานในการตดิตาม
วตัถทุีด่กีวา่และสามารถจับโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

: จดุโฟกัสอตัโนมัตไิวตามเสน้แนวนอน
: จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีปิ่ดใช ้(ไมแ่สดง)

กลอ้งสามารถทําการโฟกสัอตัโนมตัไิดเ้พยีง 35 จดุ (ไมส่ามารถทําไดทั้ง้ 45 จดุ) 
เลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตไิดทั้ง้หมด ระหวา่งการเลอืกจดุโฟกสัแบบ
อัตโนมตั ิกรอบนอกทีร่ะบพุืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมตั ิ(กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัต)ิ จะ
แตกตา่งจากโฟกสัอัตโนมัตแิบบเลอืกอัตโนมัต ิ45 จดุ

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท 
ประสทิธภิาพการทํางานในการตดิตาม
วตัถทุีด่กีวา่และสามารถจับโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

: จดุโฟกัสอตัโนมัตไิวตามเสน้แนวตัง้ 
(จดุโฟกัสอตัโนมัตใินแนวนอนทีเ่รยีง
อยูด่า้นบนและดา้นลา่ง) หรอืไวตามเสน้
แนวนอน (จดุโฟกสัอตัโนมัตใินแนวตัง้
ทีเ่รยีงอยูด่า้นซา้ยและดา้นขวา)

: จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีปิ่ดใช ้(ไมแ่สดง)

กลุม่ E

กลุม่ F
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เลนสแ์ละจดุโฟกสัอตัโนมัตทิีใ่ชไ้ด ้

กลอ้งสามารถทําการโฟกสัอตัโนมตัไิดเ้พยีง 27 จดุ (ไมส่ามารถทําไดทั้ง้ 45 จดุ) 
ในโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัต ิคณุจะไมส่ามารถเลอืกโฟกัสอตัโนมัตโิซน
กวา้ง (เลอืกโซนดว้ยตนเอง) ได ้ระหวา่งการเลอืกจดุโฟกสัแบบอตัโนมัต ิกรอบ
นอกทีร่ะบพุืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ(กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั)ิ จะแตกตา่งจากโฟกสั
อัตโนมตัแิบบเลอืกอตัโนมัต ิ45 จดุ

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท 
ประสทิธภิาพการทํางานในการตดิตาม
วตัถทุีด่กีวา่และสามารถจับโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

: จดุโฟกัสอตัโนมัตไิวตามเสน้แนวนอน
: จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีปิ่ดใช ้(ไมแ่สดง)

สามารถโฟกสัอัตโนมัตไิดโ้ดยใชจ้ดุโฟกัสอตัโนมตัจิดุกลางเทา่นัน้
: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท 
ประสทิธภิาพการทํางานในการตดิตาม
วตัถทุีด่กีวา่และสามารถจับโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

: จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีปิ่ดใช ้(ไมแ่สดง)

กลุม่ G

กลุม่ H

 หากคา่รรัูบแสงสงูสดุแคบกวา่ f/5.6 (สงูกวา่ f/5.6 แตไ่มเ่กนิ f/8) อาจไมส่ามารถ
จับโฟกสัโดยใชก้ารโฟกสัอตัโนมัตไิด ้เมือ่ถา่ยภาพวตัถทุีม่คีวามเปรยีบตา่งตํา่หรอื
แสงนอ้ย

 หากคา่รรูับแสงสงูสดุแคบกวา่ f/8 (สงูกวา่ f/8) การโฟกสัอตัโนมตัจิะไมส่ามารถ
ทําไดร้ะหวา่งการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ
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เลนสแ์ละจดุโฟกสัอตัโนมัตทิีใ่ชไ้ด ้

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/2L USM B
EF135mm f/2.8 (ซอฟตโ์ฟกัส) 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
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)

การกาํหนดกลุม่เลนส์
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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
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/2.8L III 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
EF24-105mm f/4L IS II USM B
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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)
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/4-5.6 IS II 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
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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. ในตัว 1.4x 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 กลุม่เลนสท์ีกํ่าหนด
ของเลนส ์TS-E จะใชง้านไดเ้มือ่คณุไมใ่ชง้านฟังกช์ัน่เอยีงหรอืปรับเลือ่นเทา่นัน้

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

 เมือ่ใชเ้ลนสแ์ละตัวขยายกําลัง EF1.4x III/EF2x III รว่มกนัในแบบทีม่เีครือ่งหมาย 
“*” หรอืเลนสแ์ละตัวขยายกําลงัรว่มกนัในแบบทีม่เีครือ่งหมาย “**” อาจไมไ่ด ้
โฟกสัทีแ่มน่ยําดว้ยการโฟกสัอตัโนมัต ิในกรณนีี ้โปรดดคููม่อืการใชง้านของเลนส์
หรอืตัวขยายกําลงัทีใ่ช ้
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โฟกสัอตัโนมัตอิาจไมส่ามารถจับโฟกสั (ตัวแสดงการโฟกสั <o> ในชอ่งมอง
ภาพจะกะพรบิ) กบัวัตถพุเิศษดังตอ่ไปนี้

วตัถทุ ีย่ากตอ่การโฟกสั
 วัตถทุีม่คีวามเปรยีบตา่งตํา่มาก

(ตัวอยา่ง: ทอ้งฟ้าสฟ้ีา พืน้ผวิสทีบึทีเ่รยีบแบน ฯลฯ)
 วัตถใุนสภาวะแสงทีน่อ้ยมาก
 วัตถทุีถ่า่ยแบบยอ้นแสงมากๆ หรอืวัตถทุีม่ผีวิสะทอ้น

(ตัวอยา่ง: รถทีม่ผีวิสะทอ้นในระดับสงู ฯลฯ)
 วัตถใุนระยะใกลแ้ละไกลทีว่างตําแหน่งใกลก้บัจดุโฟกสัอตัโนมัต ิ

(ตัวอยา่ง: สตัวใ์นกรง ฯลฯ)
 แหลง่กําเนดิแสง เชน่ จดุแสงทีว่างตําแหน่งใกลก้บัจดุโฟกสัอัตโนมัต ิ

(ตัวอยา่ง: ฉากกลางคนื ฯลฯ)
 วัตถทุีม่ลีวดลายเป็นแบบแผน

(ตัวอยา่ง: กลุม่หนา้ตา่งของตกึสงู แป้นพมิพค์อมพวิเตอร ์ฯลฯ)
 วัตถทุีม่รีปูแบบละเอยีดกวา่จดุโฟกสัอตัโนมตัิ
   (ตวัอยา่ง: ใบหนา้หรอืดอกไมข้นาดเล็กเทา่หรอืเล็กกวา่จดุโฟกสัอตัโนมตั ิฯลฯ)

ในกรณีดังกลา่ว ใหโ้ฟกัสดว้ยวธิใีดวธิหีนึง่จากสองวธิตีอ่ไปนี้
(1) เมือ่ใช ้AF ครัง้เดยีว ใหโ้ฟกัสวตัถทุีอ่ยูใ่นระยะเดยีวกับวตัถทุีจ่ะถา่ยและล็อค

โฟกัส จากนัน้จัดองคป์ระกอบภาพใหม ่(น.131)
(2) ปรับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกัสของเลนสไ์ปที ่<MF> และโฟกสัดว้ยตนเอง 

(น.154)

เมือ่การโฟกสัอตัโนมตัลิม้เหลว

 กลอ้งอาจสามารถจับโฟกสัไดโ้ดยจัดองคป์ระกอบภาพใหมส่กัเล็กนอ้ย แลว้ใชง้าน
ระบบการโฟกสัอตัโนมตัอิกีครัง้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัวตัถุ

 สําหรับสภาวะซึง่อาจทําใหย้ากตอ่การโฟกสัเมือ่ใชก้ารโฟกสัอตัโนมัตริะหวา่งการ
ถา่ยภาพแบบ Live View หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหว โปรดดหูนา้ 316
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หากไมส่ามารถโฟกสัไดด้ว้ยโฟกสัอตัโนมตั ิใหทํ้าตามขัน้ตอนดา้นลา่งเพือ่โฟกสั
ดว้ยตนเอง 

1 ปรบั สวติชเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนส์
ไปที ่<MF>
 <4 L> จะแสดงขึน้บนแผง LCD

2 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 หมนุวงแหวนโฟกสัของเลนสจ์นกวา่วตัถจุะ
ดคูมชดัในชอ่งมองภาพ

MF: โฟกสัดว้ยตนเอง

วงแหวนโฟกสั

m 22

22

 หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ในระหวา่งการโฟกสัดว้ยตนเอง จดุโฟกสัอัตโนมัติ
ทีจั่บโฟกสัไดจ้ะแสดงขึน้และตัวแสดงการโฟกสั <o> จะสวา่งขึน้ในชอ่งมองภาพ

 ดว้ยโฟกสัอตัโนมตัแิบบเลอืกอตัโนมัต ิเมือ่จุดโฟกสัอตัโนมตัจิุดกลางจับโฟกสั
ไดแ้ลว้ ตวัแสดงการโฟกสั <o> จะสวา่งขึน้
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เมือ่ใชเ้ลนส ์USM และ STM ทีม่รีะบบโฟกัสดว้ยตนเองแบบอเิล็กทรอนกิสด์ัง
ตอ่ไปนี ้คณุสามารถตัง้คา่วา่จะใชก้ารโฟกสัดว้ยตนเองแบบอเิล็กทรอนกิสห์ลัง
การโฟกสัอัตโนมตัใินโหมด AF ครัง้เดยีวหรอืไมก็่ได ้
กลอ้งมกีารตัง้คา่เริม่ตน้ไวท้ี ่[ใชง้านไมไ่ด ้หลงัปรบั AF คร ัง้เดยีว]

1 เลอืก [MF อเิล็กทรอนกิสส์ําหรบัเลนส]์
 ภายใตแ้ท็บ [z1] เลอืก [MF อเิล็ก
ทรอนกิสสํ์าหรบัเลนส]์ จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

2 ปรบัการต ัง้คา่ทีต่อ้งการ
 เลอืกตัวเลอืกทีจ่ะตัง้คา่ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

 : ใชง้านไมไ่ด ้หลงัปรบั AF คร ัง้เดยีว
การปรับโฟกสัดว้ยตนเอง หลังจากปิดใชง้านระบบการโฟกสัอัตโนมัติ

 : ใชง้านได ้หลงัปรบั AF คร ัง้เดยีว
คณุสามารถปรับโฟกสัดว้ยตนเองหลังจากใชง้านระบบการโฟกสัอัตโนมัตไิด ้
หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่คา้งไว ้

3 การต ัง้คา่ MF อเิล็กทรอนกิสส์ําหรบัเลนสN์

EF50mm f/1.0L USM EF300mm f/2.8L USM EF600mm f/4L USM
EF85mm f/1.2L USM EF400mm f/2.8L USM EF1200mm f/5.6L USM
EF85mm f/1.2L II USM EF400mm f/2.8L II USM EF28-80mm f/2.8-4L USM
EF200mm f/1.8L USM EF500mm f/4.5L USM EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM

EF40mm f/2.8 STM EF50mm f/1.8 STM EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM
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มโีหมดขบัเคลือ่นถา่ยภาพเดีย่วและถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ซึง่คณุสามารถเลอืกโหมด
ขับเคลือ่นใหเ้หมาะกบัฉากหรอืวัตถุ

1 กดปุ่ ม <R> (9)

2 เลอืกโหมดขบัเคลือ่น
 ในขณะทีม่องแผง LCD หรอืในชอ่งมอง
ภาพ ใหห้มนุปุ่ ม <6>

u : ถา่ยภาพเดีย่ว
เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ จะถา่ยภาพเพยีงภาพเดยีว

o : ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วสงู
เมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุคา้งไว ้คณุสามารถถา่ยภาพตอ่เนือ่งไดส้งูสดุ
ประมาณ 6.5 ภาพ/วนิาท ีขณะทีย่งัคงกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไว ้
อยา่งไรก็ตาม ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุอาจลดตํา่ลงภายใต ้
เงือ่นไขดังตอ่ไปนี:้

 เมือ่ถา่ยดว้ยระบบลดแสงวบูวาบ:
ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะอยูท่ ีป่ระมาณ 5.6 ภาพ/
วนิาที

 เมือ่ถา่ยภาพแบบ Live View:
เมือ่ตัง้คา่ [การโฟกสัอตัโนมตั]ิ เป็น [AF คร ัง้เดยีว] หรอืเมือ่ตัง้คา่ 
[โฟกสัดว้ยตนเอง] ไว ้ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะอยู่
ท ีป่ระมาณ 6.5 ภาพ/วนิาที
เมือ่ตัง้คา่ [การโฟกสัอตัโนมตั]ิ เป็น [Servo AF] ความเร็วในการ
ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง สงูสดุ ประมาณ 4.0 ภาพ/วนิาท ีจะถกูตัง้คา่กอ่น
โปรดทราบวา่หากใช ้Speedlite ซรีีส่ ์EX กบัการถา่ยภาพแบบ Live 
View ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะอยูท่ ีป่ระมาณ 
1.7 ภาพ/วนิาที

i การเลอืกโหมดขบัเคลือ่น
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i การเลอืกโหมดขับเคลือ่น

i : ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วตํา่
ขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุคา้งไว ้คณุสามารถถา่ยภาพตอ่เนือ่งได ้
สงูสดุประมาณ 3.0 ภาพ/วนิาท ี(ยกเวน้โหมด <r>)
โปรดทราบวา่ในระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View หากตัง้คา่ [การ
โฟกสัอตัโนมตั]ิ ไวท้ี ่[Servo AF] กลอ้งจะใหค้วามสําคญักบัการตดิตาม
วตัถ ุ(เนน้การตดิตามวตัถ)ุ ทีค่วามเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ
ประมาณ 3.0 ภาพ/วนิาท ี(ยกเวน้โหมด <r>)

B : ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ
คณุสามารถดําเนนิการถา่ยภาพเดีย่วในขณะทีห่ยดุเสยีงกลไกของกลอ้ง
ระหวา่งการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ ไมส่ามารถตัง้คา่สําหรับการถา่ย
ภาพแบบ Live View ได ้

M : ถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ
ในระหวา่งการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ คณุสามารถถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
ไดส้งูสดุประมาณ 3.0 ภาพ/วนิาท ีในขณะทีเ่สยีงกลไลของกลอ้ง
หยดุลง (เทยีบกบัการตัง้คา่ <i>) ไมส่ามารถตัง้คา่สําหรับการถา่ยภาพ
แบบ Live View ได ้

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

สําหรับการถา่ยภาพโดยใชก้ารตัง้เวลา โปรดดหูนา้ 159 สําหรับการถา่ย
ภาพโดยใชร้โีมทคอนโทรล โปรดดหูนา้ 271

 ในระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู <o> ความเร็วในการถ่ายภาพตอ่
เนื่องสงูสดุจะแตกตา่งกนัไปตามสภาวะการถา่ยภาพ สําหรับรายละเอยีด โปรดดู
หนา้ถัดไป

 ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งในโหมดถา่ยภาพ <r> อธบิายไวใ้นหนา้ 115
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i การเลอืกโหมดขบัเคลือ่น

 ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เน่ืองความเร็วสงู สามารถทําไดป้ระมาณ 6.5 ภาพ/วนิาที
<o> (น.156) ภายใตเ้งือ่นไขดังตอ่ไปน้ี: แบตเตอรีแ่พ็คชารจ์ไฟจนเต็ม, ความ
เร็วชตัเตอร ์1/500 วนิาทหีรอืเร็วกวา่, คา่รรัูบแสงสงูสดุ (ตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัเลนส)์, 
ถา่ยทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C / 73°F), ปิดใชง้านการลดแสงวบูวาบ และถา่ยภาพแบบ 
Live View ดว้ย AF ครัง้เดยีว*
* โดยตัง้คา่โหมดโฟกสัอตัโนมัตเิป็น AF ครัง้เดยีว และปิดระบบป้องกันภาพสัน่เมือ่ใชง้าน
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

 ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสําหรับ <o> การถา่ยภาพตอ่เนื่องความเร็ว
สงูอาจลดลง ขึน้อยูก่บัอณุหภมู ิการลดแสงวบูวาบ ความเร็วชตัเตอร ์คา่รรูับแสง 
สภาพของวตัถ ุความสวา่ง การโฟกสัอตัโนมตั ิเลนส ์การถา่ยภาพแบบ Live View 
การใชแ้ฟลช การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพ ฯลฯ

 เมือ่ตัง้คา่ [z4: ถา่ยลดแสงวบูวาบ] เป็น [ใชง้าน] (น.206) การถา่ยภาพ
ภายใตแ้สงวบูวาบจะลดความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุลง นอกจากนี้ 
เวลาถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจผดิเพีย้น และชว่งเวลาในการลั่นชตัเตอรอ์าจนานขึน้

 สําหรับการถา่ยภาพแบบ Live View หากตัง้คา่ [การโฟกสัอตัโนมตั]ิ เป็น 
[Servo AF] (น.305) ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะลดลง

 เมือ่ใช ้AI Servo AF ความเร็วในการถ่ายภาพตอ่เนื่องสงูสดุอาจชา้ลงขึน้อยูก่บั
สภาพของวตัถแุละเลนสท์ีใ่ชง้านอยู่

 การใช ้Speedlite ซรีีส่ ์EX จะลดความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนื่องสงูสดุลง
 หากแบตเตอรีม่อีณุหภมูตํิา่เนื่องจากอณุหภมูแิวดลอ้มตํา่ ความเร็วในการถา่ยภาพ
ตอ่เนื่องสงูสดุอาจลดลง

 หากตัง้คา่ <B> หรอื <M> การหน่วงเวลาเมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ
จนกระทั่งลั่นชตัเตอรจ์ะนานกวา่ปกตเิล็กนอ้ย

 เมือ่หน่วยความจําภายในเต็มระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ความเร็วในการถา่ยภาพ
ตอ่เนื่องอาจลดลง เนื่องจากการถา่ยภาพจะหยดุลงชัว่ขณะ (น.167)

 ภายใต ้[51: ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] หากตัง้คา่ [ฟงักช์ ัน่ Bluetooth] เป็น 
[สมารท์โฟน] จะไมส่ามารถถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรลได ้(ไอคอนตัวควบคมุ
รโีมท <R> ไมแ่สดงขึน้)
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ใชก้ารตัง้เวลาเมือ่ตอ้งการใหต้วัเองอยูใ่นภาพทีถ่า่ย เชน่การถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ

1 กดปุ่ ม <R> (9)

2 เลอืกการต ัง้เวลา
 ในขณะทีม่องแผง LCD หรอืในชอ่งมอง
ภาพ ใหห้มนุปุ่ ม <6>

Q : ถา่ยภาพใน 10 วนิาที
กลอ้งจะใชเ้วลาประมาณ 10 วนิาท ี
เพือ่ถา่ยภาพหลังจากคณุกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งจนสดุ สามารถถา่ย
ภาพดว้ยรโีมทคอนโทรลไดเ้ชน่กนั 
(น.271)

k : ถา่ยภาพใน 2 วนิาที
กลอ้งจะใชเ้วลาประมาณ 2 วนิาท ีเพือ่ถา่ยภาพหลังจากคณุกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งจนสดุ สามารถถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรลไดเ้ชน่กัน

q : ต ัง้เวลา 10 วนิาท ีบวกกบัการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
หมนุปุ่ ม <5> เพือ่ตัง้คา่จํานวนภาพหลายภาพ (2 ถงึ 10) ทีจ่ะถา่ย
โดยใชก้ารตัง้เวลา กลอ้งจะใชเ้วลา 10 วนิาท ีเพือ่ถา่ยภาพหลังจาก
คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ ไมส่ามารถใชง้านการถา่ยภาพดว้ยรโีมท
คอนโทรล (น.271)

3 ถา่ยภาพ
 มองผา่นชอ่งมองภาพ โฟกสัไปยังวัตถ ุ
จากนัน้กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ

 คณุสามารถตรวจสอบการทํางานของ
การตัง้เวลาไดจ้ากหลอดไฟการตัง้เวลา 
เสยีงเตอืน และการแสดงผลการนับถอย
หลัง (เป็นวนิาท)ี บนแผง LCD

 ประมาณ 2 วนิาทกีอ่นการถา่ยภาพ 
หลอดไฟการตัง้เวลาถา่ยภาพจะกะพรบิ
และเสยีงเตอืนจะดังเร็วขึน้

j การใชก้ารต ัง้เวลา

m 22

22
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j การใชก้ารตัง้เวลา

 หากคณุไมม่องผ่านชอ่งมองภาพเมือ่กดปุ่ มชตัเตอร ์ใหปิ้ดฝาปิดชอ่งมองภาพ 
(น.270) หากมแีสงจากแหลง่อืน่ๆ ลอดผ่านชอ่งมองภาพขณะถา่ยภาพ อาจสง่
ผลกระทบตอ่การเปิดรับแสงได ้

 ดว้ย <q> ชว่งเวลาระหวา่งภาพทีถ่า่ยหลายภาพอาจนานขึน้โดยขึน้อยูก่บัปัจจัย
การถ่ายภาพ เชน่ คณุภาพในการบนัทกึภาพและการใชแ้ฟลชภายนอก

 <k> ชว่ยใหค้ณุถา่ยภาพไดโ้ดยไมต่อ้งสมัผัสกลอ้งทีต่ดิอยูก่บัขาตัง้กลอ้ง 
ซึง่จะป้องกนัการสัน่ของกลอ้งถา้คณุถา่ยภาพวตัถทุีอ่ยูน่ิง่หรอืเปิดรับแสงนาน

 หลังถา่ยภาพแบบตัง้เวลา แนะนําใหเ้ลน่ดภูาพ (น.388) เพือ่ตรวจสอบการโฟกสั
และการเปิดรับแสง

 เมือ่ใชก้ารตัง้เวลาเพือ่ถา่ยภาพตัวเอง ใหใ้ชก้ารล็อคโฟกสั (น.97) กบัวตัถทุีอ่ยู่
ในระยะเดยีวกบัตําแหน่งทีค่ณุจะยนื

 หากตอ้งการยกเลกิการตัง้เวลาหลังจากเริม่ทํางานแลว้ ใหแ้ตะจอ LCD หรอืกด
ปุ่ ม <R>

 หากเปิดใชง้านการถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล กลอ้งจะใชเ้วลาประมาณ 2 นาที
เพือ่ใหก้ารปิดสวติซอ์ตัโนมัตมิผีล แมว้า่ตัง้คา่ [52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ ไวท้ี ่
[1 นาท]ี

 หากตัง้คา่ [z4: ต ัง้เวลาคา้งชตั.] ไวท้ี ่[ใชง้าน] <q> ([ต ัง้เวลา:ตอ่เนือ่ง]) 
จะไมส่ามารถเลอืกได ้
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4
การต ัง้คา่ภาพ

บทนีอ้ธบิายฟังกช์ัน่เกีย่วกบัภาพ: คณุภาพในการบันทกึภาพ 
อตัราสว่นภาพ ความไวแสง ISO รปูแบบภาพ สมดลุแสงขาว 
ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิลดจดุรบกวน เนน้โทนภาพบรเิวณ
สวา่ง แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส ์ถา่ยลดแสงวบูวาบ 
และฟังกช์ัน่อืน่ๆ

 ไอคอน M ทีด่า้นขวาบนของหวัขอ้ของหนา้ หมายถงึฟังกช์ัน่นัน้
สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์(<d>, <s>, 
<f>, <a>, <F>) 
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คณุสามารถเลอืกจํานวนพกิเซลและคณุภาพของภาพ โดยกลอ้งมกีารตัง้คา่
คณุภาพ JPEG ใหเ้จ็ดแบบ: 73, 83, 74, 84, 7a, 8a และ b 
มกีารตัง้คา่คณุภาพในการบันทกึภาพ RAW ใหส้ามแบบ: 1, 41 และ 
61 (น.166)

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

2 ต ัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ
 ในการเลอืกการตัง้คา่ RAW ใหห้มนุปุ่ ม 

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

 ทางดา้นบนขวา ตวัเลข “**M (ลา้น
พกิเซล) ****x****” หมายถงึจํานวน
พกิเซลทีบ่ันทกึ และ [***] คอืจํานวน
ภาพทีถ่า่ยได ้(แสดงสงูสดุที ่9999)

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ตัง้คา่

3 การต ัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ

ขนาดภาพ [****x****] และจํานวนภาพทีถ่า่ยได ้[****] ทีแ่สดงบนหนา้จอการ
ตัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพจะใชก้บัการตัง้คา่ [3:2] เสมอ ไมว่า่การตัง้คา่ [z4: 
อตัราสว่นภาพ] จะเป็นอยา่งไร (น.168)

หากตัง้คา่ภาพ RAW และภาพ JPEG เป็น [-] กลอ้งจะตัง้คา่เองเป็น 73
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3 การตัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ

ตวัอยา่งการต ัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ

73 เทา่นัน้

61+741+73

1 เทา่นัน้



164

3 การตัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ

คาํแนะนําการต ัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ  (โดยประมาณ)

คุณภาพ
ของภาพ

พกิเซลที่
บนัทกึ

ขนาด
การพมิพ์

ขนาดไฟล ์
(MB)

จํานวนภาพ
ทีถ่า่ยได้

จํานวนภาพตอ่เนือ่ง
สงูสดุ

มาตรฐาน ความเร็ว
สงู

JPEG

73
26M A2

7.5 1000 110 150

83 3.8 1950 150 150

74
12M A3

4.0 1870 150 150

84 2.1 3570 150 150

7a
6.5M A4

2.6 2820 150 150

8a 1.4 5310 150 150

b 3.8M A5 1.8 4170 150 150

RAW

1 26M A2 32.6 200 18 21

41 15M A3 25.3 250 21 23

61 6.5M A4 17.4 340 25 25

RAW+JPEG

1
73

26M
26M

A2
A2 32.6 + 7.5 160 17 19

41
73

15M
26M

A3
A2 25.3 + 7.5 200 18 18

61
73

6.5M
26M

A4
A2 17.4 + 7.5 250 19 19

b จะอยูใ่นกลุม่คณุภาพ 7 (ละเอยีด)
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3 การตัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ

 จํานวนภาพทีถ่า่ยไดข้ึน้อยูก่บัมาตรฐานการทดสอบของแคนนอนและการด์ 8 GB
 จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุในระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนื่องอา้งองิจากการด์ SD ทีใ่ช ้
ทดสอบตามมาตรฐานของแคนนอน (มาตรฐาน: 8 GB, ความเร็วสงู: UHS-I 16 GB) 
และมาตรฐานการทดสอบ (การถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู <o>, อตัราสว่นภาพ 
3:2, ISO 100, รปูแบบภาพปกต)ิ

 ขนาดไฟล ์จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้และจํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุอาจมกีารเปลีย่น
แปลงไปตามสภาพของวตัถ ุยีห่อ้ของการด์ สดัสว่นภาพ ความไวแสง ISO 
รปูแบบภาพ ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั และการต ัง้คา่อืน่ๆ

 แมว้า่คณุจะใชก้ารด์ SD ความเร็วสงู ตัวแสดงจํานวนภาพตอ่เนื่องสงูสดุจะไม่
เปลีย่นแปลง จํานวนภาพตอ่เนื่องสงูสดุในตารางในหนา้กอ่นหนา้นีจ้ะถกูนํามาใช ้
แทน

 หากคณุเลอืกทัง้ RAW และ JPEG แตล่ะครัง้ทีถ่า่ยภาพ ภาพจะถกูบนัทกึพรอ้ม
กนัเป็น RAW และ JPEG ลงบนการด์ดว้ยคณุภาพในการบันทกึภาพทีต่ัง้คา่ไว ้
ภาพทัง้สองจะถกูบันทกึดว้ยเลขทีไ่ฟลเ์ดยีวกนั (นามสกลุไฟล:์ .JPG สําหรับ JPEG 
และ .CR2 สําหรับ RAW)

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

ภาพ RAW คอืขอ้มลูดบิทีส่ง่ออกโดยเซนเซอรภ์าพซึง่ถกูแปลงเป็นขอ้มลูดจิติอล 
แลว้ถกูบันทกึลงบนการด์ และคณุสามารถเลอืกคณุภาพไดด้ังนี:้ 1, 41 
หรอื 61
คณุสามารถประมวลผลภาพ 1 ไดด้ว้ย [31: ประมวลผลภาพ RAW] 
(น.438) 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.594) เพือ่
ประมวลผลภาพ RAW คณุสามารถทําการปรับแตง่ตา่งๆ กบัภาพตามการใชง้าน
ทีต่อ้งการ และสรา้งภาพ JPEG, TIFF หรอืชนดิอืน่ๆ ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึผลของ
การปรับแตง่เหลา่นัน้

ภาพ RAW

ซอฟตแ์วรป์ระมวลผลภาพ RAW
 แนะนําใหใ้ช ้Digital Photo Professional (หลังจาก DPP, ซอฟตแ์วร ์EOS) ใน
การแสดงภาพ RAW บนจอคอมพวิเตอร์

 DPP Ver.4.x เวอรช์ัน่กอ่นหนา้ไมส่ามารถประมวลผลภาพ RAW ทีถ่า่ยดว้ยกลอ้ง
นีไ้ด ้หากคณุตดิตัง้ DPP Ver.4.x เวอรช์ัน่กอ่นหนา้อยูบ่นคอมพวิเตอรแ์ลว้ ขอรับ
และตดิตัง้ DPP เวอรช์ัน่ใหมล่า่สดุจากเวปไซตแ์คนนอนเพือ่ปรับปรงุโปรแกรม 
(น.596) (ระบบจะทําการบนัทกึทบัเวอรช์ัน่กอ่น) โปรดทราบวา่ DPP Ver.3.x หรอื
เกา่กวา่ไมส่ามารถประมวลผลภาพ RAW ทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งนีไ้ด ้

 ซอฟตแ์วรจั์ดการภาพทีม่จํีาหน่ายทัว่ไป อาจไมส่ามารถแสดงภาพ RAW ทีถ่่าย
ดว้ยกลอ้งนีไ้ด ้สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัความเขา้กนัได ้โปรดตดิตอ่สอบถามผูผ้ลติ
ซอฟตแ์วร์
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3 การตัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุโดยประมาณจะ
แสดงทางดา้นลา่งขวาของชอ่งมองภาพและ
หนา้จอควบคมุทันใจ
เลข “99” จะแสดงขึน้หากจํานวนของภาพ
ตอ่เนือ่งสงูสดุคอื 99 หรอืสงูกวา่

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุของการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะแสดงแมเ้มือ่การด์ไมไ่ดเ้สยีบอยูใ่นกลอ้ง ตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่มกีารด์เสยีบอยูก่อ่นทีจ่ะถา่ยภาพ

หากจํานวนภาพตอ่เนื่องสงูสดุแสดงเป็น “99” หมายถงึคณุสามารถถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
กนัได ้99 ภาพหรอืมากกวา่ หากจํานวนภาพตอ่เนื่องสงูสดุลดลงเป็น 98 หรอืตํา่กวา่ 
และหน่วยความจําบัฟเฟอรภ์ายในกําลังจะเต็ม “buSY” จะแสดงขึน้ในชอ่งมองภาพ
และบนแผง LCD การถ่ายภาพจะหยดุลงชัว่ขณะ หากคณุหยดุถา่ยภาพตอ่เนือ่ง 
จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะเพิม่ขึน้ หลังจากทีภ่าพถา่ยทัง้หมดถกูเขยีนลงบนการด์ 
คณุสามารถกลับมาถา่ยภาพตอ่เนือ่งและถา่ยภาพไดจ้นถงึจํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ
ทีแ่สดงไวต้ามตารางในหนา้ 164



168

คณุสามารถเปลีย่นอตัราสว่นภาพได ้[3:2] จะไดรั้บการตัง้คา่ตามคา่เริม่ตน้ 
เมือ่ตัง้คา่เป็น [4:3], [16:9] หรอื [1:1] กลอ้งจะแสดงเสน้กรอบทีกํ่าหนด
พืน้ทีถ่า่ยภาพไวใ้นชอ่งมองภาพ ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View ภาพจะ
ปรากฏขึน้พรอ้มกบัพืน้ทีโ่ดยรอบทีถ่กูบดบังเป็นสดํีาบนจอ LCD

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

2 ต ัง้คา่อตัราสว่นภาพ
 เลอืกอัตราสว่นภาพ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ภาพ JPEG
กลอ้งจะบันทกึภาพดว้ยอตัราสว่นภาพทีต่ัง้คา่ไว ้

 ภาพ RAW
กลอ้งจะบันทกึภาพดว้ยอตัราสว่นภาพ [3:2] เสมอ ขอ้มลูอตัราสว่นภาพที่
เลอืกจะเพิม่ไปยังไฟลภ์าพ RAW เมือ่คณุประมวลผลภาพ RAW ดว้ย Digital 
Photo Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS) จะทําใหค้ณุสามารถสรา้งภาพทีม่ี
อัตราสว่นภาพเดยีวกับทีต่ัง้คา่สําหรับถา่ยภาพได ้

3 การต ัง้คา่อตัราสว่นภาพN
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3 การตัง้คา่อัตราสว่นภาพN

อตัราสว่นภาพ
4:3 16:9 1:1

เมือ่ถา่ยภาพ
โดยใชช้อ่ง
มองภาพ

เมือ่ถา่ยภาพ
แบบ Live 

View

คณุภาพ
ของภาพ

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

3
6240x4160 

(26.0 ลา้นพกิเซล)
5536x4160* 

(23.0 ลา้นพกิเซล)
6240x3504* 

(21.9 ลา้นพกิเซล)
4160x4160 

(17.3 ลา้นพกิเซล)

4
4160x2768* 

(11.5 ลา้นพกิเซล)
3680x2768* 

(10.2 ลา้นพกิเซล)
4160x2336* 

(9.7 ลา้นพกิเซล)
2768x2768 

(7.7 ลา้นพกิเซล)

a
3120x2080 

(6.5 ลา้นพกิเซล)
2768x2080* 

(5.8 ลา้นพกิเซล)
3120x1752* 

(5.5 ลา้นพกิเซล)
2080x2080 

(4.3 ลา้นพกิเซล)

b
2400x1600 

(3.8 ลา้นพกิเซล)
2112x1600* 

(3.4 ลา้นพกิเซล)
2400x1344* 

(3.2 ลา้นพกิเซล)
1600x1600 

(2.6 ลา้นพกิเซล)

 อตัราสว่นจรงิของภาพในขนาดทีทํ่าเครือ่งหมายดอกจัน “*” จะแตกตา่งจากอตัรา
สว่นภาพทีร่ะบไุว ้

 พืน้ทีภ่าพทีแ่สดงในอตัราสว่นภาพทีม่เีครือ่งหมายดอกจัน “*” อาจแตกตา่งจาก
พืน้ทีภ่าพจรงิเล็กนอ้ย ใหต้รวจสอบภาพทีถ่า่ยบนจอ LCD ในระหวา่งการถา่ยภาพ

 ภาพจะถา่ยโดยการตัง้คา่อัตราสว่นภาพที ่[3:2] สําหรับการถา่ยภาพซอ้น

เมือ่เปิดดภูาพ RAW ทีถ่า่ยดว้ยอัตราสว่นภาพ [4:3], [16:9] หรอื [1:1] ภาพจะ
แสดงขึน้พรอ้มเสน้ทีบ่ง่บอกถงึอตัราสว่นภาพทีเ่กีย่วขอ้ง (เสน้เหลา่นี้จะไมบ่นัทกึลง
ในภาพ)
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ตัง้คา่ความไวแสง ISO (การตอบสนองตอ่แสงของเซนเซอรภ์าพ) ใหเ้หมาะกบั
ระดับแสงโดยรอบ ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน กลอ้งจะตัง้คา่ความไวแสง ISO 
โดยอตัโนมัต ิ(น.172)
เกีย่วกบัความไวแสง ISO ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว โปรดดหูนา้ 327 และ 
331

1 กดปุ่ ม <i> (9)

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

 ความไวแสง ISO สามารถตัง้คา่ไดใ้นชว่ง 
ISO 100 - ISO 40000 โดยปรับทลีะ 
1/3 ระดับ

 “A” หมายถงึ ISO อตัโนมัต ิกลอ้งจะตัง้คา่
ความไวแสง ISO โดยอัตโนมตั ิ(น.172)

คาํแนะนําในการปรบัความไวแสง ISO

* ความไวแสง ISO สงูจะสง่ผลใหภ้าพดหูยาบขึน้

i: การต ัง้คา่ความไวแสง ISO สาํหรบัภาพนิง่N

ความไวแสง ISO
ลกัษณะการถา่ยภาพ

(ไมใ่ชแ้ฟลช)
ระยะการทาํงานของ

แฟลช

L (50), ISO 100 - ISO 400
ภายนอกอาคารทีม่ี
แสงแดดจัด

ความไวแสง ISO ยิง่สงู 
ระยะการทํางานของแฟลช
ทีม่ผีลจะยิง่ไกลขึน้

ISO 400 - ISO 1600
ทอ้งฟ้าหลัว 

หรอืบรรยากาศในตอนเย็น

ISO 1600 - ISO 40000, 
H1 (51200), H2 (102400)

ภายในอาคารทีม่ดื 
หรอืกลางคนื

คณุยังสามารถตัง้คา่ความไวแสง ISO ไดด้ว้ยเมนู [z2: zการต ัง้คา่ความไวแสง 
ISO] ในหนา้จอ [ความไวแสง ISO]
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i: การตัง้คา่ความไวแสง ISO สําหรับภาพนิง่N

 เนื่องจาก H1 (เทยีบเทา่ ISO 51200) และ H2 (เทยีบเทา่ ISO 102400) มกีาร
ขยายการตัง้คา่ความไวแสง ISO ใหส้งูขึน้ จุดรบกวน (จุดแสง แถบแสง ฯลฯ) 
และสผีดิเพีย้นจะปรากฏใหเ้ห็นชดัขึน้ และความละเอยีดของภาพจะลดตํา่ลง เมือ่
เทยีบกบัการตัง้คา่มาตรฐาน

 L (เทยีบเทา่ ISO 50) คอืการตัง้คา่ความไวแสง ISO แบบขยาย ชว่งการรับแสง
จะคอ่นขา้งแคบลงกวา่ปกต ิเมือ่เทยีบกบัการตัง้คา่มาตรฐาน

 หากตัง้คา่ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] เป็น [ใชง้าน] (น.199) จะไม่
สามารถเลอืก L (เทยีบเทา่ ISO 50), ISO 100/125/160, H1 (เทยีบเทา่ ISO 
51200) และ H2 (เทยีบเทา่ ISO 102400) ได ้

 เมือ่ถ่ายภาพดว้ยความไวแสง ISO สงู ทีอ่ณุหภมูสิงู ใชก้ารเปิดรับแสงนาน หรอื
การทําภาพซอ้น อาจมจีุดรบกวนของภาพ (เม็ดสหียาบ จุดแสง แถบแสง ฯลฯ) 
สผีดิเพีย้น หรอืความแตกตา่งของสปีรากฏใหเ้ห็นชดัขึน้

 เมือ่ถ่ายภาพในสภาวะทีทํ่าใหเ้กดิจุดรบกวนจํานวนมาก เชน่ การใชค้วามไวแสง 
ISO สงู ทีอ่ณุหภมูสิงู รว่มกบัการเปิดรับแสงนาน อาจทําใหภ้าพไมไ่ดรั้บการบันทกึ
อยา่งเหมาะสม

 หากคณุใชค้วามไวแสง ISO สงูและแฟลชเพือ่ถา่ยภาพวตัถใุนระยะใกล ้อาจสง่
ผลใหม้กีารเปิดรับแสงมากเกนิไป 

ดว้ย [ขอบเขตไวแสง ISO] ภายใต ้[z2: zการต ัง้คา่ความไวแสง ISO] 
คณุสามารถขยายชว่งความไวแสง ISO ทีต่ัง้คา่ไดจ้าก L (เทยีบเทา่ ISO 50) ถงึ H1 
(เทยีบเทา่ ISO 51200) หรอื H2 (เทยีบเทา่ ISO 102400) (น.173)



172

i: การตัง้คา่ความไวแสง ISO สําหรับภาพนิง่N

หากตัง้คา่ความไวแสง ISO เป็น “A” 
(อตัโนมัต)ิ ความไวแสง ISO จรงิทีก่ลอ้ง
กําหนดจะแสดงขึน้เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่
ดังรายละเอยีดดา้นลา่ง ความไวแสง ISO 
จะถกูตัง้คา่โดยอัตโนมัตเิพือ่ใหเ้หมาะกับ
โหมดถา่ยภาพ

* ชว่งความไวแสง ISO ทีใ่ชจ้รงิจะขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ [ตํา่สดุ] และ [สงูสดุ] ใน [ขอบเขต
อตัโนมตั]ิ

ISO อตัโนมตั ิ

โหมดถา่ยภาพ
ความไวแสง ISO

ไมใ่ชแ้ฟลช ใชแ้ฟลช
A/C ISO 100 - ISO 12800 ISO 100 - ISO 1600

8
ตัง้คา่อัตโนมัต ิ

(แตกตา่งกนัไปตามโหมดถา่ยภาพ 8)

d/s/f/a ISO 100 - ISO 40000* ISO 100 - ISO 1600*

F ISO 400* ISO 400*
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i: การตัง้คา่ความไวแสง ISO สําหรับภาพนิง่N

คณุสามารถตัง้คา่ชว่งความไวแสง ISO ทีส่ามารถตัง้คา่ไดด้ว้ยตนเอง (ระดับ
ตํา่สดุและสงูสดุ) คณุสามารถตัง้คา่ระดับตํา่สดุไดใ้นชว่ง L (เทยีบเทา่ ISO 50) 
ถงึ H1 (เทยีบเทา่ ISO 51200) และตัง้คา่ระดับสงูสดุไดใ้นชว่ง ISO 100 ถงึ H2 
(เทยีบเทา่ ISO 102400)

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

2 เลอืก [ขอบเขตไวแสง ISO]

3 ต ัง้คา่ระดบัตํา่สดุ
 เลอืกชอ่งระดบัตํา่สดุ จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เลอืกความไวแสง ISO จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

4 ต ัง้คา่ระดบัสงูสดุ
 เลอืกชอ่งระดบัสงูสดุ จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เลอืกความไวแสง ISO จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

5 เลอืก [ตกลง]

3 การต ัง้คา่ชว่งความไวแสง ISO ทีส่ามารถต ัง้คา่ไดด้ว้ยตนเอง
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i: การตัง้คา่ความไวแสง ISO สําหรับภาพนิง่N

คณุสามารถตัง้คา่ชว่งความไวแสงสําหรับ ISO อตัโนมตัไิดใ้นชว่ง ISO 100 - 
ISO 40000 โดยสามารถตัง้คา่ระดับตํา่สดุไดใ้นชว่ง ISO 100 - ISO 25600 
และตัง้คา่ระดับสงูสดุไดใ้นชว่ง ISO 200 - ISO 40000

1 เลอืก [ขอบเขตอตัโนมตั]ิ

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

<0>

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

<0>

4 เลอืก [ตกลง]

3 การต ัง้คา่ชว่งความไวแสงสาํหรบั ISO อตัโนมตั ิ

การตัง้คา่ [ตํา่สดุ] และ [สงูสดุ] จะใหผ้ลการทํางานเชน่เดยีวกบัความไวตํา่สดุและ
สงูสดุสําหรับความไวแสง ISO แบบเลือ่นคา่เอง (น.473)
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i: การตัง้คา่ความไวแสง ISO สําหรับภาพนิง่N

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

1 เลอืก [ค.เร็วชตัฯตํา่สดุ]

2 ต ัง้คา่ความเร็วชตัเตอรต์ํา่สดุทีต่อ้งการ
 เลอืก [อตัโนมตั]ิ หรอื [ต ัง้คา่เอง]
 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
ทีต่ัง้ใน [ขอบเขตอตัโนมตั]ิ ความเร็วชตัเตอรตํ์า่กวา่ [ค.เร็วชตัฯตํา่สดุ] จะถูก
ตัง้คา่ใหไ้ดต้ามการเปิดรับแสงมาตรฐาน

 ฟังกช์ัน่นีจ้ะไมถ่กูปรับใชก้บัการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชและการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

เมือ่ [อตัโนมตั:ิ 0] ถกูตัง้คา่ ความเร็วชตัเตอรตํ์า่สดุจะเป็นคา่ทีส่มัพันธก์บัทางยาว
โฟกสัของเลนส ์หนึง่ขัน้จาก [ชา้ลง] สู ่[เร็วข ึน้] เทยีบเทา่กบัหนึง่ระดับความเร็ว
ชตัเตอร์
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เพยีงเลอืกใชร้ปูแบบภาพทีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้ คณุก็สามารถไดล้ักษณะเฉพาะของ
ภาพอยา่งมปีระสทิธภิาพแบบสอดคลอ้งกับทีค่ณุตอ้งการสือ่ออกมาในภาพนัน้ๆ 
หรอืใหเ้หมาะกบัวัตถุ
ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน [D] (อัตโนมัต)ิ จะถกูตัง้คา่โดยอัตโนมัติ

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

 หนา้จอการเลอืกรูปแบบภาพจะปรากฏขึน้

2 เลอืกรปูแบบภาพ
 เลอืกรูปแบบภาพ จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 กลอ้งจะตัง้คา่รปูแบบภาพ

3 การเลอืกรปูแบบภาพN
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3 การเลอืกรปูแบบภาพN

D อตัโนมตั ิ
โทนสขีองภาพจะไดรั้บการปรับโดยอตัโนมัต ิเพือ่ใหเ้หมาะกบัฉากทีถ่า่ย 
สสีนัจะดสูดใส สําหรับภาพทอ้งฟ้าสฟ้ีา ใบไมส้เีขยีว และพระอาทติยต์ก 
โดยเฉพาะในฉากธรรมชาต ิกลางแจง้ และยามพระอาทติยต์กดนิ

P ปกติ
ภาพจะดมูสีสีนั สดใส และคมชดั เป็นรปูแบบภาพทีถ่า่ยโดยมวีัตถปุระสงค์
ท่ัวไปเหมาะกบัลักษณะการถา่ยภาพโดยสว่นใหญ่

Q ภาพบคุคล
โทนสผีวิจะเป็นธรรมชาต ิทําใหภ้าพแลดนุู่มนวล เหมาะสําหรับถา่ยภาพ
บคุคลในระยะใกล ้
ดว้ยการเปลีย่น [โทนส]ี (น.181) คณุสามารถปรับโทนของสผีวิได ้

R ภาพววิ
ภาพทีไ่ดจ้ะมชีวีติชวีาและคมชดัมาก และสว่นทีเ่ป็นสฟ้ีาหรอืสเีขยีวจะดู
สดขึน้ เหมาะสําหรับภาพทวิทัศนท์ีด่ตูืน่ตา

u เนน้รายละเอยีด
เหมาะสําหรับเสน้ขอบแบบละเอยีดและลักษณะพืน้ผวิทีล่ะเอยีดของวัตถ ุ
สจีะสดใสเล็กนอ้ย

S ภาพเป็นกลาง
เหมาะสําหรับประมวลผลภาพตอ่ดว้ยคอมพวิเตอร ์ซึง่จะใหภ้าพทีม่สีอีอ่น
ลงและเป็นธรรมชาต ิมคีวามสวา่งและความอิม่ตัวของสทีีเ่รยีบงา่ย

ลกัษณะเฉพาะของรปูแบบภาพ

หากโทนสไีมเ่ป็นไปตามทีต่อ้งการเมือ่เลอืก [อตัโนมตั]ิ ใหใ้ชร้ปูแบบภาพอืน่
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3 การเลอืกรปูแบบภาพN

U ภาพตามจรงิ
เหมาะสําหรับประมวลผลภาพตอ่ดว้ยคอมพวิเตอร ์สขีองวตัถทุีถ่กูถา่ย
ภายใตแ้สงแดดดว้ยอณุหภมูขิองสทีี ่5200K จะถกูปรับเพือ่ใหต้รงกับสจีรงิ
ของวัตถนัุน้ เพือ่ใหไ้ดภ้าพทีม่คีวามสวา่งและความอิม่ตัวของสทีีเ่รยีบงา่ย

V ภาพขาวดาํ
สรา้งสรรคภ์าพขาวดํา

W ผูใ้ชก้าํหนด 1-3
คณุสามารถบันทกึ [ภาพบคุคล], [ภาพววิ], ไฟลร์ปูแบบภาพ ฯลฯ เป็น
รปูแบบพืน้ฐาน และทําการปรับแตง่ไดต้ามตอ้งการ (น.183) หากยังไมไ่ด ้
ตัง้คา่รปูแบบภาพทีผู่ใ้ชกํ้าหนด กลอ้งจะถา่ยภาพดว้ยการตัง้คา่คณุลกัษณะ
เดยีวกับการตัง้คา่เริม่ตน้ของ [อตัโนมตั]ิ

ควรระมดัระวังไมเ่ปิดการตัง้คา่ [ภาพขาวดํา] ไวโ้ดยไมต่ัง้ใจ เมือ่ตอ้งการทีจ่ะถา่ย
ภาพสอีกีครัง้ ภาพขาวดําทีถ่า่ยดว้ยรปูแบบ JPEG ไมส่ามารถเปลีย่นกลับมาเป็นภาพ
สไีด ้

คณุสามารถตัง้คา่กลอ้งใหแ้สดง <z> ในชอ่งมองภาพและบนแผง LCD เมือ่ตัง้คา่
เป็น [ภาพขาวดํา] (น.489)
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3 การเลอืกรปูแบบภาพN

หนา้จอการเลอืกรปูแบบภาพมไีอคอนสําหรับ [สงู], [ละเอยีด] หรอื [ตํา่] 
สําหรับ [ความคมชดั] เชน่เดยีวกบั [ความเปรยีบตา่ง] และพารามเิตอรอ์ืน่ๆ 
ตัวเลขจะแสดงคา่ทีกํ่าหนดของพารามเิตอรเ์หลา่นีท้ีไ่ดต้ัง้คา่ไวสํ้าหรับรปูแบบ
ภาพทีเ่กีย่วขอ้ง

สญัลกัษณ์

สญัลกัษณ์

g

ความคมชดั

A สงู

B ละเอยีด

C ตํา่

h ความเปรยีบตา่ง

i ความอิม่ตวัของสี

j โทนสี

k ลกูเลน่ฟิลเตอร ์(ภาพขาวดํา)

l ลกูเลน่โทนส ี(ภาพขาวดํา)

ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว เครือ่งหมายดอกจัน “*” จะแสดงขึน้ทัง้ใน [ละเอยีด] 
และ [ตํา่] สําหรับ [ความคมชดั] ซึง่กลอ้งจะไมนํ่า [ละเอยีด] และ [ตํา่] มาใชก้บั
ภาพเคลือ่นไหว
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คณุสามารถกําหนดรปูแบบภาพไดเ้อง คณุสามารถเปลีย่นหรอืปรับการตัง้คา่
พารามเิตอรข์องรปูแบบภาพ เชน่ [สงู], [ละเอยีด] หรอื [ตํา่] ของ [ความคมชดั] 
และ [ความเปรยีบตา่ง] และพารามเิตอรอ์ืน่ๆ จากการตัง้คา่เริม่ตน้ ในการดู
ผลลัพธท์ีไ่ด ้ใหถ้า่ยภาพทดสอบ ในการกําหนด [ภาพขาวดาํ] เอง โปรดดหูนา้ 
182

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

 หนา้จอการเลอืกรูปแบบภาพจะปรากฏขึน้

2 เลอืกรปูแบบภาพ
 เลอืกรูปแบบภาพทีจ่ะปรับ จากนัน้กดปุ่ ม 

<B>

3 เลอืกพารามเิตอร์
 เลอืกพารามเิตอร ์(เชน่ [สงู] ของ [ความ
คมชดั]) ทีจ่ะตัง้คา่ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 โปรดดหูนา้ถัดไปสําหรับการตัง้คา่และ
ลกูเลน่

3 การกาํหนดรปูแบบภาพเองN



181

3 การกําหนดรปูแบบภาพเองN

4 ปรบัพารามเิตอร์
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่ปรับพารามเิตอร ์
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 กดปุ่ ม <M> เพือ่บันทกึการตัง้คา่
พารามเิตอรท์ีป่รับ หนา้จอเลอืกรปูแบบ
ภาพจะปรากฏขึน้อกีครัง้

 คา่ของการตัง้คา่พารามเิตอรท์ีต่า่งจากคา่
มาตรฐานจะแสดงเป็นสน้ํีาเงนิ

*1: แสดงถงึความละเอยีดของเสน้ขอบทีจ่ะเนน้ ยิง่ตัวเลขนอ้ยลง เสน้ขอบทีส่ามารถเนน้จะ
ยิง่ละเอยีดขึน้

*2: ตัง้คา่ปรมิาณทีจ่ะเนน้เสน้ขอบตามความแตกตา่งในความเปรยีบตา่งระหวา่งวตัถแุละ
พืน้ทีโ่ดยรอบ ยิง่ตัวเลขนอ้ยลง ก็จะยิง่เนน้เสน้ขอบมากขึน้ เมือ่ความเปรยีบตา่งแตกตา่ง
กนัเล็กนอ้ย อยา่งไรก็ตาม มแีนวโนม้ทีจ่ะเห็นจุดรบกวนไดช้ดัขึน้เมือ่ตวัเลขนอ้ยลง

การต ัง้คา่พารามเิตอรแ์ละลกูเลน่

g

 ความคมชดั

A สงู 0: เนน้เสน้ขอบแบบจาง 7: เนน้เสน้ขอบแบบเขม้

B ละเอยีด*1 1: ละเอยีด 5: หยาบ

C ตํา่*2 1: ตํา่ 5: สงู

h  ความเปรยีบตา่ง -4: ความเปรยีบตา่งตํา่ +4: ความเปรยีบตา่งสงู

i  ความอิม่ตวัของสี -4: ความอิม่ตัวของสตํีา่ +4: ความอิม่ตัวของสสีงู

j  โทนสี -4: โทนสผีวิแดง +4: โทนสผีวิเหลอืง

 สําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว [ละเอยีด] และ [ตํา่] สําหรับ [ความคมชดั] จะ
ไมส่ามารถตัง้คา่ได ้(ไมแ่สดง)

 โดยการเลอืก [ต ัง้คา่เร ิม่ตน้] ในขัน้ตอนที ่3 คณุจะสามารถยอ้นรปูแบบภาพนัน้
กลับสูก่ารตัง้คา่พารามเิตอรเ์ริม่ตน้ได ้

 ในการถา่ยดว้ยรปูแบบภาพทีค่ณุปรับ กอ่นอืน่ใหเ้ลอืกรปูแบบภาพทีป่รับ จากนัน้
จงึถา่ยภาพ
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3 การกําหนดรปูแบบภาพเองN

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

kลกูเลน่ฟิลเตอร์
ดว้ยการใชล้กูเลน่ฟิลเตอรก์บัภาพขาวดํา 
คณุจะสามารถทําใหเ้มฆสขีาวหรอืตน้ไม ้
สเีขยีวโดดเดน่ยิง่ขึน้

lลกูเลน่โทนสี
ดว้ยการใชล้กูเลน่โทนส ีคณุจะสามารถสรา้ง
ภาพขาวดําในสทีีเ่ลอืกได ้ซึง่ใหผ้ลดเีมือ่
คณุตอ้งการสรา้งภาพทีน่่าประทบัใจยิง่ขึน้
สเีหลา่นีส้ามารถเลอืกได:้ [N:ไมใ่ช]้ 
[S:ซเีปีย] [B:นํา้เงนิ] [P:มว่ง] หรอื 
[G:เขยีว]

V การปรบัภาพขาวดาํ

ฟิลเตอร์ ตวัอยา่งลกูเลน่
N: ไมใ่ช ้ ภาพขาวดําธรรมดาโดยไมใ่ชล้กูเลน่ฟิลเตอร์

Ye: เหลอืง ทอ้งฟ้าจะดเูป็นธรรมชาตขิึน้ และเมฆสขีาวจะดสูดขึน้

Or: สม้ ทอ้งฟ้าจะดมูดืลงเล็กนอ้ย อาทติยต์กจะดสูวยขึน้

R: แดง ทอ้งฟ้าจะดคูอ่นขา้งมดื ใบไมร้ว่งจะดสูดและสวา่งขึน้

G: เขยีว โทนสผีวิและรมิฝีปากจะดจูดื ตน้ไมส้เีขยีวจะดสูดและสวา่งขึน้

การเพิม่ [ความเปรยีบตา่ง] จะทําใหล้กูเลน่ฟิลเตอรช์ดัเจนยิง่ขึน้
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คณุสามารถเลอืกรปูแบบภาพพืน้ฐาน เชน่ [ภาพบคุคล] หรอื [ภาพววิ] ปรับ
พารามเิตอรข์องรปูแบบนัน้ตามตอ้งการแลว้บันทกึภายใต ้[ผูใ้ชก้าํหนด 1] 
[ผูใ้ชก้าํหนด 2] หรอื [ผูใ้ชก้าํหนด 3] ซึง่จะเป็นประโยชนเ์มือ่คณุตอ้งการ
กําหนดรปูแบบภาพหลายรปูแบบทีม่กีารตัง้คา่ทีแ่ตกตา่งกนัไวล้ว่งหนา้
คณุยังสามารถปรับพารามเิตอรข์องรปูแบบภาพทีบ่นัทกึลงในกลอ้งดว้ย EOS 
Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.594) ไดัในสว่นนีอ้กีดว้ย

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

 หนา้จอการเลอืกรูปแบบภาพจะปรากฏขึน้

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

<B>

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

<0>

4 เลอืกรปูแบบภาพพืน้ฐาน
 เลอืกรูปแบบภาพพืน้ฐาน จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 เมือ่ตอ้งการปรับพารามเิตอรข์องรปูแบบ
ภาพทีบ่ันทกึลงในกลอ้งดว้ย EOS Utility 
(ซอฟตแ์วร ์EOS) ใหเ้ลอืกรปูแบบภาพ
ในสว่นนี้

3 การบนัทกึรปูแบบภาพN
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3 การบนัทกึรปูแบบภาพN

5 เลอืกพารามเิตอร์
 เลอืกพารามเิตอร ์(เชน่ [สงู] ภายใต ้

[ความคมชดั]) ทีจ่ะตัง้คา่ จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

6 ปรบัพารามเิตอร์
 ปรับระดบัลกูเลน่ของพารามเิตอร ์จากนัน้
กดปุ่ ม <0> สําหรับรายละเอยีด โปรดด ู
“การกําหนดรปูแบบภาพเอง” (น.180)

 กดปุ่ ม <M> เพือ่ลงทะเบยีนการ
ตัง้คา่พารามเิตอรท์ีป่รับ จากนัน้หนา้จอ
เลอืกรูปแบบภาพจะปรากฏขึน้อกีครัง้

 รปูแบบภาพพืน้ฐานจะระบไุวท้างดา้นขวา
ของ [ผูใ้ชก้าํหนด *]

 หากการตัง้คา่พารามเิตอรใ์นรปูแบบภาพ
ทีบ่ันทกึภายใต ้[ผูใ้ชก้าํหนด *] มกีาร
แกไ้ขจากคา่เริม่ตน้ ชือ่ของรปูแบบภาพ
จะแสดงเป็นสน้ํีาเงนิ

 หากบนัทกึรปูแบบภาพไวแ้ลว้ในสว่น [ผูใ้ชก้ําหนด *] การเปลีย่นแปลงรปูแบบ
ภาพพืน้ฐานในขัน้ตอนที ่4 จะลบการตัง้คา่พารามเิตอรข์องรปูแบบภาพทีผู่ใ้ชกํ้าหนด
และบนัทกึไวก้อ่นหนา้นี้

 หากคณุดําเนนิการ [55: ลบการต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมด] (น.75) การตัง้คา่ [ผูใ้ช้
กําหนด *] ทัง้หมดจะเปลีย่นกลบัเป็นคา่เริม่ตน้

 ในการถา่ยภาพดว้ยรปูแบบภาพทีบ่นัทกึ ใหเ้ลอืก [ผูใ้ชก้ําหนด *] ทีบ่นัทกึไว ้
จากนัน้จงึถา่ยภาพ

 สําหรับขัน้ตอนการบนัทกึไฟลร์ปูแบบภาพไปยงักลอ้ง โปรดดคููม่อืการใชง้าน EOS 
Utility (น.596)
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สมดลุแสงขาว (WB) สามารถทําใหพ้ืน้ทีข่าวภายในภาพดเูป็นสขีาว โดยปกต ิ
การตัง้คา่อัตโนมัต ิ[Q] (ตามบรรยากาศ) หรอื [Qw] (กําหนดสขีาว) จะได ้
สมดลุแสงขาวทีถ่กูตอ้ง หากสสีนัทีไ่ดไ้มเ่ป็นธรรมชาตเิมือ่ใชอ้ตัโนมตั ิคณุสามารถ
เลอืกสมดลุแสงขาวใหเ้หมาะกับแหลง่กําเนดิแสง หรอืปรับดว้ยตนเองโดยการ
ถา่ยภาพวตัถทุีม่สีขีาว
ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน [Q] (ตามบรรยากาศ) จะไดร้ับการตัง้คา่โดยอตัโนมตั ิ
(ในโหมด <P> จะตัง้คา่เป็น [Qw] (กําหนดสขีาว))

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

2 เลอืกการต ัง้คา่สมดลุแสงขาว
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

(โดยประมาณ)

* ใชไ้ดก้บั Speedlite ทีม่ฟัีงกช์ัน่การสง่สญัญาณอณุหภมูสิ ีหรอืมเิชน่นัน้ จะถกูตัง้คา่ตายตัว
ทีป่ระมาณ 6000 K

B: การต ัง้คา่สมดลุแสงขาวN

ลกัษณะ โหมด อณุหภมูสิ ี(K: เคลวนิ)
Q อตัโนมตั ิ(ตามบรรยากาศ, น.187)

3000 - 7000
Qw อตัโนมตั ิ(กําหนดสขีาว, น.187)

W แสงแดด 5200
E แสงในรม่ 7000
R เมฆครึม้ โพลเ้พล ้อาทติยต์ก 6000
Y หลอดไฟทงัสเตน 3200
U แสงหลอดฟลอูอเรสเซนตข์าว 4000
D ใชแ้ฟลช ตัง้คา่อตัโนมตั*ิ

O กําหนดเอง (น.188) 2000 - 10000
P อณุหภมูสิ ี(น.190) 2500 - 10000
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B: การตัง้คา่สมดลุแสงขาวN

ในการมองเห็นของมนุษย ์วตัถสุขีาวจะดเูป็นสขีาวไมว่า่แสงจะเป็นชนดิใดก็ตาม 
ดว้ยกลอ้งดจิติอล สขีาวตามพืน้ฐานการปรับแกส้จีะถกูกําหนดโดยขึน้อยูก่บั
อณุหภมูสิขีองแสง จากนัน้สจีะถกูปรับดว้ยซอฟตแ์วรเ์พือ่ทําใหพ้ืน้ทีข่าวดเูป็น
สขีาว คณุสามารถถา่ยภาพทีม่โีทนสเีป็นธรรมชาตไิดโ้ดยการใชฟั้งกช์ัน่นี้

สมดลุแสงขาว
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B: การตัง้คา่สมดลุแสงขาวN

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

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

2 เลอืก [Q]
 เมือ่เลอืก [Q] ใหก้ดปุ่ ม <B>

3 เลอืกรายการทีต่อ้งการ
 เลอืก [อตัโนมตั:ิ ตามบรรยากาศ] หรอื 

[อตัโนมตั:ิ กาํหนดสขีาว] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

Q : อัตโนมัต:ิ ตามบรรยากาศ
Qw : อัตโนมัต:ิ กําหนดสขีาว

Q สมดลุแสงขาวอตัโนมตั ิ

ขอ้ควรระวงัสาํหรบัการต ัง้คา่ [Qw] (กาํหนดสขีาว)
 แนวสอีุน่ของวตัถอุาจซดีจาง
 เมือ่มหีลายแหลง่กําเนดิแสงรวมอยูใ่นฉากการถา่ยภาพ แนวสอีุน่ของภาพอาจไม่
ไดจ้างลง

 เมือ่ใชแ้ฟลช โทนสจีะเหมอืนกบั [Q] (ตามบรรยากาศ)
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B: การตัง้คา่สมดลุแสงขาวN

เมือ่ใชส้มดลุแสงขาวกําหนดเอง คณุสามารถตัง้คา่สมดลุแสงขาวสําหรับแหลง่
กําเนดิแสงเฉพาะของสถานทีถ่า่ยภาพไดด้ว้ยตนเอง โดยจะตอ้งแน่ใจวา่ปฏบิัติ
ขัน้ตอนนีภ้ายใตแ้หลง่กําเนดิแสงในตําแหน่งของภาพถา่ยจรงิ

1 ถา่ยภาพวตัถสุขีาว
 มองผา่นชอ่งมองภาพ และเล็งกรอบเสน้
ประทัง้หมด (แสดงในภาพประกอบ) เหนอื
วตัถสุขีาวสนทิ

 โฟกสัดว้ยตนเองและถา่ยดว้ยการเปิดรับ
แสงมาตรฐานทีต่ัง้คา่สําหรับวตัถสุขีาว

 คณุสามารถใชก้ารตัง้คา่สมดลุแสงขาวคา่
ใดก็ได ้

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

 หนา้จอการเลอืกสมดลุแสงขาวทีกํ่าหนดเอง
จะปรากฏขึน้

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

 ในหนา้จอกลอ่งโตต้อบทีป่รากฏขึน้ ให ้
เลอืก [ตกลง] และกลอ้งจะนําเขา้ขอ้มลู

 กดปุ่ ม <M> เพือ่ออกจากเมนู

O สมดลุแสงขาวกาํหนดเอง
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B: การตัง้คา่สมดลุแสงขาวN

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

5 เลอืกสมดลุแสงขาวกาํหนดเอง
 เลอืก [O] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หากการเปิดรับแสงทีไ่ดใ้นขัน้ตอนที ่1 แตกตา่งจากการเปิดรับแสงมาตรฐานอยา่ง
มาก อาจสง่ผลใหไ้มไ่ดส้มดลุแสงขาวทีถ่กูตอ้ง

 ในขัน้ตอนที ่3 ไมส่ามารถเลอืกภาพตอ่ไปน้ีได:้ ภาพทีถ่า่ยดว้ยรปูแบบภาพทีตั่ง้คา่
เป็น [ภาพขาวดํา] ภาพซอ้น ภาพทีค่รอบตัด และภาพทีถ่่ายดว้ยกลอ้งอืน่

นอกเหนือจากการถา่ยวัตถสุขีาว คณุยังสามารถถา่ยกบัแผน่ภาพสเีทาหรอืแผน่สะทอ้น
แสงสเีทา 18% ตามมาตรฐาน (มจํีาหน่ายทั่วไป)
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B: การตัง้คา่สมดลุแสงขาวN

คณุสามารถตัง้คา่อณุหภมูสิขีองสมดลุแสงขาวไดม้ากมาย สําหรับผูใ้ชง้านขัน้สงู

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

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

 อณุหภมูสิสีามารถตัง้คา่ไดจ้ากประมาณ 
2500 K ถงึ 10000 K โดยเพิม่ลดทลีะ 
100 K

P การต ัง้คา่อณุหภมูสิ ี

 เมือ่ตัง้คา่อณุหภมูสิสํีาหรบัแหลง่แสงทีเ่กดิจากฝีมอืมนุษย ์ใหต้ัง้คา่การปรับแก ้
สมดลุแสงขาว (การตัง้คา่สมีว่งหรอืสเีขยีว) ตามความจําเป็น

 หากคณุตัง้คา่ [P] สําหรับการอา่นคา่ดว้ยตวัวดัอณุหภมูสิทีีม่จํีาหน่ายทั่วไป 
ใหถ้า่ยภาพทดสอบและปรับการตัง้คา่ เพือ่ชดเชยความแตกตา่งระหวา่งการอา่น
คา่ของตวัวดัอณุหภมูสิกีบัการอา่นคา่อณุหภมูสิขีองกลอ้งถา่ยรปู
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คณุสามารถแกไ้ขสมดลุแสงขาวทีต่ัง้คา่ไวไ้ด ้การปรับจะใหผ้ลแบบเดยีวกนักบั
การใชฟิ้ลเตอรแ์ปลงอณุหภมูสิหีรอืฟิลเตอรช์ดเชยสซีึง่มจํีาหน่ายท่ัวไป แตล่ะสี
สามารถแกไ้ขเป็นหนึง่ในเกา้ระดับ
ฟังกช์ัน่นีม้ไีวส้ําหรับผูใ้ชง้านขัน้สงู โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท้ีเ่ขา้ใจการใชง้านฟิลเตอร์
แปลงอณุหภมูสิแีละฟิลเตอรช์ดเชยส ีและผลทีไ่ด ้

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

2 ต ัง้คา่การแกไ้ขสมดลุแสงขาว
 ใช ้<9> เพือ่เลือ่นเครือ่งหมาย “ ” ไป
ยังตําแหน่งทีเ่หมาะสม

 B สําหรับสน้ํีาเงนิ, A สําหรับสเีหลอืง, M 
สําหรับสมีว่ง และ G สําหรับสเีขยีว สมดลุ
สขีองภาพจะปรับไปทางดา้นสใีนทศิทางที่
เลือ่นไป

 ทางดา้นขวาของหนา้จอ “ปรบัเลือ่น” 
แสดงถงึทศิทางและจํานวนทีแ่กไ้ขตาม
ลําดับ

 การกดปุ่ ม <L> จะยกเลกิการตัง้คา่ 
[ปรบั/ครอ่มแสงขาว] ทัง้หมด

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ออกจากการตัง้คา่

u การปรบัแกส้มดลุแสงขาวN

ปรบัแกส้มดลุแสงขาว

ตวัอยา่งการตัง้คา่: A2, G1

 คณุสามารถตัง้คา่กลอ้งใหแ้สดง <z> ในชอ่งมองภาพและบนแผง LCD เมือ่ปรับ
แกส้มดลุแสงขาวถูกตัง้คา่ (น.489)

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

ดว้ยการกดถา่ยเพยีงครัง้เดยีว จะสามารถบันทกึภาพถา่ยสามภาพดว้ยโทนสทีี่
แตกตา่งพรอ้มๆ กันได ้เมือ่วัดกบัอณุหภมูสิขีองการตัง้คา่สมดลุแสงขาวปัจจบุัน
แลว้ ภาพจะไดรั้บการถา่ยภาพครอ่มดว้ยการตัง้คา่สน้ํีาเงนิ/เหลอืงและการตัง้คา่
สมีว่ง/เขยีว ฟังกช์ัน่นีเ้รยีกวา่การถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว (WB Bkt.) การ
ถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาวสามารถทําไดถ้งึ ±3 ระดับโดยปรับทลีะระดับ

ต ัง้คา่จํานวนถา่ยภาพครอ่มสมดลุ
แสงขาว
 ในขัน้ตอนที ่2 ของ “ปรับแกส้มดลุแสงขาว” 
เมือ่คณุหมนุปุ่ ม <5> สญัลกัษณ ์“ ” 
บนหนา้จอจะเปลีย่นเป็น “   ” (3 จดุ)
การหมนุปุ่ มหมนุตามเข็มนาฬกิาจะปรับ
การถา่ยครอ่ม B/A และการหมนุปุ่ มหมนุ
ทวนเข็มนาฬกิาจะปรับการถา่ยครอ่ม M/G

 ทีด่า้นขวา “ถา่ยครอ่ม” จะแสดงถงึทศิทาง
การถา่ยครอ่มและจํานวนทีแ่กไ้ข

 การกดปุ่ ม <L> จะยกเลกิการตัง้คา่ 
[ปรบั/ครอ่มแสงขาว] ทัง้หมด

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ออกจากการตัง้คา่

 ลําดบัถา่ยครอ่ม
กลอ้งจะถา่ยภาพครอ่มตามลําดับตอ่ไปนี:้ 1. สมดลุแสงขาวมาตรฐาน 
2 การตัง้คา่สน้ํีาเงนิ (B) และ 3 การตัง้คา่สเีหลอืง (A) หรอื 1 สมดลุแสง
ขาวมาตรฐาน 2 การตัง้คา่สมีว่ง (M) และ 3 การตัง้คา่สเีขยีว (G)

การถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาวอตัโนมตั ิ

การตัง้คา่ B/A ±3 ระดบั
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u การปรับแกส้มดลุแสงขาวN

 ระหวา่งถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุของการถา่ยภาพ
ตอ่เนื่องจะลดลง

 เนื่องจากกลอ้งจะบันทกึภาพสามภาพดว้ยการถา่ยเพยีงครัง้เดยีว การด์จงึใชเ้วลา
ในการบันทกึภาพถา่ยนานขึน้

 คณุยงัสามารถตัง้คา่การแกไ้ขสมดลุแสงขาวและการถา่ยภาพครอ่มไดพ้รอ้มกนัใน
การถ่ายภาพครอ่มสมดลุแสงขาว หากคณุตัง้คา่การถา่ยภาพครอ่มรว่มกบัการถา่ย
ภาพครอ่มสมดลุแสงขาว จํานวนภาพทัง้หมดเกา้ภาพจะไดร้ับการบันทกึใหเ้ป็น
ภาพเดยีว

 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View หรอืการถ่ายภาพเคลือ่นไหว ไอคอนสมดลุ
แสงขาวจะกะพรบิ

 คณุสามารถเปลีย่นลําดับ (น.472) และจํานวนภาพ (น.472) สําหรับการถา่ยภาพ
ครอ่มสมดลุแสงขาว

 “Bkt.” หมายถงึ Bracketing (การถา่ยครอ่ม)
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หากภาพออกมามดืหรอืความเปรยีบตา่งตํา่ สามารถแกไ้ขความสวา่งและความ
เปรยีบตา่งไดโ้ดยอตัโนมัต ิคณุสมบัตนิีเ้รยีกวา่ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัต ิการ
ตัง้คา่เริม่ตน้เป็น [มาตรฐาน] สําหรับภาพ JPEG กลอ้งจะใชก้ารแกไ้ขในขณะที่
ถา่ยภาพ
ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน จะปรับเป็น [มาตรฐาน] โดยอตัโนมตัิ

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

2 เลอืกการต ัง้คา่
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

3 ถา่ยภาพ
 ภาพจะไดรั้บการบันทกึดว้ยความสวา่งและ
ความเปรยีบตา่งทีป่รับแกแ้ลว้ตามความ
จําเป็น

3 การปรบัความสวา่งและความเปรยีบตา่งโดยอตัโนมตัNิ

 จดุรบกวนอาจเพิม่ขึน้โดยขึน้อยูก่บัสภาพการถา่ยภาพ
 หากผลของการปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัตสิงูเกนิไปและภาพสวา่งมากไป ใหตั้ง้คา่
เป็น [ตํา่] หรอื [ไมใ่ชง้าน]

 หากปรับการตัง้คา่ไวเ้ป็นอยา่งอืน่นอกเหนือจาก [ไมใ่ชง้าน] และคณุใชก้ารชดเชย
แสงหรอืชดเชยระดับแสงแฟลชเพือ่ทําใหก้ารเปิดรับแสงมดืลง ภาพทีไ่ดอ้าจยังคง
สวา่งอยู ่หากคณุตอ้งการการเปิดรับแสงทีม่ดืลง ใหป้รับฟังกช์ัน่น้ีเป็น [ไมใ่ชง้าน]

 เมือ่คณุตัง้คา่การถา่ยภาพซอ้น (น.258) โหมด HDR (น.253) หรอืเนน้โทนภาพ
บรเิวณสวา่ง (น.199), [z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ จะถกูตัง้เป็น [ไมใ่ชง้าน]
โดยอัตโนมัติ

ในขัน้ตอนที ่2 หากคณุกดปุ่ ม <B> และเอาเครือ่งหมายถกู [X] ออกจากการ
ตัง้คา่ [ปิดในโหมด M หรอื B] ฟังกช์ัน่ [z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ จะ
สามารถตัง้คา่ไดใ้นโหมด <a> และ <F> ดว้ย
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คณุสมบัตนิีส้ามารถลดจุดรบกวนทีเ่กดิขึน้ในภาพ ถงึแมว้า่การลดจดุรบกวนจะใช ้
ไดก้บัความไวแสงทกุคา่ แตจ่ะไดผ้ลดเีป็นพเิศษในขณะทีใ่ชค้วามไวแสง ISO สงู 
เมือ่ถา่ยภาพโดยใชค้วามไวแสง ISO ตํา่ กลอ้งจะปรับจดุรบกวนในสว่นทีม่ดืของ
ภาพ (บรเิวณเงามดื) ใหล้ดลง

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

2 ต ัง้ระดบั
 เลอืกระดับการลดจดุรบกวนทีต่อ้งการ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 M: ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ
ใชก้ารลดจดุรบกวนกบัคณุภาพของภาพทีส่งูกวา่ [สงู] สําหรับภาพเดีย่วทีไ่ด ้
เกดิจากการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสีภ่าพแลว้จัดรวมเขา้ดว้ยกนัโดยอตัโนมตัใิหเ้ป็น
ภาพเดยีวแบบ JPEG
หากตัง้คา่คณุภาพในการบันทกึภาพเป็น RAW หรอื RAW+JPEG คณุจะไม่
สามารถตัง้คา่ [ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ]

3 ถา่ยภาพ
 กลอ้งจะบันทกึภาพโดยปรับใชก้ารลด
จดุรบกวน

3 การต ัง้คา่ลดจดุรบกวนN

การลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู

คณุสามารถตัง้คา่ใหแ้สดง <z> ในชอ่งมองภาพและบนแผง LCD เมือ่ลดจุดรบกวน
ถา่ยหลายภาพถูกตัง้คา่ (น.489)
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3 การตัง้คา่ลดจดุรบกวนN

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการต ัง้คา่ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ
 หากมคีวามคลาดแนวทีเ่ห็นไดช้ดัในภาพทีเ่กดิจากการสัน่ของกลอ้ง ผลการลด
จดุรบกวนอาจนอ้ยลง

 หากคณุกําลังถอืกลอ้งถา่ย ใหถ้อืใหม้ัน่เพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งสัน่ แนะนําใหใ้ช ้
ขาตัง้กลอ้ง

 หากคณุถา่ยภาพวตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นไหว วตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นไหวนัน้อาจมรีอ่งรอย
หลงเหลอือยู่

 การปรับแนวภาพอัตโนมัตอิาจทํางานไดไ้มเ่หมาะสมสําหรับลวดลายซํ้าๆ (ตาขา่ย 
ลายเสน้ ฯลฯ) หรอืภาพทีเ่รยีบแบน มโีทนสเีดยีว

 หากความสวา่งของวัตถเุปลีย่นแปลงในการถา่ยภาพทีถ่า่ยตดิตอ่กนัสีภ่าพ อาจสง่
ผลใหภ้าพมคีา่แสงทีไ่มส่มํา่เสมอ

 หลังจากการถา่ยภาพ อาจตอ้งใชเ้วลาสกัครูสํ่าหรับดําเนนิการลดจดุรบกวนและ
รวมภาพเพือ่บนัทกึลงในการด์ ระหวา่งกําลังประมวลผลภาพ ขอ้ความ “buSY” 
จะปรากฏขึน้ในชอ่งมองภาพและในแผง LCD และคณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพตอ่
ไปไดจ้นกวา่การประมวลผลภาพจะเสร็จสมบรูณ์

 คณุไมส่ามารถใชฟั้งกช์ัน่ถ่ายภาพครอ่มและถ่ายภาพครอ่มสมดลุแสงขาวได ้
 หาก [z3: ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน], [z3: ถา่ยภาพซอ้น], 

[z3: โหมด HDR], ถา่ยภาพครอ่ม, ถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว หรอืถา่ยภาพ
แบบ Live View ดว้ย Servo AF ถกูตัง้คา่ไว ้[ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ] จะ
ไมส่ามารถตัง้คา่ได ้

 ไมส่ามารถตัง้คา่สําหรับการถา่ยภาพแบบคา้งชตัเตอรไ์ด ้
 ไมส่ามารถใชง้านการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชได ้โปรดทราบวา่แสงไฟชว่ยปรับ
โฟกสัของ Speedlite ภายนอกสําหรับ EOS โดยเฉพาะจะถกูปลอ่ยออกมาตาม
การตัง้คา่ [8C.Fn II-6: เปิดแสงไฟชว่ยปรบัโฟกสั]

 [มาตรฐาน] จะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัตหิากคณุทําสิง่ใดตอ่ไปนี:้ ปรับสวติซเ์ปิด/ปิด
กลอ้งไปที ่<2> เปลีย่นแบตเตอรี ่เปลีย่นการด์ ตัง้คา่เป็นโหมดถ่ายภาพอืน่
นอกเหนือจาก <d>, <s>, <f> หรอื <a> หรอืสลับไปยังการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว
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3 การตัง้คา่ลดจดุรบกวนN

สําหรับภาพทีม่กีารเปิดรับแสง 1 วนิาท ีหรอืนานกวา่นัน้ จดุรบกวน (จดุแสงและ
แถบแสง) โดยปกตทิีเ่กดิขึน้จากการเปิดชตัเตอรน์านจะถกูทําใหล้ดลง

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

2 ปรบัการต ัง้คา่ทีต่อ้งการ
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

 อตัโนมตั ิ
สําหรับภาพทีม่กีารเปิดรับแสง 1 วนิาทหีรอืนานกวา่ การลดจดุรบกวนจะทํางาน
โดยอตัโนมตัหิากตรวจพบจดุรบกวนทีเ่กดิขึน้จากการเปิดชตัเตอรน์าน การตัง้
คา่ [อตัโนมตั]ิ มปีระสทิธภิาพเพยีงพอสําหรับการถา่ยภาพแทบจะครบทกุ
รปูแบบ

 เปิด
การลดจดุรบกวนจะทํางานสําหรับทกุภาพทีม่กีารเปิดรับแสง 1 วนิาทหีรอื
นานกวา่ การตัง้คา่เป็น [เปิด] อาจชว่ยลดจดุรบกวนทีไ่มส่ามารถตรวจจับได ้
ในขณะทีต่ัง้คา่เป็น [อตัโนมตั]ิ

3 ถา่ยภาพ
 กลอ้งจะบันทกึภาพโดยปรับใชก้ารลด
จดุรบกวน

การลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน
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3 การตัง้คา่ลดจดุรบกวนN

 เมือ่ตัง้คา่ [อตัโนมตั]ิ หรอื [เปิด] กระบวนการลดจดุรบกวนภายหลังจากการถา่ย
ภาพอาจใชเ้วลาเทา่กบัการเปิดรับแสง อยา่งไรก็ตาม แมว้า่กระบวนการลดจดุรบกวน
กําลังดําเนนิอยู ่คณุสามารถถา่ยภาพตอ่ไปไดต้ราบใดทีตั่วแสดงจํานวนภาพตอ่เน่ือง
สงูสดุในชอ่งมองภาพแสดงตัวเลข “1” หรอืสงูกวา่

 ภาพทีถ่่ายดว้ยความไวแสง ISO สงูเมือ่ตัง้คา่ [เปิด] อาจดเูป็นเม็ดหยาบมากกวา่
เมือ่ตัง้คา่ [ปิด] หรอื [อตัโนมตั]ิ

 เมือ่ตัง้คา่ [อตัโนมตั]ิ หรอื [เปิด] หากใชก้ารเปิดรับแสงนานพรอ้มกบัแสดงภาพ
แบบ Live View ขอ้ความ “BUSY” จะแสดงขึน้ในระหวา่งการลดจดุรบกวนทํางาน 
การแสดงภาพแบบ Live View จะไมป่รากฏจนกวา่การลดจุดรบกวนจะเสร็จสิน้ 
(คณุไมส่ามารถถา่ยภาพเพิม่เตมิได)้
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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] จดุรบกวนอาจเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย
 เมือ่ตัง้คา่ [ใชง้าน] ชว่งความไวแสง ISO ทีส่ามารถตัง้คา่ไดจ้ะเริม่จาก ISO 200 
ไมส่ามารถตัง้คา่ความไวแสง ISO ทีข่ยายสงูขึน้ได ้

 เมือ่คณุตัง้คา่การถา่ยภาพซอ้น (น.258) หรอืโหมด HDR (น.253) [z3: เนน้โทน
ภาพบรเิวณสวา่ง] จะถกูตัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน] โดยอตัโนมัติ

เมือ่ตัง้คา่โทนภาพบรเิวณสวา่ง <A> จะแสดงในชอ่งมองภาพและบนแผง LCD
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ระดับแสงบรเิวณขอบภาพทีล่ดลง คอือาการทีล่ักษณะเฉพาะทางแสงของเลนส์
ทําใหม้มุของภาพทัง้สีม่มุดมูดืลง สทีีผ่ดิปกตริอบขอบวัตถเุรยีกวา่ความคลาดส ี
สว่นการทีล่กัษณะเฉพาะทางแสงของเลนสทํ์าใหเ้กดิการบดิเบีย้วของภาพเรยีกวา่
ความคลาดสว่น และความคมชดัของภาพทีล่ดลงเนือ่งจากรรัูบแสงเรยีกวา่
ปรากฏการณก์ารเลีย้วเบนของแสง ความคลาดเคลือ่นของเลนสส์ามารถแกไ้ขได ้
ตามคา่เริม่ตน้ [แกไ้ขระดบัแสงขอบภาพ], [แกไ้ขสคีลาดเคลือ่น] และ 
[แกไ้ขการเลีย้วเบน] จะไดรั้บการตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] และ [แกไ้ขความ
คลาดสว่น] ไดรั้บการตัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน]
หากขอ้มลูแกไ้ขเลนสไ์ดรั้บการลงทะเบยีน (บันทกึ) ไวใ้นกลอ้ง ก็จะนําฟังกช์ัน่
แกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพ แกไ้ขความคลาดส ีและแกไ้ขการเลีย้วเบนมา
ใชง้านในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน (ในโหมด <q> การแกไ้ขความคลาดสว่นจะ
ถกูนํามาใชด้ว้ย)
หากหนา้จอการตัง้คา่แสดง [ไมม่ขีอ้มลูแกไ้ข] หรอืไอคอน [ ] แสดงวา่ขอ้มลู
แกไ้ขของเลนสท์ีเ่กีย่วขอ้งไมม่บีันทกึไวใ้นกลอ้ง โปรดด ู“ขอ้มลูแกไ้ขเลนส”์ 
ในหนา้ 204

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

2 เลอืก [แกไ้ขระดบัแสงขอบภาพ]

3 การแกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส์
เนือ่งจากลกัษณะเฉพาะทางแสงN

การแกไ้ขระดบัแสงบรเิวณขอบภาพ



201

3 การแกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส ์เนือ่งจากลักษณะเฉพาะทางแสงN3 การแก้ไขความคลาดเคลื่อนของเลนส์เนื่องจากลักษณะเฉพาะทางแสงN

3 เลอืก [ใชง้าน]
 ตรวจสอบวา่ [มขีอ้มลูแกไ้ข] สําหรับ
เลนสท์ีใ่ชแ้สดงขึน้

 เลอืก [ใชง้าน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

4 ถา่ยภาพ
 กลอ้งจะบันทกึภาพโดยมกีารแกไ้ขระดับ
แสงบรเิวณขอบภาพแลว้

1 เลอืก [แกไ้ขสคีลาดเคลือ่น]

2 เลอืก [ใชง้าน]
 ตรวจสอบวา่ [มขีอ้มลูแกไ้ข] สําหรับ
เลนสท์ีใ่ชแ้สดงขึน้

 เลอืก [ใชง้าน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 ถา่ยภาพ
 กลอ้งจะบันทกึภาพโดยมกีารแกไ้ขความ
คลาดสแีลว้

การแกไ้ขความคลาดสี

 อาจมจีุดรบกวนปรากฏทีข่อบภาพโดยขึน้อยูก่บัสภาพการถา่ยภาพ
 ความไวแสง ISO ยิง่มาก ปรมิาณการแกไ้ขยิง่นอ้ยลง

ปรมิาณการแกไ้ขทีป่รับใชจ้ะตํ่ากวา่ปรมิาณการแกไ้ขสงูสดุทีส่ามารถทําไดด้ว้ย Digital 
Photo Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.594)
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3 การแกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส ์เนือ่งจากลักษณะเฉพาะทางแสงN

1 เลอืก [แกไ้ขความคลาดสว่น]

2 เลอืก [ใชง้าน]
 ตรวจสอบวา่ [มขีอ้มลูแกไ้ข] สําหรับ
เลนสท์ีใ่ชแ้สดงขึน้

 เลอืก [ใชง้าน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 ถา่ยภาพ
 กลอ้งจะบันทกึภาพโดยมกีารแกไ้ขความ
คลาดสว่นแลว้

การแกไ้ขความคลาดสว่น

 เนื่องจากใชก้ารแกไ้ขความคลาดสว่น กลอ้งจะบนัทกึขอบเขตภาพทีแ่คบลงกวา่
ขอบเขตภาพทีม่องเห็นผา่นชอ่งมองภาพ (ขอบภาพถกูตดัออกเล็กนอ้ย และความ
ละเอยีดของภาพอาจดลูดนอ้ยลง)

 คณุไมส่ามารถดผูลการแกไ้ขความคลาดสว่นไดใ้นชอ่งมองภาพ
 ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว [แกไ้ขความคลาดสว่น] จะไมแ่สดงขึน้ (การ
แกไ้ขไมส่ามารถทําได)้

 การใชง้านแกไ้ขความคลาดสว่นขณะถา่ยภาพแบบ Live View จะสง่ผลกบัมมุมอง
เล็กนอ้ย

 หากคณุขยายภาพระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View กลอ้งก็จะไมนํ่าฟังกช์ัน่
แกไ้ขความคลาดสว่นมาใชก้บัภาพทีแ่สดงอยู ่ดงันัน้ การขยายขอบของภาพอาจ
แสดงบางสว่นของภาพทีไ่มไ่ดร้ับการบนัทกึเอาไว ้

 ภาพทีใ่ชก้ารแกไ้ขความคลาดสว่นจะไมม่กีารเก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น (น.452) 
นอกจากนี ้จุด AF จะไมแ่สดงขึน้ (น.397) เพือ่ดภูาพ

3 การแก้ไขความคลาดเคลื่อนของเลนส์เนื่องจากลักษณะเฉพาะทางแสงN
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3 การแกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส ์เนือ่งจากลักษณะเฉพาะทางแสงN

1 เลอืก [แกไ้ขการเลีย้วเบน]

2 เลอืก [ใชง้าน]
 เลอืก [ใชง้าน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 ถา่ยภาพ
 กลอ้งจะบันทกึภาพโดยมกีารแกไ้ขการ
เลีย้วเบนแลว้

การแกไ้ขการเลีย้วเบน

 จดุรบกวนอาจมมีากขึน้ตามผลของการแกไ้ข ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการถา่ยภาพ
 ความไวแสง ISO ยิง่มาก ปรมิาณการแกไ้ขยิง่นอ้ยลง
 สําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ขอ้ความ [แกไ้ขการเลีย้วเบน] จะไมป่รากฏขึน้ 

(ไมส่ามารถใชง้านแกไ้ข)

เมือ่ใชง้าน “แกไ้ขการเลีย้วเบน” ความละเอยีดทีล่ดลงเนือ่งจากฟิลเตอร ์Low-Pass 
และสาเหตอุืน่ๆ จะไดร้ับการแกไ้ขเพิม่เตมินอกเหนอืจากการเลีย้วเบนดว้ย ดงันัน้จงึ
ไดผ้ลด ีแมค้า่รรูับแสงจะใกลก้บัรรูับแสงทีเ่ปิดกวา้งก็ตาม

3 การแก้ไขความคลาดเคลื่อนของเลนส์เนื่องจากลักษณะเฉพาะทางแสงN
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3 การแกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส ์เนือ่งจากลักษณะเฉพาะทางแสงN

ขอ้มลูการแกไ้ขของเลนสสํ์าหรับการแกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนสจ์ะไดรั้บ
การบันทกึ (จัดเก็บ) ไวใ้นกลอ้ง เมือ่เลอืก [ใชง้าน] กลอ้งก็จะใชง้านฟังกช์ัน่
แกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพ แกไ้ขความคลาดส ีแกไ้ขความคลาดสว่น และ
แกไ้ขการเลีย้วเบนโดยอตัโนมัติ

ดว้ย EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.594) คณุจะสามารถตรวจสอบไดว้า่เลนส์
ตวัใดบา้งทีม่ขีอ้มลูแกไ้ขบนัทกึอยูใ่นกลอ้ง คณุยงัสามารถบนัทกึขอ้มลูแกไ้ขของ
เลนสท์ียั่งไมม่กีารบันทกึไวไ้ดอ้กีดว้ย สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้าน 
EOS Utility
สําหรับเลนสท์ีม่กีารรวมขอ้มลูแกไ้ข ไมจํ่าเป็นตอ้งบันทกึขอ้มลูแกไ้ขลงในกลอ้ง

ขอ้มลูแกไ้ขเลนส์

3 การแก้ไขความคลาดเคลื่อนของเลนส์เนื่องจากลักษณะเฉพาะทางแสงN
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3 การแกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส ์เนือ่งจากลักษณะเฉพาะทางแสงN

ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปสาํหรบัการแกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส์

 การแกไ้ขระดบัแสงบรเิวณขอบภาพ แกไ้ขความคลาดส ีแกไ้ขความคลาดสว่น 
และแกไ้ขการเลีย้วเบนไมส่ามารถปรับใชก้บัภาพ JPEG ทีถ่า่ยไปแลว้ได ้

 เมือ่ใชเ้ลนสท์ีไ่มใ่ชข่องแคนนอน ขอแนะนําใหต้ัง้คา่การแกไ้ขเป็น [ไมใ่ชง้าน] 
ถงึแมว้า่ [มขีอ้มลูแกไ้ข] จะแสดงอยูก็่ตาม

 หากคณุใชก้ารดภูาพแบบขยายระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View แกไ้ขขอบ
ภาพมดืและแกไ้ขความคลาดสจีะไมม่ผีลในภาพทีแ่สดงบนหนา้จอ

 ในระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View การขยายขอบของภาพอาจแสดงบางสว่น
ของภาพทีจ่ะไมไ่ดร้ับการบนัทกึ

 ปรมิาณการแกไ้ขจะนอ้ย (ยกเวน้แกไ้ขการเลีย้วเบน) หากเลนสท์ีใ่ชไ้มม่ขีอ้มลู
ระยะหา่ง

หมายเหตทุ ัว่ไปสาํหรบัการแกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส์

 ผลของการแกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนสจ์ะตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเลนส์
ทีใ่ชแ้ละสภาพการถ่ายภาพ นอกจากนีผ้ลทีอ่อกมาอาจไมช่ดัเจน ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
เลนสท์ีใ่ช ้สภาพการถา่ยภาพ ฯลฯ

 หากสงัเกตผลการแกไ้ขไดย้าก แนะนําใหทํ้าการขยายและตรวจสอบภาพหลัง
การถ่าย

 การแกไ้ขสามารถปรับใชแ้มต้ดิตวัขยายกําลังหรอืตวัแปลงขนาดเทา่ตวัอยูก็่ตาม
 หากไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูแกไ้ขของเลนสท์ีต่ดิอยูล่งในกลอ้ง ผลลัพธท์ีไ่ดจ้ะเหมอืน
กบัเมือ่ตัง้การแกไ้ขเป็น [ไมใ่ชง้าน] (ยกเวน้แกไ้ขการเลีย้วเบน)

3 การแก้ไขความคลาดเคลื่อนของเลนส์เนื่องจากลักษณะเฉพาะทางแสงN
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หากคณุถา่ยภาพโดยใชค้วามเร็วชตัเตอรส์งูภายใตแ้หลง่กําเนดิแสง เชน่ หลอด
ฟลอูอเรสเซนต ์การกะพรบิของหลอดไฟทําใหเ้กดิแสงวบูวาบและภาพอาจมี
การเปิดรับแสงในแนวตัง้ไมส่มํา่เสมอ หากใชก้ารถา่ยภาพตอ่เนือ่งภายใตส้ภาวะ
เหลา่นี ้อาจสง่ผลใหก้ารเปิดรับแสงหรอืสโีดยรวมของภาพไมส่มํา่เสมอ เมือ่คณุ
ใชค้ณุสมบัตนิีใ้นระหวา่งการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ กลอ้งจะตรวจสอบ
ความถีใ่นการกะพรบิของแหลง่กําเนดิแสง และถา่ยภาพเมือ่การเปิดรับแสงหรอื
โทนสไีดรั้บผลกระทบจากแสงวบูวาบนอ้ยลง

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

2 เลอืก [ใชง้าน]

3 ถา่ยภาพ
 กลอ้งจะถา่ยภาพโดยลดความไมส่มํา่เสมอ
ของการเปิดรับแสงหรอืโทนสทีีเ่กดิจาก
แสงวบูวาบ

3 การลดแสงวบูวาบN

 เมือ่ตัง้คา่ [ใชง้าน] และคณุถา่ยภาพภายใตแ้หลง่กําเนดิแสงวบูวาบ เวลาทีใ่ช ้
ตอบสนองชตัเตอรอ์าจนานขึน้ นอกจากนี้ ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจ
ชา้ลง และชว่งเวลาถา่ยอาจไมส่มํา่เสมอ

 ฟังกช์ัน่นีไ้มส่ามารถทํางานรว่มกบัการถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้ การถา่ยภาพ
แบบ Live View หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 ในโหมด <d> หรอื <f> หากความเร็วชตัเตอรเ์ปลีย่นแปลงระหวา่งการถา่ย
ภาพตอ่เนือ่ง หรอืหากคณุถา่ยหลายภาพในฉากเดยีวกนัดว้ยความเร็วชตัเตอร์
ตา่งกนั โทนสอีาจไมส่มํา่เสมอ เพือ่หลกีเลีย่งโทนสไีมส่มํา่เสมอ ใหใ้ชโ้หมด 
<s> หรอื <a> กบัความเร็วชตัเตอรต์ายตัว
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3 การลดแสงวบูวาบN

 โทนสขีองภาพทีถ่า่ยเมือ่ตัง้คา่ [z4: ถา่ยลดแสงวบูวาบ] เป็น [ใชง้าน] อาจ
แตกตา่งจากเมือ่ตัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน]

 แสงวบูวาบทีม่คีวามถีน่อกเหนือไปจาก 100 Hz หรอื 120 Hz จะไมส่ามารถตรวจ
พบได ้นอกจากน้ี หากความถีก่ารกะพรบิของแหลง่กําเนดิแสงเปลีย่นแปลงระหวา่ง
การถ่ายภาพตอ่เนื่อง ผลกระทบจากแสงวบูวาบจะไมล่ดลง

 หากวตัถมุฉีากหลงัมดื หรอืหากมแีสงสวา่งจา้ในภาพ แสงวบูวาบก็อาจไมไ่ดร้ับ
การตรวจพบอยา่งถกูตอ้ง

 ภายใตส้ภาวะทีม่แีสงชนดิพเิศษ กลอ้งอาจไมส่ามารถลดผลกระทบจากแสงวบูวาบ
ได ้แมใ้นขณะที ่<G> แสดงขึน้ในชอ่งมองภาพ

 แสงวบูวาบอาจไมม่กีารตรวจพบอยา่งถกูตอ้ง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัชนดิของแหลง่กําเนดิ
แสง

 หากคณุจัดองคป์ระกอบภาพใหม ่<G> อาจปรากฏและหายไปอยา่งไม่
ตอ่เนื่อง

 ขึน้อยูก่บัแหลง่กําเนดิแสง หรอืสภาพการถา่ยภาพ ถงึแมค้ณุใชฟั้งกช์ัน่นีผ้ลก็อาจ
ไมเ่ป็นไปตามทีค่าดไว ้

 ขอแนะนําใหถ้า่ยภาพทดสอบกอ่น
 หาก <G> ไมแ่สดงขึน้ในชอ่งมองภาพ ใหทํ้าเครือ่งหมายถูก [X] ที ่

[การตรวจจบัแสงวบูวาบ] ใน [แสดง/ซอ่นในชอ่งมองภาพ] (น.82) หากคณุ
ถา่ยภาพดว้ยฟังกช์ัน่การลดแสงวบูวาบ <G> ก็จะสวา่งขึน้ ภายใตแ้หลง่
กําเนดิแสงทีไ่มม่แีสงวบูวาบ หรอืไมต่รวจพบวา่มแีสงวบูวาบ กลอ้งก็จะไมแ่สดง 
<G>

 เมือ่ทําเครือ่งหมายถกู [X] ที ่[การตรวจจบัแสงวบูวาบ] และตัง้คา่ [z4: 
ถา่ยลดแสงวบูวาบ] เป็น [ไมใ่ชง้าน] การวดัแสงภายใตแ้หลง่แสงวบูวาบจะ
ทําให ้<G> กะพรบิเตอืนในชอ่งมองภาพ แนะนําใหต้ัง้คา่เป็น [ใชง้าน] 
กอ่นการถ่ายภาพ

 ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน <G> จะไมแ่สดงขึน้มา แตผ่ลของแสงวบูวาบ
จะลดลงเมือ่คณุถา่ยภาพ

 การลดแสงวบูวาบสามารถทํางานรว่มกบัการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชไดเ้ชน่กนั 
อยา่งไรก็ตาม คณุอาจไมไ่ดผ้ลตามทีค่าดไวจ้ากการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้าย
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ชว่งสําหรับปรับคา่การแสดงสเีรยีกวา่ “พกิดัส”ี ดว้ยกลอ้งตัวนี ้คณุสามารถปรับ
พกิดัสสํีาหรับการถา่ยภาพเป็น sRGB หรอื Adobe RGB สําหรับการถา่ยภาพ
ท่ัวไป ควรใช ้sRGB
ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน [sRGB] จะไดรั้บการตัง้คา่โดยอัตโนมัติ

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

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

พกิดัสนีีใ้ชสํ้าหรับงานพมิพเ์ชงิพาณชิยห์รอืการใชง้านในอตุสาหกรรมอืน่เป็นหลกั 
ไมแ่นะนําใหใ้ชก้ารตัง้คา่นีห้ากคณุไมม่คีวามคุน้เคยกบัการประมวลผลภาพ 
Adobe RGB และกฎของการออกแบบระบบไฟลสํ์าหรับกลอ้ง Camera File 
System 2.0 (Exif 2.21 หรอืสงูกวา่) ภาพจะดหูมองมากเมือ่เปิดในสภาพแวดลอ้ม
ของคอมพวิเตอรแ์บบ sRGB และใชเ้ครือ่งพมิพท์ีไ่มร่องรับ Camera File System 
2.0 (Exif 2.21 หรอืสงูกวา่) ดงันัน้จงึจําเป็นตอ้งนําภาพไปดําเนนิการตอ่ดว้ย
ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร์

3 การต ัง้คา่พกิดัสNี

Adobe RGB

 หากภาพนิง่ทีถ่า่ยภาพไวไ้ดป้รับพกิดัสไีวเ้ป็น Adobe RGB อกัขระตัวแรกของชือ่
ไฟลจ์ะเป็นขดีลา่ง “_”

 ไมม่กีารผนวกโปรไฟล ์ICC สําหรับคําอธบิายเกีย่วกบัโปรไฟล ์ICC โปรดดคููม่อื
การใชง้าน Digital Photo Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.596)
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คณุสามารถสรา้งและเลอืกโฟลเดอรเ์พือ่บันทกึภาพทีถ่า่ยไดอ้ยา่งอสิระ
การดําเนนิการนีเ้ป็นตัวเลอืกเพิม่เตมิเนือ่งจากกลอ้งจะสรา้งโฟลเดอรห์นึง่ขึน้มา
โดยอตัโนมัตเิพือ่เก็บบันทกึภาพถา่ย

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

2 เลอืก [สรา้งโฟลเดอร]์

3 เลอืก [ตกลง]
 โฟลเดอรใ์หมท่ีม่หีมายเลขโฟลเดอรเ์พิม่
ขึน้หนึง่ลําดับจะถกูสรา้งขึน้

3 การสรา้งและการเลอืกโฟลเดอร์

การสรา้งโฟลเดอร์
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3 การสรา้งและการเลอืกโฟลเดอร์

 เลอืกโฟลเดอรจ์ากหนา้จอเลอืกโฟลเดอร ์
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 โฟลเดอรท์ีจ่ะเก็บบันทกึภาพถา่ยไดถ้กู
เลอืก

 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.213) เกดิขึน้ กลอ้งจะสรา้งโฟลเดอรใ์หมข่ึน้โดยอตัโนมัต ิสามารถตัง้หมายเลข
โฟลเดอรไ์ดจ้าก 100 ถงึ 999

การสรา้งโฟลเดอรด์ว้ยคอมพวิเตอร์
เมือ่เปิดการด์บนหนา้จอแลว้ ใหส้รา้งโฟลเดอรใ์หมช่ือ่ “DCIM” เปิดโฟลเดอร ์DCIM 
และสรา้งโฟลเดอรเ์ป็นจํานวนเทา่ทีต่อ้งการเพือ่บนัทกึและจัดระเบยีบภาพของคณุ 
ชือ่โฟลเดอรต์อ้งเป็นไปตามรปูแบบ “100ABC_D” ตวัเลขสามหลักแรกคอืหมายเลข
โฟลเดอรจ์าก 100 ถงึ 999 เสมอๆ อกัขระหา้ตวัสดุทา้ยสามารถเป็นการรวมกนัของ
ตัวอักษร A ถงึ Z แบบพมิพใ์หญแ่ละพมิพเ์ล็ก ตวัเลข และขดีลา่ง “_” ไมส่ามารถใช ้
ชอ่งวา่งได ้โปรดทราบดว้ยวา่ชือ่ของสองโฟลเดอรไ์มส่ามารถใชห้มายเลขโฟลเดอร์
สามหลักรว่มกนัได ้(เชน่ “100ABC_D” และ “100W_XYZ”) แมว้า่อกัขระหา้ตวัที่
เหลอืในแตล่ะชือ่จะตา่งกนั
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ภาพทีถ่า่ยถกูตัง้หมายเลขไฟลภ์าพตามลําดับ
เลขสีห่ลักจาก 0001 ถงึ 9999 และบันทกึใน
โฟลเดอรห์นึง่ คณุสามารถเปลีย่นแปลงวธิี
กําหนดหมายเลขไฟล์

1 เลอืก [หมายเลขไฟลภ์าพ]
 ภายใตแ้ท็บ [51] เลอืก [หมายเลขไฟล์
ภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 กาํหนดวธิกีารต ัง้หมายเลขไฟลภ์าพ
 เลอืก [กาํหนดหมายเลข] จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 เลอืก [ตอ่เนือ่ง] หรอื [รเีซ็ตอตัโนมตั]ิ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หากคณุตอ้งการรเีซต็การตัง้หมายเลขไฟล์
ภาพ เลอืก [ผูใ้ชร้เีซ็ตเอง]

 เลอืก [ตกลง] เพือ่สรา้งโฟลเดอรใ์หม ่
และหมายเลขไฟลภ์าพจะเริม่จาก 0001

3 วธิกีารต ัง้หมายเลขไฟลภ์าพ

(ตัวอยา่ง) IMG_0001.JPG

เลขทีภ่าพ

หากหมายเลขไฟลใ์นโฟลเดอร ์999 มาถงึลําดบัที ่9999 กลอ้งจะไมส่ามารถถา่ยภาพ
ตอ่ไปไดแ้มว้า่การด์ยังมหีน่วยความจําสําหรับจัดเก็บเหลอือยู ่จอ LCD จะแสดงขอ้ความ
แจง้วา่คณุตอ้งเปลีย่นแผ่นการด์ ใหเ้ปลีย่นแผน่การด์ใหม่

 สําหรับภาพแบบ JPEG และ RAW ชือ่ไฟลจ์ะขึน้ตน้ดว้ย “IMG_” ชือ่ไฟลภ์าพ
เคลือ่นไหวจะขึน้ตน้ดว้ย “MVI_”

 นามสกลุไฟลจ์ะเป็น “.JPG” สําหรับภาพ JPEG, “.CR2” สําหรับภาพ RAW, “.MP4” 
สําหรับภาพเคลือ่นไหว และ “.MOV” สําหรับภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา
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3 วธิกีารตัง้หมายเลขไฟลภ์าพ

เมือ่คณุตอ้งการต ัง้หมายเลขไฟลภ์าพตามลําดบัตอ่ไป แมว้า่จะเปลีย่น
การด์หรอืมกีารสรา้งโฟลเดอรใ์หม่
แมว้า่คณุจะเปลีย่นแผน่การด์หรอืสรา้งโฟลเดอรใ์หมแ่ลว้ก็ตาม หมายเลขไฟล์
จะตอ่เนือ่งกนัตามลําดับไปจนถงึ 9999 ซึง่จะมปีระโยชนต์อ่การนําภาพทีบ่ันทกึ
เป็นหมายเลขระหวา่ง 0001 ถงึ 9999 จากการด์หลากหลายแผน่หรอืหลากหลาย
โฟลเดอรไ์ปเก็บรวมเป็นหนึง่โฟลเดอรใ์นคอมพวิเตอร์
หากการด์ทีเ่ปลีย่นหรอืโฟลเดอรท์ีม่อียูม่รีปูภาพทีบ่นัทกึไวก้อ่นหนา้แลว้ หมายเลข
ไฟลข์องภาพใหมอ่าจตอ่จากหมายเลขไฟลข์องภาพทีม่อียูใ่นการด์หรอืในโฟลเดอร ์
หากคณุตอ้งการใชห้มายเลขไฟลแ์บบตอ่เนือ่ง ขอแนะนําใหค้ณุใชก้ารด์ทีฟ่อรแ์มต
ใหมท่กุครัง้

ตอ่เนือ่ง

0051 0052 

การด์ 1 การด์ 2

หมายเลขไฟลลํ์าดับถัดไป

100

0051

101

0052

การด์ 1

หมายเลขไฟลห์ลงัจากการเปลีย่นการด์ หมายเลขไฟลห์ลงัจากการสรา้งโฟลเดอร ์
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3 วธิกีารตัง้หมายเลขไฟลภ์าพ

เมือ่คณุตอ้งการเร ิม่หมายเลขไฟลภ์าพใหมจ่าก 0001 ทกุคร ัง้ทีเ่ปลีย่น
การด์หรอืมกีารสรา้งโฟลเดอรใ์หม่
เมือ่คณุเปลีย่นการด์หรอืสรา้งโฟลเดอร ์หมายเลขไฟลจ์ะเริม่ใหมจ่าก 0001 
สําหรับภาพใหมท่ีบ่ันทกึ ซึง่จะมปีระโยชนต์อ่การจัดระเบยีบภาพตามแผน่การด์
หรอืตามโฟลเดอร์
หากการด์ทีเ่ปลีย่นหรอืโฟลเดอรท์ีม่อียูม่รีปูภาพทีบ่นัทกึไวก้อ่นหนา้แลว้ หมายเลข
ไฟลข์องภาพใหมอ่าจตอ่จากหมายเลขไฟลข์องภาพทีม่อียูใ่นการด์หรอืในโฟลเดอร ์
หากคณุตอ้งการบนัทกึภาพดว้ยหมายเลขไฟลท์ีเ่ร ิม่ตน้จาก 0001 คณุควรใชก้ารด์
ทีฟ่อรแ์มตใหมท่กุครัง้

เมือ่คณุตอ้งการรเีซ็ตหมายเลขไฟลภ์าพเป็น 0001 หรอืเร ิม่หมายเลข
ไฟลภ์าพจาก 0001 ในโฟลเดอรใ์หม่
เมือ่คณุรเีซต็หมายเลขไฟลด์ว้ยตนเอง กลอ้งจะสรา้งโฟลเดอรใ์หมข่ึน้มาโดย
อัตโนมตัแิละหมายเลขไฟลข์องภาพทีบ่ันทกึลงในโฟลเดอรด์ังกลา่วจะเริม่ตน้
จาก 0001 
นีจ่ะเป็นประโยชน ์อยา่งเชน่เมือ่คณุตอ้งการแยกใชโ้ฟลเดอรสํ์าหรับภาพทีถ่า่ย
เมือ่วานและภาพทีถ่า่ยวันนี้

รเีซ็ตอตัโนมตั ิ

ผูใ้ชร้เีซ็ตเอง

0051 0001 

การด์ 1 การด์ 2

ลําดับหมายเลขไฟลจ์ะถกูรเีซต็

100

0051

101

0001

การด์ 1

หมายเลขไฟลห์ลงัจากการเปลีย่นการด์ หมายเลขไฟลห์ลงัจากการสรา้งโฟลเดอร์
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เมือ่คณุตัง้คา่ขอ้มลูลขิสทิธิ ์ขอ้มลูดังกลา่วจะบันทกึลงในภาพเป็นขอ้มลู Exif

1 เลอืก [ขอ้มลูลขิสทิธิ]์
 ภายใตแ้ท็บ [55] เลอืก [ขอ้มลูลขิสทิธิ]์ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืกรายการทีต่อ้งการต ัง้คา่
 เลอืก [ป้อนชือ่ผูส้รา้งสรรค]์ หรอื 

[ป้อนรายละเอยีดลขิสทิธิ]์ จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>

3 ป้อนขอ้ความ
 ใชปุ้่ ม <W> <X> <Y> <Z> หรอื
หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่ยา้ย n 
และเลอืกอกัขระทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 
<0> เพือ่ป้อนอกัขระ

 คณุสามารถใสไ่ดถ้งึ 63 อกัขระ
 ในการลบอกัขระ ใหก้ดปุ่ ม <L>
 คณุสามารถเปลีย่นโหมดการป้อนขอ้มลู
โดยการเลอืก [Aaz1@]

 ในการยกเลกิการใสข่อ้ความ ใหก้ดปุ่ ม 
<B> จากนัน้เลอืก [ตกลง]

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

 บันทกึขอ้มลูทีต่ัง้คา่เรยีบรอ้ยแลว้

3 การกาํหนดขอ้มลูลขิสทิธิข์องภาพN

แผงอักขระ
โหมดการป้อนขอ้มลู
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3 การกําหนดขอ้มลูลขิสทิธิข์องภาพN

เมือ่คณุเลอืก [แสดงขอ้มลูลขิสทิธิ]์ ใน
ขัน้ตอนที ่2 คณุสามารถตรวจสอบขอ้มลู 
[ผูส้รา้งสรรค]์ และ [ลขิสทิธิ]์ ทีค่ณุใส่

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

การตรวจสอบขอ้มลูลขิสทิธิ์

การลบขอ้มลูลขิสทิธิ์

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

 หากคณุไมส่ามารถป้อนขอ้ความในขัน้ตอนที ่3 ใหก้ดปุ่ ม <Q> แลว้ใชแ้ผงอักขระ
เมือ่กรอบสฟ้ีาปรากฏ

 นอกจากนีค้ณุยังสามารถตัง้คา่หรอืตรวจสอบขอ้มลูลขิสทิธิไ์ดด้ว้ย EOS Utility 
(ซอฟตแ์วร ์EOS, น.594)
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5
การต ัง้คา่ GPS

บทนีอ้ธบิายการตัง้คา่ GPS ในตวักลอ้ง EOS 6D Mark II สามารถ
รับสญัญาณการนําทางจากดาวเทยีม GPS (สหรัฐอเมรกิา), 
ดาวเทยีม GLONASS (รัสเซยี) และระบบดาวเทยีม Quasi-
Zenith (QZSS) “Michibiki” (ญีปุ่่ น)
 คา่เริม่ตน้ฟังกช์ัน่ GPS ถกูตัง้ไวเ้ป็น [ไมใ่ชง้าน]
 คูม่อืนีจ้ะใชศ้พัท ์“GPS” เพือ่กลา่วถงึฟังกช์ัน่การนําทางผา่นดาวเทยีม

เมือ่ตัง้คา่ [GPS] เป็น [โหมด 1] (น.221) กลอ้งจะยังคงรับ
สญัญาณ GPS เป็นระยะตามปกต ิแมว้า่หลงัจากปรับสวติซ์
เปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> ก็ตาม ดงันัน้แบตเตอรีจ่ะหมด
เร็วขึน้และจํานวนภาพทีถ่า่ยไดจ้ะลดลง หากคณุไมใ่ช ้GPS 
แนะนําใหต้ัง้คา่ [GPS] เป็น [ไมใ่ชง้าน] หรอื [โหมด 2]

เมือ่ใชฟั้งกช์ัน่ GPS ควรแน่ใจวา่ไดต้รวจสอบพืน้ทีก่ารใชง้านและใชฟั้งกช์ัน่
อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคับของประเทศหรอืภมูภิาคนัน้ๆ ควร
ระมดัระวังเป็นอยา่งยิง่เมือ่ใช ้GPS นอกประเทศของตน
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 ขอ้มลูการแท็กพกิดั*1 (ละตจิดู ลองจจิดู 
ระดบัความสงู) และเวลามาตรฐานสากล*2 
จะถกูผนวกเขา้ไปกบัภาพได ้

 สถานทีถ่า่ยภาพของการแท็กพกิัดภาพ
สามารถแสดงบนแผนทีบ่นหนา้จอ
คอมพวิเตอรไ์ด ้

*1:บางสภาวะของการเดนิทางหรอืการตัง้คา่ GPS อาจทําใหเ้กดิความไมแ่มน่ยําของขอ้มลู
การแท็กพกิดัทีผ่นวกเขา้ไปกบัภาพได ้

*2: เวลามาตรฐานสากล หรอืในตัวยอ่ UTC โดยพืน้ฐานแลว้เหมอืนกบัเวลามาตรฐานของ
กรนีชิ

คณุสามารถใชฟั้งกช์ัน่การบันทกึ GPS เพือ่บันทกึขอ้มลูเสน้ทางการเดนิทางของ
กลอ้งไดโ้ดยบันทกึขอ้มลูตําแหน่งทีช่ว่งเวลาการตัง้คา่ ขอ้มลูตําแหน่งสําหรับ
เสน้ทางทีก่ลอ้งเดนิทางนัน้สามารถดไูดบ้นแผนทีท่ีแ่สดงบนคอมพวิเตอร์

* บางสภาวะของการเดนิทาง สถานที ่หรอืการตัง้คา่ GPS อาจทําใหเ้กดิความไมแ่มน่ยําของ
ขอ้มลูการแท็กพกิดัทีผ่นวกเขา้ไปกบัภาพได ้

ขอ้มลูเวลาทีไ่ดจ้ากสญัญาณ GPS สามารถตัง้คา่ไดบ้นกลอ้ง

คณุสมบตัขิอง GPS

การแท็กพกิดัภาพ

การบนัทกึเสน้ทางการเดนิทาง

การต ัง้คา่เวลาของกลอ้ง

ขอ้มลู GPS ทีบ่นัทกึโดยภาพถา่ยและภาพเคลือ่นไหวอาจมขีอ้มลูทีส่ามารถระบตุัว
คณุได ้ดังนัน้ ควรระวังการใหภ้าพนิง่ทีม่กีารแท็กทีต่ัง้หรอืภาพเคลือ่นไหวกบับคุคล
อืน่หรอืแสดงภาพทางออนไลนอ์ยา่งสาธารณะ
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คณุสมบตัขิอง GPS

ดว้ย Map Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.595) คณุสามารถดตํูาแหน่งการถา่ยภาพ
และเสน้ทางการเดนิทางไดบ้นแผนทีท่ีแ่สดงบนคอมพวิเตอร์

การชมภาพและขอ้มลูบนแผนทีเ่สมอืนจรงิ

ขอ้มลูแผนที ่©2017 ZENRIN
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 การอนญุาตใหใ้ชฟ้งักช์ ัน่ GPS ในประเทศและภมูภิาคอืน่ๆ
การใชฟั้งกช์ัน่ GPS อาจถกูจํากดัในบางประเทศและภมูภิาค การใชง้านอยา่งผดิ
กฎหมายอาจถกูลงโทษตามขอ้บงัคบัของประเทศหรอืทอ้งถิน่ เพือ่หลกีเลีย่งการ
ฝ่าฝืนขอ้บังคับการใชฟั้งกช์ัน่ GPS เขา้เยีย่มชมเวปไซตแ์คนนอนเพือ่ตรวจสอบ
วา่พืน้ทีใ่ดบา้งทีไ่ดรั้บอนุญาต
โปรดทราบวา่แคนนอนไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่ปัญหาใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากการใช ้
ฟังกช์ัน่ GPS ในประเทศและภมูภิาคอืน่ๆ

 หมายเลขรุน่
EOS 6D Mark II : DS126631

(รวมทัง้รุน่ของโมดลู GPS: ES300)

 ในบางประเทศและภมูภิาค อาจจํากัดการใชฟั้งกช์ัน่ GPS ดังนัน้ควรแน่ใจวา่
ใชฟั้งกช์ัน่ GPS อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัในประเทศหรอืภมูภิาค
ของคณุ ควรระมัดระวังเป็นอยา่งยิง่เมือ่ใชฟั้งกช์ัน่ GPS นอกประเทศของตน

 ควรระมัดระวงัเกีย่วกบัการใชฟั้งกช์ัน่ GPS ในสถานทีท่ีจํ่ากดัการทํางานของ
อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์

 ผูอ้ืน่อาจระบตํุาแหน่งหรอืตัวตนของคณุไดโ้ดยใชข้อ้มลูทีต่ัง้ในภาพถา่ยหรอื
ภาพเคลือ่นไหวทีม่กีารแท็ก ควรระมัดระวังเมือ่ใชภ้าพถา่ย ภาพเคลือ่นไหว 
หรอืไฟลจ์ดบันทกึ GPS ทีม่กีารแท็กทีต่ัง้รว่มกบัผูอ้ ืน่ เชน่ เมือ่โพสตข์อ้มลู
ออนไลนซ์ึง่หลายคนสามารถมองเห็นได ้

 การรับสญัญาณ GPS อาจใชเ้วลานานขึน้ในบางกรณี

ขอ้ควรระวงัการใช ้GPS
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ในการรับสญัญาณ GPS ใหนํ้ากลอ้งออกไปขา้งนอกภายใตท้อ้งฟ้าทีไ่มม่สี ิง่บดบงั 
หนัดา้นบนของกลอ้งขึน้ไปทางทอ้งฟ้าในขณะทีม่อืของคณุหรอืสิง่อืน่ๆ ออกหา่ง
จากสว่นบนของกลอ้ง
เมือ่สภาวะการรับสญัญาณด ีกลอ้งจะใชเ้วลาประมาณ 30 วนิาท ีถงึ 60 วนิาท ี
เพือ่รับสญัญาณดาวเทยีม GPS หลังจากทีค่ณุไดต้ัง้คา่ [GPS] เป็น [โหมด 1] 
หรอื [โหมด 2] ใหต้รวจสอบวา่ [r] แสดงขึน้บนแผง LCD จากนัน้จงึถา่ยภาพ

1 เลอืก [ต ัง้คา่ GPS]
 ภายใตแ้ท็บ [53] เลอืก [ต ัง้คา่ GPS] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [GPS]

3 เลอืกโหมด
 เลอืก [โหมด 1] หรอื [โหมด 2]
 [r] จะแสดงขึน้บนแผง LCD

 โหมด 1
กลอ้งจะยังคงรับสญัญาณ GPS เป็นระยะตามปกต ิแมว้า่ปรับสวติซเ์ปิด/ปิด
กลอ้งไปที ่<1> หรอื <2>

 โหมด 2
เมือ่ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<1> กลอ้งจะรับสญัญาณ GPS เมือ่ปรับ
สวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> จะยงัเป็นการปิดฟังกช์ัน่ GPS อยา่งไรก็ตาม
หากระบบปิดสวติซอ์ตัโนมตักํิาลงัทํางาน กลอ้งจะยงัคงรับสญัญาณ GPS เป็น
ระยะตามปกติ

การรบัสญัญาณ GPS
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การรับสญัญาณ GPS

สถานะการรับสญัญาณ GPS แสดงดว้ยไอคอน 
[r] แสดงอยูบ่นจอ LCD กลอ้ง

rคงที ่: ไดร้บัสญัญาณ
rกะพรบิ : ยงัไมไ่ดร้บัสญัญาณ

เมือ่คณุถา่ยภาพในขณะที ่[r] แสดงขึน้
อยา่งตอ่เนือ่ง ภาพถา่ยจะถกูแท็กทีต่ัง้

สถานะการรบัสญัญาณ GPS

 เมือ่ตัง้คา่เป็น [โหมด 1] กลอ้งจะยงัคงรับสญัญาณ GPS เป็นระยะตามปกต ิแม ้
วา่ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> ก็ตาม การทําเชน่นีจ้ะทําใหแ้บตเตอรี่
หมดเร็วขึน้และถา่ยภาพไดน้อ้ยลง ถา้คณุไมใ่ชก้ลอ้งเป็นเวลานาน ใหต้ัง้คา่เป็น 
[ไมใ่ชง้าน]

 เมือ่ตัง้คา่เป็น [โหมด 2] กลอ้งจะยงัคงรับสญัญาณ GPS เป็นระยะตามปกต ิแมอ้ยู่
ในระหวา่งปิดสวติซอ์ตัโนมตั ิดังนัน้หากระบบปิดสวติซอ์ตัโนมัตทํิางานเป็นระยะ
เวลานาน แบตเตอรีจ่ะหมดเร็วขึน้และสามารถถา่ยภาพไดน้อ้ยลง ถา้คณุจะไมใ่ช ้
กลอ้งเป็นเวลานาน ใหป้รับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>

 เสารับสญัญาณ GPS ในตัวกลอ้งจะตดิตัง้อยูท่ีด่า้นหนา้ของชอ่งเสยีบแฟลชภาย
นอกทางดา้นขวาเมือ่มองจากดา้นหลังของกลอ้ง (น.28) โปรดทราบวา่สามารถ
รับสญัญาณ GPS ไดแ้มใ้นขณะทีต่ดิ Speedlite ภายนอกไวท้ีช่อ่งเสยีบแฟลช
ภายนอก แตค่วามไวในการรับสญัญาณจะลดลงเล็กนอ้ย

 ตวัรับสญัญาณ GPS รุน่ GP-E2 (แยกจําหน่าย) ไมส่ามารถใชไ้ด ้
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การรับสญัญาณ GPS

การครอบคลมุ GPS ตํา่
ไมส่ามารถรับสญัญาณดาวเทยีม GPS ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ภายใตส้ภาวะตอ่ไปนี ้ซึง่สง่ผล
ใหข้อ้มลูการแท็กพกิดัอาจไมไ่ดรั้บการบันทกึ หรอืขอ้มลูการแท็กพกิดัทีไ่มแ่มน่ยําอาจ
ไดร้บัการบนัทกึ
 สถานทีใ่นอาคาร ใตด้นิ ในอโุมงคห์รอืในป่า ระหวา่งอาคาร หรอืในหบุเขา
 ใกลส้ายไฟฟ้าแรงสงู หรอืโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีใ่ชง้านบนชอ่งคลืน่ 1.5 GHz
 เมือ่กลอ้งยังอยูใ่นกระเป๋า หรอือืน่ๆ
 เมือ่เดนิทางในระยะทางทีไ่กล
 เมือ่เดนิทางผ่านสภาพแวดลอ้มทีห่ลากหลาย
 เนื่องจากดาวเทยีม GPS เคลือ่นทีต่ลอดเวลา การเคลือ่นทีข่องดาวเทยีมสามารถ
รบกวนการแท็กพกิดั และทําใหข้อ้มลูการแท็กตําแหน่งสญูหายหรอืไมแ่มน่ยําได ้
แมใ้นสภาวะอืน่นอกเหนอืจากทีก่ลา่วขา้งตน้ ยิง่ไปกวา่นัน้ ขอ้มลูตําแหน่งอาจ
รวมถงึขอ้มลูตําแหน่งตา่งๆ กบัเสน้ทางทีไ่ดเ้ดนิทางไป แมว้า่กลอ้งจะถกูใชแ้คท่ี่
สถานทีเ่ดยีวเทา่นัน้

 ระดับพลังงานแบตเตอรีอ่าจตํา่ลงเมือ่คณุเริม่ใชก้ลอ้ง เนื่องจากผลของฟังกช์ัน่ 
GPS หากจําเป็น ใหช้ารจ์แบตเตอรีห่รอืเตรยีมแบตเตอรีสํ่ารองทีช่ารจ์แลว้ไวด้ว้ย 
(แยกจําหน่าย)

 กลอ้งสามารถรับสญัญาณ GPS ไดแ้มข้ณะถ่ายภาพในแนวตัง้
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การรับสญัญาณ GPS

1 ตรวจสอบการต ัง้คา่ [GPS]
 ตรวจสอบวา่ [GPS] ไดต้ัง้เป็น [โหมด 1] 
หรอื [โหมด 2]

2 เลอืก [แสดงขอ้มลู GPS]
 ขอ้มลู GPS จะแสดงขึน้

3 ถา่ยภาพ
 เมือ่คณุถา่ยภาพหลังจากการรับสญัญาณ 

GPS ภาพถา่ยจะถกูแท็กทีต่ัง้

การดขูอ้มลู GPS

โดยทัว่ไปแลว้ ระดบัความสงูจะไมแ่มน่ยําเทา่ละตจิูดและลองจจูิด เนือ่งโดยธรรมชาติ
ของ GPS

 ไอคอน <A> แสดงถงึสภาวะสญัญาณ เมือ่ <C> แสดงอยู ่ระดับความสงูจะ
ถกูบนัทกึไดเ้ชน่กนั โปรดทราบวา่จะไมส่ามารถบนัทกึระดับความสงูไดเ้มือ่ <B> 
แสดงอยู่

 UTC (เวลามาตรฐานสากล) โดยพืน้ฐานแลว้จะเหมอืนกบัเวลามาตรฐานของกรนีชิ
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การรับสญัญาณ GPS

เลน่ภาพและกดปุ่ ม <B> เพือ่แสดงหนา้จอขอ้มลูการถา่ยภาพ (น.392) 
จากนัน้เอยีง <9> ขึน้หรอืลงเพือ่ตรวจสอบขอ้มลูการแท็กทีต่ัง้

ขอ้มลูการแท็กทีต่ ัง้

ละตจิดู

ระดบัความสงู
ลองจจิดู

UTC (เวลามาตรฐานสากล)

 เมือ่คณุถ่ายภาพเคลือ่นไหว ขอ้มลู GPS ในขณะทีค่ณุเริม่ถ่ายจะถูกบนัทกึ โปรด
ทราบวา่สภาวะการรับสญัญาณจะไมถ่กูบนัทกึ

 สถานทีถ่า่ยภาพจะสามารถดไูดบ้นแผนทีท่ีแ่สดงบนคอมพวิเตอรโ์ดยใช ้Map Utility 
(ซอฟตแ์วร ์EOS, น.595)
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ชว่ง (เวลา) ปรับปรงุขอ้มลูการแท็กทีต่ัง้สามารถตัง้คา่ได ้ถงึแมว้า่การปรับปรงุ
ขอ้มลูการแท็กทีต่ัง้ในชว่งเวลาสัน้ลงจะบนัทกึขอ้มลูระบตํุาแหน่งทีแ่มน่ยํามากขึน้ 
แตจ่ะทําใหจํ้านวนภาพทีถ่า่ยไดล้ดลง เนือ่งจากแบตเตอรีห่มดเร็วขึน้

1 ตรวจสอบการต ัง้คา่ [GPS]
 ตรวจสอบวา่ [GPS] ไดต้ัง้เป็น [โหมด 1] 
หรอื [โหมด 2]

2 เลอืก [เวลาปรบัปรงุตาํแหนง่]

3 ต ัง้ชว่งเวลาปรบัปรงุทีต่อ้งการ
 เลอืกตัวเลอืกทีจ่ะตัง้คา่ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

การต ัง้คา่ชว่งเวลาการระบตุาํแหนง่

 ถา้คณุอยูใ่นสถานทีท่ีส่ภาวะการรับสญัญาณ GPS ไมค่อ่ยด ีจํานวนภาพทีส่ามารถ
ถา่ยไดจ้ะลดลง

 โดยธรรมชาตขิอง GPS อาจทําใหเ้กดิความไมส่มํา่เสมอของชว่งเวลาการอพัเดท
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ขอ้มลูเวลาทีไ่ดจ้ากสญัญาณ GPS สามารถตัง้คา่ไดบ้นกลอ้ง โดยมคีวามคลาด
เคลือ่นประมาณ ±1 วนิาที

1 ตรวจสอบการต ัง้คา่ [GPS]
 ตรวจสอบวา่ [GPS] ไดต้ัง้เป็น [โหมด 1] 
หรอื [โหมด 2]

2 เลอืก [ต ัง้เวลาอตัโนฯ]

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

 [ปรบัปรงุอตัฯ] จะปรับปรงุเวลาเมือ่กลอ้ง
เปิดอยูแ่ละมสีญัญาณ GPS

การต ัง้คา่เวลาจาก GPS บนกลอ้ง

 หากไมส่ามารถรับสญัญาณจากดาวเทยีม GPS อยา่งนอ้ยหา้ดวงได ้เวลาจะไม่
ปรับปรงุโดยอัตโนมัต ิ[ต ัง้ทนัท]ี จะจางเป็นสเีทาและไมส่ามารถเลอืกได ้

 ถงึแมว้า่ [ต ัง้ทนัท]ี จะถกูเลอืกอยู ่การปรับปรงุเวลาอาจไมส่ามารถทําได ้เน่ืองจาก
จังหวะการรับสญัญาณ GPS ทีไ่มเ่หมาะสม

 เมือ่ [ต ัง้เวลาอตัโนฯ] ถกูตัง้คา่เป็น [ปรบัปรงุอตัฯ] จะไมส่ามารถตัง้วันทีห่รอื
เวลาไดด้ว้ยตนเองโดยใช ้[52: วนัที/่เวลา/โซน]
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เมือ่ใชฟั้งกช์ัน่การบันทกึ GPS ขอ้มลูการ
แท็กทีต่ัง้ตามเสน้ทางการเดนิทางของ
กลอ้งจะถกูบันทกึลงในหน่วยความจํา
ภายในกลอ้ง
ดว้ย Map Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.595) 
คณุสามารถดตํูาแหน่งการถา่ยภาพและ
เสน้ทางการเดนิทางไดบ้นแผนทีท่ีแ่สดง
บนคอมพวิเตอร์

1 ตรวจสอบการต ัง้คา่ [GPS]
 ตรวจสอบวา่ [GPS] ไดต้ัง้เป็น [โหมด 1] 
หรอื [โหมด 2]

2 เลอืก [จดบนัทกึคา่ GPS]

3 ต ัง้คา่ [บนัทกึตาํแหนง่GPS] เป็น 
[เปิด]
 เลอืก [บนัทกึตาํแหนง่GPS] จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

 เลอืก [เปิด] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 [x] จะแสดงขึน้บนแผง LCD

การบนัทกึเสน้ทางการเดนิทาง

ขอ้มลูแผนที ่©2017 ZENRIN

 เมือ่ [GPS] ตัง้คา่เป็น [โหมด 1] ฟังกช์ัน่การบนัทกึ GPS จะทํางานอยา่งตอ่เนือ่ง 
แมข้ณะปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>

 เมือ่ตัง้คา่เป็น [โหมด 2] การปรบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> จะยงัเป็น
การปิดฟังกช์ัน่การบนัทกึ GPS อยา่งไรก็ตาม ฟังกช์ัน่การบันทกึ GPS จะทํางาน
อยา่งตอ่เนือ่งในระหวา่งปิดสวติซอ์ตัโนมตัิ
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การบนัทกึเสน้ทางการเดนิทาง

ขอ้มลูการแท็กตําแหน่งเสน้ทางทีก่ลอ้งไดเ้ดนิทางไปจะถกูบันทกึไวท้ีช่ว่งเวลา
ทีต่ัง้คา่ไวท้ี ่[เวลาปรบัปรงุตาํแหนง่] (น.226) ขอ้มลูจดบันทกึจะถกูบันทกึไว ้
ในหน่วยความจําภายในของกลอ้งโดยเรยีงตามวันที ่ตารางขา้งลา่งแสดงจํานวน
เป็นวันของขอ้มลูทีส่ามารถบันทกึได ้

ความจขุอ้มลูจดบนัทกึตามชว่งเวลาการชีพ้กิดั (โดยประมาณ)

* เมือ่บนัทกึขอ้มลูจดบนัทกึแปดชัว่โมงตอ่วัน

 ขอ้มลูจดบันทกึทีบ่ันทกึไวใ้นหน่วยความจําภายในจะถกูโอนไปเป็นไฟลจ์ด
บันทกึในการด์ (น.230)

 ชือ่ไฟลจ์ดบันทกึวนัทีแ่ละตัวเลข (เชน่ 17051800) ไฟลจ์ดบันทกึหนึง่ไฟล์
จะถกูสรา้งขึน้สําหรับแตล่ะวนั หากเปลีย่นไทมโ์ซน (น.49) ไฟลจ์ดบันทกึ
ใหมจ่ะถกูสรา้งขึน้

 หากหน่วยความจําภายในของกลอ้งเต็ม ไฟลบ์ันทกึทีเ่กา่ทีส่ดุจะถกูลบ แลว้
ขอ้มลูจดบันทกึลา่สดุจะถกูบันทกึ

เมือ่ตัง้คา่ [GPS] เป็น [โหมด 1] กลอ้งจะยังคงรับสญัญาณ GPS เป็นระยะตาม
ปกต ิแมว้า่หลังจากปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> ก็ตาม หากตัง้คา่เป็น 
[โหมด 2] กลอ้งจะยังคงรับสญัญาณ GPS เป็นระยะตามปกต ิแมอ้ยูใ่นระหวา่ง
ปิดสวติซอ์ตัโนมตั ิดงันัน้แบตเตอรีจ่ะหมดเร็วขึน้และจํานวนภาพทีถ่า่ยไดจ้ะลดลง 
นอกจากนี ้เมือ่ [บนัทกึตาํแหนง่GPS] ถกูตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] ชว่งเวลาปรับปรงุ
ทีส่ัน้ลงจะทําใหแ้บตเตอรีห่มดเร็วขึน้
เมือ่คณุไมไ่ดกํ้าลังเดนิทางหรอืเมือ่สญัญาณ GPS ออ่น แนะนําใหต้ัง้คา่ [GPS] 
เป็น [ไมใ่ชง้าน]

บนัทกึขอ้มลูการแท็กพกิดั

ชว่งเวลาปรบัปรงุ ขอ้มลูจดบนัทกึ ชว่งเวลาปรบัปรงุ ขอ้มลูจดบนัทกึ
ทกุวนิาที 4.1 วนั ทกุ 30 ว ิ 100 วัน

ทกุ 5 ว ิ 20 วนั ทกุนาที 100 วัน

ทกุ 10 ว ิ 41 วนั ทกุ 2 นาที 100 วัน

ทกุ 15 ว ิ 61 วนั ทกุ 5 นาที 100 วัน

การใชแ้บตเตอรีร่ะหวา่งการจดบนัทกึ
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การบนัทกึเสน้ทางการเดนิทาง

ขอ้มลูจดบันทกึในหน่วยความจําภายในของกลอ้งสามารถดาวนโ์หลดลงบน
คอมพวิเตอรไ์ดด้ว้ย EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.594) หรอืดาวนโ์หลดจาก
การด์หลังจากโอนขอ้มลูไปยังการด์แลว้
เมือ่คณุใช ้Map Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.595) ในการเปิดไฟลจ์ดบันทกึทีถ่กู
บันทกึลงบนคอมพวิเตอร ์เสน้ทางการเดนิทางของกลอ้งจะแสดงลงบนแผนที่

 การโอนขอ้มลูจดบนัทกึลงบนการด์เพือ่ดาวนโ์หลด
 เมือ่เลอืก [โอนขอ้มลูจดบนัทกึลงบน
การด์] คณุสามารถโอนขอ้มลูจดบันทกึ
ในหน่วยความจําภายในเป็นไฟลจ์ดบันทกึ
ไปยังการด์
โปรดทราบวา่เมือ่ไฟลจ์ดบันทกึถกูโอนไป
ทีก่ารด์แลว้ ขอ้มลูจดบันทกึนัน้จะถกูลบ
จากหน่วยความจําภายในของกลอ้ง

 ไฟลจ์ดบนัทกึทีนํ่าเขา้ไปยงัการด์จะถกูเก็บไวท้ีโ่ฟลเดอร ์“GPS” ในโฟลเดอร ์
“MISC” นามสกลุไฟลจ์ะเป็น “.LOG”

 การเลอืก [ลบขอ้มลูจดบนัทกึ] จะเป็นการลบขอ้มลูจดบนัทกึทีถ่กูบันทกึอยู่
ในหน่วยความจําภายใน การลบขอ้มลูอาจใชเ้วลาประมาณหนึง่นาที

 การนําเขา้ขอ้มลูโดยใชซ้อฟตแ์วร ์EOS
เมือ่กลอ้งเชือ่มตอ่กบัเครือ่งคอมพวิเตอรผ์า่นสายเชือ่มตอ่ (แยกจําหน่าย) 
คณุสามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูจดบนัทกึลงในคอมพวิเตอรไ์ดด้ว้ย EOS Utility 
(ซอฟตแ์วร ์EOS) สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้าน EOS Utility 
(น.596)

การดาวนโ์หลดขอ้มลูจดบนัทกึลงบนคอมพวิเตอร์
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การบนัทกึเสน้ทางการเดนิทาง

 เสารับสญัญาณ GPS จะอยูบ่รเิวณสว่นบนของตัวกลอ้ง ดว้ยเหตนุี ้ขณะทีค่ณุพกพา
กลอ้งไปไหน เชน่ เก็บไวใ้นกระเป๋า เป็นตน้ พยายามใหส้ว่นบนของกลอ้งหนัขึน้
ดา้นบนและไมว่างสิง่ใดทบัลงบนสว่นบนของกลอ้ง

 ตัง้คา่เวลาและวันทีข่องกลอ้งใหแ้มน่ยําทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทําได ้รวมถงึตัง้คา่ไทมโ์ซน
และการปรับเวลาในฤดรูอ้นของสถานทีท่ีถ่า่ยภาพ
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6
การใชง้านข ัน้สงูสําหรบั
ผลลพัธใ์นการถา่ยภาพ

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

 ไอคอน M ทีด่า้นขวาบนของหวัขอ้ของหนา้ หมายถงึฟังกช์ัน่นัน้
สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์(<d>, <s>, 
<f>, <a>, <F>) 

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

 สําหรับฟังกช์ัน่ทีส่ามารถตัง้คา่ไดใ้นแตล่ะโหมดถา่ยภาพ โปรดดู
หนา้ 526

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 ตัวแสดงการโฟกสั 
<o> ในชอ่งมองภาพจะสวา่งขึน้ (ใน
โหมด AF ครัง้เดยีว)

 ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูับแสงจะถกูตัง้คา่
โดยอัตโนมตั ิและแสดงในชอ่งมองภาพ
และบนแผง LCD

3 ตรวจสอบการแสดงคา่
 หากการแสดงคา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่
รรัูบแสงไมก่ะพรบิ จะไดก้ารเปิดรับแสง
มาตรฐาน

4 ถา่ยภาพ
 จัดองคป์ระกอบภาพและกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
จนสดุ

d: โปรแกรมระดบัแสงอตัโนมตั ิ

หากคําอธบิายของโหมดถา่ยภาพปรากฏขึน้บนจอ LCD เมือ่ทําขัน้ตอนที ่1 ใหก้ดปุ่ ม 
<0> เพือ่ซอ่นคําอธบิาย (น.89)
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d: โปรแกรมระดับแสงอตัโนมัติ

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

 หากความเร็วชตัเตอร ์“4000” และ f/number สงูสดุกะพรบิ 
แสดงวา่การเปิดรับแสงมากเกนิไป
ลดความไวแสง ISO หรอืใชฟิ้ลเตอร ์ND (แยกจําหน่าย) 
เพือ่ลดปรมิาณแสงทีเ่ขา้สูเ่ลนส์

ความแตกตา่งระหวา่งโหมด <d> และ <A>
ในโหมด <A> ฟังกช์ัน่ตา่งๆ เชน่ การโฟกสัอตัโนมัต ิและโหมดวดัแสง จะถกูตัง้คา่
โดยอตัโนมัตเิพือ่ป้องกนัภาพเสยี ฟังกช์ัน่ทีค่ณุสามารถตัง้คา่ไดเ้องมจํีากดั ในทาง
กลบักนั ดว้ยโหมด <d> ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูับแสงเทา่นัน้ทีจ่ะถกูตัง้คา่โดย
อตัโนมัต ิคณุสามารถตัง้คา่การโฟกสัอตัโนมัต ิโหมดวดัแสง และฟังกช์ัน่อืน่ๆ ไดเ้อง 
(น.526)

เลือ่นคา่โปรแกรม
 ในโหมดโปรแกรมระดับแสงอตัโนมตั ิคณุสามารถเปลีย่นคา่รว่มของความเร็ว
ชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง (โปรแกรม) ทีถ่กูตัง้คา่อัตโนมัตโิดยกลอ้ง ขณะใชค้า่การ
เปิดรับแสงเดยีวกนั ซึง่เรยีกระบบนีว้า่เลือ่นคา่โปรแกรม

 ในการเลือ่นคา่โปรแกรม กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ จากนัน้หมนุปุ่ ม <6> จน
ไดค้วามเร็วชตัเตอรห์รอืคา่รรูับแสงทีต่อ้งการแสดงขึน้

 เลือ่นคา่โปรแกรมจะถูกยกเลกิอัตโนมัตเิมือ่ระยะเวลาวัดแสง (0) หมดลง (การ
แสดงการตัง้คา่ระดับแสงปิดลง)

 เลือ่นคา่โปรแกรมไมส่ามารถทําไดเ้มือ่ใชแ้ฟลช
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ในโหมดนี ้คณุตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละกลอ้งจะตัง้คา่รรัูบแสงโดยอตัโนมตัเิพือ่
ใหไ้ดก้ารเปิดรับแสงมาตรฐานทีเ่หมาะกับความสวา่งของวตัถ ุซึง่เรยีกระบบนีว้า่
การระบคุา่ความเร็วชตัเตอร ์ความเร็วชตัเตอรท์ีเ่ร็วขึน้สามารถหยดุการเคลือ่นไหว
ของวตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นที ่ความเร็วชตัเตอรท์ีช่า้ลงสามารถสรา้งเอฟเฟคเบลอ 
ทําใหไ้ดก้ารเคลือ่นไหวทีด่นู่าประทับใจ
* <s> หมายถงึ Time value (คา่เวลา)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<s>

2 ต ัง้คา่ความเร็วชตัเตอรท์ ีต่อ้งการ
 ในขณะทีม่องแผง LCD หรอืชอ่งมองภาพ 
ใหห้มนุปุ่ ม <6>

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
 คา่รรัูบแสงจะถกูปรับโดยอตัโนมัติ

4 ตรวจสอบการแสดงผลในชอ่งมอง
ภาพและถา่ยภาพ
 หากการแสดงคา่รรัูบแสงไมก่ะพรบิ จะได ้
การเปิดรับแสงมาตรฐาน

s: ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร์

เบลอจากการเคลือ่นไหว
(ความเร็วชตัเตอรตํ์า่: 1/30 วนิาท)ี

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

 หาก f/number ตํา่สดุกะพรบิ แสดงวา่การเปิดรับแสงนอ้ย
เกนิไป
หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรใ์หตํ้่าลงจนกระท่ัง
คา่รรูับแสงหยดุกะพรบิหรอืปรับความไวแสง ISO ใหส้งูขึน้

 หาก f/number สงูสดุกะพรบิ แสดงวา่การเปิดรับแสงมาก
เกนิไป
หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรใ์หส้งูขึน้จนกระท่ัง
คา่รรูับแสงหยดุกะพรบิหรอืปรับความไวแสง ISO ใหตํ้า่ลง

การแสดงความเร็วชตัเตอร์
ความเร็วชตัเตอรจ์าก “4000” 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) จะทําใหฉ้ากหนา้และฉากหลังอยู่
ภายในการโฟกสัทีรั่บไดน้อ้ยลง
* <f> หมายถงึ Aperture value (คา่รรูับแสง) (การเปิดรรูับแสง)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<f>

2 ต ัง้คา่รรูบัแสงทีต่อ้งการ
 ในขณะทีม่องแผง LCD หรอืชอ่งมองภาพ 
ใหห้มนุปุ่ ม <6>

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
 ความเร็วชตัเตอรจ์ะถกูปรับโดยอตัโนมัติ

4 ตรวจสอบการแสดงผลในชอ่งมอง
ภาพและถา่ยภาพ
 หากการแสดงคา่ความเร็วชตัเตอรไ์มก่ะพรบิ
จะไดก้ารเปิดรับแสงมาตรฐาน

f: ระบคุา่รรูบัแสง

ฉากหนา้และฉากหลังคมชดั
(ใชค้า่รรัูบแสงสงู f/number: f/32)

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

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

 หากความเร็วชตัเตอร ์“4000” กะพรบิ แสดงวา่การเปิดรับแสง
มากเกนิไป
หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ตัง้คา่รรูับแสงใหแ้คบลง (f/number 
สงูขึน้) จนกระทั่งความเร็วชตัเตอรห์ยดุกะพรบิ หรอืปรับคา่
ความไวแสง ISO ใหตํ้า่ลง

การแสดงคา่รรูบัแสง
คา่ f/number ยิง่สงูขึน้ การเปิดรรูับแสงยิง่แคบลง f/number ทีแ่สดงจะแตกตา่งกนั
ขึน้อยูก่บัเลนส ์หากไมม่เีลนสต์ดิอยูก่บัตวักลอ้งเลย คา่รรูับแสงจะแสดงเป็น “00”
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f: ระบคุา่รรัูบแสง

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

กดปุ่ มเชค็ระยะชดัลกึเพือ่ลดขนาดรรัูบแสง
ของเลนสใ์หเ้ป็นการตัง้คา่รรัูบแสงปัจจบุัน 
และเชค็ระยะชดัลกึ (ชว่งโฟกสัทีรั่บได)้

การเช็คระยะชดัลกึN

เมือ่ใช ้Speedlite ภายนอก การกดปุ่ มเช็คระยะชดัลกึของกลอ้งจะเป็นการยงิแสง
แฟลชตัวอยา่ง (เช็คระยะชดัลกึจะไมทํ่างาน)

 f/number ทีส่งูกวา่จะทําใหฉ้ากหนา้และฉากหลังอยูภ่ายในการโฟกสัทีร่ับได ้
มากขึน้ อยา่งไรก็ตาม ชอ่งมองภาพจะดมูดืลง

 ผลของระยะชดัลกึสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนในภาพแบบ Live View ขณะทีค่ณุ
เปลีย่นคา่รรูับแสงและกดปุ่ มเช็คระยะชดัลกึ (น.290)

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

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<a>

2 ต ัง้คา่ความไวแสง ISO (น.170)

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 
<s> เพือ่ดวูา่ระดับการเปิดรับแสงปัจจบุัน
หา่งจากระดับการเปิดรับแสงมาตรฐาน
เทา่ใด

5 ปรบัการเปิดรบัแสงและถา่ยภาพ
 ตรวจสอบตัวแสดงระดับคา่แสงและตัง้
คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงตาม
ตอ้งการ

 หากระดบัการเปิดรับแสงเกนิกวา่ ±3 ระดบั
จากการเปิดรับแสงมาตรฐาน ปลายของ
ตวัแสดงระดับคา่แสงจะแสดง <I> หรอื 
<J>

a: ต ัง้คา่ระดบัแสงดว้ยตนเอง

ความเร็วชตัเตอร์

คา่รรัูบแสง

สญัลักษณ์ระดับการเปิดรับแสง

จดุบง่ชีค้า่แสงมาตรฐาน
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a: ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง

หากตัง้คา่ความไวแสง ISO เป็น A (AUTO) สําหรับการถา่ยภาพแบบตัง้คา่ระดับ
แสงดว้ยตนเอง คณุสามารถปรับการชดเชยแสง (น.245) ไดด้ังนี:้
 [z2: ชดเชยแสง/AEB]
 ภายใต ้[8C.Fn III-4: ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง] ใช ้[ : ชดเชย
แสง (กดแช ่หมนุ )] (น.502)

 การควบคมุทันใจ (น.61)

การชดเชยแสงเมือ่ใช ้ISO อตัโนมตั ิ

 หาก ISO อัตโนมัตถิกูตัง้คา่ การตัง้คา่ความไวแสง ISO จะปรับเปลีย่นเพือ่ใหไ้ด ้
การเปิดรับแสงมาตรฐานดว้ยความเร็วชตัเตอรแ์ละรรูับแสงทีต่ัง้คา่ไว ้ดงันัน้ คณุ
อาจไมไ่ดผ้ลของการเปิดรับแสงตามทีต่อ้งการ ในกรณีนี ้ใหต้ัง้คา่ชดเชยระดับแสง

 การเปิดรับแสงทีต่ัง้คา่ไวจ้ะไมถ่กูใชก้บัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 ภายใต ้[z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ หากเครือ่งหมายถกู [X] สําหรับ 
[ปิดในโหมด M หรอื B] ถูกยกเลกิ ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมัตสิามารถตัง้คา่ได ้
แมใ้นโหมด <a> (น.194)

 เมือ่ตัง้คา่กลอ้งไปทีโ่หมด <a> + ISO อตัโนมตั ิ+ <q> (วัดแสงประเมนิ
ทัง้ภาพ) และ [8C.Fn I-8: โหมดวดัแสงทีล็่อค AE หลงัโฟกสั] ถกูตัง้คา่ไป
ทีก่ารตัง้คา่เริม่ตน้ (น.474) การกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไวค้รึง่หนึง่จะล็อคความไวแสง 
ISO หลังโฟกสัไดด้ว้ย AF ครัง้เดยีว

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

 หากใชก้ารชดเชยแสง (น.245) ในโหมด <d>, <s> หรอื <f> ปรมิาณ
การชดเชยแสงทีตั่ง้ไวแ้ลว้จะยังคงถกูรักษาไวเ้มือ่เปลีย่นโหมดถา่ยภาพเป็น <a> 
ดว้ย ISO อตัโนมตัทิีต่ัง้ไว ้

 ดว้ยการตัง้คา่ ISO อตัโนมัตแิละ [8C.Fn I-1: ระดบัข ัน้ในการต ัง้คา่ระดบั
แสง] ตัง้คา่เป็น [1/2 ระดบั] การชดเชยแสง 1/2 ระดับ จะถูกใชก้บัความไวแสง 
ISO (1/3 ระดับ) และความเร็วชตัเตอร ์อยา่งไรก็ตาม ความเร็วชตัเตอรท์ีแ่สดงจะ
ไมเ่ปลีย่นแปลง
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คณุสามารถเลอืกหนึง่ในสีว่ธิเีพือ่วดัความสวา่งของวตัถ ุในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน 
การวัดแสงประเมนิทัง้ภาพจะถกูตัง้คา่โดยอัตโนมัต ิ(ในโหมด <8: y> การ
วัดแสงเฉลีย่หนักกลางภาพจะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัต)ิ

1 กดปุ่ ม <q> (9)

2 เลอืกโหมดวดัแสง
 ในขณะทีม่องแผง LCD หรอืในชอ่งมอง
ภาพ ใหห้มนุปุ่ ม <6> หรอื <5>

q: วดัแสงประเมนิท ัง้ภาพ
w: วดัแสงบางสว่น
r: วดัแสงแบบจดุ
e: วดัแสงเฉลีย่หนกักลางภาพ

q: วดัแสงประเมนิท ัง้ภาพ
โหมดวัดแสงซึง่เหมาะสําหรับการถา่ยภาพท่ัวไปหรอื
แมแ้ตว่ัตถทุีย่อ้นแสง กลอ้งจะปรับการเปิดรับแสงโดย
อัตโนมัตเิพือ่ใหเ้หมาะสมกบัฉาก

w วดัแสงบางสว่น
ไดผ้ลดใีนทีซ่ ึง่บรเิวณโดยรอบวตัถมุแีสงสวา่งมากกวา่
วัตถจุากแสงดา้นหลัง ฯลฯ การวัดแสงบางสว่นครอบคลมุ
พืน้ทีป่ระมาณ 6.5% ของบรเิวณกลางชอ่งมองภาพ

q การเลอืกโหมดวดัแสงN
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q การเลอืกโหมดวัดแสงN

r วดัแสงแบบจดุ
ไดผ้ลดเีมือ่วดัแสงเฉพาะจดุของวตัถหุรอืฉากทีถ่า่ย วดัแสง
แบบจดุครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 3.2% ของบรเิวณกลาง
ชอ่งมองภาพ รอบวงการวดัแสงแบบจดุจะถกูแสดงใน
ชอ่งมองภาพ

e วดัแสงเฉลีย่หนกักลางภาพ
การวดัแสงจะถกูเฉลีย่ทัว่ทัง้ฉากโดยเนน้หนักขึน้ทีตํ่าแหน่ง
กลางชอ่งมองภาพ

 ตามคา่เริม่ตน้ กลอ้งจะตัง้คา่การเปิดรับแสงดังนี ้เมือ่ใช ้<q> (วดัแสงประเมนิ
ทัง้ภาพ) การกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไวค้รึง่หนึง่จะล็อคการตัง้คา่การเปิดรับแสง (ล็อค 
AE) หลังโฟกสัไดด้ว้ย AF ครัง้เดยีว ในโหมด <w> (วัดแสงบางสว่น), <r> 
(วัดแสงแบบจุด) และ <e> (วัดแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ) การเปิดรับแสงจะถกู
ตัง้คา่ในจังหวะทีถ่า่ยภาพ (การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่จะไมล็่อคการเปิดรับแสง)

 โดยใช ้[8C.Fn I-8: โหมดวดัแสงทีล็่อค AE หลงัโฟกสั] คณุสามารถตัง้คา่
วา่จะล็อคหรอืไมล็่อคการเปิดรับแสง (ล็อค AE) เมือ่โฟกสัไดด้ว้ย AF ครัง้เดยีว 
(น.474)
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การชดเชยแสงสามารถปรับระดับคา่แสงมาตรฐานทีต่ัง้คา่โดยกลอ้งใหส้วา่งขึน้ 
(เพิม่การเปิดรับแสง) หรอืมดืลง (ลดการเปิดรับแสง)
การชดเชยแสงสามารถตัง้คา่ไดใ้นโหมดถา่ยภาพ <d>, <s> และ <f> 
ถงึแมว้า่คณุสามารถตัง้คา่การชดเชยแสงไดถ้งึ ±5 ระดบัโดยปรับทลีะ 1/3 ระดบั
สําหรับการถา่ยโดยใชช้อ่งมองภาพ ตัวแสดงการชดเชยแสงในชอ่งมองภาพและ
บนแผง LCD สามารถแสดงการตัง้คา่ไดเ้พยีง ±3 ระดับ หากคณุตอ้งการปรับ
การตัง้คา่การชดเชยแสงเกนิ ±3 ระดับ ใหใ้ชก้ารควบคมุทันใจ (น.61) หรอืทํา
ตามคําแนะนําเกีย่วกบั [z2: ชดเชยแสง/AEB] ในหนา้ 247
หากตัง้คา่ทัง้โหมด <a> และ ISO อัตโนมัต ิโปรดดหูนา้ 242 เพือ่ปรับการ
ชดเชยแสง

1 ตรวจสอบคา่แสง
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ (0) และ
ตรวจสอบตัวแสดงระดับคา่แสง

2 ปรบัปรมิาณการชดเชย
 ในขณะทีม่องชอ่งมองภาพหรอืแผง LCD 
ใหห้มนุปุ่ ม <5>

 หากไมส่ามารถตัง้คา่ได ้ใหป้รับสวติซ ์
<R> ลงทางดา้นลา่ง จากนัน้หมนุ
ปุ่ ม <5>

 สําหรับการปรับการชดเชยแสง ไอคอน 
<O> จะแสดงในชอ่งมองภาพและบน
แผง LCD

3 ถา่ยภาพ
 หากตอ้งการยกเลกิการชดเชยแสง ให ้
ปรับตัวแสดงระดบัคา่แสง <h/N> ไปตรง
จดุบง่ชีค้า่แสงมาตรฐาน (<a/C>)

O การต ัง้คา่การชดเชยแสงตามทีต่อ้งการN

เพิม่การเปิดรับแสงเพือ่ใหภ้าพ
สวา่งขึน้

ลดการเปิดรับแสงเพือ่ใหภ้าพ
มดืลง
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O การตัง้คา่การชดเชยแสงตามทีต่อ้งการN

 สําหรับการถา่ยภาพแบบ Live View และการถา่ยภาพเคลือ่นไหว จะสามารถปรับ
การชดเชยแสงไดเ้พยีง ±3 ระดับเทา่นัน้

 หากตัง้คา่ [z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ (น.194) ไวเ้ป็นอยา่งอืน่นอก
เหนอืจาก [ไมใ่ชง้าน] ภาพอาจยงัดสูวา่งอยูถ่งึแมจ้ะตัง้คา่ปรับลดการชดเชยแสง
สําหรับภาพมดื

 ระดับการชดเชยแสงทีต่ัง้คา่ไวจ้ะไมใ่ชก้บัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 ปรมิาณการชดเชยแสงแฟลชจะยังคงอยูแ่มว้า่คณุจะปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่
<2>

 หลังจากตัง้คา่ปรมิาณการชดเชยแสง คณุสามารถเลือ่นสวติซ ์<R> ลงดา้น
ลา่งเพือ่ป้องกนัการเปลีย่นปรมิาณการชดเชยแสงโดยไมต่ัง้ใจ

 หากปรมิาณการชดเชยแสงเกนิกวา่ ±3 ระดับ ปลายของตวัแสดงระดบัคา่แสงจะ
แสดง <I> หรอื <J>

 ดว้ย [8C.Fn I-7: ยกเลกิชดเชยแสงอตัโนมตั]ิ คณุสามารถตัง้คา่วา่จะยกเลกิ
การตัง้คา่การชดเชยแสงหรอืไมเ่มือ่ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> (น.474)
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ดว้ยการปรับเปลีย่นความเร็วชตัเตอร ์คา่รรัูบแสง หรอืความไวแสง ISO โดย
อัตโนมตั ิคณุสามารถถา่ยภาพคร่อมการเปิดรับแสงภายใน ±3 ระดับโดยปรับ
เพิม่ทลีะ 1/3 ระดับแบบตอ่เนือ่งสามภาพ ซึง่เรยีกระบบนีว้า่การถา่ยภาพคร่อม
*  AEB หมายถงึ Auto Exposure Bracketing (การถา่ยภาพครอ่มการเปิดรับแสงอัตโนมัต)ิ

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

AEB] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ปรบัชว่ง AEB
 หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ปรับชว่ง AEB 
การกดปุ่ ม <Y> <Z> ใหค้ณุสามารถ
ตัง้คา่ปรมิาณการชดเชยแสงได ้

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ตัง้คา่
 เมือ่คณุออกจากเมนู ชว่ง AEB จะแสดง
บนแผง LCD

3 ถา่ยภาพ
 ถา่ยภาพครอ่มสามภาพโดยใชโ้หมดขับ
เคลือ่นทีต่ัง้คา่ไวต้ามลําดับดังนี:้ การเปิด
รับแสงมาตรฐาน ลดการเปิดรับแสง และ
เพิม่การเปิดรับแสง

 การถา่ยภาพครอ่มจะไมถ่กูยกเลกิโดย
อตัโนมัต ิหากตอ้งการยกเลกิ ใหทํ้าตาม
ขัน้ตอนที ่2 เพือ่ปิดการแสดงชว่ง AEB

h การถา่ยภาพครอ่มการเปิดรบัแสงอตัโนมตั ิ(AEB)N

ชว่ง AEB

คา่แสงมาตรฐาน

คา่แสงเพิม่ขึน้

คา่แสงลดลง
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h การถา่ยภาพครอ่มการเปิดรับแสงอตัโนมัต ิ(AEB)N

หากตัง้คา่ [z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ (น.194) ไวเ้ป็นอยา่งอืน่นอกเหนอื
จาก [ไมใ่ชง้าน] ผลของ AEB อาจลดนอ้ยลง

 ระหวา่งการถา่ยภาพครอ่ม <A> จะกะพรบิในชอ่งมองภาพ
 หากโหมดขับเคลือ่นตัง้คา่เป็น <u> หรอื <B> ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรส์ามครัง้
สําหรับแตล่ะภาพ เมือ่ตัง้คา่ <o> <i> หรอื <M> และคณุกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงจนสดุ ภาพถา่ยครอ่มสามภาพจะถกูถา่ยอยา่งตอ่เนือ่ง และกลอ้งจะหยดุการ
ถา่ยอตัโนมัต ิเมือ่ตัง้คา่ <Q> หรอื <k> ภาพถา่ยครอ่มสามภาพจะถกูถา่ย
อยา่งตอ่เนือ่ง หลังจากรอ 10 วนิาท ีหรอื 2 วนิาท ีเมือ่ตัง้คา่ <q> กลอ้งจะ
ถา่ยครอ่มสามภาพคณูดว้ยจํานวนภาพทีต่ัง้คา่ดว้ย [ต ัง้เวลา: ตอ่เนือ่ง] ตดิตอ่
กนัหลังจากรอ 10 วนิาที

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

 การถ่ายภาพครอ่มไมส่ามารถใชก้บัแฟลช เปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์หรอืเมือ่
ตัง้คา่ลดจุดรบกวนถา่ยหลายภาพหรอืโหมด HDR

 การถ่ายภาพครอ่มจะถูกยกเลกิโดยอตัโนมัตหิากคณุทําสิง่ใดตอ่ไปนี:้ ปรับสวติซ์
เปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> สลับไปยังการถา่ยภาพเคลือ่นไหว หรอืเมือ่ชารจ์
แฟลชเต็มแลว้
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คณุสามารถล็อคการเปิดรับแสงเมือ่ตอ้งการตัง้คา่โฟกสัและการเปิดรับแสงแยกกนั 
หรอืเมือ่คณุตอ้งการถา่ยภาพหลายภาพดว้ยการเปิดรับแสงเทา่กัน กดปุ่ ม <A> 
เพือ่ล็อคการเปิดรับแสง จากนัน้จัดองคป์ระกอบภาพและถา่ยภาพ เรยีกระบบนีว้า่
การล็อค AE ซึง่ไดผ้ลดสํีาหรับการถา่ยภาพวัตถยุอ้นแสง เป็นตน้

1 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
 การตัง้คา่การเปิดรับแสงจะแสดงขึน้มา

2 กดปุ่ ม <A> (0)
 ไอคอน <A> จะสวา่งขึน้ในชอ่งมองภาพ
เพือ่บง่บอกวา่การตัง้คา่การเปิดรับแสงถกู
ล็อคไว ้(ล็อค AE)

 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <A> การตัง้คา่
การเปิดรับแสงในปัจจบุันจะถกูล็อค

3 จดัองคป์ระกอบภาพและถา่ยภาพ
 เมือ่คณุตอ้งการถา่ยภาพเพิม่เตมิในขณะที่
คงการล็อค AE ไว ้ใหก้ดปุ่ ม <A> คา้ง
ไวแ้ละกดปุ่ มชตัเตอรเ์พือ่ถา่ยภาพตอ่ไป

* เมือ่ตัง้คา่โหมด <q> และปรับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนสไ์ปที ่<MF> การล็อค 
AE จะใชก้บัการเปิดรับแสงโดยเนน้หนักทีจุ่ดโฟกสัอัตโนมัตจิุดกลาง

A การล็อคการเปิดรบัแสงเพือ่ถา่ยภาพ (ล็อค AE)N

ผลการล็อค AE

โหมดวดัแสง 
(น.243)

วธิกีารเลอืกจดุ AF (น.136, 137)
เลอืกอตัโนมตั ิ เลอืกดว้ยตนเอง

q ปรับใชล็้อค AE ทีจุ่ด AF ทีจั่บ
โฟกสัได ้ ปรับใชล็้อค AE ทีจ่ดุ AF ทีเ่ลอืก

wre ปรับใชล็้อค AE ทีจุ่ด AF กึง่กลาง

การล็อค AE ไมส่ามารถใชง้านไดก้บัการเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์
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ในโหมดนี ้ชตัเตอรจ์ะเปิดอยูต่ลอดระยะเวลาทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ และ
จะปิดเมือ่คณุปลอ่ยปุ่ มชตัเตอร ์เทคนคิการถา่ยภาพนีเ้รยีกวา่ “การเปิดหนา้กลอ้ง
คา้งชตัเตอร”์ ใชเ้ปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรสํ์าหรับฉากกลางคนื พล ุทอ้งฟ้า หรอื
วัตถอุืน่ๆ ทีต่อ้งการการเปิดรับแสงนาน

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<F>

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

3 ถา่ยภาพ
 การเปิดรับแสงจะดําเนนิตอ่เนือ่งไปตลอด
ระยะเวลาทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ

 เวลาเปิดรับแสงทีใ่ชไ้ปจะแสดงบนแผง 
LCD

F: การเปิดรบัแสงเป็นเวลานาน (Bulb)

เวลาเปิดรับแสงทีใ่ชไ้ป

 อยา่หนักลอ้งไปทางแหลง่แสงทีส่วา่งจา้ เชน่ ดวงอาทติย ์หรอืแสงจา้ทีเ่กดิจาก
ฝีมอืมนุษย ์การกระทําเชน่นีอ้าจทําใหเ้ซนเซอรภ์าพหรอืสว่นประกอบภายในของ
กลอ้งเสยีหายได ้

 การเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรเ์ป็นเวลานานจะทําใหเ้กดิจดุรบกวนในภาพมากกวา่
ปกติ

 หากตัง้คา่ไวท้ี ่ISO อตัโนมัต ิISO 400 จะถกูตัง้คา่ (น.172)
 เมือ่ถา่ยภาพดว้ยการเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรโ์ดยไมใ่ชตั้วตัง้เวลาคา้งชตัเตอรไ์ว ้
หากคณุใชทั้ง้ตัวตัง้เวลาและล็อคกระจกขึน้ ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรจ์นสดุคา้งไว ้(สําหรับ
เวลาทีต่ัง้เวลาไว ้+ เวลาเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร)์ หากคณุปลอ่ยปุ่ มชตัเตอร์
ระหวา่งการตัง้เวลานับถอยหลัง จะมเีสยีงล่ันชตัเตอรแ์ตจ่ะไมม่กีารถา่ยภาพเกดิขึน้ 
หากคณุใชง้านตัง้เวลาคา้งชตัเตอรภ์ายใตส้ภาวะการถา่ยภาพเดยีวกนั คณุไมต่อ้ง
กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุคา้งไว ้
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F: การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (Bulb)

คณุสามารถตัง้เวลาเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรล์ว่งหนา้ได ้ดว้ยฟังกช์ัน่ตัง้เวลา
คา้งชตัเตอร ์คณุไมจํ่าเป็นตอ้งกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไวร้ะหวา่งการเปิดหนา้กลอ้ง
คา้งชตัเตอร ์ซึง่จะลดการสัน่ของกลอ้ง
การตัง้เวลาคา้งชตัเตอรส์ามารถตัง้คา่ไดใ้น <F> (การเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร)์ 
เทา่นัน้ ไมส่ามารถตัง้คา่ (หรอืจะไมทํ่างาน) ในโหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

1 เลอืก [ต ัง้เวลาคา้งชตั.]
 ภายใตแ้ท็บ [z4] เลอืก [ต ัง้เวลา
คา้งชตั.] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

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

H ต ัง้เวลาคา้งชตัเตอรN์

 ดว้ยฟังกช์ัน่ [z3: ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน] คณุสามารถลด
จดุรบกวนทีเ่กดิขึน้ขณะเปิดรับแสงนาน (น.197)

 สําหรับการเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งและตัง้เวลาคา้ง
ชตัเตอร ์คณุยังสามารถใชง้านรว่มกบัการถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้ (น.265) ได ้

 คณุยังสามารถถา่ยภาพแบบเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรด์ว้ยรโีมทสวติซ ์รุน่ RS-80N3
(แยกจําหน่าย) หรอืตวัควบคมุรโีมทตัง้เวลา รุน่ TC-80N3 (แยกจําหน่าย, น.276)

 คณุยงัสามารถใชต้วัควบคมุรโีมท รุน่ RC-6 (แยกจําหน่าย, น.271) หรอืรโีมท
คอนโทรลแบบไรส้าย รุน่ BR-E1 (แยกจําหน่าย, น.273) สําหรับถา่ยภาพดว้ย
การเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์เมือ่คณุกดปุ่ มสง่สญัญาณของตัวควบคมุรโีมท 
เปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรจ์ะเริม่ขึน้ทนัท ีหรอือกี 2 วนิาทใีหห้ลัง กดปุ่ มอกีครัง้
เพือ่หยดุการทํางานเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์
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F: การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (Bulb)

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 <H> จะแสดง
บนแผง LCD

5 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ แลว้การเปิดหนา้
กลอ้งคา้งชตัเตอรจ์ะเริม่ขึน้และตอ่เนือ่ง
ไปจนหมดเวลาทีต่ัง้ไว ้

 ระหวา่งการถา่ยภาพดว้ยการตัง้เวลาคา้ง
ชตัเตอร ์<H> จะกะพรบิ

 การยกเลกิการตัง้เวลา ตัง้คา่ [ไมใ่ชง้าน] 
ในขัน้ตอนที ่2

ตัง้เวลาคา้งชตัเตอร์

เวลาเปิดรับแสงทีใ่ชไ้ป

 ในขณะทีกํ่าลงัใชก้ารตัง้เวลาคา้งชตัเตอร ์หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรจ์นสดุและปลอ่ย
ชตัเตอร ์การเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรจ์ะหยดุทํางาน

 หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรจ์นสดุคา้งไวห้ลังเริม่ตน้การเปิดรับแสง การเปิดหนา้กลอ้ง
คา้งชตัเตอรจ์ะทํางานตอ่แมก้ารตัง้เวลาเปิดรับแสงจะหมดลง (การเปิดหนา้กลอ้ง
คา้งชตัเตอรจ์ะไมห่ยดุโดยอตัโนมตัเิมือ่เวลาเปิดรับแสงทีต่ัง้ไวห้มดลง)

 หากตัง้คา่โหมดขับเคลือ่นเป็น <q> (ตัง้เวลา: ตอ่เนือ่ง) จะไมส่ามารถตัง้คา่
การตัง้เวลาคา้งชตัเตอรไ์ด ้

 การกระทําสิง่ใดตอ่ไปน้ีจะยกเลกิการตัง้เวลาคา้งชตัเตอร ์(กลับเป็น [ไมใ่ชง้าน]): 
ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> เปลีย่นแบตเตอรี ่เปลีย่นการด์ สลับไปยัง
การถ่ายภาพเคลือ่นไหว หรอืเปลีย่นเป็นโหมดถา่ยภาพอืน่นอกเหนอืจาก <F>
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คณุสามารถถา่ยภาพนิง่โดยลดการสญูเสยีรายละเอยีดของภาพบรเิวณสวา่งและ
บรเิวณมดืใหเ้ป็นโทนสชีว่งไดนามกิสงู แมใ้นฉากทีม่คีวามเปรยีบตา่งสงูก็ตาม 
การถา่ยภาพ HDR ไดผ้ลดสํีาหรับการถา่ยภาพววิและสิง่ไมม่ชีวีติทีห่ยดุนิง่
ฟงักช์ ัน่การถา่ยภาพ HDR จะถา่ยภาพอยา่งตอ่เนือ่งสามภาพดว้ยคา่แสง
ทีแ่ตกตา่งกนั (คา่แสงมาตรฐาน คา่แสงตํา่ และคา่แสงสงู) แลว้จงึรวมท ัง้
สามภาพเขา้ดว้ยกนัโดยอตัโนมตั ิภาพถา่ย HDR จะถกูบนัทกึเป็นภาพ 
JPEG
* HDR หมายถงึ High Dynamic Range (ชว่งรับแสงสงูพเิศษ)

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

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

 การเลอืก [อตัโนมตั]ิ จะทําใหช้ว่งไดนามกิ
ถกูตัง้คา่อตัโนมัต ิขึน้อยูก่ับโทนสโีดยรวม
ของภาพ

 ตวัเลขยิง่มากขึน้ ชว่งไดนามกิจะกวา้งขึน้
 หากตอ้งการออกจากการถา่ยภาพ HDR 
เลอืก [ปิด HDR]

3 ต ัง้คา่ [ลกูเลน่]
 เลอืกลกูเลน่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

w: การถา่ยภาพ HDR (ชว่งไดนามกิสงู)N
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w: การถา่ยภาพ HDR (ชว่งไดนามกิสงู)N

 P: สธีรรมชาติ
สําหรับภาพทีม่ชีว่งโทนสกีวา้ง ซึง่รายละเอยีดสว่นทีเ่ป็นบรเิวณสวา่งและสว่น
ทีเ่ป็นเงาอาจหายไป บรเิวณสวา่งและบรเิวณเงาทีทํ่าใหภ้าพขาดรายละเอยีด
จะลดลง

 A: ศลิปะมาตรฐาน
บรเิวณสวา่งและบรเิวณเงาทีทํ่าใหภ้าพขาดรายละเอยีดจะลดลงมากกวา่การ
ใช ้[สธีรรมชาต]ิ ความเปรยีบตา่งจะตํา่ลง และการไลร่ะดับสจีะแบนลงเพือ่
ใหภ้าพดคูลา้ยภาพวาด เคา้โครงของวัตถจุะมขีอบสวา่ง (หรอืมดื)

 B: ศลิปะ สสีดใส
สจีะอิม่ตัวมากกวา่ดว้ย [ศลิปะมาตรฐาน] และมคีวามเปรยีบตา่งตํา่และการ
ไลร่ะดับสทีีแ่บนจะใหล้กูเลน่ทีเ่ป็นศลิปะกราฟิก

 C: ศลิปะ คมเขม้
สจีะมคีวามอิม่ตัวมากทีส่ดุ ทําใหว้ตัถดุนููนและภาพดเูหมอืนภาพวาดสน้ํีามัน

 D: ศลิปะ ลายนูน
ความอิม่ตวัของส ีความสวา่ง ความเปรยีบตา่ง และการไลร่ะดบัสจีะลดลง เพือ่
ทําใหภ้าพดแูบน ภาพดซูดีและเกา่ เคา้โครงของวตัถจุะมขีอบสวา่ง (หรอืมดื)

ลกูเลน่

ศลิปะ
มาตรฐาน

ศลิปะ
สสีดใส

ศลิปะ
คมเขม้

ศลิปะ 
ลายนูน

ความอิม่ตวัของสี มาตรฐาน สงู สงูขึน้ ตํา่

เนน้เสน้ขอบ มาตรฐาน ออ่น เขม้ เขม้ขึน้

ความสวา่ง มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน ทีม่ดื

โทน แบน แบน แบน แบนลง

แตล่ะลกูเลน่จะถกูปรับใช ้ขึน้อยูก่บัลักษณะของรปูแบบภาพทีต่ัง้คา่ไวเ้ป็นปัจจุบัน 
(น.176)
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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] จะถา่ยภาพ HDR 
ตอ่เนือ่งจนกระทั่งการตัง้คา่ในขัน้ตอนที ่2 
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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w: การถา่ยภาพ HDR (ชว่งไดนามกิสงู)N

 คณุไมส่ามารถเลอืกคณุภาพของภาพแบบ RAW หรอื RAW+JPEG ได ้หากมี
การตัง้คา่ RAW หรอื RAW+JPEG จะไมส่ามารถตัง้คา่โหมด HDR ได ้

 การถา่ยภาพ HDR ไมส่ามารถใชง้านรว่มกบัการขยายความไวแสง ISO (L, H1, H2) 
การถ่ายภาพ HDR สามารถทําไดภ้ายในชว่ง ISO 100 - ISO 40000 (แตกตา่ง
กนัไปขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ [ตํา่สดุ] และ [สงูสดุ] สําหรับ [ขอบเขตไวแสง ISO])

 แฟลชจะไมทํ่างานระหวา่งการถา่ยภาพ HDR
 การถ่ายภาพ HDR จะตัง้คา่ [ปิดใชง้าน] ตอ่ไปนีโ้ดยอตัโนมัต:ิ [แกไ้ขความ
คลาดสว่น] ภายใต ้[z1: แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส]์ [z2: ปรบั
แสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ และ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง]

 ไมส่ามารถตัง้คา่ถา่ยภาพครอ่มได ้
 หากคณุถา่ยภาพวตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นไหว วตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นไหวนัน้อาจมรีอ่งรอย
หลงเหลอือยู่

 ในการถา่ยภาพ HDR ภาพ 3 ภาพถกูถา่ยดว้ยความเร็วชตัเตอรท์ีต่า่งกนัทีต่ัง้คา่
อตัโนมัต ิดังนัน้ แมว้า่ในโหมดถา่ยภาพ <s> และ <a> ความเร็วชตัเตอร์
จะถกูปรับตามความเร็วชตัเตอรท์ีค่ณุตัง้คา่

 ตัง้คา่ความไวแสง ISO ใหส้งู เพือ่ป้องกนัการสัน่ของกลอ้ง
 คณุสามารถตัง้คา่กลอ้งใหแ้สดง <z> ในชอ่งมองภาพและบนแผง LCD เมือ่
โหมด HDR ถกูตัง้คา่ (น.489)
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w: การถา่ยภาพ HDR (ชว่งไดนามกิสงู)N

 เมือ่ถ่ายภาพ HDR โดย [ปรบัแนวอตัโนมตั]ิ ตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] ขอ้มลูการ
แสดงจดุ AF (น.397) และขอ้มลูการลบภาพฝุ่ น (น.452) จะไมถ่กูผนวกลงในภาพ

 หากคณุดําเนนิการถา่ยภาพ HDR แบบใชม้อืถอืกลอ้งโดยตัง้คา่ [ปรบัแนว
อตัโนมตั]ิ เป็น [ใชง้าน] ขอบภาพจะถกูตัดออกเล็กนอ้ยและความละเอยีดจะ
ลดนอ้ยลง นอกจากนี ้หากภาพไมส่ามารถปรับแนวไดอ้ยา่งเหมาะสมเนือ่งจาก
กลอ้งสัน่ ฯลฯ การปรับแนวอตัโนมัตอิาจไมม่ผีล โปรดทราบวา่ในการถา่ยภาพที่
มกีารตัง้คา่การเปิดรับแสงทีส่วา่ง (หรอืมดื) มากเกนิไป การปรับแนวอตัโนมตัิ
อาจไมส่ามารถทํางานไดอ้ยา่งเหมาะสม

 หากคณุดําเนนิการถา่ยภาพ HDR แบบใชม้อืถอืกลอ้งโดยตัง้คา่ [ปรบัแนว
อตัโนมตั]ิ เป็น [ไมใ่ชง้าน] ภาพ 3 ภาพอาจไมไ่ดรั้บการปรับแนวอยา่งเหมาะสม
และลกูเลน่ HDR อาจมผีลลดลง แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง

 การปรับแนวภาพอัตโนมัตอิาจทํางานไดไ้มเ่หมาะสมสําหรับลวดลายซํ้าๆ (ตาขา่ย 
ลายเสน้ ฯลฯ) หรอืภาพทีเ่รยีบแบน มโีทนสเีดยีว

 กลอ้งอาจไมส่ามารถสรา้งการไลร่ะดบัสขีองทอ้งฟ้าหรอืผนังสขีาวใหมอ่ยา่ง
ถกูตอ้งได ้สผีดิเพีย้น คา่แสงทีไ่มส่มํา่เสมอ หรอืจุดรบกวนอาจปรากฏขึน้

 การถ่ายภาพ HDR ใตแ้สงไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอืไฟ LED อาจสง่ผลใหบ้รเิวณ
ทีโ่ดนแสงไฟเกดิการแสดงสไีมเ่ป็นธรรมชาติ

 ดว้ยการถา่ยภาพ HDR ภาพจะถกูรวมกนั แลว้บันทกึลงในการด์ อาจตอ้งใชเ้วลา
สกัครู ่ระหวา่งกําลังประมวลผลภาพ ขอ้ความ “buSY” จะปรากฏขึน้ในชอ่งมอง
ภาพและในแผง LCD และคณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพตอ่ไปไดจ้นกวา่การประมวล
ผลภาพจะเสร็จสมบรูณ์

 หากคณุตัง้คา่การถ่ายภาพ HDR จากนัน้เปลีย่นเป็นการถ่ายภาพเคลือ่นไหว 
การตัง้คา่ถา่ยภาพ HDR อาจถกูลบ (การตัง้คา่ [ปรบัชว่งการรบัแสง] อาจถกู
สลบัเป็น [ปิด HDR])
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คณุสามารถถา่ยภาพสองถงึเกา้ภาพเพือ่ทีจ่ะรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นภาพเดยีว 
ดว้ยการถา่ยภาพแบบ Live View (น.289) คณุสามารถเห็นวธิกีารรวมภาพได ้
ในเวลาจรงิเมือ่คณุถา่ยภาพซอ้น

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

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

3 ต ัง้คา่ [ควบคมุถา่ยภาพซอ้น]
 เลอืกวธิคีวบคมุการถา่ยภาพซอ้นทีต่อ้งการ
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เตมิแตง่
คา่แสงของภาพเดีย่วแตล่ะภาพทีถ่า่ยจะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ใหต้ัง้คา่การชดเชย
แสงเป็นลบตาม [จํานวนภาพ] โปรดทําตามคําแนะนําเบือ้งตน้ดา้นลา่งนีเ้พือ่
ตัง้คา่ปรมิาณการชดเชยแสง
คาํแนะนําในการต ัง้คา่การชดเชยแสงตามจํานวนภาพ
สองภาพ: -1 ระดับ, สามภาพ: -1.5 ระดับ, สีภ่าพ: -2 ระดับ

 เฉลีย่
การชดเชยแสงเป็นลบจะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัตติาม [จํานวนภาพ] ขณะที่
คณุถา่ยภาพซอ้น หากคณุถา่ยภาพซอ้นในฉากเดยีวกนั การเปิดรับแสงพืน้หลงั
ของวตัถจุะถกูควบคมุโดยอัตโนมัตเิพือ่ใหไ้ดค้า่แสงมาตรฐาน

P การถา่ยภาพซอ้นN
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P การถา่ยภาพซอ้นN

4 ต ัง้คา่ [จํานวนภาพ]
 เลอืกจํานวนภาพ 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
ซอ้นจะดําเนนิตอ่ไปจนกวา่จะปรับการตัง้คา่
ในขัน้ตอนที ่2 เป็น [ไมใ่ชง้าน]

6 ถา่ยภาพแรก
 ภาพทีถ่า่ยจะแสดงขึน้
 ไอคอน <P> จะกะพรบิ
 คณุสามารถตรวจสอบจํานวนภาพทีเ่หลอื
ไดใ้นวงเล็บ [  ] ทีแ่สดงในชอ่งมองภาพ
หรอืบนหนา้จอ

 การกดปุ่ ม <x> ทําใหค้ณุสามารถดู
ภาพทีถ่า่ยได ้(น.263)

จํานวนภาพทีเ่หลอื
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P การถา่ยภาพซอ้นN

7 ถา่ยภาพตอ่ไป
 ภาพทีถ่า่ยโดยการทําภาพซอ้นจะแสดงขึน้
 เมือ่ทําการถา่ยภาพแบบ Live View ภาพ
ทีซ่อ้นรวมกนัจนถงึปัจจบุันจะแสดงขึน้ 
ดว้ยการกดปุ่ ม <B> คณุสามารถแสดง
เฉพาะภาพแบบ Live View

 การถา่ยภาพซอ้นจะสิน้สดุลงเมือ่ครบ
จํานวนภาพทีต่ัง้คา่ไว ้เมือ่ใชก้ารถา่ยภาพ
ตอ่เนือ่ง หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไว ้
การถา่ยภาพจะหยดุลงหลงัจากครบจํานวน
ภาพทีต่ัง้คา่ไว ้

 ในขณะถ่ายภาพ คณุสามารถกดปุ่ ม <x> เพือ่ตรวจดภูาพซอ้นทีส่รา้งขึน้จนถงึ
ปัจจุบนัหรอืลบภาพเดีย่วภาพสดุทา้ยได ้(น.263)

 ขอ้มลูการถา่ยภาพสําหรับภาพลา่สดุจะถกูบันทกึและเพิม่ลงในภาพซอ้น

 กลอ้งจะบันทกึเฉพาะภาพซอ้นเทา่นัน้ ภาพทีถ่า่ยเพือ่ทําภาพซอ้นในขัน้ตอนที ่6 
และ 7 จะไมถู่กบนัทกึไว ้

 ในขณะถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งจะลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั
 คณุภาพในการบนัทกึภาพ ความไวแสง ISO รปูแบบภาพ การลดจุดรบกวนจาก
ความไวแสง ISO สงู พกิดัส ีเป็นตน้ ทีต่ัง้ไวสํ้าหรับภาพเดีย่วภาพแรกจะถกูตัง้คา่
สําหรับภาพตอ่ๆ ไปเชน่เดยีวกนั

 คณุไมส่ามารถตัง้คา่อตัราสว่นภาพสําหรับการถา่ยภาพซอ้นได ้กลอ้งจะถา่ยภาพ
ทีอ่ตัราสว่นภาพ 3:2
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P การถา่ยภาพซอ้นN

 สําหรับการถา่ยภาพซอ้น การตัง้คา่ตอ่ไปนี้จะเปลีย่นเป็น [ไมใ่ชง้าน] โดย
อัตโนมัต:ิ ทกุรายการของ [z1: แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส]์, [z2: 
ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ และ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง]

 หากตัง้คา่ [z3: รปูแบบภาพ] ไวเ้ป็น [อตัโนมตั]ิ กลอ้งจะใชร้ปูแบบภาพ 
[ปกต]ิ สําหรับการถา่ยภาพ

 เมือ่ตัง้คา่ [เตมิแตง่] จดุรบกวน สผีดิเพีย้น แถบแสง ฯลฯ ของภาพทีแ่สดงระหวา่ง
การถ่ายภาพอาจดแูตกตา่งจากภาพซอ้นทีบ่ันทกึในขัน้สดุทา้ย

 เมือ่ใชก้ารถา่ยภาพซอ้น ยิง่จํานวนภาพมากขึน้ ยิง่เห็นจดุรบกวน สผีดิเพีย้น และ
ริว้ภายในภาพไดช้ดัขึน้

 หากตัง้คา่เป็น [เตมิแตง่] การประมวลผลภาพหลังจากการถา่ยภาพซอ้นจําเป็น
ตอ้งใชเ้วลา (ไฟแสดงสถานะจะสวา่งนานขึน้)

 หากคณุดําเนนิการถา่ยภาพแบบ Live View ในขณะทีต่ัง้คา่ [เตมิแตง่] ฟังกช์ัน่ 
Live View จะหยดุลงโดยอตัโนมตัเิมือ่สิน้สดุการถา่ยภาพซอ้น

 หากจํานวนภาพถา่ยซอ้นนอ้ยกวา่จํานวนภาพถา่ยตอ่เนือ่งทีต่ัง้คา่ดว้ย <q> 
(ตัง้เวลา: ตอ่เนือ่ง) การถา่ยภาพซอ้นจะสิน้สดุลงหลังจากถา่ยภาพครบตามจํานวน
ทีต่ัง้คา่ดว้ย [จํานวนภาพ]

 ในขัน้ตอนที ่7 ความสวา่งและจุดรบกวนของภาพซอ้นทีแ่สดงระหวา่งการถา่ยภาพ
แบบ Live View จะแตกตา่งจากทีบ่นัทกึในภาพซอ้นทีเ่สร็จสมบรูณ์

 การกระทําสิง่ใดตอ่ไปนีจ้ะยกเลกิการถ่ายภาพซอ้น: ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่
<2> เปลีย่นแบตเตอรี ่เปลีย่นการด์ หรอืสลับไปยงัการถ่ายภาพเคลือ่นไหว

 ระหวา่งการถา่ยภาพซอ้น จะไมส่ามารถเลอืก [ทาํความสะอาดเดีย๋วนีf้] หรอื 
[ทาํความสะอาดดว้ยตนเอง] ภายใต ้[54: ทาํความสะอาดเซนเซอร]์ ได ้

 ในขณะถ่ายภาพ หากคณุเปลีย่นเป็นโหมดถา่ยภาพพืน้ฐานหรอืเป็น <w> หรอื 
<x> การถ่ายภาพซอ้นจะสิน้สดุลง

 หากคณุเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอร ์การถา่ยภาพซอ้นจะไมส่ามารถทําได ้
หากคณุเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรใ์นระหวา่งการถา่ยภาพ การถา่ยภาพซอ้น
จะสิน้สดุลง
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P การถา่ยภาพซอ้นN

คณุสามารถเลอืกภาพ 1 ทีบ่ันทกึในการด์เป็นภาพเดีย่วภาพแรก ขอ้มลูภาพ
ของภาพ 1 ทีถ่กูเลอืกจะยังคงเหมอืนเดมิ
คณุสามารถเลอืกไดเ้ฉพาะภาพ 1 เทา่น ัน้ คณุไมส่ามารถเลอืกภาพ 41/
61 หรอืภาพ JPEG ได ้

1 เลอืก [เลอืกภาพสาํหรบัทาํภาพซอ้น]
 ภาพในการด์จะแสดงขึน้

2 เลอืกภาพแรก

 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะใชเ้ป็นภาพเดีย่วภาพแรก จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

 เลอืก [ตกลง]
 หมายเลขไฟลข์องภาพทีเ่ลอืกจะแสดงทีด่า้นลา่งของหนา้จอ

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

การรวมภาพซอ้นกบัภาพทีบ่นัทกึในการด์

 ภาพตอ่ไปนีไ้มส่ามารถเลอืกเป็นภาพเดีย่วภาพแรก: ภาพทีถ่า่ยโดยตัง้คา่ [z3: 
เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] เป็น [ใชง้าน] หรอืภาพทีไ่มไ่ดต้ัง้คา่ [z4: อตัรา
สว่นภาพ] เป็น [3:2] (น.168)

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

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

 หากรปูแบบภาพเป็น [อตัโนมตั]ิ สําหรับภาพ 1 ภาพ ทีเ่ลอืกใหเ้ป็น 1 
ภาพแรก กลอ้งจะใชร้ปูแบบภาพ [ปกต]ิ ในการถา่ยภาพ

 คณุไมส่ามารถเลอืกภาพทีถ่่ายดว้ยกลอ้งอืน่
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กอ่นทีค่ณุจะเสร็จสิน้การถา่ยภาพตามจํานวน
ภาพทีต่ัง้คา่ไว ้คณุสามารถกดปุ่ ม <x> 
เพือ่ตรวจสอบระดับคา่แสงปัจจุบัน การจัด
ตําแหน่งทีทั่บซอ้นกนั และผลลัพธท์ีไ่ดจ้าก
ภาพซอ้นทีร่วมเขา้ดว้ยกัน
การกดปุ่ ม <L> จะแสดงการทํางานทีเ่ป็น
ไปไดร้ะหวา่งการถา่ยภาพซอ้น

การตรวจสอบและลบภาพซอ้นระหวา่งการถา่ยภาพ

 คณุยงัสามารถเลอืกภาพซอ้นแบบ 1 เป็นภาพเดีย่วภาพแรกได ้
 หากคณุเลอืก [ไมเ่ลอืกภาพ] การเลอืกภาพสําหรับภาพแรกจะถกูยกเลกิ

การทาํงาน คําอธบิาย

2 กลบัไปหนา้จอกอ่นหนา้
หนา้จอกอ่นหนา้คณุจะกดปุ่ ม <L> จะปรากฏขึน้
อกีครัง้

q ยกเลกิภาพทีแ่ลว้
ลบภาพสดุทา้ยทีค่ณุถ่าย (ถา่ยภาพอืน่) จํานวนภาพ
ทีเ่หลอืจะเพิม่ขึน้มา 1 ภาพ

W บนัทกึและออก
ภาพทีถ่่ายจนถงึปัจจุบนัจะถกูบนัทกึเป็นภาพซอ้นและ
การถา่ยภาพซอ้นจะสิน้สดุลง

r ออกโดยไมบ่นัทกึ การถา่ยภาพซอ้นจะสิน้สดุลงโดยไมม่กีารบันทกึภาพ

ระหวา่งการถา่ยภาพซอ้น คณุสามารถดภูาพไดเ้ฉพาะภาพซอ้นเทา่นัน้
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 มขีอ้จํากดัใดๆ เกีย่วกบัคณุภาพในการบนัทกึภาพหรอืไม่
การตัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ JPEG ทัง้หมดสามารถเลอืกได ้หากตัง้คา่ 
41 หรอื 61 เฉพาะภาพซอ้นทีร่วมเขา้ดว้ยกนัจะถกูบันทกึเป็นภาพ 
1

 ฉนัสามารถซอ้นรวมภาพทีบ่นัทกึในการด์ไดห้รอืไม่
ดว้ยการตัง้คา่ [เลอืกภาพสําหรบัทําภาพซอ้น] คณุสามารถเลอืกภาพเดีย่ว
ภาพแรกจากภาพทีบ่ันทกึไวใ้นการด์ (น.262) โปรดทราบวา่คณุไมส่ามารถ
ซอ้นรวมภาพทีบ่นัทกึลงในการด์ไปแลว้ได ้

 สามารถถา่ยภาพซอ้นโดยใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View ไดห้รอืไม่
คณุสามารถถา่ยภาพซอ้นโดยใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View ได ้(น.289)

 ระบบปิดสวติซอ์ตัโนมตัทิํางานขณะการถา่ยภาพซอ้นหรอืไม่
เมือ่ตัง้คา่ [52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ เป็นคา่อืน่นอกเหนอืจาก [ไมใ่ชง้าน] 
กลอ้งจะปิดตัวเองอตัโนมัตหิลังเวลาผา่นไปประมาณ 30 นาท ีหากระบบปิด
สวติซอ์ตัโนมัตถิกูใชง้าน การถา่ยภาพซอ้นจะหยดุลง และการตัง้คา่การถา่ย
ภาพซอ้นจะถกูยกเลกิ
กอ่นทีจ่ะเริม่การถา่ยภาพซอ้น ระบบปิดสวติซอ์ตัโนมัตจิะทํางานตามเวลาที่
กําหนดไวก้บักลอ้ง และการตัง้คา่การถา่ยภาพซอ้นจะถกูยกเลกิ

คาํถามทีพ่บบอ่ย

การต ัง้คา่คณุภาพของภาพ ภาพซอ้นทีร่วมการเปิดรบัแสง
JPEG JPEG
1 1

41/61 1

1+JPEG 1+JPEG
41/61+JPEG 1+JPEG
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การสัน่สะเทอืนของกลอ้งทีเ่กดิจากการสะทอ้นกลบัของกระจกเมือ่ถา่ยภาพ 
เรยีกวา่ “แรงสัน่ของกระจก” การล็อคกระจกขึน้กอ่นและระหวา่งการเปิดรับแสง
จะชว่ยลดอาการภาพเบลอทีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของกลอ้ง มปีระโยชนเ์มือ่
ถา่ยภาพระยะใกล ้(การถา่ยภาพมาโคร) การใชเ้ลนสถ์า่ยภาพไกลชว่งพเิศษ 
การถา่ยภาพดว้ยความเร็วชตัเตอรตํ์า่ ฯลฯ

1 เลอืก [ถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้]
 ภายใตแ้ท็บ [z4] เลอืก [ถา่ยภาพโดย
ล็อคกระจกขึน้] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ใชง้าน]

3 โฟกสัทีว่ตัถ ุจากน ัน้กดปุ่ มชตัเตอร์
ลงจนสดุ
 กระจกจะเปิดขึน้

4 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุอกีคร ัง้
 ภาพจะถกูถา่ยและกระจกจะปิดลง

2 การถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้N
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2 การถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้N

 อยา่หนักลอ้งไปทางแหลง่แสงทีส่วา่งจา้ เชน่ ดวงอาทติย ์หรอืแสงจา้ทีเ่กดิจาก
ฝีมอืมนุษย ์การกระทําเชน่นีอ้าจทําใหเ้ซนเซอรภ์าพหรอืสว่นประกอบภายในของ
กลอ้งเสยีหายได ้

 ในสภาวะแสงสวา่งจา้ เชน่ ชายหาดหรอืลานสกใีนวนัทีม่แีดดจัด ใหถ้า่ยภาพทนัที
หลังจากล็อคกระจกขึน้เรยีบรอ้ยแลว้

 ระหวา่งการถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพและเมนูจะถกู
ปิดใชง้าน

 เมือ่ตัง้เป็น [ใชง้าน] การถา่ยภาพเดีย่วจะทํางานแมว้า่โหมดขบัเคลือ่นจะถกูตัง้
เป็นตอ่เนือ่ง

 คณุยงัสามารถใชก้ารตัง้เวลากบัการถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้ได ้
 ภายหลังจากหมดเวลาประมาณ 30 วนิาท ีหลังจากการถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้ 
กระจกจะปิดลงทีเ่ดมิอตัโนมัต ิการกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุจะล็อคกระจกขึน้อกีครัง้

 เมือ่ถ่ายภาพโดยการล็อคกระจกขึน้ แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งและรโีมทสวติซ ์รุน่ 
RS-80N3 (แยกจําหน่าย) หรอืตัวควบคมุรโีมทตัง้เวลา รุน่ TC-80N3 (แยกจําหน่าย) 
(น.276)

 คณุยงัสามารถใชต้วัควบคมุรโีมท รุน่ RC-6 (แยกจําหน่าย, น.271) หรอืรโีมท
คอนโทรลแบบไรส้าย รุน่ BR-E1 (แยกจําหน่าย, น.273) กบัการล็อคกระจกขึน้ 
แนะนําใหต้ัง้คา่ตวัควบคมุรโีมทเป็นรอ 2 วนิาที
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ดว้ยฟังกช์ัน่ตัง้ชว่งเวลาถา่ย คณุสามารถตัง้คา่ชว่งเวลาการถา่ยภาพและจํานวน
ภาพได ้กลอ้งจะทําการถา่ยภาพซ้ําทลีะหนึง่ภาพ ตามชว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไว ้จนครบ
จํานวนภาพทีต่ัง้คา่

1 เลอืก [ต ัง้ชว่งเวลาถา่ย]
 ภายใตแ้ท็บ [z4] (แท็บ [z1] ใน
โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน) เลอืก [ต ัง้ชว่ง
เวลาถา่ย] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

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

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

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

(กลับไปยัง <s>)

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

 จํานวนภาพ
ตัง้คา่ไดต้ัง้แตช่ว่ง [01] ถงึ [99] หากคณุตัง้คา่เป็น [00] กลอ้งจะทําการ
ถา่ยภาพโดยไมจํ่ากดัจํานวนจนกวา่คณุจะหยดุการถา่ยภาพแบบกําหนดชว่ง
เวลา

H การถา่ยภาพแบบกาํหนดชว่งเวลา
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H การถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลา

4 เลอืก [ตกลง]
 การตัง้คา่ชว่งเวลาถา่ยจะแสดงบนหนา้จอ
เมนู

 เมือ่คณุออกจากเมนู <H> จะแสดง
บนแผง LCD

5 ถา่ยภาพ
 เริม่ถา่ยภาพแรกและถา่ยภาพตอ่ไปตาม
การตัง้คา่ชว่งเวลาถา่ย

 ระหวา่งถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลา 
<H> จะกะพรบิ

 หลงัจากถา่ยภาพครบตามจํานวนทีต่ัง้คา่ไว ้
การถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลาจะหยดุ
ลงและถกูยกเลกิอัตโนมตัิ

ชว่งเวลาการถา่ยภาพ
จํานวนภาพ

ตัง้ชว่งเวลาถา่ย

 แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง
 ขอแนะนําใหถ้า่ยภาพทดสอบกอ่น
 หลังจากการถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลาเริม่ขึน้ คณุสามารถกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
จนสดุเพือ่ถา่ยภาพตามปกต ิอยา่งไรก็ตาม ในเวลาประมาณ 5 วนิาทกีอ่นการถา่ย
ภาพแบบกําหนดชว่งเวลาครัง้ตอ่ไป การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การทํางานของเมนู 
การเลน่ภาพ และการทํางานอืน่ๆ จะถกูหยดุไว ้และกลอ้งจะกลบัสูส่ถานะพรอ้ม
ถา่ยภาพ

 ในขณะกลอ้งกําลังถา่ยภาพหรอืกําลังประมวลผลภาพ ซึง่จะตอ้งมกีารถา่ยภาพ
ครัง้ตอ่ไปตามทีต่ัง้คา่แบบกําหนดชว่งเวลาไว ้การถา่ยภาพทีต่ัง้ไวใ้นชว่งเวลานัน้
จะถกูยกเลกิไป ดังนัน้ กลอ้งจะถา่ยภาพไดจํ้านวนนอ้ยกวา่จํานวนภาพถา่ยแบบ
กําหนดชว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไว ้

 การปิดสวติซอ์ตัโนมัตยิงัมผีลกบัการตัง้ชว่งเวลาถา่ยหลังจากไมม่กีารใชง้านกลอ้ง
ประมาณ 8 วนิาท ีไมว่า่จะตัง้คา่ [52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ ไวอ้ยา่งไร กลอ้งจะ
เปิดสวติซโ์ดยอัตโนมัตปิระมาณ 1 นาทกีอ่นการถา่ยภาพครัง้ตอ่ไป

 การถา่ยภาพแบบตัง้ชว่งเวลาถา่ยยงัสามารถใชร้ว่มกบัการถา่ยภาพครอ่ม ถา่ยภาพ
ครอ่มสมดลุแสงขาว ถา่ยภาพซอ้น และโหมด HDR

 คณุสามารถหยดุการถา่ยภาพแบบตัง้ชว่งเวลาถา่ยทีกํ่าลงัดําเนนิอยูโ่ดยเลอืก 
[ไมใ่ชง้าน] หรอืปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
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 อยา่หนักลอ้งไปทางแหลง่แสงทีส่วา่งจา้ เชน่ ดวงอาทติย ์หรอืแสงจา้ทีเ่กดิจาก
ฝีมอืมนุษย ์การกระทําเชน่นีอ้าจทําใหเ้ซนเซอรภ์าพหรอืสว่นประกอบภายในของ
กลอ้งเสยีหายได ้

 หากปรับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนสไ์ปที ่<AF> กลอ้งจะไมถ่า่ยภาพเมือ่
ไมส่ามารถจับโฟกสัได ้แนะนําใหป้รับสวติซไ์ปที ่<MF> และทําการโฟกสัดว้ย
ตนเองกอ่นถา่ยภาพ

 การถ่ายภาพแบบ Live View การถา่ยภาพเคลือ่นไหว หรอืการเปิดหนา้กลอ้งคา้ง
ชตัเตอร ์ไมส่ามารถทํางานพรอ้มกบัการตัง้ชว่งเวลาถา่ย

 หากใชเ้วลาในการถา่ยภาพนาน แนะนําใหใ้ชอ้ปุกรณ์เสรมิสําหรับปลั๊กไฟภายใน
บา้น (แยกจําหน่าย, น.520)

 หากตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรน์านกวา่ชว่งเวลาการถา่ยภาพ เชน่ ใชก้ารเปิดรับแสง
นาน กลอ้งจะไมส่ามารถถา่ยภาพตามชว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไวไ้ด ้ดังนัน้ กลอ้งจะถา่ย
ภาพไดจํ้านวนนอ้ยกวา่จํานวนภาพถ่ายแบบกําหนดชว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไว ้นอกจากนี ้
จํานวนภาพอาจลดลงเมือ่ความเร็วชตัเตอรแ์ละชว่งเวลาถา่ยภาพเกอืบจะเหมอืนกนั

 หากเวลาทีก่ลอ้งใชใ้นการบนัทกึภาพลงในการด์นานกวา่ชว่งเวลาระหวา่งการถา่ย
ภาพแตล่ะภาพ เนือ่งจากฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพทีต่ัง้หรอืประสทิธภิาพของการด์ 
ภาพบางภาพอาจไมถ่กูถา่ยโดยใชช้ว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไว ้

 หากคณุใชแ้ฟลชกบัการถา่ยภาพแบบตัง้ชว่งเวลาถา่ย ตัง้คา่ชว่งเวลาการถา่ยภาพ
ใหน้านกวา่เวลาชารจ์แฟลช หากชว่งเวลาสัน้เกนิไป แฟลชอาจจะไมทํ่างาน

 หากชว่งเวลาถา่ยภาพสัน้เกนิไป กลอ้งอาจไมทํ่าการถา่ยภาพหรอือาจถา่ยภาพ
โดยไมม่กีารโฟกสัอตัโนมัติ

 การถ่ายภาพแบบตัง้ชว่งเวลาถา่ยจะถกูยกเลกิและรเีซ็ตเป็น [ไมใ่ชง้าน] หากคณุ
ทําสิง่ใดตอ่ไปนี:้ ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>, แสดงหนา้จอการถา่ย
ภาพแบบ Live View หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหว, ตัง้คา่โหมดถา่ยภาพเป็น <F>, 
<w> หรอื <x> หรอืใช ้EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.594)

 หลังจากการถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลาเริม่ขึน้ คณุไมส่ามารถใชก้ารถ่ายภาพ
ดว้ยรโีมทคอนโทรลได ้(น.271) หรอืการถา่ยภาพสัง่การดว้ยรโีมททีอ่อกแบบมา
เพือ่ Speedlite ภายนอกสําหรับ EOS โดยเฉพาะ

 หากตาของคณุไมไ่ดอ้ยูท่ีเ่ลนสต์าของชอ่งมองภาพในระหวา่งการถา่ยภาพแบบ
กําหนดชว่งเวลา ใหใ้ชฝ้าปิดชอ่งมองภาพ (น.270) หากมแีสงจากแหลง่อืน่ๆ ลอด
ผา่นชอ่งมองภาพขณะถ่ายภาพ อาจสง่ผลกระทบตอ่การเปิดรับแสงได ้
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เมือ่คณุถา่ยภาพโดยไมไ่ดม้องผา่นชอ่งมองภาพ เชน่ เมือ่คณุใชก้ารตัง้เวลา 
การเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์หรอืรโีมทสวติซ ์แสงทีเ่ล็ดลอดเขา้มาในชอ่งมอง
ภาพอาจทําใหภ้าพถา่ยดมูดื (มแีสงนอ้ย) เหตกุารณ์นีส้ามารถป้องกนัไดด้ว้ย
การใชฝ้าปิดชอ่งมองภาพ (น.38) ทีม่ากับสายคลอ้งกลอ้ง
โปรดทราบวา่ฝาปิดชอ่งมองภาพไมม่คีวามจําเป็นตอ่การถา่ยภาพแบบ Live View 
หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

1 ถอดยางครอบชอ่งมองภาพ
 ถอดยางครอบชอ่งมองภาพไดโ้ดยดันที่
ดา้นลา่งของยาง

2 ตดิฝาปิดชอ่งมองภาพ
 สอดฝาปิดชอ่งมองภาพลงไปยังรอ่งของ
ชอ่งมองภาพเพือ่ตดิเขา้

 หลังจากทีค่ณุถา่ยภาพเสร็จ ใหถ้อดฝาปิด
ชอ่งมองภาพออก และตดิยางครอบชอ่ง
มองภาพ

การใชฝ้าปิดชอ่งมองภาพ
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คณุสามารถใชต้วัควบคมุรโีมท รุน่ RC-6 (ทีม่กีารควบคมุอนิฟาเรด, แยกจําหน่าย) 
หรอืรโีมทคอนโทรลแบบไรส้าย รุน่ BR-E1 (ทีม่ ีBluetooth, แยกจําหน่าย) สําหรับ
การถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล

คณุสามารถถา่ยภาพจากระยะไกลสงูสดุทีป่ระมาณ 5 เมตร/
16.4 ฟตุหา่งจากกลอ้ง คณุสามารถถา่ยภาพไดใ้นทันท ีหรอื
ตัง้เวลารอ 2 วนิาที

1 โฟกสัไปยงัวตัถุ

2 ปรบัสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนส์
ไปที ่<MF>
 คณุยังสามารถถา่ยภาพดว้ย <f>

3 กดปุ่ ม <R> (9)

4 เลอืกตวัต ัง้เวลา/รโีมทคอนโทรล
 มองทีแ่ผง LCD หรอืในชอ่งมองภาพ 
และหมนุปุ่ ม <6> เพือ่เลอืก <Q> 
หรอื <k> 

การถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล

ตวัควบคมุรโีมท รุน่ RC-6 (แยกจําหนา่ย)
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5 กดปุ่ มถา่ยภาพ (สง่สญัญาณ) ของ
ตวัควบคมุรโีมท
 เล็งตัวควบคมุรโีมทไปทางเซนเซอรร์โีมท
คอนโทรลของกลอ้ง แลว้กดปุ่ มถา่ยภาพ 
(สง่สญัญาณ)

 หลอดไฟตัง้เวลา/รโีมทคอนโทรลสวา่งขึน้
และภาพจะถกูถา่ย

m 22

เซนเซอร์
รโีมท
คอนโทรล

 หากคณุเลอืก <q> ในขัน้ตอนที ่4 คณุจะไมส่ามารถทําการถา่ยภาพดว้ยรโีมท
คอนโทรลได ้

 ภายใต ้[51: ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] หากตัง้คา่ [ฟงักช์ ัน่ Bluetooth] เป็น 
[สมารท์โฟน] หรอื [รโีมท] คณุจะไมส่ามารถใชร้โีมทคอนโทรลอนิฟาเรด เชน่ 
รุน่ RC-6 สําหรับการถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรลได ้

 แสงไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอืไฟ LED อาจเป็นสาเหตใุหก้ารทํางานของกลอ้งผดิ
พลาดและลั่นชตัเตอรโ์ดยไมต่ัง้ใจ พยายามใหก้ลอ้งหา่งจากแหลง่แสงเหลา่นี้

 หากคณุเล็งรโีมทคอนโทรลของเครือ่งรับโทรทัศนไ์ปทางกลอ้งแลว้สัง่การ อาจ
เป็นสาเหตใุหก้ารทํางานของกลอ้งผดิพลาดและลั่นชตัเตอรโ์ดยไมต่ัง้ใจ

 หากมแีสงแฟลชปลอ่ยออกมาจากแฟลชบนกลอ้งตัวอืน่ใกลก้บักลอ้งนี ้อาจเป็น
สาเหตใุหก้ารทํางานของกลอ้งผดิพลาดและลั่นชตัเตอรโ์ดยไมต่ัง้ใจ อยา่ให ้
เซนเซอรร์โีมทคอนโทรลไดร้ับแสงแฟลชจากแฟลชบนกลอ้งตวัอืน่

 คณุยงัสามารถใชต้วัควบคมุรโีมท รุน่ RC-1 และ รุน่ RC-5 (รโีมทคอนโทรล
อนิฟาเรด) ไดเ้ชน่กนั

 การถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรลยงัสามารถใชไ้ดก้บัหลายอปุกรณ์ เชน่ Speedlite 
ซรีีส่ ์EX ทีม่ฟัีงกช์ัน่สัง่การดว้ยรโีมท (แยกจําหน่าย)

 หากเปิดใชง้านการถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล การปิดสวติซอ์ตัโนมัตจิะมผีล
ในเวลาประมาณ 2 นาท ีแมว้า่ตัง้คา่ [52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ ไวท้ี ่[1 นาท]ี

 รโีมทคอนโทรลยงัใชไ้ดก้บัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว (น.381)
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รโีมทคอนโทรลแบบไรส้าย รุน่ BR-E1 (แยกจําหน่าย) ซึง่ใชง้านไดก้บัเทคโนโลยี
พลังงานตํา่ของ Bluetooth® ชว่ยใหส้ามารถถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรลสงูสดุ
ทีป่ระมาณ 5 เมตร/16.4 ฟตุหา่งจากตัวกลอ้ง
ในการใช ้BR-E1 กอ่นอืน่คณุจะตอ้งจบัคูก่ลอ้งและตวัควบคมุรโีมท เพือ่
ใหอ้ปุกรณ์ท ัง้สองจดจํากนัได้

1 เลอืก [ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย]
 ภายใตแ้ท็บ [51] เลอืก [ต ัง้คา่การ
สือ่สารไรส้าย] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Bluetooth]

3 เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Bluetooth]

4 เลอืก [รโีมท]
 หากขอ้ความ “ลงทะเบยีนชือ่เลน่เพือ่
ระบกุลอ้ง” ปรากฏขึน้ กดปุ่ ม <0> 
และลงทะเบยีนชือ่เลน่ สําหรับขัน้ตอน
การลงทะเบยีนชือ่เลน่ โปรดดหูนา้ 13 
ของคูม่อืการใชง้านฟังกช์ัน่ Wi-Fi 
(การสือ่สารแบบไรส้าย) 

รโีมทคอนโทรลแบบไรส้าย รุน่ BR-E1 (แยกจําหนา่ย)

การจบัคู่
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5 เลอืก [กาํลงัจบัคู]่
 เลอืก [กาํลงัจบัคู]่ จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 กดปุ่ ม <W> และ <T> บน BR-E1 คา้ง
ไวพ้รอ้มกนัเป็นเวลา 3 วนิาทขีึน้ไป

 การจับคูเ่ริม่ตน้ขึน้
 สําหรับคําแนะนําหลังจากเสร็จสิน้การจับคู ่
โปรดดคููม่อืการใชง้านของ BR-E1

 เมือ่การจับคูเ่สร็จสิน้ ตัวควบคมุรโีมทจะ
ถกูลงทะเบยีนไวใ้นกลอ้งและหนา้จอทาง
ดา้นซา้ยจะปรากฏขึน้

 แมว้า่มกีารปิดสวติซก์ลอ้งดว้ยฟังกช์ัน่ปิดสวติซอ์ตัโนมัต ิกลอ้งจะยงัคงใชพ้ลังงาน
แบตเตอรีเ่มือ่สรา้งการเชือ่มตอ่ Bluetooth แลว้

 หากเลอืก [สมารท์โฟน] หรอื [รโีมท] ในขัน้ตอนที ่4 คณุจะไมส่ามารถใชช้ดุ
รโีมทคอนโทรลอนิฟาเรด เชน่ ตัวควบคมุรโีมท รุน่ RC-6 (แยกจําหน่าย)

 เมือ่ไมใ่ชฟั้งกช์ัน่ Bluetooth ขอแนะนําใหต้ัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน] ในขัน้ตอนที ่4 
หากตอ้งการใชต้วัควบคมุรโีมทอกีครัง้ เพยีงแคเ่ลอืก [รโีมท] อกีครัง้เพือ่เชือ่มตอ่
กบักลอ้งใหมโ่ดยอตัโนมัติ

 หากเปิดใชง้านการถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล การปิดสวติซอ์ตัโนมัตจิะมผีล
ในเวลาประมาณ 2 นาท ีแมว้า่ตัง้คา่ [52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ ไวท้ี ่[1 นาท]ี

 คณุสามารถใชต้ัวควบคมุรโีมทสําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหวไดเ้ชน่กนั (น.381)
 ในระหวา่งการถา่ยภาพ หลอดไฟตัง้เวลา/รโีมทคอนโทรลจะสวา่งขึน้เป็นระยะ
เวลาสัน้ๆ

 สําหรับตัวแสดงการเชือ่มตอ่ Bluetooth โปรดด ู“คูม่อืการใชง้านฟังกช์ัน่ Wi-Fi 
(การสือ่สารแบบไรส้าย)” (น.4)
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การถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล

หากตอ้งการจับคูก่ลอ้งกบัรโีมทคอนโทรลแบบไรส้าย รุ่น BR-E1 อนัอืน่ (แยก
จําหน่าย) ใหล้า้งการจับคู ่(การลงทะเบยีน) กับตัวควบคมุรโีมทปัจจุบนั คณุ
สามารถตรวจสอบสถานะการเชือ่มตอ่ของกลอ้งและตัวควบคมุรโีมทบนหนา้จอ 
[เช็ค/ลบขอ้มลูการเชือ่มตอ่] ในขัน้ตอนที ่4

1 เลอืก [ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย]
 ภายใตแ้ท็บ [51] เลอืก [ต ัง้คา่การ
สือ่สารไรส้าย] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Bluetooth]

3 เลอืก [เช็ค/ลบขอ้มลูการเชือ่มตอ่]

4 ตรวจสอบการแสดงคา่
 Bluetooth แอดเดรสของ BR-E1 ระบโุดย 

[เชือ่มตอ่กบั]
 หากไมไ่ดใ้ชต้ัวควบคมุรโีมท [กาํลงัเชือ่ม
ตอ่] จะแสดงขึน้สําหรับ [การเชือ่มตอ่]

5 กดปุ่ ม <B>

6 ลา้งขอ้มลูการเชือ่มตอ่
 เลอืก [ตกลง]
 การจับคูก่บัตวัควบคมุรโีมท (การลงทะเบยีน
ตวัควบคมุรโีมท) จะถกูลบ

การยกเลกิการจบัคู่
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คณุสามารถเชือ่มตอ่อปุกรณ์เสรมิ EOS ใดๆ ทีม่ขีัว้ตอ่ชนดิ N3 เชน่ รโีมทสวติซ ์
รุน่ RS-80N3 หรอืตวัควบคมุรโีมทตัง้เวลา รุน่ TC-80N3 (แตล่ะชิน้แยกจําหน่าย) 
เพือ่ถา่ยภาพดว้ยกลอ้งนีไ้ด ้(น.515)
การใชง้านอปุกรณ์เสรมิ โปรดดคููม่อืการใชง้าน

1 เปิดฝาปิดชอ่งเชือ่มตอ่อปุกรณ์

2 ตอ่ปล ัก๊เขา้กบัชอ่งเชือ่มตอ่รโีมท
คอนโทรล
 ตอ่ปลั๊กตามรปูทีแ่สดง
 หากตอ้งการถอดปลั๊ก ใหจั้บสว่นสเีงนิ
แลว้ดงึออก

การใชร้โีมทสวติซ์
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7
การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช

บทนีอ้ธบิายวธิกีารถา่ยภาพดว้ย Speedlite ซรีีส่ ์EX ภายนอก 
(แยกจําหน่าย) และวธิกีารตัง้คา่ Speedlite บนหนา้จอเมนูของ
กลอ้ง
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การใช ้Speedlite ซรีีส่ ์EX (แยกจําหน่าย) จะทําใหก้ารถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช
งา่ยขึน้
สําหรบัข ัน้ตอนการใชง้าน โปรดดคููม่อืการใชง้าน Speedlite ซรีีส่ ์EX 
กลอ้งรุ่นนีเ้ป็นกลอ้ง Type-A ซึง่สามารถใชง้านคณุสมบัตทัิง้หมดของ Speedlite 
ซรีีส่ ์EX ได ้
หากตอ้งการตัง้คา่ระบบแฟลชและระบบสว่นตวัของแฟลชบนหนา้จอเมนูของ
กลอ้ง ใหด้ทูีห่นา้ 281-287

 ชดเชยระดบัแสงแฟลช
คณุสามารถปรับกําลังแสงแฟลช (ชดเชยระดับแสงแฟลช) ดว้ยการควบคมุ
ทันใจ (น.61) หรอืดว้ย [ต ัง้คา่ระบบแฟลช] ภายใต ้[z1: ควบคมุ 
Speedlite ภายนอก] (น.283) คณุสามารถปรับการชดเชยระดับแสงแฟลช
ไดจ้นถงึ ±3 ระดบั โดยจะปรับทลีะ 1/3 ระดับ

 ล็อคแฟลช FE
ทําใหค้ณุไดค้า่แสงแฟลชทีเ่หมาะสมสําหรับสว่นของวตัถทุีต่อ้งการ เล็งให ้
ตําแหน่งกลางชอ่งมองภาพตรงกับวัตถ ุกดปุ่ ม <A> ของกลอ้ง จากนัน้จัด
องคป์ระกอบภาพและถา่ยภาพ

D การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช

Speedlite ซรีีส่ ์EX สาํหรบั EOS โดยเฉพาะ

Macro LiteShoe-mount Speedlite
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D การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช

 สําหรบั Speedlite ซรีีส่ ์EZ/E/EG/ML/TL ทีต่ ัง้คา่โหมดแฟลช
อตัโนมตัไิวท้ ี ่A-TTL หรอื TTL แฟลชจะยงิแสงเต็มกาํลงัไฟเทา่น ัน้
ตัง้คา่โหมดถา่ยภาพของกลอ้งเป็น <a> ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเองหรอื 
<f> ระบคุา่รรัูบแสงและปรับการตัง้คา่รรัูบแสงกอ่นถา่ยภาพ

 เมือ่คณุใชง้าน Speedlite ทีม่โีหมดแฟลชกําหนดเอง ใหถ้า่ยภาพในโหมด
แฟลชกําหนดเอง

Speedlite ของแคนนอนรุน่อืน่ๆ นอกเหนอืจากซรีีส่ ์EX

หากไมไ่ดต้ัง้คา่ [z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ (น.194) เป็น [ไมใ่ชง้าน] 
ภาพอาจยังคงดสูวา่งอยู ่แมว้า่จะตัง้คา่ปรับลดการชดเชยแสงเพือ่ใหร้ะดบัแสงมดืลง

หากเป็นการยากทีจ่ะจับโฟกสัไดด้ว้ยโฟกสัอัตโนมัต ิSpeedlite ภายนอกของ EOS 
โดยเฉพาะจะปลอ่ยแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัออกมาโดยอตัโนมัตติามความจําเป็น
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D การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช

 ความเร็วการซงิค ์
กลอ้งสามารถซงิโครไนซก์บัแฟลชขนาดเล็กยีห่อ้อืน่ไดท้ีค่วามเร็ว 1/180 
วนิาท ีและชา้กวา่นี ้ถา้เป็นกรณีของแฟลชสตดูโิอขนาดใหญ ่ระยะเวลา
ของการฉายแฟลชของแฟลชแตล่ะตัวจะนานกวา่ของแฟลชขนาดเล็ก 
และแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะรุน่ ตรวจสอบใหแ้น่ใจกอ่นการถา่ยภาพวา่
แฟลชซงิคอ์ยา่งถกูตอ้ง ดว้ยการทดสอบถา่ยภาพทีค่วามเร็วการซงิคป์ระมาณ 
1/60 วนิาท ีถงึ 1/30 วนิาที

 ขอ้ควรระวงัสําหรบัการถา่ยภาพแบบ Live View
หากคณุใชแ้ฟลชทีไ่มใ่ชข่องแคนนอนกับการถา่ยภาพแบบ Live View ให ้
ตัง้คา่ [z5: ถา่ยภาพ LV แบบเงยีบ] เป็น [ไมใ่ชง้าน] (น.303) แฟลช
จะไมย่งิออกมาหากตัง้เป็น [โหมด 1] หรอื [โหมด 2]

แฟลชทีไ่มใ่ชข่องแคนนอน

 หากใชง้านกลอ้งรว่มกบัแฟลชหรอือปุกรณ์เสรมิสําหรับแฟลชซึง่ออกแบบมาเพือ่
กลอ้งยีห่อ้อืน่ ไมเ่พยีงกลอ้งจะไมส่ามารถทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง แตอ่าจสง่ผล
ใหทํ้างานผดิปกตไิด ้

 อยา่ตดิตัง้แฟลชทีม่แีรงดนัไฟฟ้าสงูมากกบัชอ่งเสยีบแฟลชภายนอกของกลอ้ง 
เนื่องจากแฟลชอาจไมทํ่างาน
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ดว้ย Speedlite ซรีีย่ ์EX ทีส่ามารถใชไ้ดก้บัการตัง้คา่ระบบแฟลช คณุสามารถ
ใชง้านหนา้จอเมนูของกลอ้งเพือ่ตัง้คา่ระบบ Speedlite และการตัง้คา่ระบบ
สว่นตัวได ้ใหต้ดิ Speedlite กบักลอ้งและเปิด Speedlite กอ่นการต ัง้คา่
ระบบแฟลช
สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัระบบ Speedlite โปรดดคููม่อืการใชง้าน Speedlite

1 เลอืก [ควบคมุ Speedlite ภายนอก]
 ภายใตแ้ท็บ [z1] เลอืก [ควบคมุ 

Speedlite ภายนอก] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

 หนา้จอการควบคมุ Speedlite ภายนอก
จะปรากฏขึน้

2 เลอืกรายการทีต่อ้งการ
 เลอืกตัวเลอืกเมนูทีจ่ะตัง้คา่ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

หากตอ้งการเปิดใชก้ารถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช 
ใหต้ัง้คา่เป็น [ใชง้าน] หากตอ้งการใหย้งิ
แสงไฟชว่ยปรับโฟกสัเทา่นัน้ ใหต้ัง้คา่เป็น 
[ไมใ่ชง้าน]

สําหรับการวดัแสงแฟลชท่ัวไป ใหป้รับเป็น 
[ประเมนิ] หากเลอืก [เฉลีย่] การชดเชยระดบั
แสงแฟลชจะถกูเฉลีย่ไปท่ัวทัง้ฉากทีจ่ะวดั 
อาจจําเป็นตอ้งใชก้ารชดเชยระดับแสงแฟลช
โดยขึน้อยูก่บัฉาก การตัง้คา่นีม้ไีวสํ้าหรับ
ผูใ้ชง้านขัน้สงู

3 การต ัง้คา่ระบบแฟลชN

สอ่งแสงไฟแฟลช

วดัแสงแฟลช E-TTL II
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3 การตัง้คา่ระบบแฟลชN

คณุสามารถปรับความเร็วการซงิคแ์ฟลชสําหรับ
การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชใน <f> โหมด
ระบคุา่รรัูบแสง

 : อตัโนมตั ิ
ความเร็วการซงิคแ์ฟลชจะปรับอตัโนมัตใินชว่งระหวา่ง 1/180 วนิาท ีถงึ 
30 วนิาท ีเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัความสวา่งของฉากหลงั และสามารถซงิค์
แฟลชความเร็วสงูได ้

 : 1/180-1/60 วนิาท ีอตัโนมตั ิ
ป้องกนัการใชค้วามเร็วชตัเตอรตํ์า่ในสภาวะแสงนอ้ย เหมาะสําหรับป้องกนั
ไมใ่หว้ัตถใุนภาพเบลอและปัญหากลอ้งสัน่ อยา่งไรก็ตาม ในขณะทีว่ัตถรัุบ
แสงแฟลชไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ฉากหลังจะมดื

 : 1/180 วนิาท ี(คงที)่
ความเร็วการซงิคแ์ฟลชถกูตัง้คา่ตายตวัที ่1/180 วนิาท ีซึง่เหมาะตอ่การ
ป้องกนัการเบลอของวัตถแุละปัญหากลอ้งสัน่มากกวา่การตัง้คา่ [1/180-
1/60 วนิาท ีอตัโนมตั]ิ อยา่งไรก็ตาม ในสภาวะแสงนอ้ย ฉากหลังของ
วัตถจุะออกมามดืกวา่การตัง้คา่ [1/180-1/60 วนิาท ีอตัโนมตั]ิ

ความเร็วซงิคแ์ฟลชในโหมด Av

หากตัง้คา่ [1/180-1/60 วนิาท ีอตัโนมตั]ิ หรอื [1/180 วนิาท ี(คงที)่] การซงิค์
ความเร็วสงูจะไมส่ามารถทําไดใ้นโหมด <f>
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3 การตัง้คา่ระบบแฟลชN

การแสดงผลหนา้จอและตวัเลอืกการต ัง้คา่จะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัรุน่
ของ Speedlite, โหมดทํางานแฟลชในขณะน ัน้, การต ัง้คา่ระบบสว่นตวั
ของ Speedlite และอืน่ๆ
สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัระบบ Speedlite โปรดดคููม่อืการใชง้าน Speedlite

ตวัอยา่งการแสดงผล

 โหมดทํางานแฟลช
คณุสามารถเลอืกโหมดทํางานแฟลชเพือ่ใหเ้หมาะกบัการถา่ยภาพโดยใช ้
แฟลชตามทีค่ณุตอ้งการได ้

[วดัแสงแฟลช E-TTL II] เป็นโหมด
มาตรฐานของ Speedlite ซรีีส่ ์EX สําหรับ
การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชอตัโนมัติ
[แฟลชกาํหนดเอง] ใชสํ้าหรับการตัง้คา่ 
[ระดบักาํลงัแสงแฟลช] ของ Speedlite 
ดว้ยตัวคณุเอง
สําหรับโหมดทํางานแฟลชอืน่ๆ โปรดดคููม่อื
การใชง้านของ Speedlite ทีส่ามารถใชก้บั
โหมดทํางานแฟลชทีเ่กีย่วขอ้ง

การต ัง้คา่ระบบแฟลช

โหมดทํางานแฟลช

ซมูแฟลช
(การครอคลมุแสงแฟลช)

ชดเชยระดบัแสงแฟลช

ระบบไรส้าย / การควบคมุอัตราสว่นแฟลช

ชตัเตอรซ์งิค์ ถา่ยภาพครอ่มแสงแฟลช
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3 การตัง้คา่ระบบแฟลชN

 ระบบไรส้าย / การควบคมุอตัราสว่นแฟลช
การถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชแบบไรส้าย 
(หลายตัว) สามารถทําไดด้ว้ยการสง่ขอ้มลู
ผา่นแสงหรอืคลืน่วทิยุ
สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกับแฟลชแบบไรส้าย 
โปรดดคููม่อืการใชง้านของ Speedlite ที่
สามารถใชก้ับการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชแบบ
ไรส้าย

ดว้ยแฟลชมาโคร (MR-14EX II ฯลฯ) ที่
สามารถใชไ้ดก้ับการตัง้คา่ระบบแฟลช คณุ
สามารถตัง้คา่อตัราสว่นแฟลชระหวา่งแฟลช
ทวูป์หรอืหัวแฟลช A และ B หรอืใชง้านแฟลช
ไรส้ายทีม่แีฟลชตัวรอง
สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัการควบคมุอตัรา
สว่นแฟลช โปรดดคููม่อืการใชง้านมาโครแฟลช

 ซูมแฟลช (การครอบคลมุแสงแฟลช)
ดว้ย Speedlite ทีม่หีวัแฟลชแบบซมูได ้คณุ
สามารถตัง้คา่การครอบคลมุแสงแฟลชได ้
โดยปกตแิลว้ ใหต้ัง้คา่เป็น [อตัโนมตั]ิ เพือ่
ทีก่ลอ้งจะทําการตัง้คา่การครอบคลมุแสง
แฟลชโดยอตัโนมัตเิพือ่ใหต้รงกบัทางยาว
โฟกสัของเลนส์
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 ชตัเตอรซ์งิค ์
โดยปกตแิลว้ ใหต้ัง้คา่เป็น [ซงิคม์า่น
ชตัเตอรแ์รก] เพือ่ใหแ้ฟลชยงิทันททีีเ่ริม่
เปิดรับแสง

หากตัง้คา่ [ซงิคม์า่นชตัเตอรท์ี ่2] แฟลชจะยงิกอ่นทีช่ตัเตอรจ์ะดับลงพอด ี
เมือ่รวมกบัความเร็วชตัเตอรท์ีช่า้ คณุจะสามารถเก็บภาพเสน้แสงทีส่วยงาม เชน่ 
แสงของไฟหนา้รถยนตใ์นเวลากลางคนื ดว้ยความรูส้กึทีเ่ป็นธรรมชาตมิากขึน้ 
เมือ่ตัง้คา่การซงิคม์า่นชตัเตอรท์ีส่องรว่มกบั [วดัแสงแฟลช E-TTL II] 
กลอ้งจะยงิแฟลชสองครัง้ตอ่เนือ่งกนั ครัง้แรกเมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ 
และอกีครัง้ในทันทกีอ่นทีก่ารรับแสงจะสิน้สดุลง
หากตัง้คา่ [ซงิคค์วามเร็วสงู] แฟลชจะสามารถใชง้านไดท้ีท่กุความเร็วชตัเตอร ์
ซึง่จะมผีลไดด้เีมือ่คณุตอ้งการถา่ยภาพดว้ยการเบลอฉากหลัง (เปิดรรัูบแสง) 
ในสถานที ่เชน่ กลางแจง้ทีม่แีสงแดด

 ชดเชยระดบัแสงแฟลช
คณุสามารถปรับการชดเชยระดับแสงแฟลช
ไดจ้นถงึ ±3 ระดบั โดยจะปรับทลีะ 1/3 ระดับ
สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้าน 
Speedlite

 ถา่ยภาพครอ่มแสงแฟลช
ในขณะทีเ่ปลีย่นกําลังแสงแฟลชโดยอตัโนมัต ิ
กลอ้งจะถา่ยสามภาพ
สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้าน
ของ Speedlite ทีม่รีะบบถา่ยภาพครอ่มแสง
แฟลช
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สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัระบบสว่นตัวของ Speedlite โปรดดคููม่อืการใชง้าน 
Speedlite (แยกจําหน่าย)

1 เลอืก [ต ัง้คา่ C.Fn แฟลช]

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

การต ัง้คา่ระบบสว่นตวัของแฟลช

เมือ่ใชก้ารซงิคม์า่นชตัเตอรท์ีส่อง ใหตั้ง้คา่ความเร็วชตัเตอรเ์ป็น 1/25 วนิาทหีรอืชา้กวา่ 
หากความเร็วชตัเตอรเ์ป็น 1/30 วนิาทหีรอืเร็วกวา่ การซงิคม์า่นชตัเตอรแ์รกจะถกูปรับ
ใชโ้ดยอัตโนมัต ิแมว้า่จะตัง้คา่เป็น [ซงิคม์า่นชตัเตอรท์ ี ่2] ก็ตาม

 เมือ่ใชง้าน Speedlite ซรีีส่ ์EX ทีไ่มส่ามารถใชไ้ดก้บัการตัง้คา่ระบบแฟลช คณุ
จะสามารถตัง้คา่ตอ่ไปนี้ไดเ้ทา่นัน้: [สอ่งแสงไฟแฟลช], [E-TTL II] และ 
[ชดเชยระดบัแสงแฟลช] ภายใต ้[ต ัง้คา่ระบบแฟลช] ([ชตัเตอรซ์งิค]์ ยัง
สามารถปรับใชก้บั Speedlite ซรีีส่ ์EX บางรุน่ไดอ้กีดว้ย)

 หากตัง้คา่ชดเชยระดบัแสงแฟลชกบั Speedlite แลว้ จะไมส่ามารถตัง้คา่ชดเชย
ระดับแสงแฟลชดว้ยกลอ้งได ้หากตัง้คา่ไวก้บัทัง้กลอ้งและ Speedlite การตัง้คา่
ของ Speedlite จะมผีลทบัการตัง้คา่ของกลอ้ง

เมือ่ใช ้Speedlite ซรีีส่ ์EX แฟลช Speedlite จะยงิแสงเต็มกําลังไฟเสมอ หากตัง้คา่
ระบบสว่นตัวใน [โหมดวดัแสงแฟลช] เป็น [TTL] (แฟลชอัตโนมัต)ิ
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1 เลอืก [ลบการต ัง้คา่]

2 เลอืกการต ัง้คา่ทีต่อ้งการจะลบ
 เลอืก [ลบการต ัง้คา่แฟลช] หรอื 

[ลบคา่ C.Fn Speedlite ท ัง้หมด] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 บนกลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยัน ใหเ้ลอืก 
[ตกลง] จากนัน้การตัง้คา่แฟลชหรอื
การตัง้คา่ระบบสว่นตัวทัง้หมดจะถกูลบ
ออกไป

ลบการต ัง้คา่ระบบแฟลช / การต ัง้คา่ C.Fn แฟลช

ระบบสว่นตัวของ Speedlite (P.Fn) จะไมส่ามารถตัง้คา่หรอืยกเลกิไดบ้นหนา้จอ 
[z1: ควบคมุ Speedlite ภายนอก] ของกลอ้ง ใหต้ัง้คา่โดยตรงบน Speedlite
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8
การถา่ยภาพโดยใชจ้อ LCD

(การถา่ยภาพแบบ Live View)

คณุสามารถถา่ยภาพในขณะทีม่อง
ภาพผา่นจอ LCD ของกลอ้งได ้
ซึง่เรยีกวา่ “การถา่ยภาพแบบ Live 
View”
การถา่ยภาพแบบ Live View 
สามารถเปิดใชง้านไดโ้ดยการปรับ
สวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไปที ่<A>

 หากคณุถอืกลอ้งดว้ยมอืและถา่ยภาพในขณะทีม่องผา่นจอ LCD 
การสัน่ของกลอ้งอาจจะทําใหภ้าพเบลอ ในกรณีนีข้อแนะนําใหใ้ช ้
ขาตัง้กลอ้ง

 สําหรับคําแนะนําเกีย่วกบัวธิกีารถอืกลอ้ง โปรดดหูนา้ 99

การถา่ยภาพแบบ Live View จากระยะไกล
ดว้ยการตดิตัง้ EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.594) บนคอมพวิเตอร ์คณุ
สามารถเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรแ์ละถา่ยภาพโดยการควบคมุจากระยะ
ไกลในขณะทีม่องผ่านหนา้จอคอมพวิเตอร ์สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อื
การใชง้าน EOS Utility (น.596)
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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 เลอืกโหมดถา่ยภาพ
 หมนุปุ่ มโหมดเพือ่เลอืกโหมดถา่ยภาพ

4 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กลอ้งจะ
โฟกสัดว้ยวธิโีฟกสัอตัโนมตัปัิจจบุนัทีต่ัง้ไว ้
(น.308)

 คณุยังสามารถแตะบนหนา้จอเพือ่เลอืก
ใบหนา้หรอืวตัถ ุ(น.319)

5 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ
 กลอ้งจะถา่ยภาพ และภาพทีถ่า่ยจะแสดง
บนจอ LCD

 เมือ่สิน้สดุการแสดงภาพ กลอ้งจะกลับสู่
การถา่ยภาพแบบ Live View อกีครัง้โดย
อตัโนมัติ

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ออกจากการถา่ยภาพ
แบบ Live View

A การถา่ยภาพโดยใชจ้อ LCD
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ตัง้คา่ [z4: ถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW] 
(ภายใตแ้ท็บ [z1] ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน) 
เป็น [ใชง้าน]

จํานวนภาพทีถ่า่ยไดโ้ดยใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View
(จํานวนภาพโดยประมาณ)

 จํานวนทีไ่ดน้ี้ขึน้อยูก่บัการทดสอบดว้ยแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N ทีช่ารจ์ไฟจนเต็ม และ
ตรงตามมาตรฐานการทดสอบของ CIPA (Camera & Imaging Products Association)

 เมือ่ใชแ้บตเตอรีก่ร ิ๊ป รุน่ BG-E21 (แยกจําหน่าย) ทีใ่สแ่บตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N 
จํานวนสองกอ้น จํานวนภาพทีส่ามารถถ่ายไดจ้ะเพิม่ขึน้ประมาณสองเทา่

 ดว้ยแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N ทีช่ารจ์ไฟจนเต็ม เวลาในการถา่ยภาพแบบ Live View 
อยา่งตอ่เนือ่งจะเป็นดังนี:้ ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C/73°F): ประมาณ 3 ชม. 10 นาท ี
ทีอ่ณุหภมูตํิา่ (0°C/32°F): ประมาณ 2 ชม. 50 นาที

สําหรับ <o> การถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงูหรอื <i> การถา่ยภาพ
ตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ในระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View ทีต่ัง้คา่คณุภาพใน
การบันทกึภาพเป็น JPEG หรอื 1 (ยกเวน้ 41 และ 61) การกดปุ่ ม
ชตัเตอรค์า้งไวจ้ะแสดง (เลน่) ภาพทีถ่า่ยอยา่งตอ่เนือ่ง เมือ่สิน้สดุการถา่ยภาพ
ตอ่เนือ่ง (ปุ่ มชตัเตอรก์ลับมาทีตํ่าแหน่งครึง่หนึง่) ภาพแบบ Live View จะแสดง
ขึน้มา

การเปิดใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View

อณุหภมู ิ อณุหภมูหิอ้ง 
(23°C / 73°F)

อณุหภมูติํา่ 
(0°C / 32°F)

จาํนวนภาพทีถ่า่ยได้ 380 340

การแสดงผลการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

ขึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ยภาพ เชน่ เมือ่ถ่ายภาพแบบเปิดรับแสงนาน ภาพทีถ่า่ยอาจไม่
สามารถแสดง (เลน่) ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง
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 อยา่หนักลอ้งไปทางแหลง่แสงทีส่วา่งจา้ เชน่ ดวงอาทติย ์หรอืแสงจา้ทีเ่กดิจาก
ฝีมอืมนุษย ์การกระทําเชน่นีอ้าจทําใหเ้ซนเซอรภ์าพหรอืสว่นประกอบภายในของ
กลอ้งเสยีหายได ้

 ในโหมด <8: y> ไมส่ามารถทําการถา่ยภาพแบบ Live View ได ้
 ในโหมด <8: q> มมุมองจะเปลีย่นไปเล็กนอ้ยสําหรับการถา่ยภาพแบบ 

Live View เนื่องจากใชก้ารแกไ้ขความคลาดสว่น
 ในโหมด <8: FG> หรอืเมือ่ตัง้คา่ [z3: โหมด HDR] ไว ้พืน้ทีถ่า่ยภาพ
จะเล็กลง

 “ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพแบบ Live View” อยูใ่นหนา้ 323-324

 ความครอบคลมุขอบเขตการมองเห็นของภาพอยูท่ีป่ระมาณ 100% (เมือ่ตัง้คา่
คณุภาพในการบนัทกึภาพเป็น JPEG 73 และตัง้คา่อตัราสว่นภาพเป็น 3:2)

 คณุสามารถตัง้คา่การชดเชยแสงไดถ้งึ ±3 ระดับโดยการปรับสวติซ ์<R> 
ลงทางดา้นลา่ง และหมนุปุ่ ม <5> (ยกเวน้ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน)

 ในการตรวจสอบระยะชดัลกึ ใหก้ดปุ่ มเช็คระยะชดัลกึ
 หากคณุถา่ยภาพดว้ยการตัง้คา่คณุภาพในการบันทกึภาพเป็น 41 หรอื 61 
ขอ้ความ “BUSY” จะแสดงขึน้และการถา่ยภาพจะถกูปิดใชง้านชัว่คราว

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

 หากไมใ่ชง้านกลอ้งเป็นระยะเวลานาน กลอ้งจะปิดลงโดยอตัโนมัตหิลังจากเวลาที่
ตัง้ไวใ้น [52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ (น.73) หากตัง้คา่ [52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ 
เป็น [ไมใ่ชง้าน] การถา่ยภาพแบบ Live View จะสิน้สดุลงโดยอตัโนมัตหิลังจาก
ประมาณ 30 นาท ี(กลอ้งยงัคงเปิดอยู)่

 คณุสามารถใชส้าย HDMI รุน่ HTC-100 (แยกจําหน่าย) เพือ่แสดงภาพแบบ Live 
View บนเครือ่งรับโทรทศันไ์ด ้(น.427) โปรดทราบวา่จะไมม่กีารสง่สญัญาณ
เสยีงออก หากภาพไมป่รากฏบนหนา้จอโทรทัศน ์ใหต้รวจสอบวา่ไดต้ัง้คา่ [53: 
ระบบวดิโีอ] เป็น [สําหรบั NTSC] หรอื [สําหรบั PAL] อยา่งถกูตอ้งหรอืไม ่
(ขึน้อยูก่บัระบบวดิโีอของเครือ่งรับโทรทศันข์องคณุ)

 คณุยงัสามารถใชต้วัควบคมุรโีมท (แยกจําหน่าย, น.271) สําหรับการถา่ยภาพ
แบบ Live View
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แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <B> การแสดงขอ้มลูจะเปลีย่นไป

 หนา้จอจะแสดงผลเฉพาะการตัง้คา่ปัจจบุันทีก่ลอ้งนํามาใช ้

การแสดงขอ้มลู

โหมดวัดแสง

ความไวแสง ISO

จํานวนภาพทีถ่า่ยได/้
วนิาททีีเ่หลอืของการตัง้เวลา

ตวัแสดงระดบัคา่แสง

คา่รรัูบแสง

ความเร็วชตัเตอร์

ระดับแบตเตอรี่

โหมดขับเคลือ่น

วธิโีฟกสัอตัโนมัติ

จดุโฟกสัอตัโนมัต ิ(Live AF จดุเดยีว)

ถา่ยภาพครอ่ม/ถา่ยภาพ
ครอ่มแสงแฟลช

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

ฮสิโตแกรม

แฟลชพรอ้มทํางาน/ปิดแฟลช/ซงิคค์วามเร็วสงู

รปูแบบภาพ

ปรับแสงเหมาะสม
อตัโนมัติ

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ

ชตัเตอรแ์บบแตะ

สมดลุแสงขาว/ปรับแก ้
สมดลุแสงขาว

ชดเชยแสง

จํานวนภาพทีเ่หลอืในการถา่ยภาพซอ้น

ปุ่ มขยายขนาด

โหมดถา่ยภาพ/
ไอคอนแสดงฉาก

ล็อค AE

ความแรงของสญัญาณ Wi-Fi/
สถานะการสง่สญัญาณการด์

Eye-Fi

การโฟกสัอตัโนมัติ

ปุ่ มควบคมุทนัใจ

คณุภาพในการ
บนัทกึภาพ

สถานะการรับสญัญาณ GPS

ชดเชยระดับแสงแฟลช

จําลองระดบัแสง

เตอืนอณุหภมูิ

ถา่ยภาพ HDR/
ถา่ยภาพซอ้น/ลดจดุ
รบกวนถา่ยหลายภาพ ตวัวัดระดับอเิล็กทรอนกิส์

ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

ฟังกช์ัน่ Bluetooth
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 คาํเตอืน
อยา่จบักลอ้งตรงตําแหนง่เดมิเป็นระยะเวลานาน
ถงึแมว้า่กลอ้งจะไมร่อ้นมาก การสมัผัสกบัตัวกลอ้งสว่นเดมิเป็นเวลานาน อาจทําให ้
ผวิหนังมผีืน่แดงหรอืเม็ดพพุอง เนือ่งจากรอยแผลไหม ้แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งเมือ่ใช ้
กลอ้งในสถานทีท่ีร่อ้นจัด หรอืสําหรับบคุคลทีม่ปัีญหาระบบไหลเวยีนโลหติหรอืผวิหนัง
ทีแ่พง้า่ย

 ฮสิโตแกรมสามารถแสดงผลไดเ้มือ่ตัง้คา่ [z5: จําลองระดบัแสง] เป็น [ใชง้าน] 
(น.303)

 คณุสามารถแสดงตัววัดระดบัอเิล็กทรอนกิสไ์ดโ้ดยการกดปุ่ ม <B> (น.80) 
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 โปรดทราบวา่จดุรบกวน
อาจปรากฏใหเ้ห็นชดัขึน้กวา่ภาพจรงิทีบ่นัทกึ

 การจําลองระดบัแสง (น.303) จะไมทํ่างานเมือ่ตัง้คา่โหมด <8: FG> หรอื
เมือ่ใชก้ารเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรห์รอืถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช ลดจุดรบกวน
ถา่ยหลายภาพ หรอืโหมด HDR ไอคอน <g> และฮสิโตแกรมจะแสดงเป็น
สเีทา ภาพจะแสดงบนจอ LCD ทีค่วามสวา่งมาตรฐาน ฮสิโตแกรมอาจไมแ่สดง
อยา่งสมบรูณ์ในสภาวะแสงนอ้ยหรอืแสงจา้
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ในโหมดถา่ยภาพ <A> กลอ้งจะตรวจจับประเภทของฉากและตัง้คา่ทกุอยา่ง
โดยอตัโนมัตเิพือ่ใหเ้หมาะสมกบัฉาก ประเภทของฉากทีต่รวจจับไดจ้ะแสดงที่
ดา้นซา้ยบนของหนา้จอ

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

*2: จะแสดงขึน้เมือ่เลนสท์ีต่ดิอยูม่ขีอ้มลูระยะทาง หากใชท้อ่ตอ่เสรมิหรอืเลนสร์ะยะใกล ้ไอคอนที่
แสดงอาจไมต่รงกบัฉากทีแ่ทจ้รงิ

ไอคอนแสดงฉาก

วตัถุ ภาพบุคคล*1 ไมใ่ชภ่าพบุคคล
สฉีากหลงั

ฉากหลงั
เคลือ่น
ไหว

ฉากธรรมชาติ
และกลางแจง้

เคลือ่น
ไหว ใกล*้2

สวา่ง
สเีทา

ยอ้นแสง

ทอ้งฟ้า
สฟ้ีาออ่น

ยอ้นแสง

อาทติยต์ก *3 *3 สสีม้

สปอตไลท์

สน้ํีาเงนิ
เขม้

ทีม่ดื

ใชข้าต ัง้
กลอ้ง

*4*5 *3 *4*5 *3

สําหรับบางฉากหรอืบางสภาวะการถา่ยภาพ ไอคอนทีแ่สดงอาจไมต่รงกบัฉากทีแ่ทจ้รงิ
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*3: ไอคอนของฉากทีเ่ลอืกจากฉากทีส่ามารถตรวจจับไดจ้ะแสดงขึน้
*4: จะแสดงขึน้เมือ่อยูใ่นสภาวะทัง้หมดตอ่ไปนี:้

ฉากถา่ยภาพมดื ฉากกลางคนื และกลอ้งตดิอยูก่บัขาตัง้กลอ้ง
*5: จะแสดงขึน้หากใชเ้ลนสเ์หลา่นี:้

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
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การจําลองภาพผลลัพธเ์ป็นฟังกช์ัน่ทีแ่สดงภาพแบบ Live View พรอ้มผลของ
การตัง้คา่ปัจจบุนัสําหรับรปูแบบภาพ สมดลุแสงขาว และฟังกช์ัน่การถา่ยภาพอืน่ๆ 
ทีถ่กูใช ้
ภาพแบบ Live View จะแสดงตามการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ตอ่ไปนีโ้ดยอตัโนมตั ิอยา่งไร
ก็ตาม ภาพทีแ่สดงอาจแตกตา่งจากภาพผลลัพธเ์ล็กนอ้ย

การจําลองภาพผลลพัธร์ะหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View

 รปูแบบภาพ
* ความคมชดั (สงู) ความเปรยีบตา่ง ความอิม่ตัวของส ีและโทนสจีะถูกแสดง

 สมดลุแสงขาว
 แกไ้ขสมดลุแสงขาว
 ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ (ในโหมด <C>)
 เบลอฉากหลัง (ในโหมด <C>)

* คณุสามารถตรวจสอบลกูเลน่ไดร้ะหวา่งขัน้ตอนการตัง้คา่เทา่นัน้ (ขณะ [จําลองการ
เบลอ] แสดงอยู)่

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

การจําลองภาพผลลพัธ์
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คณุสามารถตัง้คา่ขอ้มลูทีจ่ะใหแ้สดงขึน้บนภาพเมือ่คณุกดปุ่ ม <B> ใน
ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

เลอืก [เลอืกการแสดงผล LV โดยปุ่ ม 
z]
 ภายใตแ้ท็บ [54] เลอืก [เลอืกการ
แสดงผล LV โดยปุ่ ม z] จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>

 ต ัง้คา่การสลบัขอ้มลู Live View

1 เลอืก [ต ัง้คา่การสลบัขอ้มลู Live 
View]

2 เลอืกหมายเลข
 หมายเลข 1 ถงึ 4 บง่บอกถงึจํานวนครัง้
ทีก่ดปุ่ ม <B> เพือ่แสดงขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้ง โดยเริม่จากไมแ่สดงอะไรบน
หนา้จอเลย

 เลอืกหมายเลขสําหรับขอ้มลูทีแ่สดงทีค่ณุ
ตอ้งการเปลีย่น จากนัน้กดปุ่ ม <B>

 หากตอ้งการเอาเครือ่งหมายถกู [X] ของ
หมายเลขออก ใหก้ดปุ่ ม <0> โปรด
ทราบวา่คณุจะไมส่ามารถเอาเครือ่งหมาย 
[X] ออกพรอ้มกนัทัง้สีต่ัวเลอืกการแสดง

การตัง้คา่เริม่ตน้แสดงอยูด่า้นลา่งนี้

B เลอืกการแสดงผลโดยปุ่ ม

ขอ้มลู / หมายเลข 1 2 3 4
I ขอ้มลูถา่ยภาพเบือ้งตน้ k k k –
J ขอ้มลูถา่ยภาพแบบละเอยีด – k k –
K ปุ่ มบนหนา้จอ k k k –
L ฮสิโตแกรม – – k –

M ตวัวดัระดบัอเิล็กทรอนกิส์ – – k –
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3 แกไ้ขตวัเลอืก
 เลอืกขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการแสดงและกดปุ่ ม 

<0> เพือ่เพิม่เครือ่งหมายถกู [X]
 สําหรับขอ้มลูทีค่ณุไมต่อ้งการแสดง ให ้
กดปุ่ ม <0> เพือ่เอาเครือ่งหมายถกู [X] 
ออก

 จากนัน้เลอืก [ตกลง] เพือ่บนัทกึการตัง้คา่
 ทําซ้ําขัน้ตอนที ่2 และ 3 ตามความจําเป็น

 ฮสิโตแกรม
• ความสวา่ง/RGB
ฮสิโตแกรม (น.398) ทีแ่สดงเมือ่คณุกดปุ่ ม <B> สามารถเป็นฮสิโตแกรม 
[ความสวา่ง] หรอื [RGB] อยา่งใดอยา่งหนึง่

ภายใต ้[ฮสิโตแกรม] ใหเ้ลอืก [ความ
สวา่ง/RGB] และเลอืก [ความสวา่ง] 
หรอื [RGB]

• ขนาดทีแ่สดง
คณุสามารถเปลีย่นขนาดทีแ่สดงของฮสิโตแกรม

ภายใต ้[ฮสิโตแกรม] ใหเ้ลอืก [ขนาด
ทีแ่สดง] และเลอืก [ขนาดใหญ]่ หรอื 
[ขนาดเล็ก]

 รเีซ็ต
ในขัน้ตอนที ่1 หากคณุเลอืก [รเีซ็ต] การตัง้คา่ [54: เลอืกการแสดงผล 
LV โดยปุ่ ม z] จะถกูลบออก
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เมือ่แสดงภาพแบบ Live View หากคณุกดปุ่ ม <f>, <R>, <i> 
หรอื <q> หนา้จอการตัง้คา่จะปรากฏขึน้บนจอ LCD และคณุสามารถหมนุปุ่ ม 
<6> หรอื <5> เพือ่ตัง้คา่ฟังกช์ัน่การถา่ยภาพนัน้ๆ ได ้

 หลังกดปุ่ ม <f> คณุสามารถหมนุปุ่ ม <6> เพือ่ตัง้คา่วธิโีฟกสัอัตโนมตั ิ
(น.308) หรอืกดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่ตัง้คา่การโฟกสัอตัโนมัต ิ(น.305)

การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ในการถา่ยภาพ

การต ัง้คา่ f/R/i/q

การถา่ยภาพแบบ Live View จะไมส่ามารถตัง้คา่โหมดขับเคลือ่น <B> หรอื <M>
ได ้นอกจากนี้ โหมดถา่ยภาพตอ่เนือ่งทีต่ัง้คา่ไวสํ้าหรับการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมอง
ภาพจะไมถ่กูปรับใชก้บัการถา่ยภาพแบบ Live View

เมือ่คณุตัง้คา่ <w> (วดัแสงบางสว่น) หรอื <r> (วัดแสงแบบจุด) รอบวงการวดั
แสงจะแสดงขึน้ทีก่ ึง่กลางหนา้จอ
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เมือ่ภาพแสดงบนจอ LCD คณุสามารถกดปุ่ ม <Q> และตัง้คา่ฟังกช์ัน่ตอ่ไปนี้
ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุสามารถตัง้คา่ตอ่ไปนี:้ วธิโีฟกสัอตัโนมตั,ิ 
การโฟกสัอัตโนมตั,ิ โหมดขบัเคลือ่น, โหมดวดัแสง, คณุภาพของภาพ, 
สมดลุแสงขาว, รปูแบบภาพ และปรับแสงเหมาะสมอตัโนมัติ
ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน คณุสามารถต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ทีแ่สดงเป็นตวัหนา 
และฟังกช์ัน่ในตารางทีห่นา้ 127 (ยกเวน้เบลอฉากหลัง)

1 กดปุ่ ม <Q> (7)
 ฟังกช์ัน่ทีส่ามารถตัง้คา่ไดจ้ะแสดงขึน้

2 เลอืกฟงักช์ ัน่และต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกฟังกช์ัน่
 การตัง้คา่ของฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกและคําแนะนํา
คณุสมบัตจิะปรากฏขึน้บนหนา้จอ

 หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่ตัง้คา่
 กดปุ่ ม <B> เพือ่ดําเนนิการตอ่ไปนี:้ ตัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ 

RAW ตัง้คา่ <q> ของโหมดขับเคลือ่น ปรับเลือ่นสมดลุแสงขาว/ถา่ยภาพ
ครอ่มสมดลุแสงขาว หรอืตัง้คา่พารามเิตอรร์ปูแบบภาพ

 ในการตัง้คา่สมดลุแสงขาวอัตโนมตั ิใหเ้ลอืก [Q] (หรอื [Qw]) จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

 หากตอ้งการกลบัสูก่ารถา่ยภาพแบบ Live View ใหก้ดปุ่ ม <0> หรอื <Q>
 คณุยังสามารถเลอืก [2] เพือ่กลับสูก่ารถา่ยภาพแบบ Live View

Q การควบคมุทนัใจ

ในขณะทีต่ัง้คา่ [การโฟกสัอตัโนมตั]ิ เป็น [Servo AF] คณุจะไมส่ามารถเลอืก 
41 หรอื 61 เมือ่ตัง้คา่คณุภาพสําหรับภาพ RAW ดว้ย [คณุภาพของภาพ]
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z5
ดว้ยการถา่ยภาพแบบ Live View ตัวเลอืก
เมนูเฉพาะการถา่ยภาพแบบ Live View จะ
ปรากฏขึน้ภายใตแ้ท็บ [z5] (แท็บ [z2] 
ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน)

ฟงักช์ ัน่ทีส่ามารถต ัง้คา่ไดบ้นหนา้จอเมนนูีป้รบัใชเ้ฉพาะการถา่ยภาพแบบ 
Live View จะไมท่ํางานกบัการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ (ไมส่ามารถ
ต ัง้คา่ได)้

 วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ
คณุสามารถเลอืก [u+การตดิตาม], [โซน แบบราบรืน่] หรอื [Live AF 
จดุเดยีว] โปรดดหูนา้ 308-314 สําหรับวธิโีฟกัสอตัโนมัติ

 ชตัเตอรแ์บบแตะ
คณุสามารถตัง้คา่ชตัเตอรแ์บบแตะเป็น [ปิด] หรอื [เปิด] เพยีงแคแ่ตะหนา้จอ 
LCD คณุก็สามารถโฟกัสและถา่ยภาพไดโ้ดยอตัโนมัต ิสําหรับรายละเอยีด 
โปรดดหูนา้ 319

 ระยะเวลาวดัแสงN

คณุสามารถเปลีย่นระยะเวลาแสดงการตัง้คา่การเปิดรับแสงได ้(เวลาล็อค AE)

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

3 การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ของเมนู
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3 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ของเมนู

 จําลองระดบัแสงN

จําลองระดับแสง จําลองและแสดงความสวา่ง (ระดับแสง) ในภาพจรงิทีจ่ะ
ออกมา
• ใชง้าน (g)
ความสวา่งของภาพทีแ่สดงจะใกลเ้คยีงกบัความสวา่งจรงิ (ระดับแสง) ของ
ภาพผลลพัธ ์หากคณุตัง้คา่ชดเชยแสง ความสวา่งของภาพจะเปลีย่นไปดว้ย
• ระหวา่ง e
โดยปกตแิลว้ ภาพจะแสดงดว้ยความสวา่งมาตรฐาน เพือ่ทําใหภ้าพแบบ 
Live View สามารถมองเห็นไดง้า่ย (E) ภาพจะแสดงใหเ้ห็นความสวา่ง 
(ระดับแสง) ใกลเ้คยีงกบัภาพทีจ่ะถา่ยจรงิ เฉพาะในขณะทีค่ณุกดปุ่ มเชค็
ระยะชดัลกึคา้งไว ้(g)
• ไมใ่ชง้าน (E)
ภาพจะแสดงดว้ยความสวา่งมาตรฐาน เพือ่ทําใหภ้าพแบบ Live View 
สามารถมองเห็นไดง้า่ย แมว้า่คณุไดต้ัง้คา่ชดเชยแสง แตภ่าพจะแสดงดว้ย
ความสวา่งมาตรฐาน

 ถา่ยภาพ LV แบบเงยีบN

• โหมด 1
หยดุเสยีงกลไกของกลอ้งระหวา่งการถา่ยภาพ เมือ่เทยีบกบัการถา่ยภาพ
โดยใชช้อ่งมองภาพ และสามารถทําการถา่ยภาพตอ่เนือ่งไดเ้ชน่กนั
• โหมด 2
เมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ ภาพทีถ่า่ยจะมเีพยีงภาพเดยีว ในขณะทีค่ณุ
กดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไว ้การทํางานของกลอ้งจะถกูหยดุไว ้แลว้เมือ่คณุลด
การกดปุ่ มชตัเตอรม์าทีค่รึง่หนึง่ กลอ้งจะกลับสูก่ารทํางานอกีครัง้ สามารถ
ลดเสยีงชตัเตอรล์งในจังหวะทีถ่า่ยภาพได ้แมต้ัง้คา่เป็นถา่ยภาพตอ่เนือ่ง 
แตภ่าพทีถ่า่ยจะมเีพยีงภาพเดยีว
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3 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ของเมนู

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

 เมือ่ตัง้คา่เป็น [โหมด 2] การถา่ยภาพตอ่เนือ่งจะไมทํ่างาน แมว้า่คณุจะตัง้คา่
โหมดขับเคลือ่นเป็น <o> หรอื <i>

 หากคณุใชแ้ฟลชโดยตัง้คา่โหมดแฟลชเป็นแฟลชอัตโนมัต ิE-TTL II/E-TTL กลไก
การทํางานภายในของกลอ้งทีใ่ชสํ้าหรับการลัน่ชตัเตอรจ์ะเหมอืนกบัการถา่ยภาพ
โดยใชช้อ่งมองภาพ ดังนัน้ การหยดุเสยีงกลไกของกลอ้งระหวา่งการถา่ยภาพจะ
ไมส่ามารถทําได ้(ไมว่า่การตัง้คา่ [ถา่ยภาพLVแบบเงยีบ] จะเป็นอยา่งไร)

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

 หากตัง้คา่ [โหมด 2] และคณุใชต้วัควบคมุรโีมท (น.271) การทํางานจะเหมอืน
กบัการทํางานของ [โหมด 1]

 การเลอืก [z3: เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น] หรอื [ทาํความสะอาดดว้ยตนเอง] 
หรอื [ทาํความสะอาดเดีย๋วนีf้] ภายใต ้[54: ทาํความสะอาดเซนเซอร]์ 
จะยตุกิารถา่ยภาพแบบ Live View ใหก้ดปุ่ ม <0> เพือ่เริม่การถา่ยภาพแบบ 
Live View อกีครัง้

เมือ่ใชเ้ลนส ์TS-E17mm f/4L หรอื TS-E24mm f/3.5L II คณุสามารถใช ้[โหมด 1] 
หรอื [โหมด 2] ได ้
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คณุสามารถเลอืกลกัษณะการโฟกสัอตัโนมตัใิหเ้หมาะกบัสภาวะการถา่ยภาพหรอื
วัตถ ุในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน กลอ้งจะตัง้คา่ระบบโฟกสัอตัโนมัตทิีเ่หมาะสม
ทีส่ดุใหโ้ดยอัตโนมัตสํิาหรับโหมดถา่ยภาพแตล่ะโหมด

1 กดปุ่ ม <f>

2 เลอืกระบบการโฟกสัอตัโนมตั ิ
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืกระบบการ
โฟกสัอัตโนมัตทิีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>
X : AF ครัง้เดยีว
K : Servo AF

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 เล็งจุดโฟกสัอัตโนมัตไิปยังวัตถ ุและกด
ปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ จากนัน้กลอ้งจะจับ
โฟกสัโดยอตัโนมตั ิดว้ยระบบการโฟกัส
อตัโนมัตทิีเ่ลอืกไว ้

การเลอืกการโฟกสัอตัโนมตัNิ

 ตัง้คา่ไดสํ้าหรับการถ่ายภาพแบบ Live View เทา่นัน้ (ไมส่ามารถตัง้คา่ไดสํ้าหรับ
การถ่ายภาพเคลือ่นไหว)

 หากไมส่ามารถโฟกสัได ้จุดโฟกสัอตัโนมตัจิะเปลีย่นเป็นสสีม้ หากเป็นเชน่นี ้จะ
ถา่ยภาพไมไ่ดแ้มจ้ะกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุก็ตาม ใหจั้ดองคป์ระกอบภาพใหมแ่ละ
ลองโฟกสัอกีครัง้ หรอืดทูี ่“สภาวะการถ่ายภาพซึง่อาจทําใหย้ากตอ่การโฟกสั” 
(น.316)
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การเลอืกการโฟกสัอตัโนมัตNิ

เหมาะสําหรบัใชถ้า่ยภาพวตัถทุีอ่ยูน่ ิง่ เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ 
กลอ้งจะทําการโฟกสัเพยีงคร ัง้เดยีว

 เมือ่จับโฟกัสไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอตัโนมัตจิะเปลีย่นเป็นสเีขยีวและมเีสยีงเตอืน
ดังขึน้

 โฟกสัจะยังคงถกูล็อคไวใ้นขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ ชว่ยใหค้ณุ
สามารถจัดองคป์ระกอบภาพใหมก่อ่นการถา่ยภาพ

 เมือ่ตัง้คา่โหมดขับเคลือ่นเป็น <o> สําหรับการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
ความเร็วสงู ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะอยูท่ีป่ระมาณ 6.5 
ภาพ/วนิาที

 เมือ่ตัง้คา่โหมดขับเคลือ่นเป็น <i> สําหรับการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
ความเร็วตํา่ ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะอยูท่ีป่ระมาณ 3.0 
ภาพ/วนิาที

 เมือ่ใช ้Speedlite ภายนอก ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งจะชา้ลง 
ไมว่า่เป็นการตัง้คา่ <o> และ <i> ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
สงูสดุจะอยูท่ี ่ประมาณ 1.7 ภาพ/วนิาที

AF คร ัง้เดยีวสาํหรบัวตัถทุ ีอ่ยูน่ ิง่

หากตัง้คา่ [54: เสยีงเตอืน] เป็น [ปิด] เสยีงเตอืนจะไมด่ังขึน้ เมือ่จับโฟกสัได ้
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การเลอืกการโฟกสัอตัโนมัตNิ

การโฟกสัอตัโนมตัแิบบนีเ้หมาะสําหรบัใชถ้า่ยภาพวตัถทุีก่าํลงัเคลือ่นที ่
ในขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่คา้งไว ้กลอ้งจะจบัโฟกสัไปทีว่ตัถุ
อยา่งตอ่เนือ่ง

 หากโฟกสัไดแ้ลว้ จดุโฟกัสอตัโนมัตจิะเปลีย่นเป็นสน้ํีาเงนิ
 กลอ้งจะกําหนดคา่การเปิดรับแสงในชว่งเวลาทีถ่า่ยภาพ
 เมือ่ตัง้คา่ [z5: วธิโีฟกสัอตัโนฯ] เป็น [u+การตดิตาม] หรอื [โซน 
แบบราบรืน่] การโฟกสัจะดําเนนิตอ่ไปตราบใดทีก่รอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัิ
หรอืกรอบโซนโฟกสัอัตโนมัตยัิงคงตดิตามวัตถุ

 เมือ่ตัง้คา่โหมดขับเคลือ่นเป็น <o> สําหรับการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
ความเร็วสงู ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะอยูท่ีป่ระมาณ 4.0 
ภาพ/วนิาท ีกลอ้งจะถา่ยภาพโดยเนน้ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

 เมือ่ตัง้คา่โหมดขับเคลือ่นเป็น <i> สําหรับการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
ความเร็วตํา่ ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะอยูท่ีป่ระมาณ 3.0 
ภาพ/วนิาท ีกลอ้งจะถา่ยภาพโดยเนน้การตดิตามวัตถุ

 เมือ่ใช ้Speedlite ภายนอก ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งจะชา้ลง ไมว่า่
เป็นการตัง้คา่ <o> และ <i> ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ
จะอยูท่ี ่ประมาณ 1.7 ภาพ/วนิาที

Servo AF สาํหรบัวตัถทุ ีก่าํลงัเคลือ่นที่

เมือ่ใช ้Servo AF เสยีงเตอืนจะไมด่งัขึน้แมว้า่จับโฟกสัได ้(ยกเวน้ในโหมด <8: 
5Cr>)

 กลอ้งอาจไมส่ามารถโฟกสัไดถ้กูตอ้ง ขึน้อยูก่บัเลนสท์ีใ่ชแ้ละระยะระหวา่งวตัถุ
และความเร็วของวัตถุ

 การซมูในระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เน่ืองอาจทําใหเ้สยีการโฟกสั ควรซมูกอ่น จากนัน้
จัดองคป์ระกอบใหมแ่ลว้ถ่ายภาพ

 เมือ่ตัง้คา่เป็น [Servo AF] จะไมส่ามารถตัง้คา่คณุภาพการบนัทกึภาพเป็น 41 
หรอื 61 หากตัง้คา่เป็น 41 หรอื 61 ภาพจะถกูบนัทกึดว้ยคณุภาพ
แบบ 1

 เมือ่ตัง้คา่ [Servo AF] และตัง้คา่ [ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ] (น.195) 
[ลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู] จะเปลีย่นเป็น [มาตรฐาน] โดย
อตัโนมัติ
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คณุสามารถตัง้คา่วธิโีฟกัสอตัโนมัตเิป็น [u+การตดิตาม] (น.309), [โซน 
แบบราบรืน่] (น.311) หรอื [Live AF จดุเดยีว] (น.313) เพือ่ใหเ้หมาะกบั
สภาวะการถา่ยภาพและวัตถุ
หากคณุตอ้งการโฟกสัดว้ยตนเอง ใหป้รับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกัสของเลนสไ์ปที ่
<MF> ขยายภาพ แลว้โฟกสัดว้ยตนเอง (น.321)

เลอืกวธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ
 ภายใตแ้ท็บ [z5] ใหเ้ลอืก [วธิโีฟกสั
อตัโนฯ] (สําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
ตัวเลอืกอยูภ่ายใตแ้ท็บ [z4] และใน
โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน อยูภ่ายใตแ้ท็บ 
[z2])

 เลอืกวธิโีฟกสัอตัโนมัตทิีต่อ้งการ จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

 ในขณะทีภ่าพแบบ Live View แสดงขึน้ 
คณุสามารถเลอืกวธิโีฟกสัอตัโนมัตโิดย
การกดปุ่ ม <f> และหมนุปุ่ ม <6> 
ไดเ้ชน่กนั

การโฟกสัดว้ยโฟกสัอตัโนมตั ิ(วธิโีฟกสัอตัโนมตั)ิ

การเลอืกวธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ

 คําอธบิายในหนา้ 309-314 ถอืวา่ไดต้ัง้คา่ [การโฟกสัอตัโนมตั]ิ เป็น [AF คร ัง้
เดยีว] (น.305) เมือ่ตัง้คา่เป็น [Servo AF] (น.307) จดุโฟกสัอตัโนมัตจิะเปลีย่น
เป็นสน้ํีาเงนิเมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้

 สําหรับชตัเตอรแ์บบแตะ (โฟกสัอัตโนมัตแิละล่ันชตัเตอรด์ว้ยการทํางานแบบสมัผัส)
โปรดดหูนา้ 319
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กลอ้งจะตรวจจับและโฟกัสบนใบหนา้บคุคล หากใบหนา้มกีารขยับ จดุโฟกสั
อัตโนมตั ิ<p> จะเคลือ่นทีเ่พือ่ตดิตามใบหนา้นัน้ไป

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

2 ตรวจสอบจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
 เมือ่ตรวจพบใบหนา้ <p> จะปรากฏขึน้
บรเิวณใบหนา้ทีโ่ฟกสั

 หากตรวจพบหลายใบหนา้ <q> จะ
แสดงขึน้ ใหใ้ชปุ้่ ม <9> เพือ่เลือ่น 
<q> ไปบรเิวณใบหนา้ทีค่ณุตอ้งการ
โฟกสั

 คณุยังสามารถแตะหนา้จอ LCD เพือ่เลอืก
ใบหนา้หรอืวตัถ ุหากคณุแตะวัตถอุืน่
นอกจากใบหนา้บคุคล จดุโฟกัสอตัโนมัติ
จะเปลีย่นเป็น < >

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสั
 หากไมส่ามารถตรวจพบใบหนา้ หรอืหาก
คณุไมไ่ดแ้ตะสิง่ใดบนหนา้จอ กลอ้งจะจับ
โฟกสัภายในกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัติ

 เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอตัโนมตัจิะ
เปลีย่นเป็นสเีขยีวและมเีสยีงเตอืนดังขึน้

 หากไมส่ามารถโฟกสัได ้จดุโฟกสัอตัโนมตัิ
จะเปลีย่นเป็นสสีม้

u(ใบหนา้)+การตดิตาม: c

กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัติ



310

การโฟกสัดว้ยโฟกสัอตัโนมัต ิ(วธิโีฟกสัอตัโนมตั)ิ

4 ถา่ยภาพ
 ตรวจสอบโฟกัสและคา่แสง จากนัน้กดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ (น.290)

 การโฟกสัวตัถอุ ืน่นอกเหนอืจากใบหนา้บคุคล
• แตะทีว่ตัถ ุ(หรอืจดุ) บรเิวณทีค่ณุตอ้งการโฟกสั
• กดปุ่ ม <0> หรอื <L> และจดุโฟกสัอตัโนมัต ิ< > จะปรากฏบน
หนา้จอ และสามารถเลือ่นจุดโฟกสัอัตโนมัตดิว้ย <9>

• เมือ่จดุโฟกสัอตัโนมัต ิ< > จับโฟกสัไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอัตโนมตัจิะเลือ่น
เพือ่ตดิตามวัตถหุากคณุเปลีย่นองคป์ระกอบภาพหรอืหากวัตถเุคลือ่นที่

 หากใบหนา้ไมอ่ยูใ่นโฟกสั จะไมส่ามารถตรวจจับใบหนา้ได ้ปรับโฟกสัดว้ยตนเอง 
(น.321) เพือ่ใหส้ามารถตรวจจับใบหนา้ จากนัน้ทําการโฟกสัอตัโนมัติ

 วตัถอุืน่นอกเหนอืจากใบหนา้บคุคลอาจถกูตรวจพบเป็นใบหนา้ได ้
 การตรวจจับใบหนา้จะไมทํ่างานหากใบหนา้ในภาพมขีนาดเล็กมากหรอืใหญม่าก 
สวา่งหรอืมดืเกนิไป หรอืถูกซอ่นเป็นบางสว่น

 <p> อาจครอบคลมุเพยีงบางสว่นของใบหนา้ ไมใ่ชท่ัง้ใบหนา้

 โฟกสัอัตโนมัตไิมส่ามารถทําไดเ้มือ่ใบหนา้หรอืวัตถอุยูต่ามขอบภาพ (นอกกรอบ
พืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัต)ิ เล็งกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตไิปยงัวัตถุเพือ่ทําการโฟกสั

 ขนาดของจดุโฟกสัอตัโนมัตจิะเปลีย่นไปขึน้อยูก่บัวัตถุ
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การโฟกสัสามารถทําไดด้ว้ยพืน้ทีก่วา้ง (กรอบโซนโฟกสัอตัโนมตั)ิ กวา่จดุโฟกสั
อัตโนมตัขิอง [Live AF จดุเดยีว] (น.313)

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

2 เลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
 ใช ้<9> เพือ่เลือ่นกรอบโซนโฟกสั
อตัโนมัตไิปยงัตําแหน่งทีค่ณุตอ้งการโฟกสั 
(ไมส่ามารถเลือ่นไปทีข่อบของหนา้จอ)

 การกดปุ่ ม <0> หรอื <L> จะทําให ้
กรอบโซนโฟกสัอตัโนมตักิลบัไปทีก่ ึง่กลาง
หนา้จอ

 คณุยังสามารถสมัผัสหนา้จอ LCD เพือ่
เลือ่นกรอบโซนโฟกสัอตัโนมตัไิด ้

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 เล็งกรอบโซนโฟกสัอตัโนมัตไิปยังวตัถ ุ
และกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

 เมือ่โฟกัสไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอตัโนมตัทิีจั่บ
โฟกสัไดจ้ะเปลีย่นเป็นสเีขยีวและมเีสยีง
เตอืนดังขึน้

 หากไมส่ามารถโฟกสัได ้กรอบโซนโฟกสั
อตัโนมัตจิะเปลีย่นเป็นสสีม้

โซนเรยีบ: o

กรอบโซนโฟกสัอตัโนมัติ
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4 ถา่ยภาพ
 ตรวจสอบโฟกัสและคา่แสง จากนัน้กดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ (น.290)

หากกลอ้งไมโ่ฟกสัไปทีว่ัตถเุป้าหมาย ใหเ้ปลีย่นเป็น [Live AF จดุเดยีว] (น.313) 
และโฟกสัอกีครัง้
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กลอ้งจะโฟกสัโดยใชจ้ดุโฟกสัอตัโนมตัจิดุเดยีว ซึง่ไดผ้ลดเีมือ่คณุตอ้งการโฟกสั
ไปยังวัตถทุีเ่จาะจง

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

2 เลือ่นจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
 ใช ้<9> เพือ่เลือ่นจดุโฟกัสอตัโนมัติ
ไปยังตําแหน่งทีค่ณุตอ้งการโฟกสั 
(ไมส่ามารถเลือ่นไปทีข่อบของหนา้จอ)

 การกดปุ่ ม <0> หรอื <L> จะทําให ้
จดุโฟกสัอตัโนมัตกิลับไปทีก่ ึง่กลางหนา้จอ

 คณุยังสามารถสมัผัสหนา้จอ LCD เพือ่
เลือ่นจดุโฟกัสอตัโนมัตไิด ้

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 เล็งจุดโฟกสัอัตโนมัตไิปยังวัตถ ุและกด
ปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

 เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอตัโนมตัจิะ
เปลีย่นเป็นสเีขยีวและมเีสยีงเตอืนดังขึน้

 หากไมส่ามารถโฟกสัได ้จดุโฟกสัอตัโนมตัิ
จะเปลีย่นเป็นสสีม้

Live AF จดุเดยีว: d

จดุโฟกัสอัตโนมัติ
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4 ถา่ยภาพ
 ตรวจสอบโฟกัสและคา่แสง จากนัน้กดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ (น.290)

ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว หากตัง้คา่ [z4: Servo AF ภาพเคลือ่นไหว] เป็น 
[ใชง้าน] จดุโฟกสัอัตโนมัตจิะแสดงใหญข่ึน้ในขัน้ตอนที ่1
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การโฟกสัอตัโนมตั ิ

 แมจ้ะโฟกัสไดแ้ลว้ การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่จะทําใหจั้บโฟกัสอกีครัง้
 ความสวา่งของภาพอาจเปลีย่นแปลงในระหวา่งและหลังจากทําการโฟกัส
อตัโนมตัิ

 ขึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ยภาพและวัตถ ุการโฟกสัอาจตอ้งใชเ้วลานานขึน้ 
หรอืความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจลดลง

 หากแหลง่กําเนดิแสงเปลีย่นตําแหน่งในขณะทีแ่สดงภาพแบบ Live View 
อาจทําใหภ้าพหนา้จอไหวและโฟกัสไดย้ากขึน้ หากเกดิกรณีนีข้ ึน้ ใหอ้อก
จากการถา่ยภาพแบบ Live View และใชโ้ฟกสัอตัโนมตัใิตแ้หลง่กําเนดิแสง
ทีแ่ทจ้รงิทีค่ณุกําลังถา่ยภาพ

ขอ้ควรทราบเกีย่วกบั AF

 หากคณุไมส่ามารถจับโฟกสัไดด้ว้ย AF ใหป้รับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนส์
ไปที ่<MF> และโฟกสัดว้ยตนเอง (น.321)

 หากคณุถา่ยภาพวตัถทุีบ่รเิวณขอบภาพและวตัถนัุน้หลดุโฟกสัอยูเ่ล็กนอ้ย ใหจั้ด
องคป์ระกอบภาพใหมเ่พือ่ยา้ยวตัถ ุ(หรอืจดุโฟกสัอตัโนมัตหิรอืกรอบโซนโฟกสั
อตัโนมัต)ิ ไปทางกึง่กลางหนา้จอ โฟกสัอกีครัง้ จากนัน้จงึถา่ยภาพ

 Speedlite ภายนอกจะไมป่ลอ่ยแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัออกมา อยา่งไรก็ตาม หากใช ้
Speedlite ซรีีส่ ์EX (แยกจําหน่าย) รุน่ทีม่ไีฟ LED แสงไฟ LED จะเปิดขึน้เพือ่ชว่ย
โฟกสัเมือ่จําเป็น

 สําหรับเลนสบ์างชนดิ อาจตอ้งใชเ้วลานานขึน้เพือ่จับโฟกสัดว้ยการโฟกสัอตัโนมัต ิ
หรอือาจไมไ่ดก้ารโฟกสัทีถ่กูตอ้ง



316

การโฟกสัดว้ยโฟกสัอตัโนมัต ิ(วธิโีฟกสัอตัโนมตั)ิ

สภาวะการถา่ยภาพซึง่อาจทําใหย้ากตอ่การโฟกสั

 วัตถทุีม่คีวามเปรยีบตา่งตํา่ เชน่ ทอ้งฟ้าสฟ้ีา พืน้ผวิสทีบึทีเ่รยีบแบน หรอืเมือ่
รายละเอยีดบรเิวณสวา่งหรอืมดืขาดหายไป

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

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

 วตัถใุนระยะใกลแ้ละไกลทีอ่ยูใ่นจดุโฟกสัเดยีวกนั (ตวัอยา่ง: สตัวใ์นกรง ฯลฯ)
 วัตถใุนจดุโฟกสัทีข่ยับอยูต่ลอดเวลาและจะไมห่ยดุนิง่เนือ่งจากกลอ้งสัน่หรอื
วัตถเุบลอ

 ทําการโฟกสัอัตโนมัตขิณะทีว่ัตถหุลดุโฟกัสไปมาก
 ปรับใชเ้อฟเฟคซอฟตโ์ฟกสัเมือ่ใชเ้ลนสซ์อฟตโ์ฟกสั
 เมือ่ใชฟิ้ลเตอรแ์บบเทคนคิพเิศษ
 น๊อยส ์(จดุแสง ริว้ ฯลฯ) ปรากฏบนหนา้จอในระหวา่งการโฟกสัอัตโนมัติ



317

การโฟกัสดว้ยโฟกัสอัตโนมัต ิ(วธิโีฟกัสอัตโนมัต)ิ

เมือ่วธิโีฟกสัอัตโนมัตเิป็นโหมด [โซน แบบ
ราบรืน่] หรอื [Live AF จดุเดยีว] ใหก้ดปุ่ ม 
<u> หรอืแตะ [d] ทีแ่สดงอยูท่างดา้น
ลา่งขวาของหนา้จอ คณุสามารถขยายภาพ
ไดป้ระมาณ 5x หรอื 10x แลว้ตรวจสอบโฟกสั
การดภูาพแบบขยายไมส่ามารถทําไดเ้มือ่ใช ้
[u+การตดิตาม]

 ในการเลือ่นจดุโฟกสัอตัโนมัตหิรอืกรอบโซนโฟกสัอัตโนมตั ิใหใ้ช ้<9> 
หรอืแตะจดุทีค่ณุตอ้งการขยาย

 กดปุ่ ม <u> หรอืแตะที ่[d] เพือ่ขยายภาพ แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ มหรอืแตะ 
อตัรากําลังขยายจะเปลีย่นไป

 เมือ่ตัง้คา่ [โซน แบบราบรืน่] ภาพจะถกูขยายทีก่ ึง่กลางกรอบโซนโฟกสั
อตัโนมตั ิเมือ่ตัง้คา่ [Live AF จดุเดยีว] ภาพจะถกูขยายรอบตําแหน่งของ
จดุโฟกสัอตัโนมตัิ

 ทีกํ่าลังขยาย 100% (ประมาณ 1x) ใหใ้ช ้<9> หรอืแตะทีห่นา้จอเพือ่
เลือ่นกรอบขยายภาพ การกดปุ่ ม <0> หรอื <L> จะทําใหก้รอบขยาย
ภาพกลับไปทีก่ ึง่กลางหนา้จอ

 กดปุ่ ม <u> หรอืแตะ [d] เพือ่ขยายบรเิวณทีอ่ยูใ่นกรอบขยายภาพ
 เมือ่ขยายภาพประมาณ 5x หรอื 10x คณุสามารถยา้ยบรเิวณทีถ่กูขยายโดย
การใช ้<9> หรอืแตะทีส่ามเหลีย่มดา้นบน ลา่ง ซา้ย หรอืขวาของหนา้จอ

 เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กลอ้งจะกลบัสูก่ารดภูาพแบบปกตสํิาหรับ 
[โซน แบบราบรืน่] แตโ่ฟกัสอตัโนมัตจิะทํางานตอ่ไปขณะทีม่กีารดภูาพ
แบบขยายสําหรับ [Live AF จดุเดยีว]

 เมือ่ใช ้Servo AF หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ในระหวา่งการดภูาพ
แบบขยาย กลอ้งจะกลับสูก่ารดภูาพแบบปกตเิพือ่ทําการโฟกัส

การดภูาพแบบขยาย
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การโฟกสัดว้ยโฟกสัอตัโนมัต ิ(วธิโีฟกสัอตัโนมตั)ิ

 หากการดภูาพแบบขยายยากตอ่การโฟกสั ใหก้ลบัสูก่ารดภูาพแบบปกตแิละทํา
การโฟกสัอัตโนมัติ

 หากคณุทําการโฟกสัอตัโนมัตใินขณะดภูาพแบบปกตแิลว้ใชก้ารดภูาพแบบขยาย 
อาจไมไ่ดก้ารโฟกสัทีถ่กูตอ้ง

 ความเร็วการโฟกสัอตัโนมัตจิะแตกตา่งกนัระหวา่งการดภูาพแบบปกตแิละการดู
ภาพแบบขยาย

 เมือ่อยูใ่นระหวา่งการดภูาพแบบขยาย Servo AF ภาพเคลือ่นไหว (น.373) จะไม่
ทํางาน

 เมือ่ใชก้ารดภูาพแบบขยาย การจับโฟกสัจะทําไดย้ากขึน้เน่ืองจากการสัน่ของกลอ้ง 
แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง
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เพยีงแคแ่ตะหนา้จอ LCD คณุก็สามารถโฟกสัและถา่ยภาพไดโ้ดยอตัโนมัติ

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

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

 [x] (ชตัเตอรแ์บบแตะ: เปิด)
กลอ้งจะโฟกสัตรงจดุทีค่ณุแตะ จากนัน้
จงึถา่ยภาพ

 [y] (ชตัเตอรแ์บบแตะ: ปิด)
คณุสามารถแตะตรงจดุเพือ่ทําการโฟกัส
ทีจ่ดุนัน้ กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ย
ภาพ

3 แตะบนหนา้จอเพือ่ถา่ยภาพ
 แตะบนใบหนา้หรอืวตัถบุนหนา้จอ
 กลอ้งจะโฟกสั (AF แบบแตะ) ตรงจดุที่
คณุแตะดว้ยวธิโีฟกสัอตัโนมัตทิีต่ัง้คา่ไว ้
(น.308-314)

 เมือ่ตัง้คา่ [x] จดุโฟกสัอตัโนมัตจิะ
เปลีย่นเป็นสเีขยีวเมือ่จับโฟกสัได ้จากนัน้
จงึถา่ยภาพโดยอัตโนมัติ

 หากไมส่ามารถโฟกสัได ้จดุโฟกสัอตัโนมตัิ
จะเปลีย่นเป็นสสีม้และจะไมส่ามารถถา่ย
ภาพได ้แตะบนใบหนา้หรอืวัตถบุนหนา้จอ
อกีครัง้

x การถา่ยภาพโดยใชช้ตัเตอรแ์บบแตะ
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x การถา่ยภาพโดยใชช้ตัเตอรแ์บบแตะ

 แมว้า่คณุตัง้คา่โหมดขับเคลือ่นเป็น <o> หรอื <i> กลอ้งจะยงัคงถา่ยภาพ
ในโหมดถา่ยภาพเดีย่ว

 แมว้า่ [การโฟกสัอตัโนมตั]ิ ถูกตัง้คา่เป็น [Servo AF] การแตะบนหนา้จอจะ
โฟกสัไปทีภ่าพดว้ย [AF คร ัง้เดยีว]

 การแตะบนหนา้จอในขณะทีด่ภูาพแบบขยายจะไมโ่ฟกสัหรอืถา่ยภาพ
 หากคณุถา่ยภาพโดยการแตะบนหนา้จอเมือ่ตัง้คา่ [z1: ระยะเวลาแสดงภาพ] 
เป็น [แสดงภาพคา้งไว]้ คณุสามารถกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ถา่ยภาพถัดไป

 หากคณุใช ้[8C.Fn III-4: ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง] เพือ่กําหนดคา่ปุ่ มเป็น 
[ONE SHOTzAI SERVO/SERVO] หรอืฟังกช์ัน่ทีเ่ปิดใชง้านระยะเวลาวัดแสง 
(น.497) การถา่ยภาพดว้ยชตัเตอรแ์บบแตะจะไมส่ามารถทํางานในขณะทีค่ณุกด
ปุ่ มนัน้คา้งไว ้

 คณุยังสามารถตัง้คา่ชตัเตอรแ์บบแตะดว้ย [z5: ชตัเตอรแ์บบแตะ] (แท็บ [z2] 
ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน)

 เมือ่ตัง้คา่ [z5: วธิโีฟกสัอตัโนมตั]ิ เป็น [โซน แบบราบรืน่] และตัง้คา่ [x] 
(ชตัเตอรแ์บบแตะ: เปิด) การแตะหนา้จอจะโฟกสัดว้ย [Live AF จดุเดยีว] และ
ถา่ยภาพ

 หากตอ้งการถา่ยภาพดว้ยการเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์ใหแ้ตะทีห่นา้จอสองครัง้ 
การแตะครัง้แรกจะเริม่การเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์แตะอกีครัง้เพือ่หยดุการเปิด
หนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์ควรระวงัอยา่ขยบักลอ้งขณะทีแ่ตะหนา้จอ
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คณุสามารถขยายภาพและโฟกสัอยา่งแมน่ยําโดยใช ้MF (โฟกสัดว้ยตนเอง)

1 ปรบัสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนส์
ไปที ่<MF>
 หมนุวงแหวนโฟกัสของเลนสเ์พือ่โฟกสั
แบบหยาบ

2 แสดงกรอบขยายภาพ
 กดปุ่ ม <u> หรอืแตะที ่[d] ทางดา้น
ลา่งขวาของหนา้จอ

 กรอบขยายภาพจะปรากฏขึน้

3 เลือ่นกรอบขยายภาพ
 ใช ้<9> หรอืแตะจดุทีค่ณุตอ้งการขยาย
เพือ่เลือ่นกรอบขยายภาพไปยังตําแหน่งที่
คณุตอ้งการโฟกสั

 การกดปุ่ ม <0> หรอื <L> จะทําให ้
กรอบขยายภาพกลับไปทีก่ ึง่กลางหนา้จอ

4 ขยายภาพ
 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <u> หรอืแตะที ่

[d] ทางดา้นลา่งขวาของหนา้จอ 
หนา้จอจะเปลีย่นไปตามลําดับตอ่ไปนี:้

 ในขณะทีแ่สดงภาพแบบขยาย คณุสามารถ
ใช ้<9> หรอืแตะทีส่ามเหลีย่มทางดา้น
บน ลา่ง ซา้ย หรอืขวาของหนา้จอเพือ่เลือ่น
ดสูว่นตา่งๆ ของภาพทีถ่กูขยาย

MF: การโฟกสัดว้ยตนเอง

m 22

22

กรอบขยายภาพ

ล็อค AE

ตําแหน่งของภาพบรเิวณทีถ่กูขยาย

กําลงัขยาย (โดยประมาณ)

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

5 โฟกสัดว้ยตนเอง
 ในขณะทีม่องภาพขยาย ใหห้มนุวงแหวน
โฟกสัของเลนสเ์พือ่ปรับโฟกัส

 หลังจากจับโฟกสัไดแ้ลว้ ใหก้ดปุ่ ม <u> 
เพือ่กลับสูก่ารดภูาพแบบปกติ

6 ถา่ยภาพ
 ตรวจสอบคา่แสง จากนัน้กดปุ่ มชตัเตอรล์ง
จนสดุเพือ่ถา่ยภาพ (น.290)

 ในขณะดภูาพแบบขยาย การเปิดรับแสงจะถกูล็อค (ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูับ
แสงจะแสดงเป็นสแีดง)

 แมข้ณะใชง้านการโฟกสัดว้ยตนเอง คณุสามารถใชช้ตัเตอรแ์บบแตะเพือ่ถา่ยภาพ
ได ้
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ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพแบบ Live View
คณุภาพของภาพ
 เมือ่คณุถ่ายภาพดว้ยการใชค้วามไวแสง ISO สงู จุดรบกวน (เชน่ จุดแสงและแถบ
แสง) อาจปรากฏใหเ้ห็นชดัขึน้

 การถ่ายภาพในทีท่ีม่อีณุหภมูสิงูอาจสง่ผลใหเ้กดิน๊อยสห์รอืสผีดิเพีย้นในภาพได ้
 เมือ่ใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View ตอ่เนือ่งเป็นระยะเวลานาน อณุหภมูภิายใน
ตวักลอ้งอาจจะสงูขึน้ และคณุภาพของภาพอาจลดลง ใหอ้อกจากการถา่ยภาพ
แบบ Live View เสมอเมือ่คณุไมไ่ดถ้า่ยภาพ

 หากคณุถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงนานในขณะทีอ่ณุหภมูภิายในตัวกลอ้งสงู คณุภาพ
ของภาพอาจลดลง ใหอ้อกจากการถา่ยภาพแบบ Live View แลว้รอสกัครูก่อ่นจะ
ถา่ยภาพอกีครัง้

ไอคอนการเตอืนอณุหภูมภิายใน <s> สขีาวและ <E> สแีดง
 หากอณุหภมูภิายในตวักลอ้งเพิม่สงูขึน้เนือ่งจากถา่ยภาพแบบ Live View เป็น
เวลานานหรอืมอีณุหภมูแิวดลอ้มทีส่งู ไอคอน <s> สขีาวหรอื <E> สแีดงจะ
ปรากฏขึน้

 ไอคอน <s> สขีาวบง่บอกวา่คณุภาพของภาพนิง่จะลดลง แนะนําใหค้ณุออก
จากการถา่ยภาพแบบ Live View ชัว่คราวและพักใหก้ลอ้งเย็นลงกอ่นเริม่ถา่ยภาพ
อกีครัง้

 ไอคอน <E> สแีดงบง่บอกวา่การถา่ยภาพแบบ Live View จะหยดุลงโดย
อตัโนมัตใินไมช่า้ หากเกดิกรณีนีข้ ึน้ คณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพไดอ้กีครัง้จนกวา่
อณุหภมูภิายในตัวกลอ้งจะลดลง ใหอ้อกจากการถา่ยภาพแบบ Live View ชัว่คราว 
หรอืปิดกลอ้งและพักกลอ้งชัว่ครู่

 การใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View ในทีอ่ณุหภมูสิงูเป็นระยะเวลานานจะสง่ผล
ใหไ้อคอน <s> สขีาวหรอื <E> สแีดงปรากฏเร็วขึน้ ควรปิดกลอ้งตลอดเวลา
เมือ่คณุไมไ่ดถ้า่ยภาพ

 หากอณุหภมูภิายในตัวกลอ้งสงู คณุภาพของภาพทีใ่ชค้วามไวแสง ISO สงูหรอื
เปิดรับแสงนานอาจลดลง แมก้อ่นทีไ่อคอน <s> สขีาวจะแสดงขึน้

ผลการถา่ยภาพ
 ขณะใชก้ารดภูาพแบบขยาย ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูับแสงจะแสดงเป็นสแีดง 
หากคณุถา่ยภาพขณะใชก้ารดภูาพแบบขยาย การเปิดรับแสงอาจไมเ่ป็นไปดังที่
ตอ้งการ ใหก้ลับสูก่ารดภูาพแบบปกตกิอ่นถา่ยภาพ

 แมว้า่คณุจะถ่ายภาพขณะใชก้ารดภูาพแบบขยาย ภาพจะถกูถา่ยโดยมพีืน้ทีภ่าพ
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 ภาพทีบ่นัทกึ
จะมน๊ีอยสล์ดลง (คณุภาพของภาพแบบ Live View แตกตา่งจากภาพทีบ่นัทกึ)

 หากแหลง่กําเนดิแสง (การสอ่งสวา่ง) ในภาพเปลีย่นแปลงไป ภาพหนา้จออาจไหว 
หากเกดิกรณีนีข้ ึน้ ใหอ้อกจากการถา่ยภาพแบบ Live View และถา่ยภาพแบบ 
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 น๊อยสห์รอืสผีดิเพีย้น
จะไมถ่กูบันทกึลงในภาพทีถ่า่ย

 เมือ่คณุขยายภาพ ความคมชดัของภาพอาจดเูดน่ชดักวา่ภาพจรงิ

ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั
 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View การตัง้คา่ระบบสว่นตวับางอยา่งจะไมทํ่างาน 

(การตัง้คา่บางอยา่งจะใชก้ารไมไ่ด)้ สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 469

เลนสแ์ละแฟลช
 หากเลนสท์ีต่ดิมรีะบบป้องกนัภาพสัน่และคณุปรบัสวติซก์นัสัน่ (IS) ไปที ่<1> 
ระบบป้องกนัภาพสัน่จะทํางานตลอดเวลาแมค้ณุจะไมไ่ดก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
ก็ตาม ระบบป้องกนัภาพสัน่จะใชพ้ลังงานแบตเตอรีแ่ละอาจลดจํานวนภาพทีถ่า่ย
ไดล้งโดยขึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ยภาพ เมือ่ไมจํ่าเป็นตอ้งใชร้ะบบป้องกนัภาพสัน่ 
เชน่ เมือ่ใชข้าตัง้กลอ้ง แนะนําใหค้ณุปรับสวติซ ์IS ไปที ่<2>

 ฟังกช์ัน่ตัง้คา่โฟกสัลว่งหนา้สามารถใชไ้ดก้บัการถา่ยภาพแบบ Live View เมือ่ใช ้
เลนสถ์า่ยภาพระยะไกล (ชว่งพเิศษ) ทีม่โีหมดตัง้คา่โฟกสัลว่งหนา้ ซึง่ออกสูต่ลาด
ในครึง่หลังของปี 2011 เป็นตน้มาเทา่นัน้

 ล็อคแฟลช FE และแสงแฟลชตัวอยา่งจะไมทํ่างานขณะใช ้Speedlite ภายนอก
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9
การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

การถา่ยภาพเคลือ่นไหวสามารถเปิด
ใชง้านไดโ้ดยการปรับสวติซถ์า่ยภาพ
แบบ Live View/ถา่ยภาพเคลือ่นไหว
ไปที ่<k>

 กอ่นการถา่ยภาพเคลือ่นไหว โปรดดหูนา้ 343 แลว้ตรวจสอบ
ใหแ้นใ่จวา่การด์สามารถบนัทกึภาพเคลือ่นไหวได ้ตามการ
ต ัง้คา่คณุภาพการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวอยา่งทีต่อ้งการ

 หากคณุถอืกลอ้งดว้ยมอืและถา่ยภาพเคลือ่นไหว การสัน่ของกลอ้ง
อาจจะทําใหภ้าพเคลือ่นไหวเบลอ ในกรณีนีข้อแนะนําใหใ้ชข้าตัง้
กลอ้ง

 สําหรับคําแนะนําเกีย่วกบัวธิกีารถอืกลอ้ง โปรดดหูนา้ 99

Full HD 1080
Full HD 1080 หมายถงึความเขา้กนัไดก้บัระบบความ
ละเอยีดสงูทีม่คีณุลักษณะพกิเซลแนวตัง้ 1080 พกิเซล 
(เสน้สแกน)
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เมือ่โหมดถา่ยภาพถกูตัง้คา่เป็น <A>, <C>, <d>, <s>, <f> 
หรอื <F> กลอ้งจะควบคมุการเปิดรับแสงอตัโนมัตเิพือ่ใหเ้หมาะกบัความสวา่ง
ปัจจบุันของฉาก

1 ปรบัสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไปที ่<k>
 ภาพแบบ Live View จะปรากฏบนจอ LCD

2 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<A>, <C>, 
<d>, <s>, <f> หรอื <F>

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กอ่นถา่ยภาพเคลือ่นไหว ใหโ้ฟกสัโดยใช ้
ระบบโฟกสัอัตโนมตัหิรอืโฟกสัดว้ยตนเอง 
(น.308, 321)

 โดยคา่เริม่ตน้ [z4: Servo AF ภาพ
เคลือ่นไหว] จะถกูตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] 
เพือ่ใหก้ลอ้งโฟกัสตลอดเวลา (น.373)

 เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กลอ้งจะ
โฟกสัดว้ยวธิโีฟกสัอตัโนมตัปัิจจบุนัทีต่ัง้ไว ้

4 ถา่ยภาพเคลือ่นไหว
 กดปุ่ ม <0> เพือ่เริม่ถา่ยภาพเคลือ่นไหว
 ในขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว สญัลักษณ์ 

“o” จะแสดงขึน้ทีม่มุบนขวาของหนา้จอ
 กลอ้งจะบันทกึเสยีงแบบสเตอรโิอโดยใช ้
ไมโครโฟนในตัวกลอ้ง

 หากตอ้งการหยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
ใหก้ดปุ่ ม <0> อกีครัง้

k การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

/  การถา่ยภาพแบบเปิดรบัแสงอตัโนมตั ิ

กําลังบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ไมโครโฟนในตัวกลอ้ง
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k การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ความไวแสง ISO ในโหมด <A> และ <C>

 ความไวแสง ISO จะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัตใินชว่ง ISO 100 - ISO 25600

ความไวแสง ISO ในโหมด <d>, <s>, <f> และ <F>

 ความไวแสง ISO จะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัตใินชว่ง ISO 100 - ISO 25600
 ภายใต ้[z2: k การต ัง้คา่ความไวแสง ISO] หากคณุตัง้คา่ [ISO 
อตัโนมตั]ิ เป็น [สงูสดุ:H2 (102400)] (น.372) ระดับสงูสดุของชว่งการ
ตัง้คา่ความไวแสง ISO อัตโนมัตจิะขยายเป็น H2 (เทยีบเทา่ ISO 102400) 
หากคณุเลอืก [สงูสดุ:6400] หรอื [สงูสดุ:12800] คณุสามารถลดชว่ง
การตัง้คา่ความไวแสง ISO อัตโนมัต ิ(ระดับสงูสดุจะถกูลดลง)

 หากตัง้คา่ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] เป็น [ใชง้าน] (น.199) 
ระดับตํา่สดุของชว่งการตัง้คา่ความไวแสง ISO อตัโนมัตจิะเป็น ISO 200 
และแมว้า่ [ISO อตัโนมตั]ิ ถกูตัง้คา่เป็น [สงูสดุ:H1 (51200)] หรอื 
[สงูสดุ:H2 (102400)] ระดับสงูสดุจะไมข่ยายขึน้

 เมือ่โหมด <8> ถกูตัง้คา่ การถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR จะทํางาน (น.348)
 แมว้า่คณุตัง้คา่โหมด <s> หรอื <f> การถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดยเนน้
ความเร็วชตัเตอรห์รอืคา่รรูับแสงจะไมส่ามารถทําได ้การถ่ายภาพแบบเปิดรับแสง
อตัโนมัตจิะทํางานเหมอืนในโหมด <d>

 สําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ความไวแสง ISO ไมส่ามารถขยายเป็น L (เทยีบเทา่ 
ISO 50)

 เมือ่สลับจากการถา่ยภาพนิง่เป็นการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ใหต้รวจสอบการตัง้คา่
กลอ้งอกีครัง้กอ่นทีจ่ะถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 เกีย่วกบัความไวแสง ISO สําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา โปรดดู
หนา้ 354 และ 372
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k การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ขอ้ควรระวงัสําหรบัโหมด <A>, <C>, <d>, <s>, <f> และ <F>
 ในโหมด <A> และ <C> ไอคอนแสดงฉากสําหรับฉากทีก่ลอ้งตรวจพบจะ
แสดงอยูด่า้นซา้ยบนของหนา้จอ (น.329)

 คณุสามารถล็อคคา่การเปิดรับแสง (ล็อค AE) โดยการกดปุ่ ม <A> (ยกเวน้ใน
โหมด <A>, <C> และ <8> น.249) หากใชก้ารล็อค AE ระหวา่งถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว คณุสามารถยกเลกิไดโ้ดยการกดปุ่ ม <S> (การตัง้คา่การล็อค 
AE จะถกูเก็บไวจ้นกระทัง่คณุกดปุ่ ม <S>)

 คณุสามารถตัง้คา่การชดเชยแสงไดถ้งึ ±3 ระดับโดยการปรับสวติซ ์<R> 
ลงทางดา้นลา่ง และหมนุปุ่ ม <5> (ยกเวน้ในโหมด <A>, <C> และ 
<8>)

 ความไวแสง ISO ความเร็วชตัเตอร ์และคา่รรัูบแสงจะไมถ่กูบนัทกึลงในขอ้มลู Exif 
ของภาพเคลือ่นไหว

 เมือ่ถ่ายภาพเคลือ่นไหวโดยใชก้ารเปิดรับแสงอตัโนมัต ิ(ยกเวน้ในการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวแบบยน่เวลา) กลอ้งนีร้องรับฟังกช์ัน่ของ Speedlite ทีจ่ะเปิดไฟ LED 
โดยอัตโนมัตใินสภาวะทีม่แีสงนอ้ย สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้าน
ของ Speedlite ซรีีส่ ์EX รุน่ทีต่ดิตัง้ไฟ LED
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k การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ในโหมด <A> และ <C> กลอ้งจะตรวจจับประเภทของฉากและตัง้คา่การ
เปิดรับแสงโดยอตัโนมัตเิพือ่ใหเ้หมาะสมกับฉาก ประเภทของฉากทีต่รวจจับได ้
จะแสดงทีด่า้นซา้ยบนของหนา้จอ

*1: จะแสดงขึน้เมือ่ตัง้คา่วธิโีฟกสัอตัโนมตัเิป็น [u+การตดิตาม] หากตัง้คา่วธิโีฟกสัอตัโนมตัอิืน่ 
ไอคอน “ไมใ่ชภ่าพบคุคล” จะแสดงขึน้แมว้า่จะตรวจพบบคุคลก็ตาม
ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา ไอคอน “ไมใ่ชภ่าพบคุคล” จะแสดงขึน้แมว้า่จะ
ตรวจพบบคุคลก็ตาม

*2: จะแสดงขึน้เมือ่เลนสท์ีต่ดิอยูม่ขีอ้มลูระยะทาง หากใชท้อ่ตอ่เสรมิหรอืเลนสร์ะยะใกล ้ไอคอนที่
แสดงอาจไมต่รงกับฉากทีแ่ทจ้รงิ

*3: ไอคอนของฉากทีเ่ลอืกจากฉากทีส่ามารถตรวจจับไดจ้ะแสดงขึน้

ไอคอนแสดงฉาก

วตัถุ
ภาพบคุคล*1

ไมใ่ชภ่าพบุคคล
สฉีากหลงั

ฉากหลงั
ฉากธรรมชาติ
และกลางแจง้ ใกล*้2

สวา่ง
สเีทา

ยอ้นแสง

ทอ้งฟ้า
สฟ้ีาออ่น

ยอ้นแสง

อาทติยต์ก *3 *3 สสีม้

สปอตไลท์
สน้ํีาเงนิเขม้

ทีม่ดื

สําหรับบางฉากหรอืบางสภาวะการถา่ยภาพ ไอคอนทีแ่สดงอาจไมต่รงกบัฉากทีแ่ทจ้รงิ
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k การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

คณุสามารถตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร ์คา่รรัูบแสง และความไวแสง ISO สําหรับ
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไดด้ว้ยตนเอง การใชก้ารตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเองเพือ่ถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวเหมาะสําหรับผูใ้ชง้านขัน้สงู

1 ปรบัสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไปที ่<k>

2 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<a>

3 ต ัง้คา่ความไวแสง ISO
 กดปุ่ ม <i>
 หนา้จอการตัง้คา่ความไวแสง ISO จะ
ปรากฏบนจอ LCD

 หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่ตัง้คา่
 สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกับความไวแสง 

ISO โปรดดหูนา้ถัดไป

4 ต ัง้คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูบัแสง
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่และตรวจสอบ
ตัวแสดงระดับคา่แสง

 ในการตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร ์ใหห้มนุปุ่ ม 
<6> ในการตัง้คา่รรัูบแสง ใหห้มนุปุ่ ม 
<5>

 ความเร็วชตัเตอรท์ีส่ามารถตัง้คา่ไดจ้ะ
แตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่ับอตัราเฟรม ดหูนา้ 
333

5 โฟกสัและถา่ยภาพเคลือ่นไหว
 กระบวนการเดยีวกบัขัน้ตอนที ่3 และ 4 ใน 

“การถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงอตัโนมตั”ิ 
(น.326)

 การถา่ยภาพแบบต ัง้คา่ระดบัแสงดว้ยตนเอง

ความเร็วชตัเตอร์

คา่รรัูบแสง



331

k การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ความไวแสง ISO ในโหมด <a>

 ดว้ย [AUTO] (A) ความไวแสง ISO จะถกูตัง้คา่โดยอัตโนมัตใินชว่ง ISO 
100 - ISO 25600 ภายใต ้[z2:k การต ัง้คา่ความไวแสง ISO] 
หากคณุตัง้คา่ [ISO อตัโนมตั]ิ เป็น [สงูสดุ:H2 (102400)] (น.372) 
ระดับสงูสดุของชว่งการตัง้คา่ความไวแสง ISO อตัโนมัตจิะขยายเป็น H2 
(เทยีบเทา่ ISO 102400) หากคณุเลอืก [สงูสดุ:6400] หรอื [สงูสดุ:
12800] คณุสามารถลดชว่งการตัง้คา่ความไวแสง ISO อัตโนมัต ิ(ระดับ
สงูสดุจะถกูลดลง)

 คณุสามารถตัง้คา่ความไวแสง ISO ดว้ยตนเองในชว่ง ISO 100 - ISO 
25600 โดยปรับทลีะ 1/3 ระดับ ภายใต ้[z2:k การต ัง้คา่ความไวแสง 
ISO] หากคณุตัง้คา่ [สงูสดุ] เป็น [H2 (102400)] สําหรับ [ขอบเขตไว
แสง ISO] (น.372) ระดบัสงูสดุของชว่งการตัง้คา่ความไวแสง ISO ดว้ย
ตนเองจะขยายเป็น H2 (เทยีบเทา่ ISO 102400) โปรดทราบวา่คณุยัง
สามารถตัง้คา่ [สงูสดุ] และ [ตํา่สดุ] เป็นชว่งทีแ่คบกวา่ชว่งเริม่ตน้ (ISO 
100 - ISO 25600)

 หากตัง้คา่ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] เป็น [ใชง้าน] (น.199) 
ระดับตํา่สดุของชว่งการตัง้คา่ความไวแสง ISO อตัโนมัตแิละดว้ยตนเองจะ
เป็น ISO 200 และแมว้า่ระดับสงูสดุของความไวแสง ISO ถกูตัง้คา่ใหข้ยาย
เป็น [H1 (ISO 51200)] หรอื [H2 (ISO 102400)] ระดับสงูสดุจะไม่
ขยายขึน้
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 สําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ความไวแสง ISO ไมส่ามารถขยายเป็น L (เทยีบเทา่ 
ISO 50)

 เมือ่สลับจากการถา่ยภาพนิง่เป็นการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ใหต้รวจสอบการตัง้คา่
กลอ้งอกีครัง้กอ่นทีจ่ะถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 ในระหวา่งทีถ่่ายภาพเคลือ่นไหว ควรหลกีเลีย่งการเปลีย่นความเร็วชตัเตอรห์รอื
คา่รรูับแสง การกระทําเชน่นัน้อาจบนัทกึการเปลีย่นแปลงของระดับแสงหรอืสรา้ง
จดุรบกวนมากขึน้ทีค่วามไวแสง ISO สงู

 เมือ่ถา่ยภาพเคลือ่นไหวของวัตถทุีเ่คลือ่นที ่แนะนําใหใ้ชค้วามเร็วชตัเตอรท์ีป่ระมาณ 
1/25 วนิาท ีถงึ 1/125 วนิาท ียิง่ความเร็วชตัเตอรส์งูขึน้ การเคลือ่นไหวของวัตถุ
อาจดไูมค่อ่ยราบรืน่

 หากคณุเปลีย่นความเร็วชตัเตอรข์ณะถา่ยภาพภายใตแ้สงไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอื
ไฟ LED อาจบันทกึภาพแบบกระตกุ

 เกีย่วกบัความไวแสง ISO สําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา โปรดดู
หนา้ 354

 ในขัน้ตอนที ่4 หากคณุไมส่ามารถตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรห์รอืคา่รรูับแสง ใหป้รับ
สวติซ ์<R> ลงทางดา้นลา่ง และหมนุปุ่ ม <6> หรอื <5>

 ภายใต ้[8C.Fn III-4: ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง] หากตัง้คา่ [ : ชดเชย
แสง (กดแช ่หมนุ )] (น.502) คณุจะสามารถตัง้คา่การชดเชยแสงไดเ้มือ่
ตัง้คา่ ISO อตัโนมัติ

 เมือ่ตัง้คา่ ISO อัตโนมัตไิว ้คณุสามารถกดปุ่ ม <A> เพือ่ล็อคความไวแสง ISO 
หากใชก้ารล็อคความไวแสง ISO ระหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว คณุสามารถยกเลกิ
ไดโ้ดยการกดปุ่ ม <S> (การล็อคความไวแสง ISO จะยังคงอยูจ่นกวา่คณุจะกด
ปุ่ ม <S>)

 หากคณุกดปุ่ ม <A> และจัดองคป์ระกอบภาพใหม ่คณุจะเห็นความแตกตา่งของ
ระดับคา่แสงทีต่วัแสดงระดบัคา่แสงเปรยีบเทยีบกบัเมือ่กดปุ่ ม <A>

 เมือ่กลอ้งพรอ้มถา่ยภาพในโหมด <a> คณุสามารถแสดงฮสิโตแกรมโดยการ
กดปุ่ ม <B>
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ความเร็วชตัเตอรท์ีส่ามารถตัง้คา่ไดใ้นโหมดถา่ยภาพแบบตัง้คา่ระดับแสงดว้ย
ตนเอง <a> จะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่ับอตัราเฟรมของคณุภาพในการบันทกึ
ภาพเคลือ่นไหว

(วนิาท)ี

ไมส่ามารถถา่ยภาพนิง่ในระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวได ้หากตอ้งการ
ถา่ยภาพนิง่ ใหห้ยดุถา่ยภาพเคลือ่นไหวแลว้ถา่ยภาพนิง่ดว้ยการถา่ยภาพโดยใช ้
ชอ่งมองภาพหรอืการถา่ยภาพแบบ Live View

ความเร็วชตัเตอรท์ ีส่ามารถต ัง้คา่ได้

อตัราเฟรม ความเร็วชตัเตอร์

8 1/4000 - 1/60

7 1/4000 - 1/50

6 1/4000 - 1/30

5 4 1/4000 - 1/25

การถา่ยภาพนิง่

ความเร็วชดัเตอรท์ีส่ามารถตัง้คา่ไดจ้ะแตกตา่งออกไปสําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
แบบยน่ (น.349)
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แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <B> การแสดงขอ้มลูจะเปลีย่นไป

* ใชก้บัคลปิภาพเคลือ่นไหวเดีย่ว
 หนา้จอจะแสดงผลเฉพาะการตัง้คา่ปัจจบุันทีก่ลอ้งนํามาใช ้

การแสดงขอ้มลู

โหมดถา่ยภาพเคลือ่นไหว/ไอคอนแสดงฉาก
• :เปิดรับแสงอัตโนมัต ิ(A/C)
• :เปิดรับแสงอัตโนมัต ิ(d/s/f/F)
• :ตัง้คา่ระดบัแสงดว้ยตนเอง (a)
• u :ถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR (8)
• a :ถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา

รปูแบบภาพ

จดุโฟกสัอตัโนมัต ิ
(Live AF จดุเดยีว)

ปรมิาณการชดเชยแสง

คา่รรัูบแสง

ความเร็วชตัเตอร์

สมดลุแสงขาว/
แกไ้ขสมดลุแสงขาว

วธิโีฟกัสอัตโนมัติ

ระดับแบตเตอรี่

ความไวแสง ISO

ตวัแสดงระดบัการบนัทกึ
เสยีง (ตัง้เอง)

ปรับแสงเหมาะสม
อัตโนมัติ

เวลาถา่ยภาพเคลือ่นไหวทีเ่หลอือยู*่/เวลาถา่ยภาพ
ทีใ่ชไ้ป/ระยะเวลาการถา่ย video snapshot

ลดเสยีงลม: ไมใ่ชง้าน

ลดระดับเสยีง

Servo AF ภาพเคลือ่นไหว

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

ระดับการบนัทกึเสยีง 
(ตัง้เอง)

กําลังบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหว

เตอืนอณุหภมูิ
ตวัแสดงการบนัทกึ

ล็อค AE

ปุ่ มขยายขนาด

ตวัแสดงระดับคา่แสง

สถานะการรบัสญัญาณ GPS

รปูแบบการบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหว

ขนาดการบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหว/อตัราเฟรม

ความแรงของสญัญาณ Wi-Fi/
สถานะการสง่สญัญาณการด์ Eye-Fi

ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

ฟังกช์ัน่ Bluetooth

ดจิติอล IS 
ภาพเคลือ่นไหว

ถา่ย video 
snapshot

ภาพเคลือ่นไหวยน่เวลา
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 เมือ่ [z4: วธิโีฟกสัอตัโนฯ] เป็น [โซน แบบราบรืน่] หรอื [Live AF จดุเดยีว] 
คณุสามารถกดปุ่ ม <B> เพือ่แสดงตวัวดัระดับอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้(น.80)

 คณุสามารถตัง้คา่ขอ้มลูทีจ่ะแสดงเมือ่คณุกดปุ่ ม <B> (น.298)
 หากตัง้คา่ [z4: วธิโีฟกสัอตัโนฯ] เป็น [u+การตดิตาม] หรอืหากกลอ้ง
เชือ่มตอ่อยูก่บัเครือ่งรับโทรทศันด์ว้ยสาย HDMI จะไมส่ามารถแสดงตวัวดัระดับ
อเิล็กทรอนกิส์

 ตัววัดระดับอเิล็กทรอนกิส ์เสน้ตาราง หรอืฮสิโตแกรม จะไมส่ามารถแสดงขึน้ระหวา่ง
การถา่ยภาพเคลือ่นไหว (การแสดงผลจะหายไปเมือ่คณุเริม่การถา่ยภาพเคลือ่นไหว)

 เมือ่เริม่ถา่ยภาพเคลือ่นไหว เวลาถา่ยภาพเคลือ่นไหวทีเ่หลอือยูจ่ะเปลีย่นเป็นเวลา
ทีใ่ชไ้ป
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ขอ้ควรระวงัสาํหรบัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 อยา่หนักลอ้งไปทางแหลง่แสงทีส่วา่งจา้ เชน่ ดวงอาทติย ์หรอืแสงจา้ทีเ่กดิจาก
ฝีมอืมนุษย ์การกระทําเชน่นีอ้าจทําใหเ้ซนเซอรภ์าพหรอืสว่นประกอบภายในของ
กลอ้งเสยีหายได ้

 หากคณุถา่ยภาพวตัถทุีม่รีายละเอยีดสงู อาจเกดิลายคลืน่หรอืสผีดิเพีย้นได ้
 หากตัง้คา่ <Q> หรอื <Qw> ไว ้และความไวแสง ISO หรอืคา่รรัูบแสงเปลีย่น
ไประหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว สมดลุแสงขาวอาจเปลีย่นไปเชน่กนั

 หากคณุถา่ยภาพเคลือ่นไหวภายใตแ้สงไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอืไฟ LED ภาพเคลือ่น
ไหวอาจกระตกุ

 เมือ่คณุดําเนนิการโฟกสัอัตโนมัตดิว้ยเลนส ์USM ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
ในสภาพแสงนอ้ย น๊อยสแ์ถบแสงแนวนอนอาจถกูบนัทกึในภาพเคลือ่นไหว น๊อยส์
ประเภทเดยีวกนัอาจเกดิขึน้ หากคณุโฟกสัดว้ยตนเองกบัเลนสบ์างตวัทีม่วีงแหวน
โฟกสัอเิล็กทรอนกิส์

 ขอแนะนําใหท้ดสอบถา่ยภาพเคลือ่นไหวสองสามคลปิ หากคณุตัง้ใจทีจ่ะทําการ
ซมูระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว การซมูระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวอาจ
ทําใหก้ารบนัทกึมกีารเปลีย่นการเปิดรับแสงหรอืมเีสยีงกลไกของเลนส ์หรอืภาพ
อาจไมโ่ฟกสั

 ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว หากคณุทําการโฟกสัอตัโนมัต ิอาจเกดิกรณีใดๆ 
ตอ่ไปนีข้ ึน้: หลดุโฟกสัชัว่คราวอยา่งเห็นไดช้ดั การเปลีย่นแปลงความสวา่งของ
ภาพเคลือ่นไหวถกูบันทกึ การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวหยดุลงชัว่ขณะ และเสยีง
กลไกของเลนสถ์กูบนัทกึ

 ขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว คณุจะไมส่ามารถขยายภาพไดแ้มว้า่คณุจะกดปุ่ ม <u>
 ควรระมัดระวงัไมใ่หน้ิว้ของคณุหรอืสิง่ใดๆ ปิดบงัไมโครโฟนในตวักลอ้ง (น.326)
 หากคณุเชือ่มตอ่หรอืตดัการเชือ่มตอ่สาย HDMI ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
การถ่ายภาพเคลือ่นไหวจะสิน้สดุ

 “ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพเคลือ่นไหว” อยูใ่นหนา้ 382-383
 หากมคีวามจาํเป็น ใหอ้า่น “ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพแบบ Live View” 
เพิม่เตมิในหนา้ 323-324
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 คําเตอืน
อยา่จบักลอ้งตรงตําแหนง่เดมิเป็นระยะเวลานาน
ถงึแมว้า่กลอ้งจะไมร่อ้นมาก การสมัผัสกบัตัวกลอ้งสว่นเดมิเป็นเวลานาน อาจทําให ้
ผวิหนังมผีืน่แดงหรอืเม็ดพพุอง เนือ่งจากรอยแผลไหม ้แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งเมือ่ใช ้
กลอ้งในสถานทีท่ีร่อ้นจัด หรอืสําหรับบคุคลทีม่ปัีญหาระบบไหลเวยีนโลหติหรอืผวิหนัง
ทีแ่พง้า่ย

ขอ้ควรทราบเกีย่วกบัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 ในแตล่ะครัง้ทีค่ณุถา่ยภาพเคลือ่นไหว ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวใหมจ่ะถกูสรา้งใน
การด์

 ความครอบคลมุขอบเขตการมองเห็นของภาพเคลือ่นไหวสําหรับการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวระดบั Full HD และ HD อยูท่ีป่ระมาณ 100%

 คณุยงัสามารถโฟกสัไดโ้ดยกดปุ่ ม <p>
 เมือ่เลอืก [ /k] หรอื [q/k] ภายใต ้[z4: หนา้ทีปุ่่ ม V] คณุจะ
สามารถกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่เริม่หรอืหยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหวได ้
(น.378 ภายใตแ้ท็บ [z2] ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน)

 กลอ้งจะบันทกึเสยีงแบบสเตอรโิอโดยใชไ้มโครโฟนในตัวกลอ้ง (น.326)
 หากคณุเชือ่มตอ่ไมโครโฟนสเตอรโิอแบบทศิทาง รุน่ DM-E1 (แยกจําหน่าย) 
กบัชอ่งตอ่เขา้ไมโครโฟนภายนอกของกลอ้ง (น.29) ไมโครโฟนภายนอกจะถกู
ใชง้านกอ่น (น.347)

 สามารถใชไ้มโครโฟนภายนอกสว่นใหญท่ีม่ปีลั๊กขนาดเล็กเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 
3.5 มม. ได ้

 ดว้ยแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N ทีช่ารจ์ไฟจนเต็ม เวลาในการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
ทีส่ามารถถา่ยไดจ้ะเป็นดังตอ่ไปนี:้ ประมาณ 2 ชัว่โมง 40 นาท ีทีอ่ณุหภมูหิอ้ง 
(23°C/73°F) ประมาณ 2 ชัว่โมง 20 นาท ีทีอ่ณุหภมูตํิา่ (0°C / 32°F) (โดยตัง้คา่ 
[z1: ขนาดบนัทกึภาพเคลือ่นไหว]: L654X และ [z4: 
Servo AF ภาพเคลือ่นไหว: ไมใ่ชง้าน])

 ฟังกช์ัน่ตัง้คา่โฟกสัลว่งหนา้สามารถใชไ้ดก้บัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว เมือ่ใช ้
เลนสถ์า่ยภาพไกล (ชว่งพเิศษ) ทีม่โีหมดตัง้คา่โฟกสัลว่งหนา้ ซึง่ออกสูต่ลาด
ในครึง่หลังของปี 2011 เป็นตน้มา

 การสุม่ตัวอยา่งสทีีบ่นัทกึจะเป็น YCbCr 4:2:0 (8-bit) และเมทรกิซส์ทีีบ่นัทกึจะ
ถกูบันทกึ ITU-R BT.709
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k การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

การจําลองภาพผลลัพธเ์ป็นฟังกช์ัน่ทีแ่สดงใหเ้หน็ลกัษณะของภาพเคลือ่นไหว 
เมือ่มกีารปรับใชร้ปูแบบภาพ สมดลุแสงขาว และฟังกช์ัน่การถา่ยภาพอืน่ๆ ใน
การตัง้คา่ปัจจุบัน
ขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว ภาพจะแสดงตามการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ตอ่ไปนีโ้ดยอตัโนมตั ิ
อยา่งไรก็ตาม ภาพทีแ่สดงอาจแตกตา่งจากภาพผลลัพธเ์ล็กนอ้ย

การจําลองภาพผลลพัธสํ์าหรบัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 รปูแบบภาพ
* ความคมชดั (สงู) ความเปรยีบตา่ง ความอิม่ตัวของส ีและโทนสจีะถกูแสดง

 สมดลุแสงขาว
 แกไ้ขสมดลุแสงขาว
 ระดับแสง
 ระยะชดัลกึ (ยกเวน้ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา)
 ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ
 แกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพ
 แกไ้ขความคลาดสี
 เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง
 ภาพเคลือ่นไหว HDR

การจําลองภาพผลลพัธ์

ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา หากไมม่กีารจําลองระดับแสงอยา่งถกูตอ้ง 
ไอคอน <g> จะกะพรบิ



339

เมือ่แสดงภาพบนจอ LCD หากคณุกดปุ่ ม <f> หรอื <i> หนา้จอการตัง้คา่
จะปรากฏขึน้บนจอ LCD และคณุสามารถหมนุปุ่ ม <6> เพือ่ตัง้คา่ฟังกช์ัน่นัน้ๆ ได ้

 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง (น.330) คณุสามารถ
กดปุ่ ม <i> เพือ่ตัง้คา่ความไวแสง ISO ได ้

 คณุไมส่ามารถตัง้คา่การโฟกสัอตัโนมัต ิโหมดขบัเคลือ่น หรอืโหมดวดัแสง

เมือ่แสดงภาพบนจอ LCD คณุสามารถกดปุ่ ม <Q> เพือ่ตัง้คา่ฟังกช์ัน่ตอ่ไปนี้
ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุสามารถตัง้คา่ตอ่ไปนี:้ วธิโีฟกสัอตัโนมตั,ิ 
ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว, ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหว, ระดับการ
บันทกึเสยีง (เมือ่กําหนดเองเทา่นัน้), สมดลุแสงขาว, รูปแบบภาพ, ปรับแสง
เหมาะสมอตัโนมัต ิและถา่ย video snapshot
ในโหมด <A> หรอื <C> เฉพาะฟงักช์ ัน่ทีเ่ป็นตวัหนาทางดา้นบน
เทา่น ัน้ทีส่ามารถต ัง้คา่ได ้สําหรับโหมด <8> เฉพาะวธิโีฟกสัอตัโนมัติ
เทา่นัน้ทีส่ามารถตัง้คา่ได ้

1 กดปุ่ ม <Q> (7)
 ฟังกช์ัน่ทีส่ามารถตัง้คา่ไดจ้ะแสดงขึน้

การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ในการถา่ยภาพ

การต ัง้คา่ f/i

Q การควบคมุทนัใจ
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การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพ

2  เลอืกฟงักช์ ัน่และต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกฟังกช์ัน่
 การตัง้คา่ของฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกและคําแนะนําคณุสมบัตจิะปรากฏขึน้บน
หนา้จอ

 หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่ตัง้คา่
 ในการตัง้คา่ปรับแกส้มดลุแสงขาวหรอืพารามเิตอรร์ปูแบบภาพ ใหก้ดปุ่ ม 

<B>
 ในการตัง้คา่สมดลุแสงขาวอัตโนมตั ิใหเ้ลอืก [Q] (หรอื [Qw]) 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หากตอ้งการกลบัสูก่ารถา่ยภาพเคลือ่นไหว ใหก้ดปุ่ ม <0> หรอื <Q>
 คณุยังสามารถเลอืก [2] เพือ่กลับสูก่ารถา่ยภาพเคลือ่นไหวได ้

เมือ่ตัง้คา่ [z1: บนัทกึเสยีง] เป็น [ต ัง้เอง] และตัง้คา่ [z5: วดีโีอไทมแ์ลปส]์ 
เป็น [ใชง้าน] การกดปุ่ ม <Q> จะไมแ่สดงระดับการบนัทกึเสยีง (เมือ่กําหนดเอง
เทา่นัน้)

ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว คณุสามารถกดปุ่ ม <Q> เพือ่ตัง้คา่ระดบัการบนัทกึ
เสยีง (เมือ่กําหนดเองเทา่นัน้)
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ใน [z1: ขนาดบนัทกึภาพเคลือ่นไหว] 
คณุสามารถตัง้คา่คณุภาพในการบันทกึภาพ
เคลือ่นไหว (ขนาดภาพ อตัราเฟรม และวธิี
การบบีอดั)
ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึเป็นไฟล ์MP4
อตัราเฟรมทีแ่สดงบนหนา้จอ [z1: ขนาด
บนัทกึภาพเคลือ่นไหว] จะปรับเปลีย่นโดย
อตัโนมัตขิ ึน้อยูก่บัการตัง้คา่ [53: ระบบวดิโีอ]
(น.541)

 ขนาดภาพ
L 1920x1080
ภาพเคลือ่นไหวจะบันทกึในระดับคณุภาพความละเอยีดสงูสดุ (Full HD) 
อตัราสว่นภาพเป็น 16:9

w 1280x720
ภาพเคลือ่นไหวจะบนัทกึในระดบัคณุภาพความละเอยีดสงู (HD) อตัราสว่น
ภาพเป็น 16:9

3 การต ัง้คา่คณุภาพการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ความเร็วในการเขยีนและการอา่นของการด์ทีต่อ้งใชสํ้าหรบัการบนัทกึภาพเคลือ่น
ไหวจะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัคณุภาพในการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว กอ่นการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว โปรดดหูนา้ 343 เพือ่ตรวจสอบขอ้กําหนดประสทิธภิาพของการด์

 หากคณุเปลีย่นการตัง้คา่ [53: ระบบวดิโีอ] ใหต้ัง้คา่ [z1: ขนาดบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหว] ดว้ยอกีครัง้

 คณุไมส่ามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหวความละเอยีดมาตรฐาน (VGA) ได ้
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3 การตัง้คา่คณุภาพการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

 อตัราเฟรม (fps: ภาพตอ่วนิาท)ี

8 59.94 ภาพตอ่ว.ิ/6 29.97 ภาพตอ่ว.ิ
สําหรับพืน้ทีซ่ ึง่ใชร้ะบบโทรทัศน ์NTSC (อเมรกิาเหนอื, ญีปุ่่ น, เกาหลใีต,้ 
เม็กซโิก ฯลฯ)

7 50.00 ภาพตอ่ว.ิ/5 25.00 ภาพตอ่ว.ิ
สําหรับพืน้ทีซ่ ึง่ใชร้ะบบโทรทศัน ์PAL (ยโุรป, รัสเซยี, จนี, ออสเตรเลยี ฯลฯ)

4 23.98 ภาพตอ่ว.ิ
เลอืกไดเ้มือ่ตัง้คา่ [53: ระบบวดิโีอ] เป็น [สําหรบั NTSC] 
สว่นใหญสํ่าหรับการถา่ยทําภาพยนตร์

 วธิกีารบบีอดั

X IPB (มาตรฐาน)
บบีอดัหลายเฟรมตอ่หนึง่ครัง้ในการบันทกึอยา่งมปีระสทิธภิาพ

 IPB (ออ่น)
เนือ่งจากภาพเคลือ่นไหวจะถกูบันทกึทีอ่ัตราบติตํา่กวา่ IPB (มาตรฐาน) 
ขนาดไฟลจ์ะเล็กกวา่ IPB (มาตรฐาน) และการเลน่ทีเ่ขา้กนัไดจ้ะสงูขึน้ 
วธินีีจ้ะทําใหร้ะยะเวลาในการถา่ยภาพทีทํ่าไดน้านกวา่เมือ่ใช ้IPB (มาตรฐาน) 
(ดว้ยการด์ทีม่คีวามจเุทา่กัน)

 รปูแบบการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

C MP4
ภาพเคลือ่นไหวจะบันทกึในรูปแบบ MP4 (นามสกลุไฟล ์“.MP4”) รปูแบบ
ไฟลน์ีเ้ขา้กันไดก้บัการเลน่ภาพมากกวา่รูปแบบ MOV
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3 การตัง้คา่คณุภาพการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

เมือ่ทําการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ควรใชก้ารด์ความจสุงูทีม่คีวามเร็วในการเขยีน/
การอา่น (ประสทิธภิาพของการด์ทีจํ่าเป็น) ดังทีแ่สดงในตารางดา้นลา่งหรอืสงู
กวา่ขอ้กําหนดมาตรฐาน ทดสอบการด์โดยการถา่ยภาพเคลือ่นไหวสกัสองสาม
คลปิในคณุภาพทีต่อ้งการ (น.341) แลว้ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่การด์สามารถบันทกึ
ภาพเคลือ่นไหวไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

* การด์สําหรับภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาตอ้งมปีระสทิธภิาพทีส่มัพันธก์บัความเร็วในการอา่น

การด์ทีส่ามารถบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

คณุภาพการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว การด์ SD
ภาพเคลือ่นไหวปกติ

L

87

X

C

SD Speed Class 10 หรอืสงูกวา่

654
ภาพเคลือ่นไหว 
HDR

SD Speed Class 6 หรอืสงูกวา่

65 V SD Speed Class 4 หรอืสงูกวา่

w
87 X SD Speed Class 6 หรอืสงูกวา่

65 V SD Speed Class 4 หรอืสงูกวา่

ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา (น.349)

H
65

J
D

UHS-I 90 MB/วนิาท ีหรอืเร็วกวา่

L W UHS-I Speed Class 3 หรอืสงูกวา่

 หากคณุใชก้ารด์ทีม่คีวามเร็วในการเขยีนตํา่ขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว ภาพเคลือ่น
ไหวอาจบันทกึไดไ้มส่มบรูณ์ เชน่เดยีวกบั หากคณุเลน่ภาพเคลือ่นไหวจากการด์
ทีม่คีวามเร็วในการอา่นตํา่ ภาพเคลือ่นไหวอาจเลน่ไดไ้มส่มบรูณ์

 เมือ่ไมส่ามารถบันทกึภาพเคลือ่นไหวไดต้ามปกต ิใหฟ้อรแ์มตการด์และลองอกีครัง้ 
หากการฟอรแ์มตการด์ไมส่ามารถแกไ้ขปัญหา โปรดดขูอ้มลูจากเวปไซตข์อง
ผูผ้ลติการด์ ฯลฯ

 กลอ้งไมส่ามารถใชง้านรว่มกบัการด์ UHS-II และการโอนถา่ยดว้ยความเร็วสงู
มาตรฐานของการด์ SDHC/SDXC (ใชง้านไดก้บั UHS-I) เมือ่ใชก้ารด์ทีร่องรับ UHS-II 
การถ่ายโอนความเร็วสงูผ่าน UHS-I อาจไมส่ามารถทําได ้ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนด
ของการด์
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3 การตัง้คา่คณุภาพการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ภาพเคลือ่นไหวปกติ (ประมาณ)

ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา (ประมาณ)

* สําหรับเวลาในการบันทกึภาพเคลือ่นไหว (เวลาในการเลน่) สําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
แบบยน่เวลา โปรดดหูนา้ 351

ระยะเวลารวมในการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวและขนาดไฟลต์อ่นาที

คณุภาพการบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหว

ระยะเวลาทีบ่นัทกึไดท้ ัง้หมดในการด์
ขนาดไฟล์

8 GB 32 GB 128 GB
L: ภาพเคลือ่นไหวระดบั Full HD

87

X

17 นาที 70 นาที 283 นาที 431 MB/นาที

654 35 นาที 140 นาที 563 นาที 216 MB/นาที

ภาพเคลือ่นไหว 
HDR 35 นาที 140 นาที 563 นาที 216 MB/นาที

65 V 86 นาที 347 นาที 1391 นาที 87 MB/นาที

w: ภาพเคลือ่นไหวระดบั HD

87 X 40 นาที 162 นาที 649 นาที 184 MB/นาที

65 V 250 นาที 1001 นาที 4004 นาที 30 MB/นาที

คณุภาพการบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหว

ระยะเวลาทีบ่นัทกึไดท้ ัง้หมดในการด์
ขนาดไฟล์

8 GB 32 GB 128 GB
H: ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาระดบั 4K

65 J 2 นาที 8 นาที 34 นาที 3576 MB/นาที

L: ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาระดบั Full HD

65 W 11 นาที 47 นาที 189 นาที 643 MB/นาที

 เพือ่ใหป้ระสทิธภิาพของการด์ดขีึน้ ขอแนะนําใหฟ้อรแ์มตการด์ดว้ยกลอ้งกอ่นถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว (น.75)

 หากตอ้งการตรวจสอบความเร็วในการเขยีน/การอา่นของการด์ โปรดดขูอ้มลูจาก
เวปไซตข์องผูผ้ลติการด์ ฯลฯ

 สําหรับรายละเอยีดอัตราบติ โปรดดหูนา้ 574

อณุหภมูภิายในตัวกลอ้งทีเ่พิม่ขึน้อาจทําใหก้ารถา่ยภาพเคลือ่นไหวหยดุลงกอ่นทีจ่ะ
ถงึระยะเวลารวมในการบนัทกึทีแ่สดงในตาราง (น.382)
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3 การตัง้คา่คณุภาพการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

แมค้ณุจะถา่ยภาพเคลือ่นไหวเกนิ 4 GB คณุยังคงสามารถถา่ยภาพตอ่ไดโ้ดย
ไมม่กีารหยดุชะงัก (ยกเวน้การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา)

 การใชก้ารด์ SD/SDHC ทีฟ่อรแ์มตดว้ยกลอ้ง
หากคณุใชก้ลอ้งเพือ่ฟอรแ์มตการด์ SD/SDHC กลอ้งจะฟอรแ์มตในรปูแบบ 
FAT32
ดว้ยการด์ทีฟ่อรแ์มตแบบ FAT32 หากคณุถา่ยภาพเคลือ่นไหวและขนาด
ไฟลเ์กนิกวา่ 4 GB ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวใหมจ่ะถกูสรา้งขึน้โดยอตัโนมัติ
เมือ่คณุเลน่ภาพเคลือ่นไหว คณุจะตอ้งแยกเลน่ทลีะไฟล ์ไมส่ามารถ
เลน่ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวไดแ้บบอตัโนมัตติามลําดับ หลังจากการดภูาพ
เคลือ่นไหวหนึง่จบลง ใหเ้ลอืกและดภูาพเคลือ่นไหวถัดไป

 การใชก้ารด์ SDXC ทีฟ่อรแ์มตดว้ยกลอ้ง
หากคณุใชก้ลอ้งเพือ่ฟอรแ์มตการด์ SDXC กลอ้งจะฟอรแ์มตในรปูแบบ 
exFAT
เมือ่ใชก้ารด์ทีฟ่อรแ์มตแบบ exFAT แมว้า่ขนาดไฟลจ์ะเกนิกวา่ 4 GB 
ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบันทกึเป็นไฟลเ์ดีย่ว (มากกวา่ทีจ่ะถกูแบง่ออกเป็น
หลายไฟล)์

ระยะเวลาสงูสดุในการบันทกึภาพเคลือ่นไหวหนึง่คลปิอยูท่ี ่29 นาท ี59 วนิาท ี
หากเวลาในการถา่ยภาพเคลือ่นไหวถงึ 29 นาท ี59 วนิาท ีการถา่ยภาพเคลือ่น
ไหวจะหยดุลงโดยอตัโนมัต ิคณุสามารถเริม่ตน้ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไดอ้กีครัง้
โดยกดปุ่ ม <0> (ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบันทกึเป็นไฟลใ์หม)่

ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวมขีนาดเกนิ 4 GB

ขดีจํากดัเวลาในการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 เมือ่ดาวนโ์หลดไฟลภ์าพเคลือ่นไหวขนาดเกนิ 4 GB เขา้สูค่อมพวิเตอร ์ใหใ้ช ้EOS 
Utility (น.594) หรอืตัวอา่นการด์ (น.599) ภาพเคลือ่นไหวทีม่ขีนาดเกนิ 4 GB 
จะไมส่ามารถดาวน์โหลดได ้หากคณุทําการดาวนโ์หลดภาพดว้ยระบบปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร์

 สําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาระดับ 4K (น.350) แนะนําใหใ้ชก้ารด์ 
SDXC
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คณุสามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหวในขณะที่
บันทกึเสยีงดว้ยไมโครโฟนสเตอรโิอในตัว
กลอ้งหรอืไมโครโฟนสเตอรโิอภายนอก 
คณุยังสามารถปรับระดับการบันทกึเสยีงได ้
อยา่งอสิระอกีดว้ย
ใช ้[z1: บนัทกึเสยีง] เพือ่ตัง้คา่ฟังกช์ัน่
การบันทกึเสยีง

อตัโนมตั ิ : ระดับการบันทกึเสยีงจะถกูปรับโดยอตัโนมัต ิการควบคมุระดับแบบ
อตัโนมัตจิะทํางานโดยอัตโนมัตเิพือ่ตอบรับระดับเสยีง

ต ัง้เอง : สําหรับผูใ้ชง้านขัน้สงู คณุสามารถปรับระดับการบันทกึเสยีงไดใ้น 
64 ระดับ
เลอืก [ระดบัเสยีง] และกดปุ่ ม <Y> <Z> ในขณะทีม่องมาตร
ระดับเพือ่ปรับระดับการบันทกึเสยีง มองทีต่ัวแสดงขดีระดับสงูสดุ 
และปรับเพือ่ใหม้าตรระดับทางดา้นขวาของเครือ่งหมาย “12” 
(-12 dB) สวา่งขึน้เป็นครัง้คราวเมือ่มเีสยีงดังสดุ หากมาตรระดับ
เกนิ “0” เสยีงจะผดิเพีย้น

ไมใ่ชง้าน : เสยีงจะไมถ่กูบันทกึ

เมือ่ตัง้คา่เป็น [อตัโนมตั]ิ จะลดเสยีงลมขณะทีม่ลีมภายนอกได ้คณุสมบัตนิี้
ใชง้านไดเ้มือ่คณุใชไ้มโครโฟนในตัวกลอ้งเพือ่ถา่ยภาพเคลือ่นไหวเทา่นัน้ 
ขณะทีฟั่งกช์ัน่ลดเสยีงลมทํางานอยู ่บางสว่นของเสยีงเบสตํา่จะถกูลดลงไปดว้ย

3 การต ัง้คา่บนัทกึเสยีง

บนัทกึเสยีง/ระดบัการบนัทกึเสยีง

ลดเสยีงลม
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3 การตัง้คา่บนัทกึเสยีง

ลดการบดิเบอืนของเสยีงทีเ่กดิจากเสยีงดงัโดยอตัโนมตั ิถงึแมว้า่จะตัง้คา่ [บนัทกึ
เสยีง] เป็น [อตัโนมตั]ิ หรอื [ต ัง้เอง] สําหรับการถา่ยภาพแลว้ การบดิเบอืนของ
เสยีงยังอาจเกดิขึน้ไดห้ากมเีสยีงดังมาก ในกรณีนี ้แนะนําใหต้ัง้คา่เป็น [ใชง้าน]

 การใชไ้มโครโฟน
โดยปกตแิลว้ไมโครโฟนในตัวกลอ้งจะบันทกึเสยีงแบบสเตอรโิอ
หากไมโครโฟนสเตอรโิอภายนอกทีม่ปีลั๊กสเตอรโิอขนาดเล็ก (เสน้ผา่นศนูย์
กลาง 3.5 มม.) เชือ่มตอ่อยูก่บัชอ่งตอ่เขา้ไมโครโฟนภายนอกของกลอ้ง 
(น.29) กลอ้งจะใชง้านไมโครโฟนภายนอกนัน้กอ่น แนะนําใหใ้ชไ้มโครโฟน
สเตอรโิอแบบทศิทาง รุน่ DM-E1 (แยกจําหน่าย)

ลดระดบัเสยีง

 หากคณุใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi (การสือ่สารแบบไรส้าย) พรอ้มกบัไมโครโฟนภายนอก 
เสยีงรบกวนอาจจะถกูบันทกึ จงึไมแ่นะนําใหใ้ชฟั้งกช์ัน่การสือ่สารแบบไรส้ายใน
ระหวา่งการบนัทกึเสยีง

 ไมโครโฟนในตวักลอ้งจะบันทกึเสยีงการทํางานและเสยีงกลไกของกลอ้งระหวา่ง
การถ่ายภาพดว้ยเชน่กนั การใชไ้มโครโฟนสเตอรโิอแบบทศิทาง รุน่ DM-E1 
(แยกจําหน่าย) อาจชว่ยลดเสยีงดงักลา่วในภาพเคลือ่นไหวลงได ้

 เมือ่เชือ่มตอ่ไมโครโฟนภายนอกเขา้กบักลอ้ง ควรแน่ใจวา่ไดเ้สยีบปล๊ักเขา้ไปจนสดุ
 อยา่เชือ่มตอ่อปุกรณ์ใดๆ เขา้กบัชอ่งตอ่เขา้ไมโครโฟนภายนอก นอกจากไมโครโฟน
ภายนอกเทา่นัน้

 ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน การตัง้คา่ทีส่ามารถใชไ้ดก้บั [บนัทกึเสยีง] จะเป็น [เปิด] 
หรอื [ปิด] หากตัง้คา่เป็น [เปิด] ระดบัการบันทกึเสยีงจะถกูปรับโดยอตัโนมัต ิ
(เชน่เดยีวกบั [อตัโนมตั]ิ) และฟังกช์ัน่ลดเสยีงลมจะทํางาน

 ความสมดลุของระดับเสยีงระหวา่ง L (ซา้ย) และ R (ขวา) ไมส่ามารถปรับได ้
 เสยีงจะถกูบันทกึทีอ่ตัราการสุม่ตัวอยา่ง 48 kHz/16-bit
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หากตัง้คา่ปุ่ มโหมดเป็น <8> คณุสามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดยลดการ
สญูเสยีรายละเอยีดของภาพบรเิวณสวา่งใหเ้ป็นโทนสชีว่งไดนามกิสงู แมใ้นฉาก
ทีม่คีวามเปรยีบตา่งสงูก็ตาม
ภาพเคลือ่นไหว HDR จะบันทกึใน L6X (NTSC) หรอื L5X 
(PAL)
* HDR หมายถงึ High Dynamic Range (ชว่งรับแสงสงูพเิศษ)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<8>

2 ถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR
 ถา่ยภาพเคลือ่นไหวดว้ยวธิเีดยีวกนักับ
การถา่ยภาพเคลือ่นไหวปกติ

การถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR

เนือ่งจากมกีารรวมหลายเฟรมเขา้ดว้ยกนัเพือ่สรา้งภาพเคลือ่นไหว HDR บางสว่นของ
ภาพเคลือ่นไหวจงึอาจดบูดิเบีย้ว และระหวา่งการถา่ยภาพโดยใชม้อืถอืกลอ้ง การสัน่
ของกลอ้งอาจทําใหก้ารบดิเบีย้วดชูดัขึน้ แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง โปรดทราบวา่แมจ้ะ
ใชข้าตัง้กลอ้งสําหรับการถา่ยภาพ รอ่งรอยภาพทีเ่หลอือยูห่รอืน๊อยสอ์าจเห็นไดช้ดัขึน้ 
ในขณะทีเ่ลน่ภาพเคลือ่นไหว HDR เฟรมตอ่เฟรมหรอืเลน่ภาพชา้ เมือ่เทยีบกบัการเลน่
ภาพปกติ
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ภาพนิง่ทีถ่า่ยในชว่งเวลาทีต่ัง้ไวส้ามารถนํามาตอ่กนัโดยอัตโนมัตเิพือ่สรา้งภาพ
เคลือ่นไหวแบบยน่เวลาระดับ 4K หรอื Full HD ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา
แสดงใหเ้ห็นการเปลีย่นแปลงของวัตถใุนชว่งระยะเวลาทีส่ัน้ลงมากกวา่ระยะ
เวลาจรงิทีใ่ช ้ซึง่เหมาะกบัการถา่ยภาพววิทีเ่ปลีย่นแปลง ตน้ไมท้ีกํ่าลังเตบิโต 
การเคลือ่นไหวบนทอ้งฟ้า ฯลฯ จากการสงัเกตจากตําแหน่งใดตําแหน่งหนึง่ที่
แน่นอน
ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาจะถกูบนัทกึในรปูแบบ MOV ในระดบัคณุภาพตอ่ไปนี:้ 
H6J (NTSC) /H5J (PAL) สําหรับ 4K และ L 6 W 
(NTSC)/L 5 W (PAL) สําหรับ Full HD
โปรดทราบวา่อตัราเฟรมจะเปลีย่นไปโดยอตัโนมตัติามการตัง้คา่ [53: ระบบวดิโีอ] 
(น.541)

1 เลอืกโหมดถา่ยภาพ
 เชน่เดยีวกบัการถา่ยภาพเคลือ่นไหวปกต ิ
ในโหมด <A>, <C>, <d>, 
<s>, <f> และ <F> การถา่ย
ภาพแบบเปิดรับแสงอตัโนมัตจิะทํางาน 
โดยในโหมด <a> การถา่ยภาพแบบ
ตั ้ง่คา่ระดบัแสงดว้ยตนเองจะทํางาน

2 ปรบัสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไปที ่<k>
 ภาพแบบ Live View จะปรากฏบนจอ LCD

3 เลอืก [วดีโีอไทมแ์ลปส]์
 ภายใตแ้ท็บ [z5] (แท็บ [z3] ใน
โหมด <A> และ <C>) เลอืก 
[วดีโีอไทมแ์ลปส]์ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

4 เลอืก [ไทมแ์ลปส]์

a การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา

แมว้า่คณุตัง้คา่โหมด <s> หรอื <f> การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาโดย
เนน้ความเร็วชตัเตอรห์รอืคา่รรูับแสงจะไมส่ามารถทําได ้การถ่ายภาพแบบเปิดรับแสง
อัตโนมัตจิะทํางานเหมอืนในโหมด <d>
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a การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา

5 เลอืกขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
ทีต่อ้งการ
 เลอืก [ใชง้านH (3840x2160)] หรอื 

[ใชง้านL (1920x1080)]

 ใชง้านH (3840x2160)
ภาพเคลือ่นไหวจะบันทกึในระดับคณุภาพ 4K อัตราสว่นภาพเป็น 16:9 
อัตราเฟรมของภาพเคลือ่นไหวทีบ่ันทกึจะอยูท่ี ่29.97 ภาพตอ่วนิาท ี(6) 
สําหรับ NTSC และ 25.00 ภาพตอ่วนิาท ี(5) สําหรับ PAL และรูปแบบ
ในการบันทกึคอื Motion JPEG (J) และรปูแบบไฟลภ์าพเคลือ่นไหวคอื 
MOV (D)

 ใชง้านL (1920x1080)
ภาพเคลือ่นไหวจะบันทกึในระดับคณุภาพความละเอยีดสงูสดุ (Full HD) 
อัตราสว่นภาพเป็น 16:9 อตัราเฟรมของภาพเคลือ่นไหวทีบ่ันทกึจะอยูท่ี ่
29.97 ภาพตอ่วนิาท ี(6) สําหรับ NTSC และ 25.00 ภาพตอ่วนิาท ี(5) 
สําหรับ PAL และรปูแบบในการบันทกึคอื ALL-I (W)และรปูแบบไฟล์
ภาพเคลือ่นไหวคอื MOV (D)

 วธิบีนัทกึภาพเคลือ่นไหว / อตัราการบบีอดั
J MJPG
แตล่ะเฟรมถกูบบีอดัทลีะครัง้แลว้บนัทกึ อตัราการบบีอดัจงึตํา่ แตภ่าพเคลือ่น
ไหวจะเหมาะสําหรับการแกไ้ขมากกวา่
W ALL-I (สําหรับแกไ้ข/I-only)
แตล่ะเฟรมถกูบบีอดัทลีะครัง้แลว้บนัทกึ อตัราการบบีอดัจงึตํา่ แตภ่าพเคลือ่น
ไหวจะเหมาะสําหรับการแกไ้ขมากกวา่รปูแบบ IPB

 รปูแบบการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
D MOV
ภาพเคลือ่นไหวจะบันทกึในรปูแบบ MOV (นามสกลุไฟล ์“.MOV”)
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6 ต ัง้คา่ชว่งเวลาถา่ยภาพ
 เลอืก [ชว่งเวลา]
 ตรวจสอบ [k เวลาทีต่อ้งการ] และ 

[3: เวลาเลน่] ทีแ่สดงอยูด่า้นลา่งของ
หนา้จอเพือ่ตัง้คา่จํานวน

 เลอืก ชัว่โมง นาท ีหรอืวนิาที
 กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดง <r>

 ตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม <0> (กลับไปยัง <s>)
 ตัง้คา่ไดต้ัง้แตช่ว่ง [00:00:01] ถงึ [99:59:59]
 เลอืก [ตกลง] เพือ่ตัง้คา่ชว่งเวลาถา่ยภาพ

7 ต ัง้คา่จํานวนภาพ
 เลอืก [จํานวนภาพ]
 ตรวจสอบ [k: เวลาทีต่อ้งการ และ 

[3: เวลาเลน่] ทีแ่สดงอยูด่า้นลา่งของ
หนา้จอเพือ่ตัง้คา่จํานวน

 เลอืกหลักตัวเลข

 กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดง <r>
 ตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม <0> (กลับไปยัง <s>)
 ตัง้คา่ไดต้ัง้แตช่ว่ง [0002] ถงึ [3600]
 ตรวจสอบวา่ [3: เวลาเลน่] ไมแ่สดงเป็นสแีดง
 เลอืก [ตกลง] เพือ่ตัง้คา่จํานวนภาพ

เวลาทีต่อ้งการ เวลาเลน่

 สําหรับการด์ทีส่ามารถใชบ้นัทกึภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา (ขอ้กําหนดประสทิธภิาพ
ของการด์) โปรดดหูนา้ 343

 หากตัง้คา่จํานวนภาพเป็น 3600 ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาจะยาวประมาณ 2 นาท ี
ในระบบ NTSC และประมาณ 2 นาท ี24 วนิาท ีในระบบ PAL
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8 เลอืกวธิกีารต ัง้คา่ของการเปิดรบัแสง
 เลอืก [ระดบัแสงอตัโนมตั]ิ

 วดัทีเ่ฟรมแรก
เมือ่ถา่ยภาพแรก จะมกีารวดัแสงเพือ่ตัง้คา่การเปิดรับแสงโดยอตัโนมัตใิห ้
เหมาะกบัความสวา่ง การตัง้คา่การเปิดรับแสงสําหรับภาพแรกทีถ่า่ยจะถกู
ปรับใชก้บัภาพตอ่ๆ ไป การตัง้คา่อืน่ๆ เกีย่วกบัการถา่ยภาพสําหรับภาพแรก
จะถกูปรับใชก้บัภาพตอ่ๆ ไปดว้ย

 วดัใหมท่กุเฟรม
สําหรับภาพตอ่ๆ ไปจะมกีารวัดแสงใหมใ่นแตล่ะภาพ เพือ่ตัง้คา่การเปิดรับ
แสงโดยอัตโนมัตใิหเ้หมาะกับความสวา่ง โปรดทราบวา่หากฟังกช์ัน่ เชน่ 
รปูแบบภาพและสมดลุแสงขาว ตัง้คา่ไวเ้ป็น [อตัโนมตั]ิ ฟังกช์ัน่เหลา่นีจ้ะ
ถกูตัง้คา่โดยอัตโนมัตสํิาหรับภาพตอ่ๆ ไปแตล่ะภาพ

9 ต ัง้คา่วา่จะแสดงภาพหรอืไม่
 เลอืก [ปิดจอ LCD อตัโนมตั]ิ

 ไมใ่ชง้าน
ภาพจะแสดงขึน้ แมใ้นระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา (จอ LCD 
จะปิดลงในเวลาถา่ยภาพเทา่นัน้) โปรดทราบวา่จอ LCD จะปิดลงเมือ่เวลา
ผา่นไปประมาณ 30 นาทหีลังจากทีม่กีารเริม่ตน้ถา่ยภาพ

 ใชง้าน
จอ LCD จะปิดลงเมือ่เวลาผา่นไปประมาณ 10 วนิาทหีลังจากทีม่กีารเริม่ตน้
ถา่ยภาพ

ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา คณุสามารถกดปุ่ ม <B> เพือ่เปิด/ปิด
จอ LCD ได ้
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10ต ัง้เสยีงเตอืน
 เลอืก [สง่เสยีงถา่ยภาพ]
 หากตัง้คา่เป็น [ปิด] เสยีงเตอืนจะไมด่ัง
ขึน้ขณะถา่ยภาพ

11 ตรวจสอบการต ัง้คา่

 เวลาทีต่อ้งการ
หมายถงึเวลาทีต่อ้งการในการถา่ยภาพตามจํานวนภาพและชว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไว ้
หากเกนิ 24 ชัว่โมง จะแสดงเป็น “*** วนั”

 เวลาเลน่
หมายถงึเวลาในการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว (เวลาทีใ่ชใ้นการเลน่ภาพเคลือ่นไหว) 
เมือ่สรา้งภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาเป็นภาพเคลือ่นไหวระดบั 4K หรอื Full 
HD จากภาพนิง่ทีถ่า่ยในชว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไว ้

12 ออกจากเมนู
 กดปุ่ ม <M> เพือ่ปิดหนา้จอเมนู

เวลาทีต่อ้งการ เวลาเลน่

หากตัง้คา่ [54: เสยีงเตอืน] เป็น [ปิด] การตัง้คา่ในขัน้ตอนที ่10 จะไมส่ามารถ
ตัง้คา่ได ้
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13 อา่นขอ้ความ
 อา่นขอ้ความแลว้เลอืก [ตกลง]

14 ถา่ยภาพทดสอบ
 เชน่เดยีวกบัการถา่ยภาพแบบ Live View 
ตัง้คา่รรัูบแสงและฟังกช์ัน่การถา่ยภาพ 
จากนัน้กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่
โฟกสั

 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ
ทดสอบภาพนิง่จะถกูบันทกึลงในการด์

 หากภาพทดสอบไมม่ปัีญหา ใหทํ้าตาม
ขัน้ตอนตอ่ไป

 หากตอ้งการถา่ยภาพทดสอบอกีครัง้ 
ทําซ้ําขัน้ตอนนี้

 ภาพทดสอบจะถกูบนัทกึดว้ยการตัง้คา่ [z1: ขนาดบนัทกึภาพเคลือ่นไหว]
 ในโหมด <a> คณุจะสามารถตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรไ์ดภ้ายในชว่ง 1/4000 วนิาท ี
ถงึ 30 วนิาที

 ดว้ยการถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงอัตโนมัต ิ(ยกเวน้สําหรับโหมด <A> และ 
<C>) หรอืการถา่ยภาพแบบตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง + ISO อตัโนมัต ิระดับ
สงูสดุของความไวแสง ISO ทีต่ัง้คา่โดยอัตโนมัตสิามารถตัง้คา่ไดด้ว้ย [aISO 
อตัโนมตั]ิ ภายใต ้[z2: kการต ัง้คา่ความไวแสง ISO](น.372)

 สําหรับการถา่ยภาพแบบตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง หากคณุตัง้คา่ [สงูสดุ] สําหรับ 
[ขอบเขตไวแสง ISO] เป็น [H2(102400)] ภายใต ้[z2: kการต ัง้คา่
ความไวแสง ISO] ระดับสงูสดุของชว่งการตัง้คา่ดว้ยตนเองจะขยายเป็น H2 
(เทยีบเทา่กบั ISO 102400)
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15 กดปุ่ ม <0>
 กลอ้งพรอ้มทีจ่ะเริม่ถา่ยภาพเคลือ่นไหว
แบบยน่เวลา

 หากตอ้งการกลับไปยังขัน้ตอนที ่13 กด
ปุ่ ม <0> อกีครัง้

16 ถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา
 กดปุ่ ม <B> และตรวจสอบ “เวลาที่
ตอ้งการ” และ “ชว่งเวลา” ทีแ่สดงบน
หนา้จออกีครัง้

 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ตรวจสอบ
โฟกสัและคา่แสง

 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่เร ิม่ถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา

 โฟกสัอตัโนมตัจิะไมทํ่างานระหวา่งการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา

 ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่
เวลา <a> จะกะพรบิบนแผง LCD 
นอกจากนี ้< > จะปรากฏขึน้ทางดา้น
ซา้ยของ “o”.

 เนือ่งจากชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิสถ์กูใชง้าน
สําหรับการถา่ยภาพ กระจกสะทอ้นภาพ
และชตัเตอรจ์ะไมม่เีสยีงกลไกออกมา
ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่
เวลา

 เมือ่ถา่ยภาพครบตามจํานวนทีต่ัง้คา่ไว ้
การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาจะ
สิน้สดุลง

 การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาจะถกู
ยกเลกิโดยอัตโนมัติ

ภาพเคลือ่นไหวยน่เวลา

จํานวนภาพทีเ่หลอื

เวลาทีต่อ้งการ ชว่งเวลา

จํานวนภาพ
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 แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง
 แนะนําใหถ้า่ยภาพทดสอบสําหรับภาพนิง่ตามขัน้ตอนที ่14 และถา่ยภาพเคลือ่นไหว
ทดสอบสําหรับภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลากอ่น

 ไมว่า่การตัง้คา่ [z1: ขนาดบนัทกึภาพเคลือ่นไหว] เป็นอยา่งไร ภาพเคลือ่น
ไหวแบบยน่เวลาระดบั 4K จะถกูบันทกึเป็น H6J(NTSC)/H5J

(PAL) สว่นภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาระดบั Full HD จะถกูบนัทกึเป็น L 6 

W(NTSC)/L 5 W(PAL)
 ความครอบคลมุขอบเขตการมองเห็นของภาพเคลือ่นไหวสําหรับการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวระดบั 4K และ Full HD อยูท่ีป่ระมาณ 100%

 หากตอ้งการยกเลกิการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาทีกํ่าลังดําเนนิอยู ่ใหก้ด
ปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุหรอืกดปุ่ ม <0> (ตัง้คา่เป็น[ไมใ่ชง้าน]) ภาพเคลือ่นไหว
แบบยน่เวลาทีถ่า่ยแลว้จะถกูบนัทกึลงในการด์

 หากเวลาทีต่อ้งการในการถา่ยภาพมากกวา่ 24 ชัว่โมง แตไ่มเ่กนิ 48 ชัว่โมง จะ
แสดงเป็น “2 วนั” หากตอ้งการสามวนัหรอืมากกวา่ จํานวนวนัจะแสดงโดยปรับ
ทลีะ 24 ชัว่โมง

 แมว้า่เวลาเลน่ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลานอ้ยกวา่ 1 วนิาท ีไฟลภ์าพเคลือ่นไหว
จะยงัคงถกูสรา้งขึน้ “00:00:00” จะแสดงขึน้สําหรับ [เวลาเลน่]

 หากใชเ้วลาในการถา่ยภาพนาน แนะนําใหใ้ชอ้ปุกรณ์เสรมิสําหรับปลั๊กไฟภายใน
บา้น (แยกจําหน่าย, น.520)

 ในโหมด <A> และ <C> ไอคอนแสดงฉากสําหรับฉากทีก่ลอ้งตรวจพบจะ
แสดงอยูด่า้นซา้ยบนของหนา้จอ (น.329)

 การสุม่ตัวอยา่งสทีีบ่นัทกึจะเป็น YCbCr 4:2:2 (8-bit) สําหรับภาพเคลือ่นไหว
แบบยน่เวลาระดบั 4K และ YCbCr 4:2:0 (8-bit) สําหรับภาพเคลือ่นไหวแบบยน่
เวลาระดับ Full HD เมทรกิซส์ทีีบ่ันทกึจะเป็น Rec. ITU-R BT.601 สําหรับภาพ
เคลือ่นไหวแบบยน่เวลาระดับ 4K และบันทกึ ITU-R BT.709 สําหรับภาพเคลือ่นไหว
แบบยน่เวลาระดบั Full HD

 หากพืน้ทีว่า่งบนการด์ไมเ่พยีงพอสําหรับบันทกึภาพในจํานวนทีตั่ง้คา่ไว ้[เวลาเลน่] 
(น.353) จะแสดงเป็นสแีดง แมว้า่กลอ้งจะสามารถถา่ยภาพตอ่ไปได ้แตก่ารถา่ย
ภาพจะหยดุลงเมือ่การด์เต็ม

 หากการด์ไมม่คีวามจุเหลอือยู ่“จํานวนภาพ” (น.355) จะแสดง “z0000” เป็น
สแีดง และคณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพได ้

 หากไฟลภ์าพเคลือ่นไหวมขีนาดใหญก่วา่ 4 GB ดว้ยการตัง้คา่ [จํานวนภาพ] 
และการด์ไมไ่ดรั้บการฟอรแ์มตแบบ eXFAT (น.71), [เวลาเลน่] จะแสดงเป็นสแีดง 
(น.353) หากคณุถา่ยภาพเคลือ่นไหวในสภาวะนีต้อ่ไปเรือ่ยๆ จนกระทัง่ขนาดไฟล์
ภาพเคลือ่นไหวถงึ 4 GB การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาจะหยดุลง
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 อยา่หนักลอ้งไปทางแหลง่แสงทีส่วา่งจา้ เชน่ ดวงอาทติย ์หรอืแสงจา้ทีเ่กดิจาก
ฝีมอืมนุษย ์การกระทําเชน่นีอ้าจทําใหเ้ซนเซอรภ์าพหรอืสว่นประกอบภายในของ
กลอ้งเสยีหายได ้

 หากกลอ้งเชือ่มตอ่อยูก่บัคอมพวิเตอรด์ว้ยสายเชือ่มตอ่ (แยกจําหน่าย) หรอืหาก
สาย HDMI เชือ่มตอ่อยูก่บักลอ้ง คณุจะไมส่ามารถเลอืก [ใชง้าน]

 Servo AF ภาพเคลือ่นไหวจะไมทํ่างาน
 หากความเร็วชตัเตอรเ์ป็น 1/30 วนิาทหีรอืชา้กวา่ คา่แสงของภาพเคลือ่นไหวอาจ
ไมส่ามารถแสดงไดอ้ยา่งถกูตอ้ง (อาจแตกตา่งจากคา่แสงของภาพเคลือ่นไหวที่
ถา่ยออกมา)

 อยา่ปรับการซมูของเลนสร์ะหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา การปรับ
การซมูของเลนสอ์าจทําใหภ้าพหลดุโฟกสั คา่แสงมกีารเปลีย่นแปลง หรอืการแกไ้ข
ความคลาดเคลือ่นของเลนสไ์มส่ามารถทํางานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

 เมือ่ทําการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาภายใตแ้สงวบูวาบ การกะพรบิของภาพ
ทีส่งัเกตเห็นได ้เสน้ลายทางแนวนอน (จุดรบกวน) หรอืคา่แสงทีไ่มส่มํา่เสมออาจ
ถกูบันทกึ

 ภาพทีแ่สดงระหวา่งการถ่ายภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาและผลของภาพเคลือ่น
ไหวทีถ่า่ยออกมาอาจดแูตกตา่งกนั (เกีย่วเนือ่งกบัแสงวบูวาบ ระยะชดัลกึ ฯลฯ)

 เมือ่ทําการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาภายใตแ้สงนอ้ย ภาพทีแ่สดงระหวา่ง
ถา่ยภาพอาจดแูตกตา่งจากสิง่ทีบ่นัทกึไวจ้รงิในภาพเคลือ่นไหว ในกรณีดงักลา่ว 
ไอคอน <g> จะกะพรบิ

 หากคณุหนักลอ้งจากซา้ยไปขวา (การแพน) หรอืถ่ายภาพวตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นทีใ่น
ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา ภาพอาจดบูดิเบีย้วไปมาก

 ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา ระบบปิดสวติซอ์ัตโนมัตจิะไมทํ่างาน 
และคณุจะไมส่ามารถปรับการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพและฟังกช์ัน่ของเมนู 
ดภูาพ ฯลฯ ได ้

 เสยีงจะไมถ่กูบนัทกึสําหรับภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา
 ดว้ยการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา คณุสามารถกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่
เริม่หรอืหยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหวได ้ไมว่า่จะตัง้คา่ [หนา้ทีปุ่่ ม V] เป็นอยา่งไร

 เมือ่ตัง้คา่ [ชว่งเวลา] นอ้ยกวา่ 3 วนิาท ีและตัง้คา่ [ระดบัแสงอตัโนมตั]ิ เป็น 
[วดัใหมท่กุเฟรม] หากความสวา่งแตกตา่งจากภาพทีถ่า่ยกอ่นหนา้นีม้าก กลอ้ง
อาจไมถ่า่ยภาพตามชว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไว ้
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 หากตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรน์านกวา่ชว่งเวลาถา่ยภาพ เชน่ ใชก้ารเปิดรับแสงนาน 
หรอืหากตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรตํ์า่โดยอัตโนมตั ิกลอ้งอาจไมส่ามารถถา่ยภาพ
ตามชว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไว ้นอกจากนี้ การถา่ยภาพอาจไมส่ามารถทําไดเ้มือ่ความเร็ว
ชตัเตอรแ์ละชว่งเวลาถา่ยภาพเกอืบจะเทา่กนั

 หากไมส่ามารถถา่ยภาพตอ่ไปได ้กลอ้งอาจขา้มการถา่ยภาพนัน้ไป ซึง่อาจทําให ้
เวลาในการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาทีส่รา้งขึน้สัน้ลง

 แมว้า่ตัง้คา่ [ปิดจอ LCD อตัโนมตั]ิ เป็น [ไมใ่ชง้าน] จอ LCD จะปิดลงขณะ
เปิดรับแสง นอกจากนี ้หากชว่งเวลาถา่ยภาพคอื 1 วนิาท ีจะไมม่ภีาพใดแสดงขึน้

 แมว้า่ตัง้คา่ [ปิดจอ LCD อตัโนมตั]ิ เป็น [ไมใ่ชง้าน] ภาพอาจไมแ่สดงขึน้
สําหรับชว่งเวลาสัน้ๆ กอ่นถา่ยภาพถัดไป

 หากเวลาทีก่ลอ้งใชใ้นการบนัทกึภาพลงในการด์นานกวา่ชว่งเวลาถา่ยภาพ 
เนื่องจากฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพทีต่ัง้หรอืประสทิธภิาพของการด์ ภาพบางภาพ
อาจไมถ่กูถา่ยโดยใชช้ว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไว ้

 ภาพทีถ่่ายเหลา่นี้จะไมถ่กูบันทกึเป็นภาพนิง่ แมว้า่คณุจะยกเลกิการถ่ายภาพ
เคลือ่นไหวแบบยน่เวลาหลังจากถา่ยไปแลว้เพยีงภาพเดยีว แตภ่าพนัน้จะถกูบันทกึ
เป็นไฟลภ์าพเคลือ่นไหว

 หากคณุเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสายเชือ่มตอ่ (แยกจําหน่าย) และ
ใชง้าน EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS) ใหตั้ง้คา่ [z5: วดีโีอไทมแ์ลปส]์ เป็น 
[ไมใ่ชง้าน] หากตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] กลอ้งจะไมส่ามารถสือ่สารกบัคอมพวิเตอรไ์ด ้

 ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา ระบบลดภาพสัน่ของเลนสจ์ะไม่
ทํางาน

 หากปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> ใชง้านสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/
ถา่ยภาพเคลือ่นไหว ฯลฯ การถ่ายภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาจะถกูยกเลกิและ
การตัง้คา่จะเปลีย่นเป็น [ไมใ่ชง้าน]

 ถงึแมว้า่จะใชแ้ฟลชอยู ่แตแ่ฟลชจะไมทํ่างาน
 สถานะเตรยีมพรอ้มถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาจะถกูยกเลกิและการตัง้คา่จะ
เปลีย่นเป็น [ไมใ่ชง้าน] เมือ่มกีารทํางานตอ่ไปนี:้
• เลอืก [ทาํความสะอาดดว้ยตนเอง] หรอื [ทาํความสะอาดเดีย๋วนีf้] 
ภายใต ้[54: ทาํความสะอาดเซนเซอร]์ หรอืเลอืก [55: ลบการต ัง้คา่
กลอ้งท ัง้หมดคนืสูค่า่เร ิม่ตน้]

• การเลอืกโหมดถา่ยภาพ <8>, <w> หรอื <x>
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 เมือ่การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาสิน้สดุลง การตัง้คา่จะถกูลบโดยอตัโนมัต ิ
และกลอ้งจะกลบัสูก่ารถา่ยภาพเคลือ่นไหวปกต ิโปรดทราบวา่หากคณุตัง้คา่ความ
เร็วชตัเตอรตํ์า่สําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา และการตัง้คา่ถกูลบโดย
อตัโนมัต ิความเร็วชตัเตอรอ์าจเปลีย่นไปเป็นความเร็วภายในขอบเขตทีส่ามารถ
ตัง้คา่ไดสํ้าหรับการถ่ายภาพเคลือ่นไหวปกตโิดยอัตโนมัติ

 หากคณุเริม่ถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาในขณะทีก่ารเตอืนอณุหภมู ิ<s> 
สขีาว (น.334) แสดงขึน้ คณุภาพของภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาอาจลดลง 
ขอแนะนําใหค้ณุเริม่การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาหลังจาก <s> สขีาว
หายไป (อณุหภมูภิายในตวักลอ้งลดลง)

 หากคณุเลน่ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาระดับ 4K ดว้ยกลอ้ง หรอืเลอืก [เลน่
ภาพชา้] และตัง้คา่ใหม้คีวามเร็วสงูสดุ (โดยหมนุปุ่ ม <5> ไปทางขวาจนสดุ) 
(น.420) จะมกีารขา้มเฟรมเวน้เฟรมระหวา่งการเลน่ภาพ

 คณุไมส่ามารถดงึเฟรมออกมาจากการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาระดับ 4K 
ระหวา่งการเลน่ภาพ (ไมม่คีณุสมบตัดิงึเฟรมภาพระดบั 4K)

 เมือ่ถ่ายภาพโดยตัง้คา่ [ระดบัแสงอตัโนมตั]ิ เป็น [วดัใหมท่กุเฟรม] ขอ้มลู
ตอ่ไปนีจ้ะไมถ่กูบนัทกึลงในขอ้มลู Exif ของภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา
• การถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงอัตโนมัต:ิ ความเร็วชตัเตอร ์คา่รรูับแสง

คณุสามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาดว้ยแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N ทีช่ารจ์
ไฟจนเต็มไดเ้ป็นเวลาโดยประมาณตามทีแ่สดงในตารางดา้นลา่ง (เวลาโดยประมาณ
ตัง้แตเ่ริม่การถา่ยภาพจนกระทัง่แบตเตอรีห่มด) เวลาในการถา่ยภาพเคลือ่นไหวที่
สามารถทําไดจ้ะตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ยภาพ

ระยะเวลารวมทีทํ่าไดสํ้าหรบัการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา (โดยประมาณ)

การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบ
ยน่เวลา อณุหภูมหิอ้ง 

(23°C / 73°F)
อณุหภูมติํา่ 

(0°C / 32°F)
ชว่งเวลา จอ LCD

1 วนิาที
เปิด

5 ชม. 10 นาที 4 ชม. 30 นาที
ปิด

10 วนิาที
เปิด 3 ชม. 10 นาที 2 ชม. 50 นาที

ปิด 7 ชม. 00 นาที 6 ชม. 20 นาที
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คณุสามารถใชต้วัควบคมุรโีมท รุน่ RC-6 (แยกจําหน่าย, น.271) หรอืรโีมทคอนโทรล
แบบไรส้าย รุน่ BR-E1 (แยกจําหน่าย, น.273) เพือ่เริม่และหยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
แบบยน่เวลาได ้ใหต้ัง้คา่ [z5: รโีมทคอนโทรล] เป็น [ใชง้าน] ไวล้ว่งหนา้

 เมือ่ใชต้วัควบคมุรโีมท รุน่ RC-6

 เมือ่ใชร้โีมทคอนโทรลแบบไรส้าย รุน่ BR-E1
• กอ่นอืน่ ใหจั้บคูร่โีมทคอนโทรลแบบไรส้าย รุน่ BR-E1 กบักลอ้ง (น.273)
• ถา่ยภาพทดสอบ จากนัน้เมือ่กลอ้งพรอ้มถา่ยภาพ (ดงัเชน่ในขัน้ตอนที ่15 ใน
หนา้ 355) ปรับสวติซโ์หมดถา่ยภาพ/ถา่ยภาพเคลือ่นไหวของ BR-E1 ไปที ่<o> 
(ถา่ยภาพทันท)ี หรอื <2> (ถา่ยภาพหลงัจากรอ 2 วนิาท)ี

• หากปรับสวติซข์องตัวควบคมุรโีมทไปที ่<k> แลว้ การถา่ยภาพเคลือ่นไหว
แบบยน่เวลาจะไมส่ามารถเริม่ได ้

สถานะของกลอ้ง/
การต ัง้คา่รโีมทคอนโทรล

<2> 
(รอ 2 วนิาท)ี

<o> 
(ถา่ยภาพทนัท)ี

หนา้จอถา่ยภาพทดสอบ ไปยังการเตรยีมพรอ้ม
ถา่ยภาพ ถา่ยภาพนิง่

เตรยีมพรอ้มถา่ยภาพ ไปยังหนา้จอถา่ยภาพ
ทดสอบ เริม่การถ่ายภาพ

ระหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว
แบบยน่เวลา สิน้สดุการถา่ยภาพ สิน้สดุการถ่ายภาพ

สถานะของกลอ้ง/
การต ัง้คา่รโีมทคอนโทรล

<2> (รอ 2 วนิาท)ี
<o> (ถา่ยภาพ

ทนัท)ี

<k> (การถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว)

หนา้จอถา่ยภาพทดสอบ ถา่ยภาพนิง่ ไปยังการเตรยีมพรอ้ม
ถา่ยภาพ

เตรยีมพรอ้มถา่ยภาพ เริม่การถา่ยภาพ ไปยงัหนา้จอถา่ยภาพ
ทดสอบ

ระหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว
แบบยน่เวลา สิน้สดุการถา่ยภาพ สิน้สดุการถา่ยภาพ
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คณุสามารถถา่ยชดุคลปิภาพเคลือ่นไหวไดน้านประมาณ 2 วนิาท,ี 4 วนิาท ีหรอื 
8 วนิาท ีซึง่เรยีกวา่ video snapshot ทัง้นี ้video snapshot หลายๆ ชดุสามารถ
นํามารวมกันเป็นภาพเคลือ่นไหวเดยีวได ้เรยีกวา่อลับัม้ video snapshot คณุจงึ
สามารถแสดงไฮไลทข์องการเดนิทางหรอืเหตกุารณ์อยา่งกระชบัและรวดเร็ว 
อัลบัม้ video snapshot สามารถเลน่พรอ้มกับดนตรฉีากหลัง (น.368, 426)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปทีโ่หมดอืน่นอกเหนอื
จาก <8>

2 เลอืก [ถา่ย video snapshot]
 ภายใตแ้ท็บ [z5] (แท็บ [z3] ใน
โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน) เลอืก [ถา่ย 
video snapshot] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 เลอืก [ใชง้าน]

3 การถา่ย Video Snapshots

การต ัง้คา่ระยะเวลาการถา่ย Video Snapshot

มโนภาพของอลับ ัม้ video snapshot

อลับ ัม้ video snapshot

Video 
snapshot 1

Video 
snapshot 2

Video 
snapshot**



362

3 การถา่ย Video Snapshots

4 เลอืก [การต ัง้คา่อลับ ัม้]

5 เลอืก [สรา้งอลับ ัม้ใหม]่

6 เลอืก [ความยาว snapshot]

7 ต ัง้คา่ความยาว snapshot
 เลอืกความยาว snapshot ทีต่อ้งการ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เลอืก [ตกลง]

8 ออกจากเมนู
 กดปุ่ ม <M> เพือ่ออกจากเมนู
 แถบสน้ํีาเงนิจะปรากฏขึน้เพือ่แสดงความ
ยาว snapshot

 ไปที ่“การสรา้งอลับัม้ video snapshot” 
(น.363)

ระยะเวลาการถา่ย
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9 ถา่ย video snapshot แรก
 กดปุ่ ม <0> จากนัน้เริม่ถา่ย
 แถบสน้ํีาเงนิบง่บอกระยะเวลาการถา่ยที่
จะคอ่ยๆ ลดลง หลังจากครบระยะเวลา
การถา่ยทีกํ่าหนด การถา่ยภาพจะหยดุลง
โดยอัตโนมตัิ

 หนา้จอยนืยันจะปรากฏขึน้ (น.364-365)

10 บนัทกึเป็นอลับ ัม้ video snapshot
 เลอืก [J บนัทกึเป็นอลับ ัม้] จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

 คลปิภาพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึเป็น 
video snapshot แรกของอลับัม้ video 
snapshot

11 ถา่ย video snapshot ตอ่ไป
 ทําซํ้าขัน้ตอนที ่9 เพือ่ถา่ย video snapshot 
ถดัไป

 เลอืก [J เพิม่ในอลับ ัม้] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

 ในการสรา้งอัลบัม้ video snapshot อืน่ 
ใหเ้ลอืก [W บนัทกึเป็นอลับ ัม้ใหม]่

 ทําซ้ําขัน้ตอนที ่11 ตามความจําเป็น

12 ออกจากการถา่ย video snapshot
 ตัง้คา่ [ถา่ย video snapshot] เป็น 

[ไมใ่ชง้าน] ในการกลบัสูก่ารถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวตามปกต ิตรวจสอบใหแ้นใ่จ
วา่ไดต้ ัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน]

 กดปุ่ ม <M> เพือ่ออกจากเมนูและ
กลับสูก่ารถา่ยภาพเคลือ่นไหวตามปกติ

การสรา้งอลับ ัม้ video snapshot
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ตวัเลอืกในข ัน้ตอนที ่10 และ 11

ฟงักช์ ัน่ คําอธบิาย

Jบนัทกึเป็นอลับ ัม้ 
(ขัน้ตอนที ่10)

คลปิภาพเคลือ่นไหวจะถูกบนัทกึเป็น video snapshot 
แรกของอลับัม้ video snapshot

Jเพิม่ในอลับ ัม้ 
(ขัน้ตอนที ่11)

Video snapshot ทีเ่พิง่ถา่ยจะถกูเพิม่ไปยงัอัลบัม้ที่
บนัทกึไวก้อ่นหนา้นีใ้นทนัที

Wบนัทกึเป็นอลับ ัม้ใหม่
(ขัน้ตอนที ่11)

สรา้งอัลบัม้ video snapshot ใหมแ่ละคลปิภาพเคลือ่น
ไหวจะถกูบันทกึเป็น video snapshot แรก ไฟลอ์ลับัม้
ใหมจ่ะแตกตา่งจากอลับัม้ทีบ่ันทกึกอ่นหนา้

1 เลน่ video snapshot 
(ขัน้ตอนที ่10 และ 11)

Video snapshot ทีเ่พิง่ถา่ยจะถกูเลน่ สําหรับวธิกีาร
เลน่ภาพ โปรดดตูารางในหนา้ถัดไป

rไมต่อ้งบนัทกึเป็นอลับ ัม้ 
(ขัน้ตอนที ่10)

rลบโดยไมบ่นัทกึเป็นอลับ ัม้ 
(ขัน้ตอนที ่11)

Video snapshot ทีเ่พิง่ถา่ยจะถกูลบแทนทีจ่ะบนัทกึ
ไปยงัอัลบัม้ เลอืก [ตกลง] ในกลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยนั

หากคณุตอ้งการทีจ่ะถา่ย video snapshot ใหมห่ลงัจากทีเ่พิง่ถา่ย video snapshot 
ไป ใหต้ัง้คา่ [ไมใ่ชง้าน] สําหรับ [แสดงขอ้ความยนืยนั] ภายใต ้[z5: Video 
snapshot] การตัง้คา่นีจ้ะชว่ยใหค้ณุทําการถา่ย video snapshot ครัง้ใหมไ่ดท้นัท ี
โดยไมม่หีนา้จอแสดงการยนืยนัปรากฏขึน้ในแตล่ะครัง้ทีค่ณุถ่ายเสร็จ
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วธิกีาร [1 เลน่ video snapshot] ในข ัน้ตอนที ่10 และ 11

* ดว้ย [ขา้มไปขา้งหลงั] และ [ขา้มไปขา้งหนา้] ความยาวในการขา้มจะสมัพันธก์บัจํานวน
วนิาททีีตั่ง้คา่ไวภ้ายใต ้[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

T ขา้มไปขา้งหลงั* ทกุครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <0> video snapshot จะขา้มไปขา้งหลงั
ไมก่ีว่นิาที

3 เฟรมทีแ่ลว้ แสดงเฟรมทีแ่ลว้ในแตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <0> การกดปุ่ ม 
<0> คา้งไวจ้ะเลน่ภาพเคลือ่นไหวยอ้นกลบั

6 เฟรมถดัไป
เลน่ภาพเคลือ่นไหวเฟรมตอ่เฟรมในแตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <0> 
การกดปุ่ ม <0> คา้งไวจ้ะเลน่ภาพเคลือ่นไหวไปขา้งหนา้
อยา่งรวดเร็ว

v 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> เพือ่ปรับระดับเสยีงของลําโพงในตวักลอ้ง 
(น.419)

32 กดปุ่ ม <M> เพือ่กลับไปหนา้จอกอ่นหนา้
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1 เลอืก [เพิม่ไปยงัอลับ ัม้ทีม่อียู]่
 ทําตามขัน้ตอนที ่5 ในหนา้ 362 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

3 ออกจากเมนู
 กดปุ่ ม <M> เพือ่ออกจากเมนู
 หนา้จอการถา่ย video snapshot จะ
ปรากฏขึน้

4 ถา่ย video snapshot
 รายละเอยีดในการถา่ย video snapshot 
โปรดด ู“การสรา้งอลับัม้ video snapshot” 
(น.363)

การเพิม่ไปยงัอลับ ัม้ทีม่อียู่

คณุไมส่ามารถเลอืกอัลบัม้ทีถ่า่ยโดยกลอ้งอืน่ได ้
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ขอ้ควรระวงัสาํหรบัการถา่ย Video Snapshot
 คณุสามารถเพิม่เฉพาะ video snapshot ทีม่รีะยะเวลาเทา่กนัไปยังอลับัม้หนึง่ 

(แตล่ะไฟลป์ระมาณ 2 วนิาท,ี 4 วนิาท ีหรอื 8 วนิาท)ี
 โปรดทราบวา่หากคณุทําสิง่ใดตอ่ไปนีใ้นขณะถา่ย video snapshot อลับัม้ใหม่
จะถกูสรา้งขึน้สําหรับ video snapshot ทีถ่า่ยภายหลัง
• การเปลีย่นการตัง้คา่ [z1: ขนาดบนัทกึภาพเคลือ่นไหว]
• การเปลีย่นการตัง้คา่ [บนัทกึเสยีง] จาก [อตัโนมตั]ิ หรอื [ต ัง้เอง] เป็น 

[ไมใ่ชง้าน] หรอืจาก [ไมใ่ชง้าน] เป็น [อตัโนมตั]ิ หรอื [ต ัง้เอง]
• การอพัเดทโปรแกรมควบคมุระบบ

 ระยะเวลาการถา่ย video snapshot เป็นเพยีงการประมาณเทา่นัน้ ระยะเวลาการ
ถา่ยทีแ่สดงในระหวา่งการเลน่ภาพอาจไมแ่น่นอนทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราเฟรม
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คณุสามารถเลน่อลับัม้ video snapshot ไดเ้ชน่เดยีวกบัการเลน่ภาพเคลือ่นไหว
ปกต ิ(น.419)

1 เลน่ภาพเคลือ่นไหว
 กดปุ่ ม <x> เพือ่แสดงภาพ

2 เลอืกอลับ ัม้
 ในการแสดงภาพเดีย่ว ไอคอน [st] 
ทีแ่สดงขึน้ทีด่า้นซา้ยบนของหนา้จอแสดง
ถงึอลับัม้ video snapshot

 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกอลับัม้

3 เลน่อลับ ัม้
 กดปุ่ ม <0>
 บนแผงควบคมุการเลน่ภาพเคลือ่นไหวที่
แสดง ใหเ้ลอืก [7] (เลน่) จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

การเลน่อลับ ัม้

ดนตรฉีากหลงั
 คณุสามารถใชด้นตรฉีากหลังเมือ่คณุเลน่อัลบัม้ ภาพเคลือ่นไหวปกต ิและสไลดโ์ชว์
ไดบ้นกลอ้ง (น.420, 426) ในการเลน่ดนตรฉีากหลัง คณุจะตอ้งคดัลอกดนตรี
ฉากหลังโดยใช ้EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS) ไปยงัการด์กอ่น สําหรับขอ้มลู
เกีย่วกบัวธิคีดัลอกดนตรฉีากหลัง โปรดดคููม่อืการใชง้าน EOS Utility (น.596)

 เพลงทีบ่ันทกึอยูใ่นเมมโมรีก่ารด์จะตอ้งใชเ้พือ่ความบนัเทงิสว่นตวัเทา่นัน้ และ
ตอ้งไมล่ะเมดิเจา้ของลขิสทิธิ์
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หลังจากการถา่ย คณุสามารถจัดเรยีงใหม ่ลบ หรอืเลน่ video snapshot ใน
อัลบัม้ได ้

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 ทีถู่กเลอืก 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> เพือ่กลบัสูแ่ผงการแกไ้ข
ทางดา้นลา่งของหนา้จอ

 เลอืก [W] (บันทกึ) จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 หนา้จอการบนัทกึจะปรากฏขึน้
 ในการบันทกึเป็นอลับัม้ใหม ่เลอืก [ไฟล์
ใหม]่ ในการบันทกึและเขยีนทับอลับัม้
ดัง้เดมิ เลอืก [เขยีนทบั] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

 หากการด์มทีีว่า่งไมเ่พยีงพอ ตวัเลอืก [ไฟลใ์หม]่ จะไมส่ามารถเลอืกได ้
 เมือ่ระดับพลังงานแบตเตอรีตํ่่า การแกไ้ขอัลบัม้จะไมส่ามารถทําได ้ใหใ้ชแ้บตเตอรี่
ทีช่ารจ์ไฟจนเต็ม
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z1
เมือ่สวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/ถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว ตัง้เป็น <k> บางตัวเลอืกเมนู
ไดภ้ายใตแ้ท็บ [z1] จะเปลีย่นเป็นรายการ
สําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
คณุสามารถตัง้คา่คณุภาพการบันทกึภาพเคลือ่นไหว (ขนาดภาพ อตัราเฟรม 
และวธิกีารบบีอัด) ได ้สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 341-342

 บนัทกึเสยีง
คณุสามารถตัง้คา่ฟังกช์ัน่ในการบันทกึเสยีงได ้สําหรับรายละเอยีด โปรดดู
หนา้ 346

z2
เมือ่ปรับสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/ถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวไปที ่<k> ตัวเลอืกเมนู
สําหรับการตัง้คา่ความไวแสง ISO จะเปลีย่น
เป็น [z2: kการต ัง้คา่ความไวแสง ISO] 
(ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน [kการต ัง้คา่
ความไวแสง ISO] จะไมแ่สดงขึน้)

3 การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ของเมนู

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการภายใตแ้ท็บ [z1] โปรดดหูนา้ตอ่ไปนี้: 
[คณุภาพของภาพ] ในหนา้ 162 [แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส]์ ในหนา้ 
200 และ [MF อเิล็กทรอนกิสส์ําหรบัเลนส]์ ในหนา้ 155

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการภายใตแ้ท็บ [z2] โปรดดหูนา้ตอ่ไปน้ี: [ชดเชย
แสง] ในหนา้ 245 [ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ ในหนา้ 194 [สมดลุแสงขาว] 
ในหนา้ 185 [สมดลุแสงขาวกําหนดเอง] ในหนา้ 188 และ [ปรบั/ครอ่มแสงขาว] 
ในหนา้ 191
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3 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ของเมนู

 kการต ัง้คา่ความไวแสง ISON

ความไวแสง ISO
ในโหมด <a> คณุจะสามารถตัง้คา่ความไวแสง ISO ไดเ้อง คณุยัง
สามารถเลอืก ISO อตัโนมัตไิดด้ว้ย คณุยังสามารถใชปุ้่ ม <i> สําหรับ
การตัง้คา่เหลา่นี้

ขอบเขตไวแสง ISO
สําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว คณุสามารถปรับชว่งการตัง้คา่ความไวแสง 
ISO ดว้ยตนเอง (ระดับตํา่สดุและสงูสดุ) คา่เริม่ตน้ถกูตัง้ไวท้ี ่ISO 100 - 
ISO 25600 คณุสามารถตัง้คา่ระดับตํา่สดุไดใ้นชว่ง ISO 100 ถงึ H1 
(เทยีบเทา่ ISO 51200) และตัง้คา่ระดับสงูสดุไดใ้นชว่ง ISO 200 ถงึ H2 
(เทยีบเทา่ ISO 102400)

 ISO อตัโนมตั ิ
ในโหมด <d>, <s>, <f> และ <F> หรอืดว้ยการตัง้คา่โหมด 
<a> + ISO อตัโนมัต ิคณุสามารถตัง้คา่ระดับสงูสดุสําหรับความไวแสง 
ISO ทีจ่ะกําหนดไวโ้ดยอตัโนมัตสํิาหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว คา่เริม่ตน้
ถกูตัง้ไวท้ี ่[สงูสดุ:25600] คณุสามารถตัง้คา่ระดับสงูสดุภายใน [สงูสดุ:
6400] ถงึ [สงูสดุ:H2 (102400)]

aISO อตัโนมตั ิ
ในโหมด <d>, <s>, <f> และ <F> หรอืดว้ยการตัง้คา่ <a> + 
ISO อตัโนมัต ิคณุสามารถตัง้คา่ระดับสงูสดุสําหรับความไวแสง ISO ที่
จะกําหนดไวโ้ดยอตัโนมัตสํิาหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา 
การตัง้คา่เริม่ตน้คอื [สงูสดุ:12800] คณุสามารถตัง้คา่ระดับสงูสดุภายใน 
[สงูสดุ:400] ถงึ [สงูสดุ:25600]

 สําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว คา่ความไวแสง ISO ทีข่ยายสงูขึน้จะเป็น ISO 
32000 และ ISO 40000 เมือ่คณุตัง้คา่ดังกลา่ว [H] จะแสดงขึน้

 สําหรับ [z2: zการต ัง้คา่ความไวแสง ISO] ในการถา่ยภาพนิง่ (การถา่ยภาพ
โดยใชช้อ่งมองภาพหรอืการถา่ยภาพแบบ Live View) โปรดดหูนา้ 170-174



373

3 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ของเมนู

z4
เมือ่ปรับสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/ถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวไปที ่<k> แท็บ [z4] 
จะแสดงเป็นตวัเลอืกเมนูเฉพาะสําหรับการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว (ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน 
จะเป็นแท็บ [z2])

 Servo AF ภาพเคลือ่นไหว
เมือ่เปิดใชง้านฟังกช์ัน่นี ้กลอ้งจะโฟกสัทีว่ตัถอุยา่งตอ่เนือ่งระหวา่งการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว การตัง้คา่เริม่ตน้คอื [ใชง้าน]

เมือ่ต ัง้คา่เป็น [ใชง้าน]:
กลอ้งจะโฟกสัทีว่ัตถอุยา่งตอ่เนือ่ง แมใ้นขณะทีค่ณุไมไ่ดก้ดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่ก็ตาม

หากคณุตอ้งการโฟกัสคา้งเฉพาะจดุทีต่อ้งการ หรอืคณุไมต่อ้งการให ้
เสยีงกลไกของเลนสถ์กูบนัทกึ คณุสามารถหยดุการทํางานของ Servo AF 
ภาพเคลือ่นไหวชัว่คราวไดด้ังนี้
• แตะที ่[Z] ทางดา้นลา่งซา้ยของหนา้จอ
• หากคณุกําหนด [หยดุ Servo AF ภาพเคลือ่นไหว] (น.500) ไวท้ี ่

<0> ภายใต ้[8C.Fn III-4: ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง] คณุ
สามารถกดปุ่ ม <0> เพือ่หยดุ Servo AF ภาพเคลือ่นไหวไดช้ัว่ขณะ 
เมือ่คณุกดปุ่ ม <0> อกีครัง้ Servo AF ภาพเคลือ่นไหวจะทํางานตอ่

• หากคณุกําหนดปุ่ มไวสํ้าหรับ [หยดุ AF] (น.500) คณุจะสามารถหยดุ 
Servo AF ภาพเคลือ่นไหวไดช้ัว่คราวในขณะทีก่ดปุ่ มนัน้คา้งไว ้เมือ่คณุ
ปลอ่ยนิว้จากปุ่ ม Servo AF ภาพเคลือ่นไหวจะทํางานตอ่

เมือ่ Servo AF ภาพเคลือ่นไหวถกูหยดุชัว่ขณะ หากคณุกลับสูก่ารถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวหลังจากการดําเนนิการ เชน่ การกดปุ่ ม <M> หรอื 
<x> หรอืการเปลีย่นวธิโีฟกสัอัตโนมัต ิServo AF ภาพเคลือ่นไหวจะ
ทํางานตอ่
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เมือ่ต ัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน]:
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ หรอืกดปุ่ ม <p> เพือ่โฟกสั

 วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ
คณุสามารถเลอืก [u+การตดิตาม], [โซน แบบราบรืน่] หรอื [Live AF 
จดุเดยีว] โปรดดหูนา้ 308-314 สําหรับวธิโีฟกัสอตัโนมัติ

ขอ้ควรระวงัเมือ่ต ัง้คา่ [Servo AF ภาพเคลือ่นไหว] เป็น [ใชง้าน]
 สภาวะการถา่ยภาพซึง่อาจทาํใหย้ากตอ่การโฟกสั

• เป้าหมายทีข่ยับอยา่งรวดเร็วเขา้หากลอ้งหรอืถอยออกหา่งจากกลอ้ง
• เป้าหมายทีกํ่าลงัขยับอยูใ่นระยะใกลก้บักลอ้ง
• เมือ่ถา่ยภาพโดยใช ้f/number สงูขึน้
• โปรดด ู“สภาวะการถ่ายภาพซึง่อาจทําใหย้ากตอ่การโฟกสั” ในหนา้ 316

 เน่ืองจากมกีารขับเคลือ่นเลนสอ์ยา่งตอ่เน่ืองและใชพ้ลังงานแบตเตอรีไ่ป ระยะเวลา
ในการถา่ยภาพเคลือ่นไหวทีส่ามารถทําได ้(น.344) จะสัน้ลง

 สําหรับเลนสบ์างชนดิ เสยีงกลไกสําหรับการโฟกสัอาจถกูบนัทกึลงไปดว้ย ในกรณี
ดงักลา่ว การใชไ้มโครโฟนสเตอรโิอแบบทศิทาง รุน่ DM-E1 (แยกจําหน่าย) อาจ
ชว่ยลดเสยีงเหลา่นี้ในภาพเคลือ่นไหวลงได ้

 Servo AF ภาพเคลือ่นไหว จะหยดุชัว่ขณะระหวา่งการซมูหรอืขยายภาพ
 ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว หากเป้าหมายขยบัเขา้หาหรอืเคลือ่นทีอ่อก หรอื
หากกลอ้งเคลือ่นทีใ่นแนวตัง้หรอืแนวนอน (แพน) ภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึอาจ
ขยายหรอืหดชัว่ขณะ (เปลีย่นแปลงในการขยายภาพ)

 หากคณุตอ้งการปรับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนสเ์ป็น <MF> ระหวา่ง Servo 
AF ภาพเคลือ่นไหว ใหป้รับสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/ถา่ยภาพเคลือ่นไหว
ไปที ่<A> กอ่น
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 ความไวตดิตาม Movie Servo AFN

คณุสามารถเปลีย่นความไวในการตดิตามของ 
Servo AF ภาพเคลือ่นไหวไดห้นึง่ในเจ็ดระดับ 
ซึง่จะมผีลตอ่การตอบสนองของความไวในการ
ตดิตาม AF เมือ่วัตถเุบีย่งเบนออกจากจดุ AF 
เชน่ ในระหวา่งการแพนกลอ้งหรอืเมือ่มสี ิง่
กดีขวางตัดผา่นจดุ AF

ฟังกช์ัน่นีจ้ะสามารถตัง้คา่ไดเ้มือ่ตัง้คา่ [z4: 
Servo AF ภาพเคลือ่นไหว] เป็น [ใชง้าน] 
และตัง้คา่ [z4: วธิโีฟกสัอตัโนฯ] เป็น 
[Live AF จดุเดยีว]

ชา้: -3/-2/-1
การตัง้คา่นีทํ้าใหก้ลอ้งยากทีจ่ะตดิตามเป้าหมายอืน่หากจดุ AF คลาดจาก
เป้าหมายเดมิ ยิง่ตัง้คา่ใกลเ้ครือ่งหมายลบ (-) มากขึน้ กลอ้งจะยิง่ยากทีจ่ะ
ตดิตามเป้าหมายอืน่ ซึง่ไดผ้ลดเีมือ่คณุตอ้งการป้องกนัไมใ่หจ้ดุ AF ตดิตาม
วัตถอุืน่ทีไ่มใ่ชเ่ป้าหมายทีต่อ้งการโดยทันท ีในระหวา่งการแพนกลอ้งหรอืเมือ่
มสี ิง่กดีขวางตัดผา่นจดุ AF

เร็ว: +1/+2/+3
ทําใหก้ลอ้งตอบสนองไดด้ยีิง่ขึน้เมือ่ตดิตามเป้าหมายทีค่รอบคลมุจดุ AF 
ยิง่ตัง้คา่ใกลเ้ครือ่งหมายบวก (+) มากขึน้ กลอ้งจะยิง่ตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ซึง่ไดผ้ลดเีมือ่คณุตอ้งการตดิตามเป้าหมายทีกํ่าลังเคลือ่นทีแ่ละระยะหา่งจาก
กลอ้งเปลีย่นแปลงไปโดยตลอด หรอืเพือ่ทีจ่ะโฟกสัเป้าหมายอืน่โดยทันที

การตัง้คา่ [z4: วธิโีฟกสัอตัโนฯ] เป็น [u+การตดิตาม] หรอื [โซน แบบราบรืน่] 
ใหผ้ลเหมอืนกบัเมือ่ตัง้คา่ [0]
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 ความเร็วของ Movie Servo AFN

คณุสามารถตัง้คา่สภาวะการทํางานและความ
เร็ว AF ของ Servo AF ภาพเคลือ่นไหวได ้

ฟังกช์ัน่นีจ้ะสามารถตัง้คา่ไดเ้มือ่ตัง้คา่ [z4: 
Servo AF ภาพเคลือ่นไหว] เป็น [ใชง้าน] 
และตัง้คา่ [z4: วธิโีฟกสัอตัโนฯ] เป็น 
[Live AF จดุเดยีว]
นอกจากนี ้ฟังกช์ัน่จะสามารถใชง้านไดเ้มือ่
ใชเ้ลนสท์ีร่องรับการเปลีย่นโฟกัสชา้ระหวา่ง
การถา่ยภาพเคลือ่นไหว*

ใชง้านเมือ่ใด:
คณุสามารถตัง้คา่ [เปิดตลอด] เพือ่ใหค้วามเร็ว AF ทํางานตลอดเวลาในการ
ถา่ยภาพเคลือ่นไหว (กอ่นและระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว) หรอืตัง้คา่ [ขณะ
ถา่ยภาพ] เพือ่ใหค้วามเร็ว AF ทํางานเฉพาะระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
เทา่นัน้

ความเร็ว AF:
คณุสามารถปรับความเร็ว AF (ความเร็วการเปลีย่นโฟกสั) จากความเร็วมาตรฐาน 
(0) ถงึชา้ (หนึง่ในเจ็ดระดับ) หรอืเร็ว (หนึง่ในสองระดับ) เพือ่ใหไ้ดผ้ลทีต่อ้งการ
สําหรับการสรา้งภาพเคลือ่นไหว

* เลนสท์ีร่องรบัการเปลีย่นโฟกสัชา้ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
เลนส ์USM และ STM ทีอ่อกสูต่ลาดในปี 2009 เป็นตน้มาสามารถใชไ้ด ้สําหรับ
รายละเอยีด โปรดดจูากเวปไซตแ์คนนอน

สําหรับเลนสบ์างชนดิ แมว้า่ปรับความเร็ว AF แลว้ แตค่วามเร็วอาจไมเ่ปลีย่นแปลง

 การตัง้คา่ [z4: วธิโีฟกสัอตัโนฯ] เป็น [u+การตดิตาม] หรอื [โซน แบบ
ราบรืน่] ใหผ้ลเหมอืนกบัการตัง้คา่ [ความเร็ว AF] เป็น [มาตรฐาน (0)]

 หากการตัง้คา่ [z4: ความเร็วของ Movie Servo AF] เปลีย่นแปลงไปจาก
คา่เริม่ตน้ เครือ่งหมายดอกจัน “*” จะแสดงขึน้ทางดา้นขวาสดุของ [z4: ความ
เร็วของ Movie Servo AF]
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 ระยะเวลาวดัแสงN

คณุสามารถเปลีย่นระยะเวลาแสดงการตัง้คา่การเปิดรับแสงได ้(เวลาล็อค AE)

 แสดงตาราง
เมือ่ใช ้[3x3 l] หรอื [6x4 m] คณุสามารถแสดงเสน้ตารางเพือ่ชว่ย
ในการจัดระดับกลอ้งในแนวตัง้หรอืแนวนอน และเมือ่ใช ้[3x3+diag n] 
เสน้ตารางจะแสดงพรอ้มกบัเสน้ทแยง เพือ่ชว่ยในการจัดองคป์ระกอบภาพ
ใหม้คีวามสมดลุมากยิง่ขึน้โดยจัดแนวจดุตัดไวเ้หนอืวตัถุ
โปรดทราบวา่ตารางจะไมแ่สดงขึน้บนจอ LCD ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
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 หนา้ทีปุ่่ ม V
คณุสามารถตัง้คา่ฟังกช์ัน่การทํางานไดโ้ดยกด
ปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่หรอืกดลงจนสดุระหวา่ง
ทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหว

หากตัง้คา่เป็น [ /k] หรอื [q/k] นอกจากกากดปุ่ ม <0> คณุ
สามารถเริม่/หยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหวไดโ้ดยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ 
หรอืโดยใชร้โีมทสวติซ ์รุน่ RS-80N3 (แยกจําหน่าย, น.276), ตัวควบคมุ
รโีมทตัง้เวลา รุน่ TC-80N3 (แยกจําหน่าย, น.276) หรอืรโีมทคอนโทรล
แบบไรส้าย รุน่ BR-E1 (แยกจําหน่าย, น.273)

การต ัง้คา่ กดลงครึง่หนึง่ กดลงจนสดุ

/- วดัแสง + AF ไมม่หีนา้ที่

q/- วัดแสงเทา่นัน้ ไมม่หีนา้ที่

/k วดัแสง + AF เริม่/หยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

q/k วัดแสงเทา่นัน้ เริม่/หยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 แมว้า่ตัง้คา่ [z4: หนา้ทีปุ่่ ม V] เป็น [ /-] หรอื [q/-] การกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงจนสดุระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาจะเริม่หรอืหยดุการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวแบบยน่เวลา

 ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว การตัง้คา่ [z4: หนา้ทีปุ่่ ม V] จะแทนทีฟั่งกช์ัน่
ใดก็ตามทีถ่กูกําหนดไวก้บัปุ่ มชตัเตอรโ์ดย [8C.Fn III-4: ต ัง้การควบคมุดว้ย
ตนเอง]
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z5
เมือ่ปรับสวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/ถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวไปที ่<k> แท็บ [z5] 
จะแสดงเป็นตวัเลอืกเมนูเฉพาะสําหรับการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว (ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน 
จะเป็นแท็บ [z3])

 ถา่ย video snapshot
คณุสามารถถา่ย video snapshot สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 361

 วดีโีอไทมแ์ลปส์
คณุสามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 
349
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 ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหว
ระบบป้องกนัภาพสัน่ในตวักลอ้งจะแกไ้ขอาการกลอ้งสัน่ระหวา่งการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวไดแ้บบอเิล็กทรอนกิส ์ฟังกช์ัน่นีเ้รยีกวา่ “ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหว” 
ดว้ยการใชด้จิติอล IS ภาพเคลือ่นไหว ภาพจะถกูปรบัใหน้ิง่แมว้า่จะใชง้าน
เลนสท์ีไ่มม่รีะบบลดภาพสัน่กต็าม ขณะใชง้านเลนสท์ีม่รีะบบลดภาพสัน่แบบ
ออปตคิลัในตวั ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหวจะทํางานตอ่เมือ่ปรับสวติซก์นัสัน่
ของเลนสไ์ปที ่<1>

ไมใ่ชง้าน (v) : ระบบป้องกนัภาพสัน่พรอ้มกับดจิติอล IS ภาพ
เคลือ่นไหวถกูปิดใชง้าน

ใชง้าน (w) : อาการกลอ้งสัน่จะไดรั้บการแกไ้ข ภาพจะขยาย
ใหญข่ึน้เล็กนอ้ย

เพิม่ประสทิธภิาพ (x) : เทยีบกบัเมือ่ตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] อาการกลอ้ง
สัน่ทีร่นุแรงจะไดรั้บการแกไ้ข ภาพจะขยาย
ใหญม่ากขึน้

 ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหวจะไมทํ่างานเมือ่ปรับสวติซก์นัสัน่แบบออปตคิัลของ
เลนสไ์ปที ่<2> (tu)

 เมือ่ใชเ้ลนสท์ีม่คีวามยาวโฟกสัมากกวา่ 800 มม. ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหวจะ
ไมทํ่างาน

 ไมส่ามารถตัง้คา่ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหวได ้ในขณะทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหว HDR 
(โดยตัง้คา่โหมด SCN) หรอื การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา

 มมุมองทีก่วา้งขึน้ (มมุกวา้ง) จะทําใหร้ะบบป้องกนัภาพสัน่มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
มมุมองทีแ่คบลง (ระยะไกล) จะทําใหร้ะบบป้องกนัภาพสัน่มปีระสทิธภิาพนอ้ยลง

 เมือ่ใชข้าตัง้กลอ้ง แนะนําใหต้ัง้คา่ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหวเป็น [ไมใ่ชง้าน]
 ขึน้อยูก่บัวตัถแุละสภาวะการถา่ยภาพ วตัถอุาจจะเบลออยา่งเห็นไดช้ดั (วัตถุดู
หลดุโฟกสัไปชัว่ขณะ) เนือ่งจากผลการทํางานของดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหว

 เมือ่ใชเ้ลนสช์นดิ TS-E เลนสต์าปลา หรอืเลนสท์ีไ่มใ่ชข่องแคนนอน แนะนําให ้
ตัง้คา่ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหวเป็น [ไมใ่ชง้าน]

 ผลการทํางานของดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหวจะไมส่ะทอ้นใหเ้ห็นในภาพทีถ่กูขยาย
 เนื่องจากดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหวจะขยายภาพ ภาพจงึดหูยาบมากขึน้ น๊อยส ์
จดุแสง ฯลฯ อาจปรากฏใหเ้ห็นชดัขึน้

 เมือ่ตัง้คา่ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหว ขนาดของจดุโฟกสัอัตโนมัตจิะเปลีย่นไปดว้ย
 เลนสบ์างชนดิไมส่นับสนุนดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหว สําหรับรายละเอยีด โปรดดู
จากเวปไซตแ์คนนอน
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 ถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล
เมือ่ตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] คณุสามารถเริม่หรอืหยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหวได ้
โดยใชต้วัควบคมุรโีมท รุน่ RC-6 (แยกจําหน่าย, น.271) หรอืรโีมทคอนโทรล
แบบไรส้าย รุน่ BR-E1 (แยกจําหน่าย, น.273)

• เมือ่ใชง้านตวัควบคมุรโีมท รุน่ RC-6
ปรับสวติซไ์ปทีตํ่าแหน่ง <2> จากนัน้กดปุ่ มสง่สญัญาณ หากปรับสวติซเ์ป็น 
<o> (ถา่ยภาพทันท)ี, the [z4:V หนา้ทีปุ่่ ม] จะถกูปรับใช ้

• เมือ่ใชร้โีมทคอนโทรลแบบไรส้าย รุน่ BR-E1
ปรับสวติซโ์หมดถา่ยภาพ/ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไปยงัตําแหน่ง <k> จากนัน้
กดปุ่ มถา่ยภาพ
สําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา โปรดดหูนา้ 360
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ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
ไอคอนการเตอืนอณุหภูมภิายใน <E> สแีดง
 หากอณุหภมูภิายในตัวกลอ้งเพิม่สงูขึน้เนือ่งจากถา่ยภาพเคลือ่นไหวเป็นเวลานาน
หรอืภายใตอ้ณุหภมูแิวดลอ้มทีส่งู ไอคอน <E> สแีดงจะปรากฏขึน้

 ไอคอน <E> สแีดงบง่บอกวา่การถา่ยภาพเคลือ่นไหวจะสิน้สดุลงโดยอัตโนมัติ
ในไมช่า้ หากเกดิกรณีนีข้ ึน้ คณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพไดอ้กีครัง้จนกวา่อณุหภมูิ
ภายในตวักลอ้งจะลดลง ใหปิ้ดกลอ้งและพักกลอ้งชัว่ครู่

 การถา่ยภาพเคลือ่นไหวในทีอ่ณุหภมูสิงูเป็นระยะเวลานานจะสง่ผลใหไ้อคอน <E> 
สแีดงปรากฏเร็วขึน้ ควรปิดกลอ้งตลอดเวลาเมือ่คณุไมไ่ดถ้า่ยภาพ

การบนัทกึภาพและคณุภาพของภาพ
 หากเลนสท์ีต่ดิมรีะบบป้องกนัภาพสัน่และคณุปรบัสวติซก์นัสัน่ (IS) ไปที ่<1> 
ระบบป้องกนัภาพสัน่จะทํางานตลอดเวลาแมค้ณุจะไมไ่ดก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
ก็ตาม ระบบป้องกนัภาพสัน่จะใชพ้ลังงานแบตเตอรีแ่ละอาจทําใหร้ะยะเวลาในการ
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวทัง้หมดสัน้ลงโดยขึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ยภาพ เมือ่ไมจํ่าเป็น
ตอ้งใชร้ะบบป้องกนัภาพสัน่ เชน่ เมือ่ใชข้าตัง้กลอ้ง แนะนําใหค้ณุปรับสวติซ ์IS 
ไปที ่<2>

 หากมกีารเปลีย่นแปลงความสวา่งในขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดยใชก้ารเปิดรับแสง
อตัโนมัต ิภาพเคลือ่นไหวอาจจะหยดุชัว่ขณะ ในกรณีนี ้ใหถ้า่ยภาพเคลือ่นไหวโดย
ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง

 หากในภาพมแีหลง่กําเนดิแสงทีส่วา่งจา้ พืน้ทีส่วา่งอาจแสดงเป็นสดํีาบนจอ LCD 
ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึเกอืบจะเหมอืนกนักบัทีแ่สดงในจอ LCD

 ในสภาวะแสงนอ้ย อาจปรากฏน๊อยสห์รอืสผีดิเพีย้นในภาพ ภาพเคลือ่นไหวจะถกู
บนัทกึเกอืบจะเหมอืนกนักบัทีแ่สดงในจอ LCD

 หากคณุเลน่ภาพเคลือ่นไหวดว้ยอปุกรณ์อืน่ๆ คณุภาพของภาพหรอืเสยีงอาจลดลง 
หรอืการเลน่อาจไมส่ามารถทําได ้(ถงึแมอ้ปุกรณ์นัน้ๆ จะรองรับรปูแบบ MP4/MOV)
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ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
การบนัทกึภาพและคณุภาพของภาพ
 หากคณุใชง้านการด์ทีม่คีวามเร็วในการเขยีนตํา่ ตัวแสดง
หา้ระดับอาจปรากฏทางดา้นขวาของหนา้จอขณะถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว ตัวแสดงนีจ้ะแสดงจํานวนขอ้มลูทีย่งัไม่
ไดเ้ขยีนลงการด์ (ความจทุีเ่หลอือยูข่องหน่วยความจํา
บฟัเฟอรภ์ายใน) ยิง่การด์เขยีนไดช้า้เทา่ไร ตวัแสดงจะยิง่
เพิม่สงูขึน้เทา่นัน้ หากระดับในตัวแสดงเพิม่ขึน้จนเต็มชอ่ง 
การถ่ายภาพเคลือ่นไหวจะหยดุโดยอตัโนมตัิ
หากการด์มคีวามเร็วในการเขยีนสงู ตัวแสดงจะไมป่รากฏ
หรอื (หากปรากฏ) ระดบัจะแทบไมเ่พิม่ขึน้ กอ่นอืน่ ควร
ทดสอบถา่ยภาพเคลือ่นไหวสองสามคลปิเพือ่ตรวจดวูา่การด์สามารถเขยีนไดเ้ร็ว
พอหรอืไม่

 หากตัวแสดงการด์ระบวุา่การด์เต็มและการถา่ยภาพเคลือ่นไหวหยดุลงโดยอัตโนมัติ
เสยีงกอ่นการสิน้สดุการบนัทกึอาจไมถ่กูบนัทกึโดยสมบรูณ์

 หากความเร็วในการเขยีนของการด์ตํ่า (เน่ืองจากการเรยีบเรยีงขอ้มลู) และตัวแสดง
การด์ปรากฏขึน้ การฟอรแ์มตการด์อาจทําใหค้วามเร็วในการเขยีนเร็วขึน้

การเลน่ภาพและการเชือ่มตอ่เครือ่งรบัโทรทศัน์
 หากคณุตอ่กลอ้งกบัเครือ่งรับโทรทศัน ์(น.427) และถา่ยภาพเคลือ่นไหว เครือ่งรับ
โทรทัศน์จะไมถ่า่ยทอดเสยีงใดๆ ในระหวา่งการถา่ย อยา่งไรก็ตาม เสยีงจะยงัคง
ถกูบันทกึไดอ้ยา่งสมบรูณ์

ตวัแสดง

ขอ้จํากดัของภาพเคลือ่นไหวรปูแบบ MP4
โปรดทราบวา่ โดยทัว่ไปแลว้ภาพเคลือ่นไหวรปูแบบ MP4 มขีอ้จํากดัดังตอ่ไปนี้
 เสยีงจะไมถ่กูบนัทกึในชว่งประมาณสองเฟรมสดุทา้ย
 เมือ่คณุเลน่ภาพเคลือ่นไหวใน Windows ภาพและเสยีงอาจเหลือ่มกนัเล็กนอ้ย
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10
การเลน่ภาพ

บทนีจ้ะอธบิายถงึวธิกีารเลน่และลบภาพทีถ่า่ย (ภาพนิง่/ภาพ
เคลือ่นไหว) วธิกีารดภูาพบนหนา้จอโทรทัศน ์และฟังกช์ัน่ที่
เกีย่วขอ้งกบัการเลน่ภาพอืน่ๆ

ภาพทีถ่า่ยและบนัทกึจากอปุกรณ์อืน่
ภาพทีถ่า่ยจากกลอ้งตวัอืน่ ภาพทีถู่กปรับแตง่ดว้ยคอมพวิเตอร ์หรอืภาพทีม่ี
การเปลีย่นชือ่ไฟลอ์าจไมส่ามารถแสดงไดอ้ยา่งเหมาะสมในกลอ้งตัวนี้
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1 เลน่ภาพ
 กดปุ่ ม <x>
 ภาพสดุทา้ยทีถ่า่ยหรอืดจูะปรากฏขึน้

2 เลอืกภาพ
 หากตอ้งการดภูาพโดยเริม่จากภาพสดุทา้ย
ทีถ่า่ย ใหห้มนุปุ่ ม <5> ทวนเข็มนาฬกิา 
หากตอ้งการดภูาพโดยเริม่จากภาพแรกที่
ถา่ย ใหห้มนุปุ่ มตามเข็มนาฬกิา

 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <B> การแสดง
ขอ้มลูจะเปลีย่นไป

x การเลน่ภาพ

การแสดงภาพทลีะภาพ

ไมแ่สดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลู
พืน้ฐาน

การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ
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x การเลน่ภาพ

3 ออกจากการเลน่ภาพ
 กดปุ่ ม <x> เพือ่ออกจากการเลน่ภาพ
และกลับสูส่ถานะเตรยีมพรอ้มถา่ยภาพ

ในหนา้จอขอ้มลูการถา่ยภาพทีป่รากฏ (น.388) คณุก็สามารถกดปุ่ ม <W> <X> 
เพือ่เปลีย่นขอ้มลูการถา่ยภาพทีแ่สดงทางดา้นลา่งของหนา้จอดังตอ่ไปนีไ้ด ้
สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 392-395

การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ

 เมือ่เลน่ภาพ RAW ทีถ่่ายโดยใชต้ัวเลอืกการตัง้คา่ [z4: อตัราสว่นภาพ] อืน่ที่
ไมใ่ช ่[3:2] (น.168) เสน้กรอบทีบ่ง่บอกพืน้ทีภ่าพจะแสดงขึน้

 หากตัง้คา่เงือ่นไขการคน้หาโดยใช ้[32: ต ัง้เงือ่นไขคน้หาภาพ] (น.402) จะมี
เพยีงภาพทีพ่บเทา่นัน้ทีแ่สดงขึน้

ขอ้มลูแบบละเอยีด

เลนส ์/ ขอ้มูลฮสิโตแกรม

ขอ้มูลสมดลุแสงขาว

ขอ้มลูรปูแบบภาพ 1

ขอ้มลูรปูแบบภาพ 2

ขอ้มูล GPS

ขอ้มูลแกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส์

พกิดัส ี/ ขอ้มูลลดจดุรบกวน



390

x การเลน่ภาพ

ในการแสดงภาพทลีะภาพ คณุสามารถวาง
ตารางระหวา่งการเลน่ภาพได ้
ดว้ย [33: ตารางดภูาพ] คณุสามารถเลอืก 
[3x3 l], [6x4 m] หรอื [3x3+diag 
n] ได ้
ฟังกช์ัน่นีจ้ะสะดวกตอ่การตรวจสอบความเอยีง
แนวตัง้หรอืแนวนอนของภาพ รวมถงึการจัด
องคป์ระกอบภาพ

3 การแสดงตาราง

ตารางจะไมแ่สดงระหวา่งการดภูาพเคลือ่นไหว
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 การแสดงขอ้มลูพืน้ฐาน

B: การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ

ตวัอยา่งขอ้มลูสาํหรบัภาพนิง่

ความเร็วชตัเตอร์

หมายเลขโฟลเดอร ์- 
หมายเลขไฟลภ์าพ

คะแนน
ความแรงของสญัญาณ Wi-Fi/
สถานะการสง่สญัญาณ Eye-Fi

จํานวนการเลน่/
จํานวนภาพทัง้หมด/
จํานวนภาพทีพ่บ

ป้องกันภาพ

การสง่ผา่น Eye-Fi เสร็จสิน้

ระดับแบตเตอรี่

คณุภาพในการบนัทกึ
ภาพ/ภาพทีแ่กไ้ข/
ตดัภาพ

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

ความไวแสง ISO

คา่รรัูบแสง

ปรมิาณการชดเชยแสง

ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

ฟังกช์ัน่ Bluetooth

 หากใชก้ลอ้งตวัอืน่ถ่ายภาพ ขอ้มลูการถา่ยภาพบางสว่นอาจไมป่รากฏขึน้
 ภาพทีถ่่ายดว้ยกลอ้งนีอ้าจไมส่ามารถเลน่ไดบ้นกลอ้งอืน่ๆ
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B: การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ

 การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ

• ขอ้มลูแบบละเอยีดสาํหรบัภาพทีใ่ชโ้หมดถา่ยภาพสรา้งสรรค์

* เมือ่คณุถ่ายภาพดว้ยคณุภาพของภาพแบบ RAW+JPEG ขนาดไฟลข์องภาพ RAW จะ
แสดงขึน้

* เสน้ทีบ่ง่บอกพืน้ทีภ่าพจะแสดงขึน้สําหรับภาพทีถ่า่ยโดยใชก้ารตัง้คา่อัตราสว่นภาพ (น.168) 
และมกีารตัง้คา่คณุภาพของภาพเป็น RAW หรอื RAW+JPEG

* ระหวา่งการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชโดยไมม่กีารชดเชยระดบัแสงแฟลช <0> จะแสดงขึน้
* < > จะแสดงขึน้สําหรับภาพทีถ่่ายโดยใชก้ารถา่ยภาพสะทอ้นแสงแฟลช
* ไอคอนสําหรับลกูเลน่ (น.254) และคา่การปรับชว่งไดนามกิจะแสดงขึน้สําหรับภาพทีถ่า่ย
โดยใชก้ารถ่ายภาพ HDR

* <P> จะแสดงขึน้สําหรับภาพทีถ่า่ยโดยใชก้ารถา่ยภาพซอ้น
* <M> จะแสดงขึน้สําหรับภาพทีถ่า่ยดว้ยการลดจุดรบกวนถา่ยหลายภาพ
* <G> จะแสดงขึน้สําหรับภาพนิง่ทีถ่า่ยเป็นภาพทดสอบของภาพเคลือ่นไหวยน่เวลา
* <u> จะแสดงขึน้สําหรับภาพทีส่รา้งและบนัทกึหลังจากประมวลผลภาพ RAW ปรับขนาด 
หรอืตัดภาพ

* <N> จะแสดงขึน้สําหรับภาพทีต่ัดขอบแลว้บนัทกึ

ปรมิาณการชดเชยแสง

ความเร็วชตัเตอร์

โหมดถา่ยภาพ/
ถา่ยภาพซอ้น/ภาพ
เคลือ่นไหวยน่เวลา: 
ภาพทดสอบ

ความไวแสง ISO

วนัทีแ่ละเวลาถา่ยภาพ

คณุภาพในการบนัทกึภาพ/
ภาพทีม่กีารแกไ้ข/การตัดภาพ

ฮสิโตแกรม (ความสวา่ง/RGB)

แกไ้ขสมดลุแสงขาว

สมดลุแสงขาว

ปรับละเอยีด AF

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

โหมดวัดแสง

ขนาดไฟล์

ชดเชยระดับแสงแฟลช/สะทอ้น
แสงแฟลช/ถา่ยภาพ HDR/
ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ

รปูแบบภาพ/การตัง้คา่

ปรับแสงเหมาะสม
อตัโนมัติ

แถบเลือ่น

คา่รรัูบแสง
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B: การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ

• ขอ้มลูแบบละเอยีดสาํหรบัภาพทีใ่ชโ้หมดถา่ยภาพพืน้ฐาน

* ตวัแสดง [ความสวา่ง] จะแสดงขึน้สําหรับภาพทีม่กีารปรับความสวา่งในการถา่ยภาพ

บรรยากาศ
เบลอฉากหลงั

ระดับของลกูเลน่
บรรยากาศ

ระดบัของเอฟเฟคเบลอ
จากการเคลือ่นไหว

ความสวา่ง

โทนสี
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B: การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ

ฮสิโตแกรม
(ความสวา่ง)

ชือ่เลนส์

ความยาวโฟกสั
ฮสิโตแกรม
(RGB)

• ขอ้มลูเลนส ์/ ฮสิโตแกรม

• ขอ้มลูสมดลุแสงขาว

• ขอ้มลูรปูแบบภาพ 1 • ขอ้มลูรปูแบบภาพ 2
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B: การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ

• พกิดัส ี/ 
ขอ้มลูลดจดุรบกวน

• ขอ้มลูแกไ้ขความคลาด
เคลือ่นของเลนส ์

ละตจิดู

ระดับความสงู

ลองจจิดู

UTC (เวลามาตรฐานสากล)

• ขอ้มลู GPS

 หนา้จอขอ้มลู GPS จะไมแ่สดงขึน้หากไมไ่ดบ้ันทกึขอ้มลู GPS ลงในภาพ
 แมว้า่คณุจะใชก้ลอ้งเพือ่เลน่ภาพทีถ่่ายดว้ยกลอ้งตวัอืน่ (ซึง่มกีารบนัทกึขอ้มลู 

GPS ไว)้ ขอ้มลู GPS นัน้จะไมแ่สดงขึน้
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B: การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ

• <y/u/k>: ไมแ่สดงความเร็วชตัเตอร ์คา่รรูับแสง และความไวแสง ISO
• < > + ISO อตัโนมตั:ิ ไมแ่สดงความไวแสง ISO
• <a>, < > หรอื < > จะแสดงขึน้สําหรับภาพเคลือ่นไหวยน่เวลา โปรดทราบวา่ 

“ความเร็วชตัเตอร”์, “คา่รรูับแสง” หรอื “ความไวแสง ISO” จะไมแ่สดงขึน้สําหรับภาพ
เคลือ่นไหวยน่เวลาดว้ยเมือ่ “การถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงอตัโนมตั”ิ ใชก้บั [วดัใหม่
ทกุเฟรม] ตัง้คา่สําหรับ [ระดบัแสงอตัโนมตั]ิ ภายใต ้[z5: วดีโีอไทมแ์ลปส]์ 
“ความไวแสง ISO” จะไมแ่สดงขึน้สําหรับภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาดว้ย “การถา่ยภาพ
แบบตั ้ง่คา่ระดบัแสงดว้ยตนเอง”

• <t> จะแสดงขึน้สําหรับ Video snapshot
• <w> หรอื <x> จะแสดงขึน้สําหรบัภาพเคลือ่นไหวทีม่กีารแกไ้ขอาการกลอ้งสัน่
โดยใชด้จิติอล IS ภาพเคลือ่นไหว

ตวัอยา่งการแสดงขอ้มลูภาพเคลือ่นไหว

โหมดถา่ยภาพเคลือ่นไหว/
ภาพเคลือ่นไหว HDR 
(ในโหมด 8)/
ภาพเคลือ่นไหวยน่เวลา/
Video snapshot

ขนาดไฟล์

ความเร็วชตัเตอร์

อัตราการบบีอัด/
วธิบีนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ระยะเวลาบนัทกึ

เลน่ภาพเคลือ่นไหว/
เลน่ Video snapshot

คา่รรัูบแสง

อตัราเฟรม

ความไวแสง ISO

รปูแบบการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ภาพเคลือ่นไหว HDR/
ดจิติอล IS ภาพ
เคลือ่นไหว

ระหวา่งการเลน่ภาพเคลือ่นไหว “*, *” จะแสดงขึน้สําหรับ [ละเอยีด] และ [ตํา่] ของ 
[ความคมชดั] ใน [รปูแบบภาพ]
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B: การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ

 เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน
เมือ่ตัง้คา่ [33: เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน] เป็น [ใชง้าน] บรเิวณสวา่ง
ทีม่กีารเปิดรับแสงมากเกนิไปจะกะพรบิ หากคณุตอ้งการใหไ้ดก้ารไลร่ะดับสี
ซึง่มรีายละเอยีดมากขึน้ในบรเิวณทีกํ่าลังกะพรบิโดยทําการไลร่ะดับสใีหม่
เสมอืนจรงิ ใหต้ัง้คา่การชดเชยแสงเป็นคา่ลบและถา่ยภาพอกีครัง้เพือ่ใหไ้ด ้
ผลการถา่ยภาพทีด่ขี ึน้

 แสดงจดุ AF
เมือ่ [33: แสดงจดุ AF] ไดรั้บการตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] จดุ AF ทีส่ามารถ
จับโฟกสัไดแ้ลว้จะแสดงเป็นสแีดง หากมกีารตัง้คา่การเลอืกจดุโฟกัสแบบ
อตัโนมตัไิว ้อาจมจีดุโฟกัสอตัโนมัตหิลายจดุปรากฏขึน้มา
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B: การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ

 ฮสิโตแกรม
ฮสิโตแกรมความสวา่งแสดงการกระจายระดับคา่แสงและความสวา่งโดยรวม 
ฮสิโตแกรม RGB ใชสํ้าหรับตรวจสอบความอิม่ตัวของสแีละการไลร่ะดับส ี
สามารถสลับจอภาพไดด้ว้ย [33: ฮสิโตแกรม]

 การแสดง [ความสวา่ง]
ฮสิโตแกรมคอืกราฟทีแ่สดงการกระจายของระดับ
ความสวา่งของภาพ แกนแนวนอนแสดงถงึระดับ
ความสวา่ง (มดืลงทางซา้ยและสวา่งขึน้ทางขวา) 
ในขณะทีแ่กนแนวตัง้แสดงถงึจํานวนพกิเซลทีม่อียู่
สําหรับความสวา่งแตล่ะระดับ ยิง่มพีกิเซลคอ่นไป
ทางซา้ยมากเทา่ใด ภาพยิง่มดืลงเทา่นัน้ ยิง่มพีกิเซล
คอ่นไปทางขวามากเทา่ใด ภาพยิง่สวา่งขึน้เทา่นัน้ 
หากมพีกิเซลมากเกนิไปทางซา้ย รายละเอยีดสว่น
ทีเ่ป็นเงาจะหายไป หากมพีกิเซลมากเกนิไปทางขวา 
รายละเอยีดสว่นทีเ่ป็นไฮไลทจ์ะหายไป การไลร่ะดบั
สรีะหวา่งรอยตอ่จะถกูสรา้งใหม ่คณุสามารถดู
แนวโนม้ระดับคา่แสงและการไลร่ะดับสโีดยรวมได ้
โดยการตรวจสอบภาพและฮสิโตแกรมความสวา่งของภาพ

 การแสดง [RGB]
ฮสิโตแกรมเป็นกราฟทีแ่สดงการกระจายของระดบัความสวา่งของสหีลกัๆ 
แตล่ะสใีนภาพ (RGB หรอืสแีดง, สเีขยีว และสน้ํีาเงนิ) แกนแนวนอนแสดงถงึ
ระดบัความสวา่งของส ี(มดืลงทางซา้ยและสวา่งขึน้ทางขวา) ในขณะทีแ่กน
แนวตัง้แสดงถงึจํานวนพกิเซลทีม่อียูสํ่าหรับระดับความสวา่งของสแีตล่ะส ี
ยิง่มพีกิเซลคอ่นไปทางซา้ยมากเทา่ใด ภาพยิง่มดืลงและมสีทีีโ่ดดเดน่นอ้ย
ลงเทา่นัน้ ยิง่มพีกิเซลคอ่นไปทางขวามากเทา่ใด ภาพยิง่สวา่งขึน้และสแีน่น
มากขึน้เทา่นัน้ หากมพีกิเซลมากเกนิไปทางซา้ย ขอ้มลูสทีีเ่กีย่วเนือ่งกนัจะ
ขาดหายไป หากมพีกิเซลมากเกนิไปทางขวา สจีะอิม่ตวัมากเกนิไปโดยไมม่ี
การไลร่ะดบัส ีคณุสามารถดคูวามอิม่ตวัของสแีละสภาพการไลร่ะดบัสรีวมทัง้
แนวโนม้สมดลุแสงขาวไดโ้ดยการตรวจสอบฮสิโตแกรม RGB ของภาพ

ฮสิโตแกรมตวัอยา่ง

ภาพมดื

ความสวา่งปกติ

ภาพสวา่ง
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คน้หาภาพไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยการแสดงภาพแบบดชันเีป็น 4, 9, 36 หรอื 100 ภาพ
บนหนา้จอเดยีว

1 กดปุ่ ม <u>
 ระหวา่งการเลน่ภาพหรอืเมือ่กลอ้งพรอ้ม
ถา่ยภาพ ใหก้ดปุ่ ม <u>

 [6u] จะแสดงขึน้ทางดา้นลา่งขวา
ของหนา้จอ

2 เขา้สูก่ารแสดงภาพแบบดชันี
 หมนุปุ่ ม <6> ทวนเข็มนาฬกิา
 การแสดงภาพแบบดัชน ี4 ภาพจะปรากฏ
ขึน้ ภาพทีเ่ลอืกจะเนน้ใหเ้ห็นดว้ยกรอบ
สสีม้

 การหมนุปุ่ ม <6> ตอ่เนือ่งทวนเข็มนาฬกิา จะเปลีย่นการแสดงภาพเป็น 
9 ภาพ, 36 ภาพ และถงึ 100 ภาพ หากคณุหมนุปุ่ มตามเข็มนาฬกิา การแสดง
ภาพจะเปลีย่นจาก 100, 36, 9, 4 และเป็นภาพเดยีว

3 เลอืกภาพ
 ใชง้านปุ่ ม <5> หรอื <9> เพือ่เลือ่น
กรอบสสีม้และเลอืกภาพ

 กดปุ่ ม <u> เพือ่ยกเลกิไอคอน [6u] 
จากนัน้หมนุปุ่ ม <6> เพือ่แสดงภาพ
บนหนา้จอถัดไปหรอืกอ่นหนา้

 กดปุ่ ม <0> ในขณะแสดงภาพแบบดชัน ีเพือ่แสดงภาพทีเ่ลอืกในการแสดง
ภาพทลีะภาพ

H การแสดงภาพแบบดชัน ี(การแสดงภาพหลายภาพ)

   

หากตัง้คา่เงือ่นไขการคน้หาโดยใช ้[32: ต ัง้เง ือ่นไขคน้หาภาพ] (น.402) จะมี
เพยีงภาพทีพ่บเทา่นัน้ทีแ่สดงขึน้
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ในการแสดงภาพทลีะภาพ คณุสามารถหมนุปุ่ ม <6> เพือ่ขา้มภาพไปขา้งหนา้
หรอืกลบัหลงัโดยขึน้อยูก่บัวธิขีา้มทีค่ณุตัง้คา่ไว ้

1 เลอืก [ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6]
 ภายใตแ้ท็บ [32] ใหเ้ลอืก [ขา้มภาพ
ดว้ยปุ่ ม 6] จากนัน้กด <0>

2 เลอืกวธิขีา้ม
 เลอืกวธิขีา้ม แลว้กด <0>

d: แสดงภาพทลีะภาพ
e: ขา้มไปทลีะ 10 ภาพ
r: ขา้มภาพตามจํานวนทีก่าํหนด
g: แสดงตามวนัที่
h: แสดงตามโฟลเดอร์
i: แสดงเฉพาะภาพเคลือ่นไหว
j: แสดงเฉพาะภาพนิง่
P: แสดงเฉพาะภาพทีล็่อคไว้
k: แสดงตามคะแนนภาพ (น.412)

e การแสดงภาพแบบขา้ม (การขา้มภาพ)

 เมือ่ใช ้[ขา้มภาพตามจํานวนทีก่ําหนด] คณุจะสามารถหมนุปุ่ ม <6> เพือ่
เลอืกจํานวนภาพทีค่ณุตอ้งการขา้มไดต้ัง้แต ่1 ภาพถงึ 100 ภาพ

 เมือ่คณุเลอืก [แสดงตามคะแนนภาพ] ใหห้มนุปุ่ ม <6> เพือ่ระบคุะแนน 
หากคณุเรยีกดภูาพดว้ยการเลอืก 9 ภาพทัง้หมดทีม่กีารใหค้ะแนนจะถกูแสดง
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e การแสดงภาพแบบขา้ม (การขา้มภาพ)

3 เลอืกดโูดยการขา้ม
 กดปุ่ ม <x> เพือ่เลน่ภาพ
 ในการแสดงภาพทลีะภาพ ใหห้มนุปุ่ ม 

<6>
 คณุสามารถเลอืกดภูาพดว้ยวธิกีารทีต่ัง้คา่

ตําแหน่งการเลน่ภาพ

วธิขีา้ม

 ในการคน้หาภาพตามวนัทีถ่า่ย ใหเ้ลอืก [g: วนัที]่
 ในการคน้หาภาพตามโฟลเดอร ์ใหเ้ลอืก [h: โฟลเดอร]์
 หากการด์มทีัง้ภาพเคลือ่นไหวและภาพนิง่ ใหเ้ลอืก [i: ภาพเคลือ่นไหว] หรอื 

[j: ภาพนิง่] เพือ่แสดงอยา่งใดอยา่งหนึง่
 หากตัง้วธิขีา้มเป็น [P: ล็อคภาพ] หรอื [k: คะแนน] แตไ่มม่ภีาพใดเลยทีถ่กู
ล็อคหรอืมคีะแนน คณุจะไมส่ามารถใชปุ้่ ม <6> เพือ่เรยีกดภูาพตา่งๆ ได ้

 หากตัง้คา่เงือ่นไขการคน้หาโดยใช ้[32: ต ัง้เงือ่นไขคน้หาภาพ] (น.402) จะมี
เพยีงภาพทีพ่บเทา่นัน้ทีป่รากฏในการแสดงภาพแบบขา้ม
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คณุสามารถเลน่ภาพทีค่ัดกรองตามเงือ่นไขการคน้หาได ้หลังจากตัง้คา่เงือ่นไข
การคน้หาภาพแลว้ คณุจะสามารถเลน่และแสดงไดเ้ฉพาะภาพทีพ่บเทา่นัน้
โปรดทราบวา่คณุสามารถดําเนนิการตอ่ไปนีก้บัภาพทีพ่บได:้ การป้องกนัการลบ 
คะแนน สไลดโ์ชว ์การลบ คําสัง่พมิพ ์และคําสัง่โฟโตบุ้ค๊ คณุสมบัตนิีช้ว่ยใหค้ณุ
ทํางานทีเ่ฉพาะเจาะจงสําหรับภาพทีพ่บไดอ้ยา่งรวดเร็วในคราวเดยีว

1 เลอืก [ต ัง้เง ือ่นไขคน้หาภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [32] ใหเ้ลอืก [ต ัง้เง ือ่นไข
คน้หาภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ต ัง้คา่เง ือ่นไขการคน้หา
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกรายการ
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่กําหนดการตัง้คา่
 เครือ่งหมายถกู [X] จะถกูเพิม่ทางดา้น
ซา้ยของรายการ (กําหนดเป็นเงือ่นไขการ
คน้หา)

 หากคณุเลอืกรายการแลว้กดปุ่ ม <B> เครือ่งหมายถกู [X] จะถกูเอาออก 
(เงือ่นไขการคน้หาจะถกูยกเลกิ)

t การคดักรองสําหรบัเลน่ภาพ

เครือ่งหมายถกู

รายการ การต ัง้คา่
9คะแนน ภาพทีม่เีงือ่นไข (คะแนน) ทีเ่ลอืกจะแสดงขึน้

dวนัที่ ภาพทีถ่า่ยในวนัทีถ่า่ยภาพทีเ่ลอืกจะแสดงขึน้

nโฟลเดอร์ ภาพในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืกจะแสดงขึน้

Jล็อคภาพ ภาพทีม่เีงือ่นไข (ล็อคภาพ) ทีเ่ลอืกจะแสดงขึน้

fชนดิของไฟล์

แสดงภาพทีม่ชีนดิไฟลท์ีเ่ลอืก
สามารถตัง้ไฟลร์ปูแบบตอ่ไปนีไ้ด:้
[z ภาพนิง่], [z (RAW)], [z (RAW,RAW+JPEG)], 
[z (RAW+JPEG)], [z (RAW+JPEG, JPEG)], [z (JPEG)] 
และ [k ภาพเคลือ่นไหว]
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t การคัดกรองสําหรับเลน่ภาพ

3 ใชเ้งือ่นไขการคน้หา
 อา่นขอ้ความทีป่รากฏขึน้
 เลอืก [ตกลง] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 จะมกีารระบเุงือ่นไขการคน้หา

4 แสดงภาพทีพ่บ
 กดปุ่ ม <3> เพือ่เลน่ภาพ
 มเีพยีงภาพทีต่รงกบัเงือ่นไขทีต่ัง้ (คัด
กรองแลว้) เทา่นัน้ทีจ่ะเลน่ได ้

 เมือ่คัดกรองภาพแลว้ หนา้จอจะมกีรอบ
นอกสเีหลอืง

แสดงหนา้จอในขัน้ตอนที ่2 แลว้กดปุ่ ม <L> เพือ่เอาเครือ่งหมายถกู [X] 
ออกทัง้หมด กดปุ่ ม <0> จากนัน้เลอืก [ตกลง] เพือ่ลบเงือ่นไขการคน้หา

กรอบสเีหลอืง

การลบเงือ่นไขการคน้หา

หากไมม่ภีาพทีต่รงกบัเงือ่นไขการคน้หา การกดปุ่ ม <0> บนหนา้จอในขัน้ตอนที ่2 
จะทําใหใ้ชง้าน [ตกลง] ไมไ่ด ้(ไมส่ามารถทําขัน้ตอนที ่3 ตอ่ได)้

 แมว้า่จะตัง้คา่ [52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ เป็น [1 นาท]ี, [2 นาท]ี หรอื [4 นาท]ี 
เวลาปิดสวติซอ์ัตโนมัตจิะเป็น 6 นาทโีดยประมาณ เมือ่แสดงหนา้จอ [32: ต ัง้
เง ือ่นไขคน้หาภาพ]

 การกระทําสิง่ใดตอ่ไปนีจ้ะลา้งเงือ่นไขการคน้หาและการแสดงทีม่กีารคดักรองจะ
สิน้สดุลง ([การคน้หาภาพถูกยกเลกิ] อาจปรากฏขึน้บนหนา้จอ)
• ทําการถา่ยภาพ
• ระบบปิดสวติซอ์ัตโนมัตมิผีล
• การปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
• การฟอรแ์มตการด์
• การเปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรีห่รอืฝาปิดชอ่งใสก่ารด์
• การเพิม่ภาพ (การประมวลผลภาพ RAW, การปรับขนาดภาพ, การตัดขอบภาพ ฯลฯ)
• เมือ่ไมม่ภีาพทีต่รงกบัเงือ่นไขการคน้หาอกีตอ่ไป
• การลบการตัง้คา่กลอ้งทัง้หมด
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คณุสามารถขยายดภูาพบนจอ LCD ไดป้ระมาณ 1.5 เทา่จนถงึ 10 เทา่

1 ขยายภาพ
 สามารถขยายภาพไดด้ังตอ่ไปนี:้ 

1. ระหวา่งการเลน่ภาพ 2. ระหวา่งการ
แสดงภาพหลังจากถา่ยภาพ และ 3. ใน
สถานะเตรยีมพรอ้มถา่ยภาพ

 กดปุ่ ม <u>
 การแสดงภาพแบบขยายจะปรากฏขึน้ 
ตําแหน่งของภาพบรเิวณทีถ่กูขยายและ 
[6u] จะแสดงขึน้ทางดา้นลา่งขวา
ของหนา้จอ

 กําลังขยายของภาพจะเพิม่ขึน้เมือ่คณุ
หมนุปุ่ ม <6> ตามเข็มนาฬกิา คณุ
สามารถขยายภาพไดส้งูสดุถงึประมาณ 
10 เทา่

 กําลังขยายของภาพจะลดลงเมือ่คณุ
หมนุปุ่ ม <6> ทวนเข็มนาฬกิา เฉพาะ
ในกรณีที ่1 และ 3 การหมนุปุ่ มอยา่ง
ตอ่เนือ่งจะเป็นการแสดงภาพแบบดัชน ี
(น.399)

2 เลือ่นดสูว่นตา่งๆ ของภาพ
 ใชปุ้่ ม <9> เพือ่เลือ่นดสูว่นตา่งๆ ของ
ภาพทีถ่กูขยาย

 กดปุ่ ม <u> หรอืปุ่ ม <x> เพือ่ออก
จากมมุมองแบบขยาย

u การขยายภาพ

ตําแหน่งของภาพบรเิวณทีถ่กูขยาย

 เฉพาะในกรณีที ่1 และ 3 คณุสามารถหมนุปุ่ ม <5> เพือ่แสดงภาพอืน่ในขณะที่
ยงัคงการขยายภาพอยู่

 ไมส่ามารถขยายภาพเคลือ่นไหวได ้
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u การขยายภาพ

ภายใตแ้ท็บ [33] เมือ่คณุเลอืก [ขยายภาพ 
(ประมาณ)] คณุสามารถตัง้อตัราสว่นกําลัง
ขยายเริม่ตน้และตําแหน่งเริม่ตน้สําหรับการ
แสดงภาพแบบขยาย

 1x (ไมข่ยายภาพ)
ไมไ่ดข้ยายภาพ การแสดงภาพแบบขยายจะเริม่ตน้ดว้ยการแสดงภาพเดยีว

 2x, 4x, 8x, 10x (ขยายจากกึง่กลางภาพ)
การแสดงภาพแบบขยายจะเริม่ตน้ทีก่ ึง่กลางของภาพตามกําลังขยายทีเ่ลอืก

 ขนาดจรงิ (จากจดุทีเ่ลอืก)
พกิเซลของภาพทีบ่ันทกึจะแสดงทีป่ระมาณ 100% การแสดงภาพแบบ
ขยายจะเริม่ทีจ่ดุ AF ทีจั่บโฟกัสได ้หากถา่ยภาพดว้ยการโฟกัสดว้ยตนเอง 
การแสดงภาพแบบขยายจะเริม่ทีก่ ึง่กลางของภาพถา่ย

 เทา่กบัขยายลา่สดุ (จากกึง่กลาง)
กําลังขยายจะเทา่กบัครัง้ลา่สดุทีค่ณุออกจากการแสดงภาพขยายดว้ยปุ่ ม 
<x> หรอื <u> การแสดงภาพแบบขยายจะเริม่ทีก่ ึง่กลางของภาพ

3 การต ัง้อตัราสว่นกาํลงัขยายเริม่ตน้และตาํแหนง่เร ิม่ตน้

สําหรับภาพทีถ่า่ยดว้ย [Live AF จดุเดยีว] (น.313) หรอืดว้ย [แกไ้ขความคลาด
สว่น] ทีต่ัง้คา่เป็น [ใชง้าน] (น.202) การแสดงภาพแบบขยายจะเริม่ทีก่ ึง่กลางของ
ภาพแมว้า่จะมกีารตัง้คา่ [ขนาดจรงิ (จากจดุทีเ่ลอืก)]
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จอ LCD คอื แผงทีม่คีวามไวตอ่การสมัผัสซึง่คณุสามารถแตะดว้ยนิว้มอืของคณุ
เพือ่ทําการเลน่ในลักษณะตา่งๆ ข ัน้ตอนแรก กดปุ่ ม <x> เพือ่เลน่ภาพ

สไลดด์ว้ยนิว้เดยีว
 ในการแสดงภาพทลีะภาพ สมัผสัจอ LCD 
ดว้ยนิว้เดยีว คณุสามารถเลอืกดภูาพ
ถัดไปหรอืภาพกอ่นหนา้ดว้ยการสไลด์
นิว้ไปทางซา้ยและขวา
สไลดไ์ปทางซา้ยเพือ่ดภูาพถัดไป 
(ใหมก่วา่) หรอืสไลดไ์ปทางขวาเพือ่
ดภูาพกอ่นหนา้ (เกา่กวา่)

 ดว้ยการแสดงภาพแบบดัชน ีใหส้มัผัสจอ 
LCD ดว้ยนิว้เดยีวเชน่กนั คณุสามารถ
เลอืกดหูนา้จอถัดไปหรอืหนา้จอกอ่นหนา้
ดว้ยการสไลดน์ิว้ขึน้หรอืลง
สไลดข์ึน้เพือ่ดภูาพถัดไป (ใหมก่วา่) หรอื
สไลดล์งเพือ่ดภูาพกอ่นหนา้ (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 ภาพจะยอ่ขนาดลง 
หากคณุจบีนิว้ในการแสดงภาพทลีะภาพ 
หนา้จอจะเปลีย่นเป็นการแสดงภาพแบบ
ดชัน ี4 ภาพ

 เมือ่คณุเลอืกภาพ กรอบสสีม้จะปรากฏขึน้ แตะทีภ่าพอกีครัง้เพือ่แสดงภาพ
เป็นภาพเดีย่ว

ถา่งนิว้สองนิว้ออกจากกนั
แตะจอดว้ยนิว้สองนิว้ตดิกัน จากนัน้ถา่งนิว้
ของคณุออกจากกนับนหนา้จอ
 ขณะทีค่ณุถา่งนิว้ออกจากกนั ภาพจะถกู
ขยายขึน้

 ภาพสามารถขยายขึน้ไดถ้งึประมาณ 10x
 หากตอ้งการลดขนาดภาพ ใหค้ณุจบีนิว้เขา้หากันบนหนา้จอ
 หากคณุถา่งนิว้ในการแสดงภาพแบบดัชน ี4 ภาพ หนา้จอจะเปลีย่นเป็นการ
แสดงภาพทลีะภาพ

แตะสองคร ัง้
คณุสามารถขยายภาพไดโ้ดยใชห้นึง่นิว้แตะสองครัง้อยา่งรวดเร็ว (แตะสองครัง้) 
บนจอ LCD ภาพจะถกูขยายบรเิวณจดุทีค่ณุแตะ หากตอ้งการกลับสูก่ารแสดง
ภาพทลีะภาพ ใหแ้ตะสองครัง้บนภาพอกีครัง้

 หากตอ้งการเลือ่นดตํูาแหน่งของการแสดงภาพทีถ่กูขยายในขณะเลน่ภาพ
แบบขยาย ใหแ้ตะจอ LCD ดว้ยนิว้เดยีวแลว้เลือ่นไปมา

การลดภาพ (แสดงภาพแบบดชัน)ี

การขยายภาพ

 คณุไมส่ามารถขยายภาพไดโ้ดยการแตะสองครัง้ขณะทีใ่ชก้ารแสดงภาพแบบดัชนี
 การทํางานแบบแตะหนา้จอ LCD ของกลอ้ง ยงัสามารถทําไดร้ะหวา่งการเลน่ภาพ
ในเครือ่งรับโทรทัศน์ทีเ่ชือ่มตอ่เขา้กบักลอ้งของคณุไดอ้กีดว้ย (น.427)
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คณุสามารถหมนุภาพทีแ่สดงไปยังทศิทางทีต่อ้งการได ้

1 เลอืก [หมนุภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [31] ใหเ้ลอืก [หมนุภาพ] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืกภาพ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพถา่ยที่
ตอ้งการหมนุ

 คณุยงัสามารถเลอืกภาพในการแสดงภาพ
แบบดชันไีดอ้กีดว้ย (น.399)

3 หมนุภาพ
 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <0> ภาพถา่ย
จะหมนุตามเข็มนาฬกิาดังนี:้ 90° 9 
270° 9 0°

 ในการหมนุภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอนที ่2 
และ 3

b การหมนุภาพ

 หากคณุตัง้คา่ [51: หมนุภาพอตัโนมตั]ิ เป็น [เปิดzD] (น.435) กอ่นถา่ย
ภาพแนวตัง้ คณุไมจํ่าเป็นตอ้งหมนุภาพตามขัน้ตอนขา้งตน้

 หากภาพทีห่มนุไมแ่สดงในทศิทางทีห่มนุระหวา่งการเลน่ภาพ ใหต้ัง้คา่ [51: 
หมุนภาพอตัโนมตั]ิ เป็น [เปิดzD]

 ไมส่ามารถหมนุภาพเคลือ่นไหวได ้
 หากตัง้คา่เงือ่นไขการคน้หาโดยใช ้[32: ต ัง้เงือ่นไขคน้หาภาพ] (น.402) จะมี
เพยีงภาพทีพ่บเทา่นัน้ทีแ่สดงขึน้
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คณุสามารถป้องกนัภาพทีสํ่าคัญไมใ่หถ้กูลบโดยไมต่ัง้ใจจากฟังกช์ัน่การลบภาพ
ของกลอ้ง

1 เลอืก [ป้องกนัภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [31] ใหเ้ลอืก [ป้องกนั
ภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [เลอืกภาพ]
 ภาพจะแสดงขึน้มา

3 เลอืกภาพทีจ่ะป้องกนั
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีต่อ้งการ
ป้องกัน

4 ป้องกนัภาพ
 กดปุ่ ม <0> เพือ่ทําการล็อคภาพทีเ่ลอืก 
ไอคอน <K> จะปรากฏขึน้บรเิวณดา้น
บนของหนา้จอ

 ในการยกเลกิการป้องกนัภาพ ใหก้ดปุ่ ม 
<0> อกีครัง้ ไอคอน <K> จะหายไป

 ในการป้องกนัภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอนที ่
3 และ 4

K การป้องกนัภาพ

3 การป้องกนัภาพทลีะภาพ

ไอคอนการป้องกันภาพ

หากตัง้คา่เงือ่นไขการคน้หาโดยใช ้[32: ต ัง้เง ือ่นไขคน้หาภาพ] (น.402) จะมี
เพยีงภาพทีพ่บเทา่นัน้ทีแ่สดงขึน้
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K การป้องกนัภาพ

ในขณะทีด่ภูาพในการแสดงภาพแบบดัชน ีคณุจะสามารถระบภุาพแรกและภาพ
สดุทา้ยในหนึง่ชว่งภาพเพือ่ป้องกนัภาพเหลา่นัน้ทัง้หมดไดใ้นครัง้เดยีว

1 เลอืก [เลอืกชว่งของภาพ]
 ภายใต ้[31: ป้องกนัภาพ] ใหเ้ลอืก 

[เลอืกชว่งของภาพ] แลว้กดปุ่ ม <0>

2 ระบชุว่งของภาพ
 เลอืกภาพแรก (จดุเริม่ตน้) จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 ตอ่ไป เลอืกภาพสดุทา้ย (จดุสิน้สดุ) 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ภาพในชว่งทีกํ่าหนดจะไดรั้บการป้องกนั 
และจะมไีอคอน <K> ปรากฏขึน้

 หากตอ้งการเลอืกภาพอืน่ทีจ่ะป้องกัน 
ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอนที ่2

3 การระบชุว่งของภาพทีจ่ะป้องกนั

 หากตัง้คา่เงือ่นไขการคน้หาโดยใช ้[32: ต ัง้เงือ่นไขคน้หาภาพ] (น.402) จะมี
เพยีงภาพทีพ่บเทา่นัน้ทีแ่สดงขึน้

 หากคณุระบภุาพทีป้่องกนัภาพหนึง่ใหเ้ป็นภาพแรกในชว่ง ภาพทัง้หมดในชว่งนัน้ 
(ตัง้แตภ่าพแรกจนถงึภาพสดุทา้ย) จะกลายเป็นภาพทีไ่มไ่ดป้้องกนัแทน (การ
ป้องกนัจะถกูยกเลกิในชว่งทีกํ่าหนด)
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K การป้องกนัภาพ

คณุสามารถป้องกนัภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์ไดพ้รอ้มกนัในครัง้เดยีว
เมือ่คณุเลอืก [ทกุภาพในโฟลเดอร]์ หรอื 
[ทกุภาพในการด์] ใน [31: ป้องกนัภาพ] 
ภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืการด์จะไดรั้บ
การป้องกัน
หากตอ้งการยกเลกิการเลอืก ใหเ้ลอืก [ถอน
ทกุภาพในโฟลเดอร]์ หรอื [ถอนทกุภาพ
ในการด์]

หากตัง้คา่เงือ่นไขการคน้หาโดยใช ้[32: ต ัง้เงือ่นไขคน้หาภาพ] (น.402) 
หนา้จอจะเปลีย่นเป็น [ทกุภาพทีพ่บ] และ [ถอนป้องกนัภาพทีพ่บ]

หากคณุเลอืก [ทกุภาพทีพ่บ] ทกุภาพทีพ่บ
จะถกูป้องกัน
หากคณุเลอืก [ถอนป้องกนัภาพทีพ่บ] 
การป้องกันของภาพทัง้หมดทีพ่บจะถกูยกเลกิ

3 การป้องกนัภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์

หากคณุฟอรแ์มตการด์ (น.70) ภาพทีไ่ดร้บัการป้องกนัจะถกูลบไปดว้ย

 คณุยงัสามารถป้องกนัภาพเคลือ่นไหวไดด้ว้ย
 เมือ่ป้องกนัภาพแลว้ จะไมส่ามารถลบภาพโดยใชฟั้งกช์ัน่การลบของกลอ้งได ้
ในการลบภาพทีไ่ดร้ับการป้องกนั คณุตอ้งยกเลกิการป้องกนักอ่นเป็นลําดับแรก

 หากคณุลบภาพทกุภาพ (น.433) เฉพาะภาพทีไ่ดรั้บการป้องกนัเทา่นัน้ทีจ่ะเหลอือยู ่
ซึง่เป็นการสะดวกเมือ่คณุตอ้งการลบภาพทีไ่มจํ่าเป็นทัง้หมดพรอ้มกนัในครัง้เดยีว
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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 เลอืก [เลอืกภาพ]
 ภาพจะแสดงขึน้มา

3 เลอืกภาพทีจ่ะใหค้ะแนน
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีต่อ้งการ
ใหค้ะแนน

 หากคณุกดปุ่ ม <u> และหมนุปุ่ ม 
<6> ทวนเข็มนาฬกิา คณุจะสามารถ
เลอืกภาพจากการแสดงภาพแบบสามภาพ 
หากตอ้งการกลับสูก่ารแสดงภาพทลีะภาพ 
ใหห้มนุปุ่ มหมนุตามเข็มนาฬกิา

4 ใหค้ะแนนภาพ
 กดปุ่ ม <0> แลว้กรอบสฟ้ีาจะปรากฏขึน้
ตามทีแ่สดงในหนา้จอทีแ่สดงทางดา้นซา้ย

 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกสญัลักษณ์
คะแนน จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เมือ่คณุเพิม่สญัลักษณ์คะแนนสําหรับภาพ 
ตัวเลขดา้นขา้งคะแนนทีต่ัง้คา่จะเพิม่ขึน้
ทลีะหนึง่

 ในการใหค้ะแนนภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอน
ที ่3 และ 4

p การต ัง้คา่การใหค้ะแนน

3 การใหค้ะแนนภาพทลีะภาพ

หากตัง้คา่เงือ่นไขการคน้หาโดยใช ้[32: ต ัง้เง ือ่นไขคน้หาภาพ] (น.402) จะมี
เพยีงภาพทีพ่บเทา่นัน้ทีแ่สดงขึน้
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p การตัง้คา่การใหค้ะแนน

ในขณะทีด่ภูาพในการแสดงภาพแบบดัชน ีคณุจะสามารถระบภุาพแรกและภาพ
สดุทา้ยในหนึง่ชว่งภาพเพือ่ใหค้ะแนนภาพทัง้หมดในครัง้เดยีว

1 เลอืก [เลอืกชว่งของภาพ]
 เลอืก [เลอืกชว่งของภาพ] ใน [32: 
คะแนน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ระบชุว่ง
 เลอืกภาพแรก (จดุเริม่ตน้) จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 ตอ่ไป เลอืกภาพสดุทา้ย (จดุสิน้สดุ) 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เครือ่งหมายถกู [X] จะถกูเพิม่ลงใน
ภาพทกุภาพภายในชว่งระหวา่งภาพแรก
ถงึภาพสดุทา้ย

3 กดปุ่ ม <Q>

4 ใหค้ะแนนภาพ
 หมนุปุ่ ม <6> เพือ่เลอืกสญัลักษณ์
คะแนน จากนัน้เลอืก [ตกลง]

 ทกุภาพในชว่งทีร่ะบจุะไดรั้บคะแนน 
(คะแนนเดยีวกัน) พรอ้มกัน

3 การใหค้ะแนนตามการระบชุว่ง

หากตัง้คา่เงือ่นไขการคน้หาโดยใช ้[32: ต ัง้เง ือ่นไขคน้หาภาพ] (น.402) จะมี
เพยีงภาพทีพ่บเทา่นัน้ทีแ่สดงขึน้



414

p การตัง้คา่การใหค้ะแนน

คณุสามารถใหค้ะแนนภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์ไดพ้รอ้มกนัในครัง้เดยีว
ภายใต ้[32: คะแนน] เมือ่คณุเลอืก 
[ทกุภาพในโฟลเดอร]์ หรอื [ทกุภาพใน
การด์] ภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืการด์
จะถกูใหค้ะแนน

หมนุปุ่ ม <6> เพือ่เลอืกคะแนน จากนัน้
เลอืก [ตกลง]
เมือ่คณุไมไ่ดใ้หค้ะแนนภาพหรอืกําลังยกเลกิ
การใหค้ะแนน ใหเ้ลอืก [ปิด]

หากตัง้คา่เงือ่นไขการคน้หาโดยใช ้[32: ต ัง้เงือ่นไขคน้หาภาพ] (น.402) 
หนา้จอจะเปลีย่นเป็น [ทกุภาพทีพ่บ]

หากคณุเลอืก [ทกุภาพทีพ่บ] ทกุภาพทีพ่บ
ทีค่ัดกรองตามเงือ่นไขการคน้หาจะไดรั้บ
คะแนนตามทีร่ะบุ

3 การใหค้ะแนนภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์

บนหนา้จอขัน้ตอนที ่4 ในหนา้ 412 ตัวเลขถัดจากสญัลักษณ์คะแนนจะเพิม่ขึน้ไม่
เกนิสามหลกัเทา่นัน้ (สงูสดุ 999) หากมภีาพ 1,000 ภาพขึน้ไปในหนึง่กลุม่คะแนน 
“###” จะปรากฏขึน้

การใชป้ระโยชนจ์ากการใหค้ะแนน
 คณุจะสามารถแสดงเฉพาะภาพทีม่คีะแนนตามทีร่ะบไุดด้ว้ย [32: ต ัง้เง ือ่นไข
คน้หาภาพ] และ [32: ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6]

 ขึน้อยูก่บัระบบปฏบิัตกิารของคอมพวิเตอร ์คณุสามารถดคูะแนนภาพแตล่ะไฟล์
ในสว่นของการแสดงขอ้มลูไฟลห์รอืในโปรแกรมแสดงภาพมาตรฐานทีใ่หม้าได ้
(ภาพ JPEG เทา่นัน้)



415

ระหวา่งการเลน่ภาพ คณุสามารถกดปุ่ ม <Q> เพือ่ตัง้คา่ดังตอ่ไปนี:้ [J: 
ป้องกนัภาพ], [b: หมนุภาพ], [9: คะแนน], [R: ประมวลผลภาพ RAW 
(ภาพ 1 เทา่นัน้)], [S: ปรับขนาด (ภาพ JPEG เทา่นัน้)], [N: ตัดภาพ 
(ภาพ JPEG เทา่นัน้)], [ : เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน], [ : แสดงจดุ AF], 
[e: ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6], [t: คน้หาภาพ] และ [q: สง่ภาพไปยงั
สมารท์โฟน*]
สําหรับภาพเคลือ่นไหว เฉพาะฟงักช์ ัน่ทีเ่ป็นตวัหนาทางดา้นบนเทา่น ัน้ที่
สามารถตัง้คา่ได ้
* ไมส่ามารถเลอืกไดห้ากตัง้คา่ [Wi-Fi] เป็น [ไมใ่ชง้าน] ใน [ต ัง้คา่ Wi-Fi] ภายใต ้[51: ต ัง้คา่
การสือ่สารไรส้าย]

1 กดปุ่ ม <Q>
 ในระหวา่งการเลน่ภาพ ใหก้ดปุ่ ม <Q>
 ตวัเลอืกการควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้

2 เลอืกตวัเลอืกและต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกฟังกช์ัน่
 การตัง้คา่ของฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกจะแสดงอยู่
ดา้นลา่ง

 หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่ตัง้คา่
 สําหรับการป้องกนัภาพ (น.409) และ
คะแนน (น.412) ใหก้ดปุ่ ม <B> 
เพือ่ตัง้คา่

 สําหรับประมวลผลภาพ RAW (น.438), 
ปรับขนาด (น.444), ตัดภาพ (น.446), 
คน้หาภาพ (น.402) และสง่ภาพไปยัง
สมารท์โฟน ใหก้ดปุ่ ม <0> เพือ่ตัง้คา่

 หากตอ้งการยกเลกิ ใหก้ดปุ่ ม <M>

Q การควบคมุทนัใจขณะเลน่ภาพ
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Q การควบคมุทันใจขณะเลน่ภาพ

3 ออกจากการต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <Q> เพือ่ออกจากควบคมุทันใจ

ในการหมนุภาพ ใหต้ัง้คา่ [51: หมนุภาพอตัโนมตั]ิ เป็น [เปิดzD] (น.435) 
หากตัง้คา่ [51: หมนุภาพอตัโนมตั]ิ เป็น [เปิดD] หรอื [ปิด] การตัง้คา่ [b หมนุ
ภาพ] จะถกูบันทกึไปยังภาพ แตก่ลอ้งจะไมห่มนุภาพตอนทีแ่สดงภาพ

 การกดปุ่ ม <Q> ระหวา่งการแสดงภาพแบบดชันจีะสลับไปยงัการแสดงภาพทลีะ
ภาพและหนา้จอควบคมุทนัใจจะปรากฏ การกดปุ่ ม <Q> อกีครัง้จะกลับไปยัง
หนา้การแสดงภาพแบบดัชนี

 สําหรับภาพทีถ่า่ยโดยใชก้ลอ้งอืน่ ตวัเลอืกทีค่ณุสามารถเลอืกไดอ้าจมจํีากดั
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สามวธิหีลักในการเลน่และเพลดิเพลนิกบัภาพเคลือ่นไหวมดีังนี:้

ดว้ยการเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กับเครือ่งรับ
โทรทัศนด์ว้ยสาย HDMI คณุจะสามารถเลน่
ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวของกลอ้งบน
เครือ่งรับโทรทัศนไ์ด ้แนะนําใหใ้ชส้าย HDMI 
รุน่ HTC-100 (แยกจําหน่าย)

คณุสามารถเลน่ภาพเคลือ่นไหวบนจอ LCD 
ของกลอ้งได ้
คณุยังสามารถตัดฉากแรกและฉากสดุทา้ย
ของภาพเคลือ่นไหวออก และสามารถเลน่
ภาพนิง่หรอืภาพเคลือ่นไหวในการด์เป็น
สไลดโ์ชวแ์บบอัตโนมัตไิดเ้ชน่กนั

k การเพลดิเพลนิกบัภาพเคลือ่นไหว

เลน่ภาพบนเครือ่งรบัโทรทศัน์ (น.427)

เลน่ภาพบนจอ LCD ของกลอ้ง (น.419)

 ถงึแมว้า่กลอ้งจะเชือ่มตอ่อยูก่บัเครือ่งรับโทรทศันด์ว้ยสาย HDMI และเลน่ภาพ
เคลือ่นไหวยน่เวลาแบบ 4K อยู ่แตภ่าพเคลือ่นไหวนัน้จะเลน่ทีค่ณุภาพระดับ Full 
HD (ไมส่ามารถเลน่ทีค่ณุภาพระดับ 4K ได)้

 เนื่องจากเครือ่งบนัทกึฮารด์ดสิกไ์มม่ชีอ่งสญัญาณ HDMI เขา้ จงึไมส่ามารถเชือ่ม
ตอ่กลอ้งกบัเครือ่งบนัทกึฮารด์ดสิกไ์ดด้ว้ยสาย HDMI

 แมว้า่จะเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งบันทกึฮารด์ดสิกด์ว้ยสาย USB แตจ่ะไมส่ามารถ
เลน่หรอืบนัทกึภาพเคลือ่นไหวและภาพนิง่ได ้

ภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขดว้ยคอมพวิเตอรไ์มส่ามารถเขยีนซํ้าไปยังการด์และเลน่ภาพ
ดว้ยกลอ้งได ้
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k การเพลดิเพลนิกบัภาพเคลือ่นไหว

ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึในการด์สามารถ
ถา่ยโอนไปยังคอมพวิเตอร ์และเลน่หรอื
แกไ้ขดว้ยซอฟตแ์วรท์ีต่ดิตัง้ไวล้ว่งหนา้
หรอืซอฟตแ์วรท์ีเ่หมาะสม ทีส่ามารถรองรับ
รปูแบบการบันทกึของภาพเคลือ่นไหวได ้

เลน่และแกไ้ขภาพดว้ยคอมพวิเตอร์

 หากตอ้งการเลน่หรอืแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวดว้ยซอฟตแ์วรท์ีม่จํีาหน่ายทัว่ไป ให ้
ใชซ้อฟตแ์วรท์ีส่ามารถรองรับภาพเคลือ่นไหวในรปูแบบ MP4 และรปูแบบ MOV 
ได ้สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัซอฟตแ์วรท์ีม่จํีาหน่ายทัว่ไป โปรดตดิตอ่ผูผ้ลติ
ซอฟตแ์วร์

 คณุสามารถเลน่ภาพเคลือ่นไหวยน่เวลาแบบ 4K โดยใช ้EOS MOVIE Utility 
(น.595)
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1 เลน่ภาพ
 กดปุ่ ม <x> เพือ่เลน่ภาพ

2 เลอืกภาพเคลือ่นไหว
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพเคลือ่นไหว
ทีจ่ะเลน่

 ในขณะแสดงภาพทลีะภาพ ไอคอน 
<s1> ทีแ่สดงทางดา้นบนซา้ยจะ
บง่บอกวา่เป็นภาพเคลือ่นไหว หากภาพ
เคลือ่นไหวเป็น Video snapshot ไอคอน 
<st> จะแสดงขึน้

 ในขณะแสดงภาพแบบดัชน ีแถบรอยปรุ
ตรงขอบซา้ยของภาพขนาดยอ่บง่บอกวา่
เป็นภาพเคลือ่นไหว เนือ่งจากไมส่ามารถ
เลน่ภาพเคลือ่นไหวไดร้ะหวา่งการแสดง
ภาพแบบดชัน ีใหก้ดปุ่ ม <0> เพือ่
เปลีย่นเป็นการแสดงภาพทลีะภาพ

3 ในขณะแสดงภาพทลีะภาพ ใหก้ดปุ่ ม <0>
 แผงควบคมุการเลน่ภาพเคลือ่นไหวจะปรากฏขึน้ทางดา้นลา่งของหนา้จอ

 4 เลน่ภาพเคลือ่นไหว
 เลอืก [7] (เลน่) จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 ภาพเคลือ่นไหวจะเริม่เลน่
 คณุสามารถหยดุเลน่ภาพชัว่ขณะไดโ้ดย
การกดปุ่ ม <0> กดอกีครัง้เพือ่กลับมา
เลน่ตอ่

 คณุสามารถปรับระดับเสยีงแมใ้นขณะเลน่
ภาพเคลือ่นไหวไดโ้ดยหมนุปุ่ ม <6>

 สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีาร
เลน่ภาพ โปรดดหูนา้ถัดไป

k การเลน่ภาพเคลือ่นไหว

ลําโพง

หากเงือ่นไขการคน้หาภาพถกูตัง้ไวท้ี ่[32: ต ัง้เง ือ่นไขคน้หาภาพ] (น.402) จะมี
เพยีงภาพทีก่รองแลว้ในขัน้ตอนที ่2เทา่นัน้ทีจ่ะแสดงขึน้



420

k การเลน่ภาพเคลือ่นไหว

แผงควบคมุการเลน่ภาพเคลือ่นไหว

* สําหรับการเลน่ภาพเคลือ่นไหวยน่เวลาระดบั 4K ชือ่รายการจะเป็น [เลน่ (ขา้มเฟรม)]

การทาํงาน คําอธบิายการเลน่ภาพ

7 เลน่* การกดปุ่ ม <0> จะสลบัระหวา่งเลน่กบัหยดุ

8 เลน่ภาพชา้
ปรับความเร็วการเลน่ภาพชา้โดยหมนุปุ่ ม <5> ความเร็วใน
การเลน่ภาพชา้จะแสดงทางดา้นบนขวาของหนา้จอ

5 เฟรมแรก แสดงเฟรมแรกของภาพเคลือ่นไหว

3 เฟรมทีแ่ลว้
แสดงเฟรมทีแ่ลว้ในแตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <0> การกดปุ่ ม 
<0> คา้งไวจ้ะเลน่ภาพเคลือ่นไหวยอ้นกลับ

6 เฟรมถดัไป
เลน่ภาพเคลือ่นไหวเฟรมตอ่เฟรมในแตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม 
<0> การกดปุ่ ม <0> คา้งไวจ้ะเลน่ภาพเคลือ่นไหวไป
ขา้งหนา้อยา่งรวดเร็ว

4 เฟรมสดุทา้ย แสดงเฟรมสดุทา้ยของภาพเคลือ่นไหว

y ดนตรฉีากหลงั เลน่ภาพเคลือ่นไหวพรอ้มกบัดนตรฉีากหลังทีเ่ลอืก (น.426)

X แกไ้ข แสดงหนา้จอสําหรับการตดัตอ่ (น.422)

ตําแหน่งการเลน่ภาพ

mm’ ss” เวลาในการเลน่ (นาท:ีวนิาท)ี

9 ระดบัเสยีง
หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ปรับระดบัเสยีงของลําโพงในตัวกลอ้ง 
(น.419)

32 กลับสูก่ารแสดงภาพทลีะภาพเมือ่กดปุ่ ม <M>
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k การเลน่ภาพเคลือ่นไหว

แตะที ่[7] ตรงกลางหนา้จอ
 ภาพเคลือ่นไหวจะเริม่เลน่
 ในการแสดงแผงเลน่ภาพเคลือ่นไหว ให ้
แตะ <s1> หรอื <st> ทีด่า้น
ซา้ยบนของหนา้จอ

 หากตอ้งการหยดุภาพเคลือ่นไหวชัว่ขณะ
ระหวา่งการเลน่ ใหแ้ตะทีห่นา้จอ แผงเลน่
ภาพเคลือ่นไหวจะปรากฏขึน้ดว้ยเชน่กัน

เลน่ภาพดว้ยหนา้จอสมัผสั

 หากคณุเลน่ภาพเคลือ่นไหวยน่เวลาระดบั 4K ในกลอ้ง ความละเอยีดในการเลน่
ภาพจะเทา่กบัความละเอยีดของภาพเคลือ่นไหวระดบั Full HD

 หากคณุเลน่ภาพเคลือ่นไหวยน่เวลาแบบ 4K ดว้ยกลอ้ง หรอืเลอืก [เลน่ภาพชา้] 
และตัง้คา่ใหม้คีวามเร็วสงูสดุ (โดยหมนุปุ่ ม <5> ไปทางขวาจนสดุ) จะมกีาร
ขา้มเฟรมเวน้เฟรมระหวา่งการเลน่ภาพ

 กลอ้งนี้อาจไมส่ามารถเลน่ภาพเคลือ่นไหวทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งอืน่
 หากคณุเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งรับโทรทัศนเ์พือ่เลน่ภาพเคลือ่นไหว (น.427) 
ใหป้รับระดับเสยีงโดยใชเ้ครือ่งรับโทรทัศน์ (การหมนุปุ่ ม <6> จะไมเ่ปลีย่น
ระดับเสยีง)

 หากคณุใสห่รอืถอดเลนส ์ความเร็วในการเขยีนของการด์ตํา่ หรอืไฟลภ์าพเคลือ่น
ไหวมเีฟรมทีเ่สยีหายในขณะทีเ่ลน่ภาพเคลือ่นไหว การเลน่ภาพเคลือ่นไหวจะ
หยดุลง

 หากตัง้คา่ [ดนตรฉีากหลงั] เสยีงทีถ่กูบนัทกึไวพ้รอ้มกบัภาพเคลือ่นไหวนัน้จะ
ไมเ่ลน่ในระหวา่งทีเ่ลน่ภาพเคลือ่นไหว

 สําหรับภาพเคลือ่นไหวยน่เวลาแบบ 4K เมือ่คณุเลอืก [7] ในแผงการเลน่ภาพ
เคลือ่นไหว [เลน่ (ขา้มเฟรม)] จะปรากฏขึน้

 ดว้ยแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N ทีช่ารจ์ไฟจนเต็ม ระยะเวลาในการเลน่ภาพแบบ
ตอ่เนื่องทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C/73°F) จะอยูป่ระมาณ 4 ชัว่โมง 40 นาท ี(โดย
ตัง้คา่ L/w )
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คณุสามารถตดัฉากแรกและฉากสดุทา้ยของภาพเคลือ่นไหวออกไดค้รัง้ละประมาณ 
1 วนิาที

1 ในหนา้จอการเลน่ภาพเคลือ่นไหว 
ใหเ้ลอืก [X]
 แผงการแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวจะปรากฏขึน้
ทางดา้นลา่งของหนา้จอ

2 ระบสุว่นทีจ่ะตดัออก
 เลอืก [U] (ตัดตอนเริม่) หรอื [V] 

(ตัดตอนจบ) จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่ดเูฟรมกอ่นหนา้
หรอืเฟรมถัดไป กดปุ่ มคา้งไวเ้พือ่เดนิหนา้
หรอืยอ้นกลับเฟรมอยา่งรวดเร็ว หมนุปุ่ ม 
<5> เพือ่เลน่ภาพแบบเฟรมตอ่เฟรม

 หลังจากตดัสนิใจไดว้า่จะตัดสว่นใดออก 
ใหก้ดปุ่ ม <0> สว่นทีไ่ฮไลทเ์ป็นสขีาว
ดา้นบนสดุของหนา้จอเป็นสว่นทีจ่ะยัง
เหลอือยู่

3 ตรวจสอบภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขแลว้
 เลอืก [7] และกดปุ่ ม <0> เพือ่เลน่
ภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขแลว้

 หากตอ้งการเปลีย่นแปลงสว่นทีแ่กไ้ข 
ใหก้ลับไปยังขัน้ตอนที ่2

 หากตอ้งการยกเลกิการแกไ้ข ใหก้ดปุ่ ม 
<M> จากนัน้เลอืก [ตกลง] บน
กลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยัน

X การแกไ้ขฉากแรกและฉากสดุทา้ยของภาพเคลือ่นไหว
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X การแกไ้ขฉากแรกและฉากสดุทา้ยของภาพเคลือ่นไหว

4 บนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขแลว้
 เลอืก [W] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 หนา้จอการบนัทกึจะปรากฏขึน้
 ในการบันทกึเป็นภาพเคลือ่นไหวใหม ่
ใหเ้ลอืก [ไฟลใ์หม]่ ในการบันทกึและ
เขยีนทับไฟลภ์าพเคลือ่นไหวตน้ฉบับ 
ใหเ้ลอืก [เขยีนทบั] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

 บนกลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยัน ใหเ้ลอืก 
[ตกลง] เพือ่บันทกึภาพเคลือ่นไหวที่
แกไ้ขแลว้ และกลับสูห่นา้จอการเลน่
ภาพเคลือ่นไหว

 เนือ่งจากการแกไ้ขทําเพิม่ไดท้ลีะประมาณ 1 วนิาท ี(ตําแหน่งทีร่ะบดุว้ย [ ] ทาง
ดา้นบนสดุของหนา้จอ) ตําแหน่งทีแ่ทจ้รงิทีภ่าพเคลือ่นไหวถกูแกไ้ขจงึอาจตา่ง
จากตําแหน่งทีค่ณุระบุ

 หากการด์มทีีว่า่งไมเ่พยีงพอ ตวัเลอืก [ไฟลใ์หม]่ จะไมส่ามารถเลอืกได ้
 เมือ่ระดบัพลังงานแบตเตอรีตํ่า่ การแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวจะไมส่ามารถทําได ้ใหใ้ช ้
แบตเตอรีท่ีช่ารจ์ไฟจนเต็ม

 กลอ้งนี้ไมส่ามารถแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งอืน่
 คณุไมส่ามารถแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวไดเ้มือ่เชือ่มตอ่กลอ้งอยูก่บัคอมพวิเตอร์

X
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คณุสามารถเลน่ภาพทีอ่ยูใ่นการด์เป็นสไลดโ์ชวอ์ตัโนมัตไิด ้

1 ระบภุาพทีจ่ะเลน่
 หากตอ้งการเลน่ภาพทัง้หมดในการด์ 
ใหไ้ปทีข่ัน้ตอนที ่2

 หากคณุตอ้งการระบภุาพทีจ่ะเลน่ใน
สไลดโ์ชว ์ใหค้ัดกรองภาพดว้ย 
[ต ัง้เงือ่นไขคน้หาภาพ] ภายใตแ้ท็บ 
[32] (น.402)

2 เลอืก [สไลดโ์ชว]์
 ภายใตแ้ท็บ [32] ใหเ้ลอืก [สไลดโ์ชว]์ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 ต ัง้การดภูาพตามทีต่อ้งการ
 เลอืก [ต ัง้คา่] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 ตัง้คา่ [ระยะเวลาทีเ่ลน่], [เลน่ซํา้] 

(เลน่ภาพซ้ํา) [ลกูเลน่เปลีย่นภาพ] 
(เอฟเฟคเมือ่เปลีย่นภาพ) และ 
[ดนตรฉีากหลงั] สําหรับภาพนิง่

 สําหรับ [ดนตรฉีากหลงั] โปรดดหูนา้ 
426

 หลังจากกําหนดการตัง้คา่เรยีบรอ้ยแลว้ 
ใหก้ดปุ่ ม <M>

3 สไลดโ์ชว ์(การเลน่ภาพอตัโนมตั)ิ

ระยะเวลาทีเ่ลน่ เลน่ซํา้
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3 สไลดโ์ชว ์(การเลน่ภาพอัตโนมัต)ิ

4 เร ิม่สไลดโ์ชว์
 เลอืก [เร ิม่] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 หลังจาก [กาํลงัโหลดภาพ...] แสดงขึน้ 
สไลดโ์ชวจ์ะเริม่เลน่

5 ออกจากสไลดโ์ชว์
 ในการออกจากสไลดโ์ชวแ์ละกลับไปยัง
หนา้จอการตัง้คา่ ใหก้ดปุ่ ม <M>

ลกูเลน่เปลีย่นภาพ ดนตรฉีากหลงั

 เมือ่คัดกรองภาพทีต่อ้งการเลน่แลว้ (ตัง้คา่เงือ่นไขการคน้หาแลว้) ดว้ย [32: 
ต ัง้เง ือ่นไขคน้หาภาพ] ภาพทีต่รงกบัเงือ่นไขการคน้หาจะถกูเลน่ในรปูแบบ
สไลดโ์ชว์

 ในการหยดุเลน่สไลดโ์ชวช์ัว่ขณะ ใหก้ดปุ่ ม <0> ระหวา่งการหยดุชัว่ขณะ 
[G] จะแสดงขึน้ทางดา้นซา้ยบนของภาพ กดปุ่ ม <0> อกีครัง้เพือ่กลบัมาเลน่
สไลดโ์ชวต์อ่ คณุสามารถหยดุสไลดโ์ชวช์ัว่คราวไดโ้ดยการแตะทีห่นา้จอ

 ระหวา่งทีเ่ลน่ภาพนิง่อัตโนมัต ิคณุสามารถกดปุ่ ม <B> เพือ่สลับรปูแบบการ
แสดงภาพได ้(น.388)

 ระหวา่งการเลน่ภาพเคลือ่นไหว คณุสามารถปรับระดบัเสยีงไดโ้ดยการหมนุปุ่ ม 
<6>

 ระหวา่งการเลน่ภาพอตัโนมตัหิรอืการหยดุชัว่คราว คณุสามารถหมนุปุ่ ม <5> 
เพือ่ดภูาพอืน่

 ระหวา่งการเลน่ภาพอตัโนมตั ิปิดสวติซอ์ัตโนมัตจิะไมทํ่างาน
 ระยะเวลาทีเ่ลน่อาจแตกตา่งออกไปโดยขึน้อยูก่บัภาพ
 ในการดสูไลดโ์ชวบ์นเครือ่งรับโทรทศัน ์โปรดดหูนา้ 427
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3 สไลดโ์ชว ์(การเลน่ภาพอตัโนมัต)ิ

หากคณุใช ้EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.594) เพือ่คัดลอกแทร็กดนตรฉีาก
หลังลงในการด์แลว้ คณุสามารถเลน่ดนตรฉีากหลังไปพรอ้มกับสไลดโ์ชวไ์ด ้

1 เลอืก [ดนตรฉีากหลงั]
 ตัง้คา่ [ดนตรฉีากหลงั] เป็น [เปิด] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หากการด์ไมม่ดีนตรฉีากหลัง คณุจะไม่
สามารถทําตามขัน้ตอนที ่2 ได ้

2 เลอืกดนตรฉีากหลงั
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกดนตรี
ฉากหลังทีต่อ้งการ

 หากตอ้งการฟังตวัอยา่งของแทร็กดนตรี
ฉากหลัง ใหก้ดปุ่ ม <B> โดยใน
ระหวา่งการเลน่ภาพ ใหก้ดปุ่ ม <W> 
<X> เพือ่เลน่แทร็กดนตรฉีากหลังอืน่ 
และกดปุ่ ม <B> อกีครัง้เพือ่หยดุ
เลน่แทร็กดนตรฉีากหลัง

 ปรับระดบัเสยีงโดยหมนุปุ่ ม <6>

 เลอืกแทร็กดนตรฉีากหลังและกดปุ่ ม 
<0> เพือ่เพิม่เครือ่งหมายถกู [X] 
คณุยังสามารถเลอืกดนตรฉีากหลังได ้
หลายแทร็ก

 ดนตรฉีากหลังทีม่เีครือ่งหมายถกู [X] 
จะเลน่ในสไลดโ์ชว์

การเลอืกดนตรฉีากหลงั

 กลอ้งไมม่ดีนตรฉีากหลังใหเ้มือ่ตอนซือ้ สําหรับขัน้ตอนในการบนัทกึ (คัดลอก) 
แทร็กดนตรฉีากหลังลงในการด์ โปรดดคููม่อืการใชง้าน EOS Utility (น.596)

 หากตอ้งการลบแทร็กดนตรฉีากหลังทีบ่ันทกึไวใ้นการด์ ใหก้ดปุ่ ม <L> ใน
ขัน้ตอนที ่2
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ดว้ยการเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งรับโทรทัศนด์ว้ยสาย HDMI คณุจะสามารถ
เลน่ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวของกลอ้งบนเครือ่งรับโทรทัศนไ์ด ้สําหรับสาย 
HDMI แนะนําใหใ้ชส้าย HDMI รุน่ HTC-100 (แยกจําหน่าย)
หากภาพไมป่รากฏบนหนา้จอโทรทัศน ์ใหต้รวจสอบวา่ไดต้ัง้คา่ [53: ระบบ
วดิโีอ] เป็น [สําหรบั NTSC] หรอื [สําหรบั PAL] อยา่งถกูตอ้งหรอืไม ่(ขึน้อยู่
กับระบบวดิโีอของเครือ่งรับโทรทัศนข์องคณุ)

1 เชือ่มตอ่สาย HDMI เขา้กบักลอ้ง
 เสยีบปลั๊กในชอ่งสญัญาณ <D> 

โดยใหโ้ลโก ้<dHDMI MINI> หนัไป
ทางดา้นหนา้ของกลอ้ง

2 เชือ่มตอ่สาย HDMI กบัเครือ่งรบั
โทรทศัน์
 เชือ่มตอ่สาย HDMI กบัพอรต์เขา้ HDMI 
ของเครือ่งรับโทรทัศน์

3 เปิดเครือ่งรบัโทรทศันแ์ละสลบัชอ่ง
สญัญาณเขา้วดิโีอของเครือ่งรบั
โทรทศันเ์พือ่เลอืกพอรต์ทีเ่ชือ่มตอ่อยู่

4 ปรบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<1>

5 กดปุ่ ม <x>
 ภาพจะปรากฏบนหนา้จอโทรทัศน ์(จะไม่
มอีะไรแสดงขึน้บนจอ LCD ของกลอ้ง)

 ภาพจะแสดงดว้ยความละเอยีดเหมาะสม
ทีส่ดุตรงตามเครือ่งรับโทรทัศนท์ีเ่ชือ่มตอ่
โดยอัตโนมตัิ

 โดยการกดปุ่ ม <B> คณุสามารถ
เปลีย่นรปูแบบการแสดงผลได ้

 ในการเลน่ภาพเคลือ่นไหว ใหด้หูนา้ 419

การดภูาพบนเครือ่งรบัโทรทศัน์
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การดภูาพบนเครือ่งรับโทรทศัน์

หากเครือ่งรับโทรทัศนท์ีม่กีารเชือ่มตอ่กับกลอ้งดว้ยสาย HDMI ใชง้านไดก้ับ 
HDMI CEC* คณุสามารถใชร้โีมทคอนโทรลของเครือ่งรับโทรทัศนใ์นการเลน่ได ้
* ฟังกช์ัน่มาตรฐาน HDMI ทําใหส้ามารถใชง้านอปุกรณ์ HDMI ในการควบคมุระหวา่งกนัได ้
ดงันัน้คณุจงึสามารถควบคมุอปุกรณ์ทัง้หมดโดยใชช้ดุรโีมทคอนโทรลเพยีงอนัเดยีว

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

การใชเ้ครือ่งรบัโทรทศัน ์HDMI CEC

 เมือ่กลอ้งเชือ่มตอ่อยูก่บัเครือ่งรับโทรทัศนด์ว้ยสาย HDMI ภาพเคลือ่นไหวยน่
เวลาแบบ 4K จะเลน่ไดใ้นคณุภาพระดบั Full HD (ไมส่ามารถเลน่ในคณุภาพระดบั 
4K ได)้

 ปรับระดบัเสยีงของภาพเคลือ่นไหวดว้ยเครือ่งรับโทรทัศน์ ไมส่ามารถปรับระดับ
เสยีงดว้ยกลอ้งได ้

 กอ่นเชือ่มตอ่หรอืถอดสายระหวา่งกลอ้งและเครือ่งรับโทรทัศน์ ใหปิ้ดกลอ้งและ
เครือ่งรับโทรทศันก์อ่น

 บางสว่นของภาพทีแ่สดงอาจถูกตัดออกโดยขึน้อยูก่บัเครือ่งรบัโทรทศันท์ีใ่ช ้
 อยา่ตอ่อปุกรณ์สญัญาณออกใดๆ กบัชอ่งสญัญาณ <D> ของกลอ้ง 
เพราะอาจทําใหเ้กดิการทํางานทีผ่ดิปกตไิด ้

 เครือ่งรับโทรทศันบ์างรุน่อาจไมส่ามารถแสดงภาพไดเ้นือ่งจากความไมเ่ขา้กนัของ
ระบบ
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การดภูาพบนเครือ่งรับโทรทศัน์

4 กดปุ่ ม <x> ของกลอ้ง
 ภาพจะปรากฏบนหนา้จอโทรทัศนแ์ละคณุ
สามารถใชร้โีมทคอนโทรลของเครือ่งรับ
โทรทัศนเ์พือ่ควบคมุการดภูาพได ้

5 เลอืกภาพ
 เล็งรโีมทคอนโทรลไปทางเครือ่งรับโทรทัศน์
และกดปุ่ ม / เพือ่เลอืกภาพ

6 กดปุ่ ม Enter ของรโีมทคอนโทรล
 เมนูจะปรากฏและคณุสามารถทําการเลน่
ภาพทีแ่สดงทางซา้ยได ้

 กดปุ่ ม / ของรโีมทคอนโทรลเพือ่เลอืก
ตวัเลอืกทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม Enter

 หากคณุเลอืก [ยอ้นกลบั] และกดปุ่ ม 
Enter เมนูจะหายไปและคณุสามารถใชปุ้่ ม 
/ ของรโีมทคอนโทรลเพือ่เลอืกภาพได ้

เมนกูารเลน่ภาพนิง่

เมนกูารเลน่ภาพเคลือ่นไหว

: ยอ้นกลับ
: ดัชน ี9 ภาพ
: เลน่ภาพเคลือ่นไหว
: สไลดโ์ชว์
: แสดงขอ้มลูถา่ยภาพ
: หมนุภาพ

 เครือ่งรับโทรทศันบ์างรุน่อาจตอ้งใหค้ณุเปิดใชง้านการเชือ่มตอ่ HDMI CEC กอ่น 
สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้านเครือ่งรับโทรทศัน์

 เครือ่งรับโทรทศันบ์างรุน่ แมแ้ตรุ่น่ทีใ่ชง้านไดก้บั HDMI CEC อาจไมส่ามารถ
ทํางานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ในกรณีดังกลา่ว ใหต้ัง้คา่ [33: ควบคมุผา่น HDMI] 
เป็น [ไมใ่ชง้าน] และใชก้ลอ้งเพือ่ควบคมุการเลน่ภาพ

 คณุสามารถตัง้คา่ภาพทีจ่ะใหเ้ลน่ไดเ้มือ่เลอืก [สไลดโ์ชว]์ ดว้ยการตัง้คา่ [32: 
ต ัง้เง ือ่นไขคน้หาภาพ]
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คณุสามารถเลอืกลบภาพทีไ่มจํ่าเป็นทลีะภาพหรอืลบทัง้กลุม่ได ้โดยภาพทีถ่กู
ป้องกนัไว ้(น.409) จะไมถ่กูลบ

1 เลอืกภาพทีจ่ะลบ
 กดปุ่ ม <x> เพือ่เลน่ภาพ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพถา่ยที่
ตอ้งการลบ

2 กดปุ่ ม <L>
 เมนูลบภาพจะปรากฏขึน้

3 ลบภาพ
 เลอืก [ลบ] จากนัน้กดปุ่ ม <0> ภาพ
ทีแ่สดงอยูจ่ะถกูลบออกไป

L การลบภาพ

การลบภาพทลีะภาพ

เมือ่ลบภาพแลว้ จะไมส่ามารถกูค้นืกลบัมาไดอ้กี ควรแนใ่จวา่คณุไมต่อ้งการ
ภาพน ัน้อกีตอ่ไปกอ่นทีจ่ะลบ และเพือ่ป้องกนัภาพสําคญัไมใ่หถ้กูลบโดยไมไ่ด้
ต ัง้ใจ ใหป้้องกนัภาพไวก้อ่น โปรดทราบวา่การส ัง่ลบภาพ RAW+JPEG จะลบ
ท ัง้ภาพ RAW และ JPEG พรอ้มกนั

หากตัง้คา่เงือ่นไขการคน้หาโดยใช ้[32: ต ัง้เง ือ่นไขคน้หาภาพ] (น.402) จะมี
เพยีงภาพทีพ่บเทา่นัน้ทีแ่สดงขึน้
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L การลบภาพ

ดว้ยการเพิม่เครือ่งหมาย <X> ไปทีภ่าพทีจ่ะลบ คณุสามารถลบภาพเหลา่นัน้
ทัง้หมดไดพ้รอ้มกนัในครัง้เดยีว

1 เลอืก [ลบภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [31] ใหเ้ลอืก [ลบภาพ] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [เลอืกและลบภาพ]
 ภาพจะแสดงขึน้มา

3 เลอืกภาพทีจ่ะลบ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะลบ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เครือ่งหมาย [X] จะปรากฏขึน้ทางดา้น
ซา้ยบนของหนา้จอ

 หากคณุกดปุ่ ม <u> และหมนุปุ่ ม 
<6> ทวนเข็มนาฬกิา คณุจะสามารถ
เลอืกภาพจากการแสดงภาพแบบสามภาพ 
หากตอ้งการกลับสูก่ารแสดงภาพทลีะภาพ 
ใหห้มนุปุ่ มหมนุตามเข็มนาฬกิา

 ในการเลอืกภาพอืน่ทีจ่ะลบ ใหทํ้าซ้ํา
ขัน้ตอนที ่3

4 ลบภาพ
 กดปุ่ ม <L> จากนัน้กด [ตกลง]
 ภาพทีเ่ลอืกอยูจ่ะถกูลบในคราวเดยีว

3 การทาํเครือ่งหมายถกู [X] ทีภ่าพทีจ่ะลบเป็นกลุม่

ภายใต ้[32: ต ัง้เง ือ่นไขคน้หาภาพ] หากตัง้คา่ [ล็อคภาพ] เป็น [ใชง้าน] จะไม่
สามารถเลอืก [31: ลบภาพ] ได ้
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L การลบภาพ

ในขณะทีด่ภูาพในการแสดงภาพแบบดัชน ีคณุจะสามารถระบภุาพแรกและภาพ
สดุทา้ยในหนึง่ชว่งภาพเพือ่ลบภาพทัง้หมดในครัง้เดยีว

1 เลอืก [เลอืกชว่งของภาพ]
 เลอืก [เลอืกชว่งของภาพ] ใน [31: 
ลบภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ระบชุว่งของภาพ
 เลอืกภาพแรก (จดุเริม่ตน้) จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 ตอ่ไป เลอืกภาพสดุทา้ย (จดุสิน้สดุ) 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เครือ่งหมายถกู [X] จะถกูเพิม่ลงในภาพ
ทกุภาพภายในชว่งทีร่ะบไุว ้

3 กดปุ่ ม <L>

4 ลบภาพ
 เลอืก [ตกลง]
 ภาพในชว่งทีร่ะบไุวจ้ะถกูลบ

3 การระบชุว่งของภาพทีจ่ะลบ

หากตัง้คา่เงือ่นไขการคน้หาโดยใช ้[32: ต ัง้เง ือ่นไขคน้หาภาพ] (น.402) จะมี
เพยีงภาพทีพ่บเทา่นัน้ทีแ่สดงขึน้
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L การลบภาพ

คณุสามารถลบภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์ไดพ้รอ้มกนัในครัง้เดยีว
เมือ่ตัง้คา่ [31: ลบภาพ] เป็น [ทกุภาพ
ในโฟลเดอร]์ หรอื [ทกุภาพในการด์] 
ภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืการด์จะถกูลบ

หากตัง้คา่เงือ่นไขการคน้หาโดยใช ้[32: ต ัง้เงือ่นไขคน้หาภาพ] (น.402) 
หนา้จอจะเปลีย่นเป็น [ทกุภาพทีพ่บ]

หากคณุเลอืก [ทกุภาพทีพ่บ] ทกุภาพทีพ่บ
จะถกูลบตามทีร่ะบไุว ้

3 การลบภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์

หากตอ้งการลบภาพทกุภาพรวมถงึภาพทีไ่ดรั้บการป้องกนัดว้ย ใหฟ้อรแ์มตการด์ (น.70)
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คณุสามารถปรับความสวา่งจอ LCD เพือ่ใหด้จูอไดง้า่ยมากขึน้

1 เลอืก [ความสวา่งจอ LCD]
 ภายใตแ้ท็บ [52] ใหเ้ลอืก [ความสวา่ง
จอ LCD] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2  ปรบัความสวา่ง
 ในขณะทีด่ชูารต์สเีทา ใหก้ดปุ่ ม <Y> 

<Z> เพือ่ปรับความสวา่ง จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

3 การปรบัความสวา่งจอ LCD

 แนะนําใหด้ฮูสิโตแกรมเพือ่ตรวจสอบคา่แสงของภาพ (น.398)
 ภาพสดุทา้ยทีเ่ลน่จะแสดงขึน้บนหนา้จอในขัน้ตอนที ่2
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ภาพทีถ่า่ยในแนวตัง้จะถกูหมนุใหอ้ยูใ่นทศิทางทีเ่หมาะสม
กบัการดโูดยอตัโนมตั ิเพือ่ไมใ่หแ้สดงเป็นแนวนอนเมือ่ดู
บนจอ LCD ของกลอ้งหรอืดบูนจอคอมพวิเตอร ์คณุสามารถ
เปลีย่นการตัง้คา่ของคณุสมบตันิีไ้ด ้

1 เลอืก [หมนุภาพอตัโนมตั]ิ
 ภายใตแ้ท็บ [51] ใหเ้ลอืก [หมนุภาพ
อตัโนมตั]ิ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ต ัง้ทศิทางของภาพ
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

 เปิดzD
ภาพแนวตัง้จะหมนุอตัโนมัตขิณะเลน่ภาพทัง้บนจอ LCD ของกลอ้งและบน
คอมพวิเตอร์

 เปิดD
ภาพแนวตัง้จะหมนุอตัโนมัตเิฉพาะบนคอมพวิเตอร์

 ไมใ่ชง้าน
ภาพแนวตัง้จะไมห่มนุอตัโนมัติ

3 การต ัง้คา่การหมนุภาพแนวต ัง้โดยอตัโนมตั ิ

ภาพทีถ่า่ยโดยตัง้คา่การหมนุอัตโนมัตเิป็น [ปิด] จะไมห่มนุในระหวา่งทีเ่ลน่ แมว้า่ใน
ภายหลงัคณุจะตัง้คา่การหมนุอตัโนมัตเิป็น [เปิด] ก็ตาม

 ภาพทีแ่สดงขึน้ทนัทหีลังจากการถา่ยภาพจะไมห่มนุโดยอตัโนมัติ
 หากภาพถกูถา่ยในขณะทีก่ลอ้งหันขึน้หรอืลง การหมนุภาพอตัโนมัตใิหอ้ยูใ่นทศิทาง

ทีเ่หมาะสมกบัการดอูาจทํางานไมถ่กูตอ้ง
 หากภาพแนวตัง้ไมห่มนุโดยอัตโนมัตบินหนา้จอคอมพวิเตอร ์แสดงวา่ซอฟตแ์วร์
ทีค่ณุใชไ้มร่องรบัการหมนุภาพ แนะนําใหใ้ชซ้อฟตแ์วร ์EOS
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11
การปรบัปรงุภาพใน

ภายหลงั
บทนีจ้ะอธบิายการประมวลผลภาพ RAW การปรับขนาดภาพ 
JPEG และการตดัภาพ JPEG

 ไอคอน M ทีด่า้นขวาบนของหวัขอ้ของหนา้ หมายถงึฟังกช์ัน่นัน้
สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์(<d>, <s>, 
<f>, <a>, <F>) 

 กลอ้งนีอ้าจไมส่ามารถดําเนนิการกบัภาพทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งอืน่
 การปรับปรงุภาพในภายหลังตามทีอ่ธบิายในบทนี้ไมส่ามารถทําไดเ้มือ่
กลอ้งเชือ่มตอ่อยูก่บัคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้ายเชือ่มตอ่ (แยกจําหน่าย)
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คณุสามารถประมวลผลภาพ 1 ดว้ยกลอ้งและบันทกึเป็นภาพ JPEG ได ้
เนือ่งจากภาพ RAW จะไมเ่ปลีย่นแปลง คณุจงึสามารถใชต้ัวเลอืกการประมวล
ผลภาพตา่งๆ เพือ่สรา้งภาพ JPEG ได ้
โปรดทราบวา่ภาพ 41 และ 61 ไมส่ามารถประมวลผลดว้ยกลอ้งได ้
ใหใ้ช ้Digital Photo Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.594) เพือ่ประมวลผล
ภาพถา่ย

1 เลอืก [ประมวลผลภาพ RAW]
 ภายใตแ้ท็บ [31] ใหเ้ลอืก [ประมวล
ผลภาพ RAW] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ภาพ 1 จะปรากฏขึน้มา

2 เลอืกภาพทีจ่ะประมวลผล
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีค่ณุ
ตอ้งการประมวลผล

 หากคณุกดปุ่ ม <u> และหมนุปุ่ ม <6> 
ทวนเข็มนาฬกิา คณุจะสามารถเลอืก
ภาพจากดัชนี

3 ต ัง้สภาวะการประมวลผลทีต่อ้งการ
 กดปุ่ ม <0> แลว้รอจนกวา่ตัวเลอืก
การประมวลผลภาพ RAW จะปรากฏขึน้ 
(น.441)

 ใช ้<9> เพือ่เลอืกตัวเลอืก แลว้หมนุปุ่ ม 
<6> หรอื <5> เพือ่สลับการตัง้คา่

 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
ฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืก หมนุปุ่ ม <6> หรอื 
<5> เพือ่ปรับเปลีย่นการตัง้คา่ กดปุ่ ม 
<0> เพือ่ยนืยันการตัง้คา่และกลับสู่
หนา้จอกอ่นหนา้

 4 บนัทกึภาพ
 เลอืก [W] (บันทกึ) จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เมือ่คณุเลอืก [ตกลง] ภาพ JPEG ทีส่รา้ง
ดว้ยการประมวลผลจะถกูบนัทกึลงในการด์

 ตรวจสอบโฟลเดอรป์ลายทางและหมายเลข
ไฟลภ์าพ จากนัน้เลอืก [ตกลง]

 ในการประมวลผลภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอน
ที ่2 ถงึ 4
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R การประมวลผลภาพ RAW ดว้ยกลอ้งN

คณุสามารถขยายภาพไดโ้ดยการกดปุ่ ม <u> ในขัน้ตอนที ่3 กําลังขยายจะ
แตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ [คณุภาพของภาพ] ภายใต ้[x1: 
ประมวลผลภาพ RAW] คณุสามารถเลือ่นดสูว่นตา่งๆ ของภาพทีถ่กูขยาย
ดว้ยปุ่ ม <9>
ในการยกเลกิการดภูาพแบบขยาย ใหก้ดปุ่ ม <u> อกีครัง้

หากตัง้คา่ [z4: อตัราสว่นภาพ] (น.168) เป็นตัวเลอืกอืน่ทีไ่มใ่ช ่[3:2] 
เสน้กรอบทีบ่ง่บอกพืน้ทีภ่าพจะแสดงขึน้บนภาพ 1 ทีถ่า่ย ภาพ JPEG ที่
สรา้งจากภาพ 1 จะถกูบันทกึดว้ยอัตราสว่นภาพทีกํ่าหนด

ดภูาพแบบขยาย

ภาพทีม่กีารต ัง้คา่อตัราสว่นภาพ

เมือ่คณุประมวลผลภาพ 1 ทีทํ่าเป็นภาพซอ้น การตัง้คา่บางอยา่งจะไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลงได ้
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R การประมวลผลภาพ RAW ดว้ยกลอ้งN

  ปรบัความสวา่ง
คณุสามารถปรับความสวา่งไดถ้งึ ±1 ระดบั โดยจะปรับทลีะ 1/3 ระดบั ภาพที่
แสดงจะเป็นไปตามผลของการตัง้คา่

  สมดลุแสงขาว (น.185)
คณุสามารถเลอืกสมดลุแสงขาว หากคณุเลอืก [Q] แลว้กดปุ่ ม <B> 
คณุจะสามารถเลอืก [อตัโนมตั:ิ ตามบรรยากาศ] หรอื [อตัโนมตั:ิ กําหนด
สขีาว] หากคณุเลอืก [P] แลว้กดปุ่ ม <B> คณุจะสามารถตัง้คา่อณุหภมูิ
สไีด ้ภาพทีแ่สดงจะเป็นไปตามผลของการตัง้คา่

  รปูแบบภาพ (น.176)
คณุสามารถเลอืกรปูแบบภาพได ้โดยการกดปุ่ ม <B> คณุจะสามารถ
ปรับความคมชดั ความเปรยีบตา่ง และพารามเิตอรอ์ืน่ๆ ได ้ภาพทีแ่สดงจะ
เป็นไปตามผลของการตัง้คา่

  ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ(น.194)
คณุสามารถตัง้คา่ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัตไิด ้ภาพทีแ่สดงจะเป็นไปตาม
ผลของการตัง้คา่

  ลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู (น.195)
คณุสามารถตัง้คา่ประมวลผลการลดจดุรบกวนสําหรับความไวแสง ISO สงูได ้
ภาพทีแ่สดงจะเป็นไปตามผลของการตัง้คา่ หากผลทีอ่อกมาไมช่ดัเจน ให ้
ขยายภาพ (น.440)

 73 คณุภาพของภาพ (น.162)
คณุสามารถตัง้คา่คณุภาพของภาพไดเ้มือ่สรา้งภาพ JPEG

ตวัเลอืกการประมวลผลภาพ RAW
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R การประมวลผลภาพ RAW ดว้ยกลอ้งN

  พกิดัส ี(น.208)
คณุสามารถเลอืกไดทั้ง้ sRGB หรอื Adobe RGB แตเ่นือ่งจากจอ LCD ของ
กลอ้งไมร่องรับ Adobe RGB ภาพทีเ่ห็นจะไมแ่ตกตา่งมากนักระหวา่งพกิดัสี
ทัง้สอง

  แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส์

  การแกไ้ขระดบัแสงบรเิวณขอบภาพ (น.200)
ปรากฏการณ์ทีล่ักษณะเฉพาะของเลนสส์ง่ผลใหม้มุของภาพทัง้สีม่มุดมูดื
ลงนีส้ามารถแกไ้ขได ้หากตัง้คา่ [ใชง้าน] ไว ้ภาพทีแ่กไ้ขแลว้จะปรากฏขึน้ 
หากผลทีอ่อกมาไมช่ดัเจน ใหข้ยายภาพ (น.440) และตรวจสอบมมุทัง้สี ่
การแกไ้ขขอบภาพมดืดว้ยกลอ้งจะทําไดน้อ้ยกวา่การแกไ้ขโดยใช ้Digital 
Photo Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS, น. 594) ทีป่รับการแกไ้ขสงูสดุ 
หากผลของการแกไ้ขไมเ่ดน่ชดั ใหใ้ช ้Digital Photo Professional เพือ่
ทําการแกไ้ขขอบภาพมดื

  การแกไ้ขความคลาดสว่น (น.202)
การบดิเบีย้วของภาพเนือ่งจากลักษณะเฉพาะของเลนสส์ามารถแกไ้ขได ้
หากตัง้คา่ [ใชง้าน] ไว ้ภาพทีแ่กไ้ขแลว้จะปรากฏขึน้ ขอบภาพจะถกูตัด
ออกไปจากภาพทีแ่กไ้ข
เนือ่งจากความละเอยีดของภาพอาจดตํูา่ลงเล็กนอ้ย ใหป้รับความคมชดั
โดยใชก้ารตัง้คา่พารามเิตอร ์[ความคมชดั] ของรปูแบบภาพตามความ
จําเป็น

  การแกไ้ขความคลาดส ี(น.201)
ความคลาดเคลือ่นของส ี(มเีสน้สตีามขอบของวตัถ)ุ ทีเ่กดิจากลักษณะ
เฉพาะของเลนสส์ามารถแกไ้ขได ้หากตัง้คา่ [ใชง้าน] ไว ้ภาพทีแ่กไ้ข
แลว้จะปรากฏขึน้ หากผลทีอ่อกมาไมช่ดัเจน ใหข้ยายภาพ (น.440)
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R การประมวลผลภาพ RAW ดว้ยกลอ้งN

  การแกไ้ขการเลีย้วเบน (น.203)
สามารถแกไ้ขการเลีย้วเบนจากรรัูบแสงของเลนสท์ีล่ดความคมชดัของ
ภาพได ้หากตัง้คา่ [ใชง้าน] ไว ้ภาพทีแ่กไ้ขแลว้จะปรากฏขึน้ หากผลที่
ออกมาไมช่ดัเจน ใหข้ยายภาพ (น.440)

 การประมวลผลภาพ RAW ดว้ยกลอ้งจะไมใ่หผ้ลลัพธท์ีเ่หมอืนกบัการประมวลผล
ภาพ RAW ดว้ย Digital Photo Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS)

 หากคณุทําการ [ปรบัความสวา่ง] น๊อยส ์แถบแสง ฯลฯ อาจทําใหม้เีอฟเฟค
เหลา่นี้เพิม่ขึน้จากการปรับ

 เมือ่ประมวลผลภาพโดย [แกไ้ขความคลาดสว่น] ตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] ขอ้มลู
การแสดงจุด AF (น.397) และขอ้มลูการลบภาพฝุ่ น (น.452) จะไมถ่กูผนวกลง
ในภาพ

 ผลของการแกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนสจ์ะตา่งกนัไป ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัเลนส์
ทีใ่ชแ้ละสภาพการถา่ยภาพ นอกจากนี้ผลทีอ่อกมาอาจไมช่ดัเจน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
เลนสท์ีใ่ช ้สภาพการถา่ยภาพ ฯลฯ

ขอ้มลูการแกไ้ขของเลนสสํ์าหรับการแกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนสจ์ะไดร้ับการ
บันทกึ (จัดเก็บ) ไวใ้นกลอ้ง
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คณุสามารถปรับขนาดภาพ JPEG เพือ่ลดจํานวนพกิเซลลงและบันทกึเป็นภาพใหม ่
การปรับขนาดภาพทําไดก้บัภาพ JPEG 3, 4 และ a เทา่นัน้ ภาพ JPEG b 
และ RAW ไมส่ามารถปรบัขนาดได้

1 เลอืก [ปรบัขนาด]
 ภายใตแ้ท็บ [32] ใหเ้ลอืก [ปรบัขนาด] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ภาพจะแสดงขึน้มา

2 เลอืกภาพ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีค่ณุ
ตอ้งการปรับขนาด

 หากคณุกดปุ่ ม <u> และหมนุปุ่ ม <6> 
ทวนเข็มนาฬกิา คณุจะสามารถเลอืก
ภาพจากดัชนี

3 เลอืกขนาดภาพทีต่อ้งการ
 กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงขนาดภาพ
 เลอืกขนาดภาพทีต่อ้งการ จากนัน้กด 

<0>

4 บนัทกึภาพ
 เลอืก [ตกลง] เพือ่บนัทกึภาพทีป่รับขนาด
ใหม่

 ตรวจสอบโฟลเดอรป์ลายทางและหมายเลข
ไฟลภ์าพ จากนัน้เลอืก [ตกลง]

 ในการลดขนาดภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอน
ที ่2 ถงึ 4

S การปรบัขนาดภาพ JPEG

ขนาดภาพ
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S การปรับขนาดภาพ JPEG

ตวัเลอืกการปรบัขนาดตามคณุภาพของภาพตน้ฉบบั

ขนาดสําหรับภาพทีถ่กูปรับขนาดแสดงอยูด่า้นลา่งนี้
(พกิเซลโดยประมาณ)

คุณภาพของภาพ
ตน้ฉบบั

การต ัง้คา่ปรบัขนาดทีส่ามารถใชไ้ด้
4 a b

3 k k k

4 k k

a k

ขนาดภาพ

คณุภาพของภาพ ฟูลเฟรม (3:2) 4:3 (อตัราสว่นภาพ)
4 4160x2768* (11.5 ลา้นพกิเซล) 3680x2768* (10.2 ลา้นพกิเซล)

a 3120x2080 (6.5 ลา้นพกิเซล) 2768x2080* (5.8 ลา้นพกิเซล)

b 2400x1600 (3.8 ลา้นพกิเซล) 2112x1600* (3.4 ลา้นพกิเซล)

คณุภาพของภาพ 16:9 (อตัราสว่นภาพ) 1:1 (อตัราสว่นภาพ)
4 4160x2336* (9.7 ลา้นพกิเซล) 2768x2768 (7.7 ลา้นพกิเซล)

a 3120x1752* (5.5 ลา้นพกิเซล) 2080x2080 (4.3 ลา้นพกิเซล)

b 2400x1344* (3.2 ลา้นพกิเซล) 1600x1600 (2.6 ลา้นพกิเซล)

 อตัราสว่นจรงิของภาพในขนาดทีทํ่าเครือ่งหมายดอกจัน “*” จะแตกตา่งจากอตัรา
สว่นภาพทีร่ะบไุว ้

 ภาพอาจถกูครอบตัดเล็กนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาวะการปรับขนาดของภาพ
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คณุสามารถครอบตัดภาพถา่ย JPEG และบันทกึเป็นภาพใหม ่การครอบตัดภาพ
ทําไดก้ับภาพ JPEG 3, 4, a และ b เทา่นัน้ ภาพทีถ่า่ยแบบ RAW ไม่
สามารถทําการตดัภาพได้

1 เลอืก [ตดัภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [x2] เลอืก [ตดัภาพ] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ภาพจะแสดงขึน้มา

2 เลอืกภาพ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีค่ณุ
ตอ้งการครอบตัด

 หากคณุกดปุ่ ม <u> และหมนุปุ่ ม <6> 
ทวนเข็มนาฬกิา คณุจะสามารถเลอืก
ภาพจากดัชนี

3 ต ัง้คา่กรอบตดัภาพ
 กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงกรอบการตัด
 พืน้ทีภ่าพในกรอบการตัดจะถกูครอบตัด

 การเปลีย่นขนาดกรอบการตดั
หมนุปุ่ ม <6> เพือ่เปลีย่นขนาดกรอบการตัด ยิง่กรอบการตัดมขีนาดเล็ก
ลงเทา่ใด การขยายภาพทีค่รอบตัดจะใหญข่ึน้เทา่นัน้

 การเปลีย่นอตัราสว่นและแนวภาพ
หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เปลีย่นอตัราสว่นภาพของกรอบการตดั คณุสามารถเลอืก
อตัราสว่นภาพไดด้ังนี:้ [3:2], [16:9], [4:3] หรอื [1:1]
หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เปลีย่นแนวภาพของกรอบตดัภาพ หากคณุเลอืก [2:3], 
[9:16] หรอื [3:4] คณุสามารถตดัภาพแนวนอนใหด้เูหมอืนวา่ถา่ยในแนวตัง้ได ้

N การครอบตดัภาพ JPEG
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N การครอบตดัภาพ JPEG

 การเลือ่นกรอบการตดั
ใช ้<9> เพือ่ยา้ยกรอบไปเหนอืภาพในแนวตัง้หรอืแนวนอน ยา้ยกรอบการ
ตัดจนกวา่จะครอบคลมุพืน้ทีข่องภาพสว่นทีต่อ้งการ

 การแกไ้ขความเอยีง
คณุสามารถแกไ้ขภาพเอยีงได ้±10° กดปุ่ ม <B> จากนัน้ในระหวา่งที่
ตรวจสอบความเอยีงดว้ยตาราง ใหห้มนุปุ่ ม <5> (เพิม่ทลีะ 0.1° ) หรอืแตะ
ทีปุ่่ มสามเหลีย่มซา้ยหรอืขวา (เพิม่ทลีะ 0.5° ) ทีด่า้นซา้ยบนของหนา้จอ
เพือ่แกไ้ขความเอยีง หลังเสร็จสิน้การแกไ้ขความเอยีง ใหก้ดปุ่ ม <0>

4 ตรวจสอบพืน้ทีภ่าพทีจ่ะครอบตดั
 กดปุ่ ม <Q>
 พืน้ทีภ่าพทีจ่ะครอบตัดจะแสดงขึน้
 ในการยอ้นกลับไปยังการแสดงตน้ฉบับ 
ใหก้ดปุ่ ม <Q> อกีครัง้

5 บนัทกึภาพ
 กดปุ่ ม <0> จากนัน้เลอืก [ตกลง] 
เพือ่บันทกึภาพทีค่รอบตัด

 ตรวจสอบโฟลเดอรป์ลายทางและหมายเลข
ไฟลภ์าพ จากนัน้เลอืก [ตกลง]

 ในการครอบตัดภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอนที ่
2 ถงึ 5

 ตําแหน่งและขนาดของกรอบการตัดอาจเปลีย่นไปโดยขึน้อยูก่บัมมุทีต่ัง้คา่สําหรับ
การแกไ้ขความเอยีง

 เมือ่บนัทกึภาพทีค่รอบตัดแลว้ จะไมส่ามารถทําการครอบตัดหรอืปรับขนาดภาพ
ไดอ้กี

 ขอ้มลูการแสดงจดุ AF (น.397) และขอ้มลูการลบภาพฝุ่น (น.452) จะไมถ่กูผนวก
ลงในภาพทีค่รอบตัด
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12
การทาํความสะอาด

เซนเซอร์
กลอ้งมตีวัทําความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตวัเองเพือ่สะบดัเอาฝุ่ น
ทีต่ดิอยูก่บัตวัเซนเซอรภ์าพชัน้หนา้ (low pass filter)
คณุสามารถผนวกขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นไวก้บัภาพถา่ยเพือ่ให ้
Digital Photo Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.594) ลบจดุผง
ฝุ่ นทีเ่หลอือยูไ่ดโ้ดยอัตโนมัติ

รอยเป้ือนทีต่ดิอยูห่นา้เซนเซอร์
นอกจากฝุ่นจากภายนอกทีส่ามารถเล็ดลอดเขา้ไปในตัวกลอ้ง ในบางกรณีซึง่
เกดิขึน้ไดย้าก อาจมสีารหลอ่ลืน่จากชิน้สว่นภายในของกลอ้งเกาะตดิดา้นหนา้
เซนเซอร ์หากพบจดุเล็กๆ หลงเหลอือยูบ่นภาพหลังจากไดทํ้าความสะอาด
เซนเซอรแ์บบอตัโนมตัแิลว้ แนะนําใหส้ง่กลอ้งไปทําความสะอาดเซนเซอรท์ี่
ศนูยบ์รกิารของแคนนอน
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ทกุครัง้ทีค่ณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<1> หรอื <2> ตัวทําความ
สะอาดเซนเซอรด์ว้ยตัวเองจะสะบัดเอาฝุ่ นทีต่ดิอยูด่า้นหนา้เซนเซอรอ์อก โดย
ปกตแิลว้ คณุไมจํ่าเป็นตอ้งสนใจการทํางานนี ้อยา่งไรก็ตาม คณุสามารถดําเนนิ
การทําความสะอาดเซนเซอรห์รอืปิดใชง้านฟังกช์ัน่นีไ้ดด้ังตอ่ไปนี้

1 เลอืก [ทาํความสะอาดเซนเซอร]์
 ภายใตแ้ท็บ [54] เลอืก [ทาํความสะอาด
เซนเซอร]์ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ทาํความสะอาดเดีย๋วนีf้]
 เลอืก [ทําความสะอาดเดีย๋วนีf้] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เลอืก [ตกลง]

 หนา้จอจะแสดงใหเ้ห็นวา่กําลงัทําความสะอาดเซนเซอร ์(อาจไดย้นิเสยีงเบาๆ) 
ถงึแมจ้ะมเีสยีงกลไกของชตัเตอรร์ะหวา่งการทําความสะอาดเซนเซอร ์ภาพจะ
ไมถ่กูบันทกึลงในการด์

 หลังจากการทําความสะอาดเซนเซอรเ์สร็จสิน้ กลอ้งจะเริม่ทํางานใหม ่(ปิด
แลว้เปิด) โดยอัตโนมัติ

f การทาํความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมตั ิ

การเปิดใชก้ารทาํความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตนเอง
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f การทําความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมัติ

 ในขัน้ตอนที ่2 ใหเ้ลอืก [ทํางานอตัโนมตัfิ] และตัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน]
 ไมม่กีารทําความสะอาดเซนเซอรอ์กีเมือ่คณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่

<1> หรอื <2>

การปิดใชก้ารทาํความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมตั ิ

 เพือ่ผลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุ ใหทํ้าการทําความสะอาดเซนเซอรโ์ดยวางกลอ้งใหต้รงและ
นิง่บนโต๊ะหรอืพืน้ผวิเรยีบ

 ถงึแมว้า่คณุจะทําความสะอาดเซนเซอรซ์ํ้าอกีครัง้ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะไมแ่ตกตา่ง
มากนัก หลังจากการทําความสะอาดเซนเซอรส์ ิน้สดุลงแลว้ ตัวเลอืก [ทาํความ
สะอาดเดีย๋วนีf้] จะใชง้านไมไ่ดช้ัว่คราว

 จุดแสงอาจปรากฏขึน้บนภาพหากเซนเซอรไ์ดรั้บผลกระทบจากรังสคีอสมกิ เป็นตน้ 
การเลอืก [ทาํความสะอาดเดีย๋วนีf้] อาจทําใหล้ักษณะทีป่รากฏลดลงได ้
(น.565)
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โดยปกตแิลว้ ตัวทําความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตัวเองจะกําจัดผงฝุ่ นสว่นใหญ่
ทีอ่าจเห็นไดจ้ากภาพทีถ่า่ยออกมา อยา่งไรก็ตาม หากยังมผีงฝุ่ นหลงเหลอือยู ่
คณุสามารถผนวกขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นเขา้กบัภาพเพือ่ลบจดุผงฝุ่ นในภายหลงัได ้
ซอฟตแ์วร ์Digital Photo Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.594) จะใชข้อ้มลู
การลบภาพฝุ่ นเพือ่ลบจดุผงฝุ่ นโดยอตัโนมตัิ

 เตรยีมวตัถทุีเ่ป็นของแข็งสขีาว เชน่ แผน่กระดาษ
 ปรับทางยาวโฟกสัของเลนสเ์ป็น 50 มม. หรอืไกลกวา่นัน้
 ปรับสวติซโ์หมดโฟกสัของเลนสเ์ป็น <MF> และปรับโฟกสัเป็นระยะอนันต ์

(∞) หากเลนสไ์มม่สีเกลแสดงระยะโฟกัส ใหห้มนุหนา้กลอ้งกลับเขา้หาตัว
คณุและหมนุวงแหวนโฟกัสตามเข็มนาฬกิาจนสดุ

1 เลอืก [เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น]
 ภายใตแ้ท็บ [z3] เลอืก [เก็บขอ้มลู
ลบภาพฝุ่ น] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ตกลง]
 หลังจากทําความสะอาดเซนเซอรโ์ดย
อตัโนมัตแิลว้ จะมขีอ้ความปรากฏขึน้ 
ถงึแมจ้ะมเีสยีงกลไกของชตัเตอรด์ังขึน้
ขณะทําความสะอาด แตจ่ะไมม่กีารถา่ย
ภาพแตอ่ยา่งใด

3 การผนวกขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นN

การเตรยีมพรอ้ม

การรบัขอ้มลูการลบภาพฝุ่ น
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3 การผนวกขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นN

3 ถา่ยภาพวตัถทุ ีเ่ป็นของแข็งสขีาว
 ทีร่ะยะหา่ง 20 ซม. - 30 ซม. (0.7 ฟตุ - 

1.0 ฟตุ) ใหช้อ่งมองภาพเห็นแตว่ตัถทุี่
เป็นของแข็งสขีาวไมม่ลีาย จากนัน้จงึ
ถา่ยภาพ

 ภาพจะถา่ยในโหมด AE แบบระบคุา่รรัูบ
แสงทีค่า่รรัูบแสง f/22

 เนือ่งจากกลอ้งจะไมบ่ันทกึภาพดังกลา่ว 
จงึสามารถเก็บขอ้มลูไดแ้มก้ลอ้งจะไม่
เสยีบการด์

 เมือ่ถา่ยภาพเสร็จ กลอ้งจะเริม่เก็บขอ้มลู
การลบภาพฝุ่ น เมือ่รับขอ้มลูการลบภาพ
ฝุ่ นเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ขอ้ความจะปรากฏ
ขึน้

 หากกลอ้งไมไ่ดรั้บขอ้มลูอยา่งสมบรูณ์ 
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึน้ 
ทําตามขัน้ตอน “การเตรยีมพรอ้ม” ใน
หนา้กอ่นหนา้นี ้แลว้กด [ตกลง] ถา่ยภาพ
อกีครัง้
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3 การผนวกขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นN

หลังจากรับขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นเสร็จแลว้ กลอ้งจะผนวกขอ้มลูดังกลา่วกบัภาพ 
JPEG และ RAW ทีถ่า่ยหลงัจากนัน้ กอ่นถา่ยภาพสําคญั ขอแนะนําใหค้ณุอพัเดท
ขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นดว้ยการรับขอ้มลูใหมอ่กีครัง้
สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัการใชซ้อฟตแ์วร ์Digital Photo Professional 
(ซอฟตแ์วร ์EOS, น.594) สําหรับลบจดุผงฝุ่ นโดยอัตโนมัต ิโปรดดคููม่อืการ
ใชง้านของ Digital Photo Professional (น.596)
ขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นทีผ่นวกเขา้กับภาพจะมขีนาดเล็กมากจนแทบไมส่ง่ผลใดๆ 
ตอ่ขนาดภาพ

เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใชว้ตัถทุีเ่ป็นของแข็งสขีาว เชน่ กระดาษสขีาวแผ่นใหม ่
หากวัตถดุังกลา่วมลีวดลายหรอืการออกแบบใดตดิอยู ่อาจสง่ผลใหก้ลอ้งตรวจพบวา่
เป็นขอ้มลูภาพฝุ่ นและจะมผีลตอ่ความแมน่ยําของการลบภาพฝุ่ นดว้ย Digtal Photo 
Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS)
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ฝุ่ นผงทีไ่มส่ามารถเอาออกไดด้ว้ยการทําความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมัติ
สามารถเอาออกไดด้ว้ยตนเองโดยใชเ้ครือ่งเป่าลม ฯลฯ ทีม่จํีาหน่ายท่ัวไป 
ถอดเลนสอ์อกจากกลอ้งกอ่นทําการทําความสะอาดเซนเซอร์
เซนเซอรภ์าพละเอยีดออ่นมาก หากจําเป็นตอ้งทําความสะอาดเซนเซอร์
โดยตรง แนะนําใหใ้ชบ้รกิารของศนูยบ์รกิารของแคนนอน

1 เลอืก [ทาํความสะอาดเซนเซอร]์
 ภายใตแ้ท็บ [54] เลอืก [ทาํความสะอาด
เซนเซอร]์ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ทาํความสะอาดดว้ยตนเอง]

3 เลอืก [ตกลง]
 สกัครู ่กระจกสะทอ้นภาพจะล็อคและ
ชตัเตอรจ์ะเปิดออก

 “CLn” จะกะพรบิบนแผง LCD

4 ทาํความสะอาดเซนเซอร์

5 สิน้สดุการทาํความสะอาด
 ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>

3 การทาํความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตนเองN

หากคณุจะทําความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตนเอง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชแ้บตเตอรีท่ี่
ชารจ์ไฟจนเต็ม

แนะนําใหใ้ชอ้ปุกรณ์เสรมิสําหรบัปลั๊กไฟภายในบา้น (แยกจําหน่าย, น.520)
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3 การทําความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตนเองN

 ขณะทาํความสะอาดเซนเซอร ์หา้มทาํสิง่ตอ่ไปนี ้หากแหลง่พลงังานถกูตดั 
ชตัเตอรจ์ะปิดลงและกระจกสะทอ้นภาพจะลดกลบัลงมา ซึง่อาจสง่ผลให้
เซนเซอรภ์าพ มา่นชตัเตอร ์และกระจกสะทอ้นภาพเสยีหายได้
• การปรบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
• การถอดหรอืการใสแ่บตเตอรี่

 พืน้ผวิของเซนเซอรภ์าพละเอยีดออ่นมาก ใหทํ้าความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยความ
ระมัดระวัง

 ใชเ้ครือ่งเป่าลมชนดิไมต่ดิแปรง เนื่องจากแปรงอาจขดูขดีเซนเซอรไ์ด ้
 อยา่สอดปลายเครือ่งเป่าเขา้ไปในกลอ้งลกึกวา่เมาทใ์สเ่ลนส ์หากแหลง่พลังงาน
ถกูตัด ชตัเตอรจ์ะปิดลง และอาจสง่ผลใหม้า่นชตัเตอรห์รอืกระจกสะทอ้นภาพ
เสยีหายได ้

 อยา่ทําความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยอากาศทีม่คีวามดันหรอืกา๊ซ อากาศทีม่คีวามดนั
อาจสรา้งความเสยีหายตอ่เซนเซอร ์และกา๊ซฉีดพ่นอาจแข็งตดิอยูบ่นเซนเซอร์
และทําใหเ้ป็นรอยขดีขว่นได ้

 หากพลังงานแบตเตอรีเ่หลอืตํ่าในขณะทีกํ่าลังทําความสะอาดเซนเซอร ์เสยีงเตอืน
จะดงัเตอืน ใหห้ยดุทําความสะอาดเซนเซอร์

 หากมรีอยเป้ือนทีไ่มส่ามารถทําความสะอาดดว้ยเครือ่งเป่าลม แนะนําใหส้ง่ทํา
ความสะอาดกบัศนูยบ์รกิารของแคนนอน
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13
การส ัง่พมิพแ์ละ

การต ัง้คา่โฟโตบุ้ค๊

 รปูแบบคาํส ัง่พมิพร์ะบบดจิติอล (DPOF) (น.458)
คณุสามารถกําหนดคําสัง่พมิพ ์เชน่ การเลอืกภาพ จํานวนทีจ่ะพมิพ ์
ฯลฯ สําหรับภาพทีบ่ันทกึอยูใ่นการด์

 การระบภุาพทีต่อ้งการใชท้ําโฟโตบุ้ค๊ (น.464)
คณุสามารถระบภุาพทีบ่ันทกึอยูใ่นการด์เพือ่ใชสํ้าหรับการพมิพ์
โฟโตบุ้ค๊ได ้
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DPOF (รปูแบบคําสัง่พมิพร์ะบบดจิติอล) ชว่ยใหค้ณุพมิพภ์าพทีบ่ันทกึในการด์
ตามคําสัง่พมิพข์องคณุ เชน่ การเลอืกภาพ จํานวนทีจ่ะพมิพ ์ฯลฯ คณุสามารถ
พมิพภ์าพหลายภาพในชดุเดยีวหรอืสรา้งคําสัง่พมิพสํ์าหรับผูใ้หบ้รกิารงานพมิพไ์ด ้
คณุสามารถกําหนดการตัง้คา่การพมิพ ์เชน่ แบบการพมิพ ์การพมิพว์นัที ่การพมิพ์
เลขทีภ่าพ ฯลฯ โดยการตัง้คา่การพมิพจ์ะถกูปรับใชก้บัภาพทัง้หมดทีร่ะบไุว ้
สําหรับพมิพ ์(ไมส่ามารถตัง้คา่แยกสําหรับแตล่ะภาพได)้

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)

3 การต ัง้คา่ตวัเลอืกการพมิพ์

แบบการพมิพ์ วนัที่ เลขทีภ่าพ
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W รปูแบบคําสัง่พมิพร์ะบบดจิติอล (DPOF)

4 ออกจากการต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <M>
 หนา้จอคําสัง่พมิพจ์ะปรากฏขึน้อกีครัง้

 จากนัน้เลอืก [เลอืกภาพ] หรอื 
[หลายภาพ] เพือ่สัง่พมิพภ์าพ

แบบการพมิพ์

K มาตรฐาน พมิพภ์าพเดยีวบนกระดาษหนึง่แผ่น

L ดชันี ภาพตวัอยา่งหลายภาพจะถูกพมิพใ์นกระดาษ
หนึง่แผ่น

K
L

ท ัง้คู่ พมิพท์ัง้แบบมาตรฐานและแบบดชันี

วนัที่
ใส่

[ใส]่ พมิพว์ันทีบ่ันทกึของภาพทีถ่่าย
ไมใ่ส่

เลขทีภ่าพ
ใส่

[ใส]่ พมิพเ์ลขทีภ่าพ
ไมใ่ส่
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W รปูแบบคําสัง่พมิพร์ะบบดจิติอล (DPOF)

 ภาพ RAW และภาพเคลือ่นไหวไมส่ามารถระบสํุาหรับการพมิพไ์ด ้
 หากคณุพมิพภ์าพขนาดใหญโ่ดยใชก้ารตัง้คา่ [ดชัน]ี หรอื [ท ัง้คู]่ (น.458) 
เครือ่งพมิพบ์างเครือ่งอาจไมส่ามารถทําการพมิพแ์บบดชันีได ้ในกรณีนี ้ใหป้รับ
ขนาดภาพ (น.444) แลว้พมิพแ์บบดัชนี

 แมว้า่ [วนัที]่ และ [เลขทีภ่าพ] ไดร้ับการตัง้คา่เป็น [ใส]่ ก็อาจไมไ่ดพ้มิพว์นัที่
หรอืเลขทีไ่ฟลภ์าพ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัการตัง้คา่ประเภทการพมิพแ์ละเครือ่งพมิพ์

 ดว้ยการพมิพแ์บบ [ดชัน]ี ทัง้ [วนัที]่ และ [เลขทีภ่าพ] จะไมส่ามารถตัง้คา่เป็น 
[ใส]่ ไดใ้นเวลาเดยีวกนั

 เมือ่พมิพด์ว้ย DPOF ใหใ้ชก้ารด์ซึง่ไดต้ัง้คา่การระบคํุาสัง่พมิพไ์วแ้ลว้ คณุจะไม่
สามารถพมิพด์ว้ยคําสัง่พมิพท์ีร่ะบไุว ้หากเอาแคภ่าพออกมาจากการด์เพือ่ทํา
การพมิพ์

 เครือ่งพมิพท์ีใ่ชง้าน DPOF ไดบ้างรุน่และผูใ้หบ้รกิารงานพมิพบ์างรายอาจไม่
สามารถพมิพภ์าพตามทีค่ณุระบไุด ้โปรดดคููม่อืการใชง้านของเครือ่งพมิพก์อ่น
พมิพ ์หรอืตรวจสอบกบัผูใ้หบ้รกิารงานพมิพข์องคณุเกีย่วกบัความสามารถในการ
ใชง้านเมือ่สัง่พมิพ์

 ในขณะทีต่ดิตัง้ภาพไปทีก่ลอ้ง อยา่กําหนดการสัง่พมิพใ์หมสํ่าหรับภาพทีไ่ดร้ับ
การตัง้คา่คําสัง่พมิพโ์ดยกลอ้งอืน่ไวแ้ลว้ คําสัง่พมิพท์ัง้หมดอาจถกูเขยีนทับโดย
ไมต่ัง้ใจ และอาจไมส่ามารถสัง่พมิพไ์ดโ้ดยขึน้อยูก่บัประเภทของภาพถา่ย

คณุสามารถสง่ภาพจากกลอ้งผา่น Wi-Fi ไปยงัเครือ่งพมิพท์ีร่องรับ PictBridge (LAN 
ไรส้าย) และพมิพภ์าพ (การพมิพโ์ดยตรง) สําหรับรายละเอยีด โปรดด ู“คูม่อืการ
ใชง้านฟังกช์ัน่ Wi-Fi (การสือ่สารแบบไรส้าย)” (น.4)
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W รปูแบบคําสัง่พมิพร์ะบบดจิติอล (DPOF)

 การเลอืกภาพ
เลอืกและระบภุาพทลีะภาพ
หากคณุกดปุ่ ม <u> และหมนุปุ่ ม <6> 
ทวนเข็มนาฬกิา คณุจะสามารถเลอืกภาพจาก
การแสดงภาพแบบสามภาพ หากตอ้งการกลับ
สูก่ารแสดงภาพทลีะภาพ ใหห้มนุปุ่ มหมนุตาม
เข็มนาฬกิา
กดปุ่ ม <M> เพือ่บันทกึคําสัง่พมิพไ์ป
ยังการด์

มาตรฐาน / ท ัง้คู่
กดปุ่ ม <0> เพือ่พมิพสํ์าเนาหนึง่ฉบับของ
ภาพทีแ่สดงอยู ่คณุสามารถตัง้คา่จํานวนสําเนา
ทีจ่ะพมิพไ์ดม้ากถงึ 99 ฉบับ โดยการกดปุ่ ม 
<W> <X>

ดชันี
กดปุ่ ม <0> เพือ่ทําเครือ่งหมายถกูลงใน
ชอ่ง [X] และภาพจะถกูรวมในการพมิพแ์บบ
ดัชนี

3 การระบภุาพสาํหรบัการพมิพ์

จํานวน

จํานวนภาพทัง้หมดทีเ่ลอืก

ไอคอนดัชนี
เครือ่งหมายถกู

หากตัง้คา่เงือ่นไขการคน้หาโดยใช ้[32: ต ัง้เง ือ่นไขคน้หาภาพ] (น.402) จะมี
เพยีงภาพทีพ่บเทา่นัน้ทีแ่สดงขึน้
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W รปูแบบคําสัง่พมิพร์ะบบดจิติอล (DPOF)

 การเลอืกภาพหลายภาพ
 เลอืกชว่งของภาพ
ภายใต ้[หลายภาพ] ใหเ้ลอืก [เลอืก
ชว่งของภาพ] ใหเ้ลอืกภาพแรกและ
ภาพสดุทา้ยของชว่งของภาพทีต่อ้งการ 
จากนัน้ภาพทกุภาพในชว่งของภาพจะถกู
ทําเครือ่งหมายถกู [X] คําสัง่พมิพ์
สําหรับภาพแตล่ะภาพจะถกูตัง้คา่เป็น
หนึง่ชดุ
หากภาพทีทํ่าเครือ่งหมายดว้ย [X] ถกู
ตัง้คา่เป็นภาพแรก ภาพทีม่ ี[X] ภายใน
ชว่งของภาพตัง้แตภ่าพแรกจนถงึภาพ
สดุทา้ยจะถกูยกเลกิ (ชว่งทีร่ะบไุวแ้ลว้
จะไมม่ ี[X])

 ทกุภาพในโฟลเดอร์
เลอืก [เลอืกทกุภาพในโฟลเดอร]์ และเลอืกโฟลเดอร ์คําสัง่พมิพสํ์าหรับ
ภาพทกุภาพในโฟลเดอรจ์ะถกูระบเุป็นจํานวนหนึง่ชดุ
หากคณุเลอืก [ถอนเลอืกทกุภาพในโฟลเดอร]์ และเลอืกโฟลเดอร ์คําสัง่
พมิพสํ์าหรับภาพทกุภาพในโฟลเดอรนั์น้จะถกูยกเลกิ

 ทกุภาพในการด์
หากคณุเลอืก [เลอืกทกุภาพในการด์] ภาพทกุภาพในการด์จะถกูระบสํุาหรับ
การพมิพเ์ป็นจํานวนหนึง่ชดุ
หากคณุเลอืก [ถอนเลอืกทกุภาพในการด์] คําสัง่พมิพสํ์าหรับภาพทกุภาพ
ในการด์นัน้จะถกูลบ
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W รปูแบบคําสัง่พมิพร์ะบบดจิติอล (DPOF)

หากเงือ่นไขการคน้หาภาพถกูตัง้ไวท้ี ่[32: ต ัง้เงือ่นไขคน้หาภาพ] (น.402) 
และคณุเลอืก [หลายภาพ] หนา้จอจะเปลีย่นเป็น [เลอืกทกุภาพทีพ่บ] และ 
[ถอนเลอืกทกุภาพทีพ่บ]

 ทกุภาพทีพ่บ
หากคณุเลอืก [เลอืกทกุภาพทีพ่บ] 
คําสัง่พมิพสํ์าหรับหนึง่ชดุของทกุภาพที่
คดักรองไวโ้ดยการคน้หาจะถกูตัง้คา่
หากคณุเลอืก [ถอนเลอืกทกุภาพทีพ่บ] 
คําสัง่พมิพสํ์าหรับภาพทกุภาพทีพ่บจะถกู
ลา้ง

 ภาพ RAW และภาพเคลือ่นไหวไมส่ามารถระบสํุาหรับการพมิพไ์ด ้โปรดทราบวา่
ภาพ RAW หรอืภาพเคลือ่นไหวจะไมถ่กูระบสํุาหรับการพมิพ ์แมว้า่คณุจะระบภุาพ
ทกุภาพพรอ้มกนัโดยใช ้[หลายภาพ]

 เมือ่ใชเ้ครือ่งพมิพท์ีร่องรับ PictBridge อยา่ระบภุาพมากกวา่ 400 ภาพสําหรับคําสัง่
พมิพเ์ดยีว หากคณุระบมุากกวา่นี้ ภาพทกุภาพอาจไมไ่ดร้ับการพมิพเ์ลย
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คณุสามารถระบภุาพทีจ่ะพมิพใ์นโฟโตบุ้ค๊ไดม้ากถงึ 998 ภาพ เมือ่คณุใช ้EOS 
Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS) เพือ่ถา่ยโอนภาพไปยงัคอมพวิเตอร ์ภาพทีร่ะบไุวสํ้าหรับ
โฟโตบุ้ค๊จะถกูคัดลอกไปยังโฟลเดอรท์ีเ่จาะจงไว ้ฟังกช์ัน่นีเ้หมาะกับการจัดเรยีง
โฟโตบุ้ค๊ออนไลน์

1 เลอืก [ต ัง้คา่โฟโตบุ้ค๊]
 ภายใตแ้ท็บ [x1] เลอืก [ต ัง้คา่โฟโตบุ้ค๊]
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [เลอืกภาพ]

3 เลอืกภาพทีจ่ะระบุ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะระบุ
สําหรับโฟโตบุ้ค๊ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หากคณุกดปุ่ ม <u> และหมนุปุ่ ม 
<6> ทวนเข็มนาฬกิา คณุจะสามารถ
เลอืกภาพจากการแสดงภาพแบบสามภาพ 
หากตอ้งการกลับสูก่ารแสดงภาพทลีะภาพ 
ใหห้มนุปุ่ มหมนุตามเข็มนาฬกิา

 หากตอ้งการเลอืกภาพอืน่ทีจ่ะระบสํุาหรับ
โฟโตบุ้ค๊ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอนที ่3

p การระบภุาพทีต่อ้งการใชท้าํโฟโตบุ้ค๊

3 การระบภุาพทลีะภาพ
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p การระบภุาพทีต่อ้งการใชทํ้าโฟโตบุ้ค๊

ในขณะทีด่ภูาพในการแสดงภาพแบบดัชน ีคณุจะสามารถระบภุาพแรกและภาพ
สดุทา้ยในหนึง่ชว่งภาพเพือ่ใชภ้าพทัง้หมดในครัง้เดยีว

1 เลอืก [หลายภาพ]
 ภายใต ้[31: ต ัง้คา่โฟโตบุ้ค๊] ใหเ้ลอืก 

[หลายภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [เลอืกชว่งของภาพ]

3 ระบชุว่งของภาพ
 เลอืกภาพแรก (จดุเริม่ตน้) จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 ตอ่ไป เลอืกภาพสดุทา้ย (จดุสิน้สดุ) 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เครือ่งหมายถกู [X] จะถกูเพิม่ลงในภาพ
ทกุภาพภายในชว่งทีร่ะบไุว ้

 หากตอ้งการเลอืกภาพอืน่ทีจ่ะระบสํุาหรับ
โฟโตบุ้ค๊ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอนที ่3

3 ระบชุว่งของภาพสาํหรบัโฟโตบุ้ค๊

 หากตัง้คา่เงือ่นไขการคน้หาโดยใช ้[32: ต ัง้เงือ่นไขคน้หาภาพ] (น.402) จะมี
เพยีงภาพทีพ่บเทา่นัน้ทีแ่สดงขึน้

 หากภาพทีทํ่าเครือ่งหมายถกู [X] ถกูตัง้คา่เป็นภาพแรก ภาพทีม่ ี[X] ภายในชว่ง
ของภาพตัง้แตภ่าพแรกจนถงึภาพสดุทา้ยจะถกูยกเลกิ (ชว่งทีร่ะบไุวแ้ลว้จะไมม่ ี[X])
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p การระบภุาพทีต่อ้งการใชทํ้าโฟโตบุ้ค๊

คณุสามารถระบภุาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์ไดใ้นครัง้เดยีวสําหรับโฟโตบุ้ค๊
ภายใต ้[x1: ต ัง้คา่โฟโตบุ้ค๊] คณุสามารถ
ตัง้คา่ [หลายภาพ] ไปจนถงึ [ทกุภาพใน
โฟลเดอร]์ หรอื [ทกุภาพในการด์] เพือ่ระบุ
ภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์สําหรับ
โฟโตบุ้ค๊
หากตอ้งการยกเลกิการเลอืก [ถอนเลอืกทกุ
ภาพในโฟลเดอร]์ หรอื [ถอนเลอืกทกุภาพ
ในการด์]

หากเงือ่นไขการคน้หาภาพถกูตัง้ไวท้ี ่[32: ต ัง้เงือ่นไขคน้หาภาพ] (น.402) 
และคณุเลอืก [หลายภาพ] หนา้จอจะเปลีย่นเป็น [ทกุภาพทีพ่บ] และ [ถอน
เลอืกทกุภาพทีพ่บ]

หากคณุเลอืก [ทกุภาพทีพ่บ] ภาพทีพ่บ
ทกุภาพจะถกูระบสํุาหรับโฟโตบุ้ค๊
หากคณุเลอืก [ถอนเลอืกทกุภาพทีพ่บ] 
ภาพทีพ่บทกุภาพสําหรับโฟโตบุ้ค๊จะถกูลา้ง

3 การระบภุาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์

 ภาพ RAW และภาพเคลือ่นไหวไมส่ามารถระบไุดสํ้าหรับโฟโตบุ้๊ค โปรดทราบวา่
ภาพ RAW หรอืภาพเคลือ่นไหวจะไมถ่กูระบสํุาหรับโฟโตบุ้๊ค แมว้า่คณุจะระบภุาพ
ทกุภาพโดยใช ้[หลายภาพ]

 อยา่ระบภุาพทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ในโฟโตบุ้๊คของกลอ้งอืน่เพือ่ทําเป็นอกีโฟโตบุ้ค๊ใน
กลอ้งนี้ การตัง้คา่โฟโตบุ้ค๊ทัง้หมดอาจถกูเขยีนทบัโดยไมต่ัง้ใจ
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14
การปรบัต ัง้กลอ้ง

คณุสามารถทําการปรับฟังกช์ัน่หลายอยา่งของกลอ้งไดแ้บบ
ละเอยีด และเปลีย่นการทํางานของปุ่ มและปุ่ มหมนุตา่งๆ ให ้
เหมาะสมกบัลกัษณะการถา่ยภาพของคณุไดด้ว้ยระบบสว่นตวั
และตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง
คณุยังสามารถบนัทกึการตัง้คา่ปัจจบุนัของกลอ้งเป็นโหมด 
<w> และ <x>
ฟังกช์ัน่ทีอ่ธบิายในบทนีส้ามารถตัง้คา่และใชไ้ดใ้นโหมดถา่ย
ภาพสรา้งสรรค์
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1 เลอืกแท็บ [8]

2 เลอืกกลุม่ทีต่อ้งการ
 เลอืก [C.Fn I: ระดบัแสง], [C.Fn II: 
โฟกสัอตัโนมตั]ิ หรอื [C.Fn III: การ
ใชง้าน/อืน่ๆ] 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>
 หนา้จอในขัน้ตอนที ่2 จะปรากฏขึน้อกีครัง้

ในขัน้ตอนที ่2 การเลอืก [ลบการต ัง้คา่ระบบสว่นตวั(C.Fn)ท ัง้หมด] จะลบ
การตัง้คา่ระบบสว่นตัวทัง้หมด

3 การปรบัการต ัง้คา่ระบบสว่นตวัN

หมายเลขการตัง้คา่ระบบสว่นตวั

การลบการต ัง้คา่ระบบสว่นตวัท ัง้หมด

แมว้า่คณุจะเลอืก [ลบการต ัง้คา่ระบบสว่นตวั(C.Fn)ท ัง้หมด] แลว้ การตัง้คา่สําหรับ 
[8C.Fn III-4: ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง] จะไมถ่กูลา้ง
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*1:หากใช ้Speedlite ซรีีส่ ์EX (แยกจําหน่าย) ซึง่ตดิตัง้ไฟ LED แสงไฟชว่ยโฟกสัจะเปิด
ขึน้เมือ่จําเป็น

*2: เปิดใชง้านเฉพาะถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา 

3 ต ัง้คา่ระบบสว่นตวัN

C.Fn I: ระดบัแสง A 
ถา่ยภาพ 

LV

k 
ถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว

1 ระดับขัน้ในการตัง้คา่ระดบัแสง

น.471

k k

2 ระดับขัน้ในการตัง้คา่ความไวแสง ISO k ใน a

3 ยกเลกิถ่ายครอ่มอตัโนมตัิ k

4 ลําดับถา่ยครอ่ม
น.472

k

5 จํานวนภาพถา่ยครอ่ม k

6 เลือ่นคา่เอง น.473 k

7 ยกเลกิชดเชยแสงอัตโนมัติ
น.474

k k

8 โหมดวดัแสงทีล็่อค AE หลังโฟกสั k

C.Fn II: โฟกสัอตัโนมตั ิ A 
ถา่ยภาพ 

LV

k 
ถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว

1 ความไวการตดิตาม น.475

2 เพิม่/ลดความไวตดิตาม น.476

3 เปลีย่นจุด AF อัตโนมัติ น.477

4 ระบคุา่ Al servo ของภาพแรก น.478

5 ระบคุา่ Al servo ของภาพสอง น.479

6 เปิดแสงไฟชว่ยปรับโฟกสั น.480 *1 *1*2

7 ระบบขบัเคลือ่นเลนสเ์มือ่ปรับ AF ไมไ่ด ้
น.481

8 ระบโุหมดเลอืกพืน้ที ่AF

การตัง้คา่ระบบสว่นตัวในชอ่งสฟ้ีาจะไมทํ่างานขณะถา่ยภาพแบบ Live View (LV) หรอื
ถา่ยภาพเคลือ่นไหว (การตัง้คา่ถกูปิดใชง้าน)
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3 ตัง้คา่ระบบสว่นตัวN

C.Fn II: โฟกสัอตัโนมตั ิ
A 

ถา่ยภาพ 
LV

k 
ถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว

9 วธิเีลอืกพืน้ที ่AF น.482

10 จุด AF ตามแนวภาพ น.483

11 จุด AF เริม่ตน้  AI Servo AF น.484

12 เลอืกจุด AF อตัโนมัต:ิ ตดิตามสี น.485

13 การเคลือ่นไหวเมือ่เลอืกจุด AF น.486

14 แสดงจดุ AF ระหวา่งปรับโฟกสั น.487

15 แสดงแสงสวา่งในชอ่งมองภาพ
น.488

16 ปรับละเอยีด AF

C.Fn III: การใชง้าน/อืน่ๆ
A 

ถา่ยภาพ 
LV

k 
ถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว

1 คําเตอืน z ในชอ่งมองภาพ น.489

2 ทศิทางปุ่ มหมนุขณะตัง้คา่ Tv/Av

น.490

k k

3 หดเลนสก์ลับเมือ่ปิดกลอ้ง k k

4 ตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง 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
ตัง้การปรบัทลีะ 1/2 ระดบัใหก้บัความเร็วชตัเตอร ์คา่รรูับแสง การชดเชยแสง 
การถา่ยภาพครอ่ม การชดเชยระดับแสงแฟลช ฯลฯ

C.Fn I-2 ระดบัข ัน้ในการต ัง้คา่ความไวแสง ISO
0: 1/3 ระดบั

1: 1 ระดบั
คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ความไวแสง ISO ทีกํ่าหนดเองเป็นการปรับ
เต็มระดับ

C.Fn I-3 ยกเลกิถา่ยครอ่มอตัโนมตั ิ
0: ใชง้าน

เมือ่คณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> การตัง้คา่ถา่ยภาพคร่อม
และการถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาวจะถกูยกเลกิ การตัง้คา่การถา่ยภาพ
ครอ่มจะถกูยกเลกิเมือ่แฟลชพรอ้มยงิหรอืหากคณุสลับไปยังการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวเชน่กัน

1: ปิด
การตัง้คา่ถา่ยภาพครอ่มและการถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาวจะไมถ่กูยกเลกิ
แมว้า่คณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> (หากแฟลชพรอ้มยงิหรอื
หากคณุสลบัไปยังการถา่ยภาพเคลือ่นไหว การถา่ยภาพครอ่มจะถกูยกเลกิ
ชัว่คราว แตช่ว่งของการถา่ยภาพครอ่มจะยงัคงอยู)่

เมือ่ตัง้คา่ [1:1/2 ระดบั] ไว ้จอภาพจะแสดงดังทีป่รากฏดา้นลา่ง

 แมว้า่ตัง้คา่ไวเ้ป็น [1: 1 ระดบั] ความไวแสง ISO จะถกูตัง้ใหป้รับทลีะ 1/3 ระดบั
โดยอตัโนมตั ิเมือ่ตัง้คา่เป็น ISO อัตโนมัติ

 แมว้า่มกีารตัง้คา่ [1: 1 ระดบั] ไว ้คณุยงัสามารถตัง้คา่ ISO 40000 ได ้(สําหรับ
การถ่ายภาพนิง่)



472

3 การตัง้คา่ระบบสว่นตวัN

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 [8C.Fn I-4: ลําดบัถา่ยครอ่ม] เป็น [0, -, +] ภาพถา่ยครอ่ม
จะถกูถา่ยดังทีแ่สดงในตารางดา้นลา่ง

0: 3 ภาพ 2: 5 ภาพ

1: 2 ภาพ 3: 7 ภาพ

(เพิม่ทลีะ 1 ระดบั/ขัน้)

AEB
ถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว

ทศิทาง B/A ทศิทาง M/G
0 : คา่แสงมาตรฐาน 0 : สมดลุแสงขาวมาตรฐาน 0 : สมดลุแสงขาวมาตรฐาน

- : ลดการเปิดรับแสง - : การตัง้คา่สน้ํีาเงนิ - : การตัง้คา่สมีว่ง

+: เพิม่การเปิดรับแสง + : การตัง้คา่สเีหลอืง + : การตัง้คา่สเีขยีว

ภาพที ่1 ภาพที ่2 ภาพที ่3 ภาพที ่4 ภาพที ่5 ภาพที ่6 ภาพที ่7

3: 3 ภาพ มาตรฐาน (0) -1 +1

2: 2 ภาพ มาตรฐาน (0) ±1

5: 5 ภาพ มาตรฐาน (0) -2 -1 +1 +2

7: 7 ภาพ มาตรฐาน (0) -3 -2 -1 +1 +2 +3

หากตัง้คา่ [1: 2 ภาพ] ไว ้คณุสามารถเลอืกดา้น + หรอื - เมือ่ตัง้คา่ชว่งถา่ยภาพ
ครอ่ม ภาพทีส่องจะถกูปรับไปยงัทศิทาง B/A หรอื M/G ในการถา่ยภาพครอ่มสมดลุ
แสงขาว
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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: zการต ัง้คา่ความไวแสง ISO] แมว้า่ [ขอบเขตไวแสง ISO] 
หรอื [ค.เร็วชตัฯตํา่สดุ] จะเปลีย่นแปลงไปจากคา่เริม่ตน้ การเลือ่นคา่เองจะมผีล
ทบัคา่ดงักลา่วหากไมส่ามารถหาคา่แสงมาตรฐานได ้

 ขดีจํากดันอ้ยทีส่ดุและมากทีส่ดุสําหรับการเลือ่นคา่เองดว้ยความไวแสง ISO จะถกู
กําหนดโดย [ขอบเขตอตัโนมตั]ิ ภายใต ้[z2: zการต ัง้คา่ความไวแสง ISO] 
(น.174) อยา่งไรก็ตาม หากความไวแสง ISO ทีต่ัง้คา่ดว้ยตนเองเกนิ [ขอบเขต
อตัโนมตั]ิ การเลือ่นคา่เองจะปรับขึน้หรอืลงเพือ่ใหเ้ทา่กบัความไวแสงทีต่ัง้คา่ดว้ย
ตนเองไว ้

 การเลือ่นคา่เองจะทํางานหากจําเป็น แมม้กีารใชแ้ฟลช
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3 การตัง้คา่ระบบสว่นตวัN

C.Fn I-7 ยกเลกิชดเชยแสงอตัโนมตั ิ
0: ปิด

การตัง้คา่การชดเชยแสงจะยังไมถ่กูยกเลกิ แมว้า่คณุจะปรับสวติซเ์ปิด/ปิด
กลอ้งไปที ่<2>

1: เปิด
เมือ่คณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> การตัง้คา่การชดเชยแสง
จะถกูยกเลกิ

C.Fn I-8 โหมดวดัแสงทีล็่อค AE หลงัโฟกสั

สําหรับโหมดวัดแสงแตล่ะโหมด คณุสามารถ
ตัง้คา่ไดว้า่ตอ้งการใหล็้อคระดับแสง (ล็อค AE) 
หรอืไม ่หลังจากจับโฟกัสดว้ย AF ครัง้เดยีว 
โดยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ ระดับแสง
จะถกูล็อคในขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไว ้
ครึง่หนึง่
ทําเครือ่งหมายถกู [X] ทีโ่หมดวดัแสงสําหรับ
ล็อค AE ทีจ่ะปรับใช ้เลอืกโหมดวดัแสง [q/
w/r/e] แลว้กดปุ่ ม <0> เพือ่ทํา
เครือ่งหมายถกู [X] เลอืก [ตกลง] เพือ่บนัทกึ
การตัง้คา่
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C.Fn II: โฟกสัอตัโนมตั ิ

C.Fn II-1 ความไวตดิตาม

ตัง้คา่ความไวการตดิตามวตัถรุะหวา่ง AI Servo 
AF เมือ่มสี ิง่กดีขวางตัดผา่นจดุโฟกสัอัตโนมตัิ
หรอืเมือ่วัตถเุบีย่งเบนออกจากจดุโฟกสัอัตโนมตัิ

0
คา่เริม่ตน้ เหมาะสําหรับวตัถทุีม่กีารเคลือ่นทีโ่ดยท่ัวไป

ชา้: -2 / ชา้: -1
กลอ้งจะพยายามโฟกสัวัตถอุยา่งตอ่เนือ่งแมว้า่มสี ิ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

[8C.Fn II-1: ความไวตดิตาม] เป็นคณุสมบตัเิดยีวกนักบั [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
เปลีย่นแปลงนอ้ย)

+2 / +1
ใชไ้ดผ้ลดสํีาหรับวตัถทุีม่กีารเคลือ่นทีแ่บบกะทันหนั เรง่/ลดความเร็ว
กะทนัหัน หรอืหยดุกะทนัหนั แมว้า่ความเร็วของวตัถทุีเ่คลือ่นทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปอยา่งรวดเร็วกะทันหัน กลอ้งยังคงโฟกสัวัตถเุป้าหมายอยา่งตอ่เนือ่ง 
ตัวอยา่งเชน่ สําหรับวัตถทุีใ่กลเ้ขา้มา กลอ้งจะไมพ่ยายามโฟกสัไปทาง
ดา้นหลังเพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หว้ตัถเุบลอ สําหรับวตัถทุีห่ยดุอยา่งกะทันหนั 
กลอ้งจะไมพ่ยายามโฟกสัทางดา้นหนา้วตัถ ุการตัง้คา่ +2 สามารถตดิตาม
การเปลีย่นแปลงความเร็วกะทนัหนัของวตัถทุีเ่คลือ่นทีไ่ดด้กีวา่การตัง้คา่ +1
อยา่งไรกต็าม เนือ่งจากกลอ้งจะมคีวามไวตอ่การเคลือ่นทีข่องวตัถแุมเ้พยีง
เล็กนอ้ย การโฟกสัจงึอาจเกดิความไมเ่สถยีรไดใ้นชว่งเวลาสัน้ๆ
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3 การตัง้คา่ระบบสว่นตัวN

C.Fn II-3 เปลีย่นจดุ AF อตัโนมตั ิ

ตัง้คา่ความไวในการเปลีย่นจดุโฟกัสอตัโนมัตซิ ึง่
จะตดิตามวตัถทุีเ่คลือ่นทีอ่ยา่งรวดเร็วไปทางดา้น
บน ลา่ง ซา้ย หรอืขวา
การตัง้คา่นีจ้ะทํางานเมือ่โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสั
อตัโนมตัถิกูตัง้คา่เป็นแบบโซน AF, โซน AF กวา้ง 
หรอืเลอืก AF อตัโนมัติ

0
คา่มาตรฐานสําหรับการเปลีย่นจุดโฟกสัอัตโนมัตซิึง่เกดิขึน้ชา้ๆ

+2 / +1
แมว้า่วตัถเุป้าหมายจะเคลือ่นทีอ่ยา่งรวดเร็วไปทางดา้นบน ลา่ง ซา้ย หรอื
ขวา และเคลือ่นทีอ่อกจากจดุโฟกสัอตัโนมตั ิกลอ้งจะปรับเปลีย่นการโฟกสั
ไปยังจดุโฟกสัอตัโนมัตใิกลเ้คยีงเพือ่โฟกัสทีว่ตัถตุอ่ไป กลอ้งเปลีย่นไป
ยังจดุโฟกสัอัตโนมัตทิีค่าดวา่จะโฟกัสวตัถนัุน้โดยยดึการเคลือ่นทีอ่ยา่ง
ตอ่เนือ่งของวัตถ ุความเปรยีบตา่ง เป็นตน้ การตัง้คา่ +2 จะทําใหก้ลอ้งมี
แนวโนม้ในการเปลีย่นจดุโฟกสัอัตโนมัตมิากกวา่ +1
อยา่งไรกต็าม เมือ่ใชเ้ลนสม์มุกวา้งทีม่รีะยะชดัลกึมากหรอืหากวตัถใุนกรอบ
เล็กเกนิไป กลอ้งอาจจะโฟกสัโดยใชจ้ดุโฟกสัอัตโนมัตทิีไ่มต่ัง้ใจ



478

3 การตัง้คา่ระบบสว่นตวัN

C.Fn II-4 ระบคุา่ Al servo ของภาพแรก

คณุสามารถตัง้คา่ลกัษณะการโฟกสัอตัโนมตัแิละ
เวลาตอบสนองชตัเตอรสํ์าหรับภาพแรกโดยใช ้
AI Servo AF

ระบทุ ัง้สองคา่
เนน้การโฟกสัและการถา่ยภาพเทา่เทยีมกัน

: ระบคุา่ถา่ยภาพ
การกดปุ่ มชตัเตอรจ์ะถา่ยภาพในทันทแีมว้า่ยังจับโฟกสัไมไ่ด ้ซึง่จะเป็น
ประโยชนเ์มือ่คณุตอ้งเนน้จังหวะการถา่ยภาพมากกวา่การจับโฟกสั

: ระบคุา่โฟกสั
การกดปุ่ มชตัเตอรจ์ะไมถ่า่ยภาพจนกวา่สามารถจับโฟกัสได ้ซึง่จะเป็น
ประโยชนเ์มือ่คณุตอ้งการจับโฟกสักอ่นทีจ่ะถา่ยภาพ
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C.Fn II-5 ระบคุา่ Al servo ของภาพสอง

เมือ่ใช ้AI Servo AF เพือ่ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง 
คณุสามารถตัง้คา่ลักษณะการทํางานของโฟกัส
อัตโนมัตแิละเวลาตอบสนองชตัเตอรล์ว่งหนา้ได ้
สําหรับภาพทีต่ามมาหลงัจากภาพแรกในการถา่ย
ภาพตอ่เนือ่ง

ระบทุ ัง้สองคา่
เนน้การโฟกสัและความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งเทา่เทยีมกนั ในสภาวะ
แสงนอ้ยหรอืวัตถมุคีวามเปรยีบตา่งตํา่ ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
อาจชา้ลง

: ระบคุา่ความเร็วถา่ยภาพ 
เนน้ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งแทนการจับโฟกสั

: ระบคุา่โฟกสั
เนน้การจับโฟกสัแทนความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ไมม่กีารถา่ยภาพ
จนกวา่จะจับโฟกัสได ้

แมว้า่จะตัง้คา่ [ระบคุา่ความเร็วถา่ยภาพ] ภายใตส้ภาวะการถ่ายภาพทีเ่ปิดใชก้าร
ลดแสงวบูวาบ (น.206) แตค่วามเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนื่องอาจชา้ลงหรอืชว่งเวลา
ถา่ยภาพอาจผดิแปลกไปได ้

หากกลอ้งไมส่ามารถจับโฟกสัไดใ้นสภาวะแสงนอ้ยเมือ่ตัง้คา่เป็น [ระบทุ ัง้สองคา่] 
การตัง้คา่ [ระบคุา่โฟกสั] อาจไดผ้ลดกีวา่
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C.Fn II-6 เปิดแสงไฟชว่ยปรบัโฟกสั
เปิดหรอืปิดใชง้านแสงไฟชว่ยปรับโฟกัสของ Speedlite ภายนอกสําหรับ EOS 
โดยเฉพาะ

0: ใชง้าน
Speedlite ภายนอกจะปลอ่ยแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัเมือ่มคีวามจําเป็น

1: ไมใ่ชง้าน
Speedlite ภายนอกจะไมป่ลอ่ยแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัออกมา เพือ่ป้องกนั
ไมใ่หแ้สงไฟชว่ยปรับโฟกสัรบกวนผูอ้ืน่

2: แสงชว่ยโฟกสัอนิฟราเรดเทา่น ัน้
เมือ่ตดิตัง้ Speedlite ภายนอก แสงไฟชว่ยโฟกสัอนิฟราเรดเทา่นัน้ทีจ่ะถกู
ปลอ่ยออกมา ซึง่จะเป็นประโยชนเ์มือ่คณุไมต่อ้งการใหก้ลอ้งยงิแฟลชชดุ
เล็กๆ เป็นแสงชว่ยโฟกสั (การยงิแสงแฟลชเป็นชว่งๆ)
เมือ่ใชง้าน Speedlite ซรีีส่ ์EX รุน่ทีม่ไีฟ LED แสงไฟ LED จะไมเ่ปิดโดย
อตัโนมัตเิพือ่เป็นแสงไฟชว่ยปรับโฟกัส

หากตัง้คา่ระบบสว่นตวั [เปิดแสงไฟชว่ยปรบัโฟกสั] ของ Speedlite ภายนอกเป็น 
[ไมใ่ชง้าน] การตัง้คา่ของฟังกช์ัน่นีจ้ะถกูแทนทีแ่ละแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัจะไมป่ลอ่ย
ออกมา
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C.Fn II-7 ระบบขบัเคลือ่นเลนสเ์มือ่ปรบั AF ไมไ่ด้
หากไมส่ามารถจับโฟกสัไดโ้ดยใชก้ารโฟกสัอตัโนมตั ิคณุสามารถใหก้ลอ้งคน้หา
โฟกสัทีแ่มน่ยําตอ่ไปหรอืใหห้ยดุการคน้หา

0: ใชร้ะบบคน้หาโฟกสั
หากไมส่ามารถจับโฟกสัไดโ้ดยใชก้ารโฟกสัอตัโนมตั ิเลนสจ์ะถกูขบัเคลือ่น
ใหค้น้หาโฟกสัทีแ่มน่ยํา

1: ไมใ่ชร้ะบบคน้หาโฟกสั
หากเริม่การโฟกสัอัตโนมตัแิลว้โฟกสัเบีย่งเบนไปไกลหรอืจับโฟกสัไมไ่ด ้
การขับเคลือ่นเลนสจ์ะไมทํ่างาน เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ลนสห์ลดุโฟกัสอยา่ง
เห็นไดช้ดั เนือ่งจากการขับเคลือ่นคน้หาโฟกสั

C.Fn II-8 ระบโุหมดเลอืกพืน้ที ่AF

คณุสามารถจํากดัโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัิ
ทีเ่ลอืกไดเ้พือ่ใหเ้หมาะกับลักษณะการถา่ยภาพ
ของคณุ เลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตทิี่
ตอ้งการ แลว้กดปุ่ ม <0> เพือ่เพิม่เครือ่งหมาย
ถกู [X] จากนัน้เลอืก [ตกลง] เพือ่บันทกึการ
ตัง้คา่
โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตไิดอ้ธบิายไวใ้น
หนา้ 134-135

N : เลอืกดว้ยตนเอง:AFจดุเล็ก
E : เลอืกดว้ยตนเอง:AFจดุเดยีว
F : เลอืกดว้ยตนเอง:แบบโซน AF
G : เลอืกดว้ยตวัเอง:โซน AF กวา้ง
H : เลอืก AF อตัโนมตั ิ

เมือ่ดําเนนิการการขบัเคลือ่นคน้หาโฟกสัโดยใชเ้ลนสถ์า่ยภาพไกลชว่งพเิศษหรอืเลนส์
ทีม่ขีอบเขตการขบัเคลือ่นโฟกสักวา้ง เลนสอ์าจหลดุโฟกสัอยา่งเห็นไดช้ดัและอาจใช ้
เวลานานขึน้เพือ่จับโฟกสัครัง้ตอ่ไป แนะนําใหต้ัง้คา่เป็น [1: ไมใ่ชร้ะบบคน้หาโฟกสั]

 ไมส่ามารถนําเครือ่งหมาย [X] ออกจาก [เลอืกดว้ยตนเอง:AFจดุเดยีว]
 หากเลนสต์ดิตัง้อยูใ่นกลุม่ G หรอื H คณุไมส่ามารถใชโ้หมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสั
อตัโนมัตบิางโหมดได ้แมว้า่คณุจะทําเครือ่งหมาย [X] ใน [เลอืกโหมดเลอืก
พืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั]ิ
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C.Fn II-9 วธิเีลอืกพืน้ที ่AF
คณุสามารถกําหนดวธิสํีาหรับการเปลีย่นโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัติ

0: S 9 ปุ่ มเลอืกพืน้ที ่AF
หลังจากคณุกดปุ่ ม <S> หรอื <B> การกดปุ่ ม <B> จะเปลีย่น
โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัติ

1: S 9 ปุ่ มหมนุหลกั
หลังจากคณุกดปุ่ ม <S> หรอื <B> การหมนุปุ่ ม <6> จะเปลีย่น
โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัติ

เมือ่ตัง้คา่เป็น [1: S9ปุ่ มหมนุหลกั] ใหใ้ช ้<9> เพือ่เลือ่นจุดโฟกสัอัตโนมัติ
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 
(หรอืโซน) เหมอืนกันทัง้การถา่ยภาพแนวตัง้และการถา่ยภาพแนวนอน

1: แยกจดุ AF: พืน้ที+่จดุ
สามารถแยกกําหนดโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตแิละจดุโฟกสัอตัโนมัต ิ
(หรอืโซน) สําหรับแตล่ะทศิทางของกลอ้ง (1. แนวนอน 2. แนวตัง้โดย
กริ๊ปของกลอ้งอยูด่า้นบน 3. แนวตัง้โดยกริ๊ปของกลอ้งอยูด่า้นลา่ง)
เมือ่คณุเลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตแิละจดุโฟกสัอัตโนมัต ิ
(หรอืโซน) ดว้ยตนเองสําหรับสามทศิทางของกลอ้งดังกลา่ว ก็จะเป็น
การบันทกึคา่สําหรับแตล่ะทศิทาง เมือ่ไรก็ตามทีค่ณุเปลีย่นทศิทางของ
กลอ้งระหวา่งการถา่ยภาพ กลอ้งจะสลับไปยังโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสั
อตัโนมัตแิละจดุโฟกัสอตัโนมัตทิีเ่ลอืกเอง (หรอืโซน) ทีกํ่าหนดไวสํ้าหรับ
ทศิทางนัน้

2: แยกจดุ AF: จดุเทา่น ัน้
สามารถแยกกําหนดจดุโฟกสัอตัโนมัตสํิาหรับแตล่ะทศิทางของกลอ้ง 
(1. แนวนอน 2. แนวตัง้โดยกริ๊ปของกลอ้งอยูด่า้นบน 3. แนวตัง้โดยกริ๊ป
ของกลอ้งอยูด่า้นลา่ง) ในขณะทีใ่ชโ้หมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัติ
เหมอืนกนั จดุโฟกสัอตัโนมัตจิะเปลีย่นไปโดยอัตโนมตัสํิาหรับแตล่ะทศิ
ทางของกลอ้งดังกลา่ว
เมือ่คณุเลอืกจดุโฟกัสอตัโนมัตดิว้ยตนเองสําหรับแตล่ะทศิทางในสาม
ทศิทางของกลอ้ง จดุนัน้จะบันทกึเป็นคา่สําหรับแตล่ะทศิทาง ในระหวา่ง
การถา่ยภาพ จดุโฟกสัอตัโนมัตจิะเลือ่นไปทีจ่ดุโฟกัสอตัโนมัตทิีเ่ลอืกเอง
โดยขึน้อยูก่บัการวางตัวของกลอ้ง ในการเปลีย่นโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัส
อตัโนมัตเิป็น AF จดุเล็กจดุเดยีวหรอื AF จดุเดยีว การตัง้คา่จดุโฟกัส
อตัโนมัตสํิาหรับแตล่ะทศิทางจะยังสามารถเก็บไวไ้ด ้
หากคณุเปลีย่นโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตเิป็นแบบโซนหรอืโซนกวา้ง 
โซนการโฟกัสจะสลับไปยังโซนทีเ่ลอืกเองในแตล่ะทศิทางของกลอ้ง

 หากเลอืก [8: ลบการต ัง้คา่ระบบสว่นตวั(C.Fn)ท ัง้หมด] (น.468) การตัง้คา่
สําหรับทศิทาง 1., 2. และ 3. จะถกูลา้ง

 หากคณุตัง้คา่ฟังกช์ัน่นีแ้ลว้ หลังจากนัน้ทําการตดิตัง้เลนสข์องกลุม่โฟกสัอตัโนมัติ
อืน่ (น.145-148, โดยเฉพาะกลุม่ H) คา่ทีต่ัง้ไวอ้าจถกูลา้ง



484

3 การตัง้คา่ระบบสว่นตวัN

C.Fn II-11 จดุ AF เร ิม่ตน้  AI Servo AF
คณุสามารถตัง้คา่จดุโฟกสัอตัโนมัตเิริม่ตน้ของ AI Servo AF เมือ่โหมดเลอืก
พืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัตถิกูตัง้คา่เป็นเลอืก AF อตัโนมัติ

0: อตัโนมตั ิ
จดุโฟกัสอตัโนมัตทิี ่AI Servo AF เริม่ตน้ใชจ้ะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัตใิห ้
เหมาะกับสภาวะการถา่ยภาพ

1:  จดุ AF เร ิม่ตน้ถกูเลอืก
AI Servo AF จะเริม่จากจดุโฟกสัอัตโนมตัทิีเ่ลอืกเอง เมือ่การทํางานของ
โฟกัสอตัโนมัตถิกูตัง้คา่เป็น AI Servo AF และโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัส
อตัโนมัตถิกูตัง้คา่เป็นเลอืก AF อตัโนมัติ

2:  จดุ AF เลอืกเอง
หากคณุเปลีย่นจาก AF จุดเล็กจดุเดยีวหรอื AF จดุเดยีวเป็นเลอืก AF 
อตัโนมัต ิAI Servo AF จะเริม่จากจดุโฟกสัอตัโนมัตทิีเ่ลอืกดว้ยตนเองไว ้
กอ่นการเปลีย่นแปลง ซึง่จะเป็นประโยชนเ์มือ่คณุตอ้งการให ้AI Servo AF 
เริม่ตน้จากจดุโฟกัสอตัโนมัตทิีไ่ดเ้ลอืกไวก้อ่นทีจ่ะเปลีย่นโหมดเลอืกพืน้ที่
โฟกัสอตัโนมัตเิป็นเลอืก AF อัตโนมัติ

เมือ่ตัง้คา่ [2:  จดุ AF เลอืกเอง] AI Servo AF จะเริม่จากโซนทีส่มัพันธก์บัจดุ
โฟกสัอตัโนมตัทิีเ่ลอืกเอง แมว้า่มกีารเปลีย่นโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตเิป็นแบบ
โซน AF หรอืโซน AF กวา้ง
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C.Fn II-12 เลอืกจดุ AF อตัโนมตั:ิ ตดิตามสี
ใชฟั้งกช์ัน่นีเ้พือ่โฟกสัอัตโนมัตโิดยการจดจําสทีีเ่ทยีบเทา่กบัโทนสผีวิ ฟังกช์ัน่
นีจ้ะทํางานเมือ่โหมดเลอืกพืน้ที ่AF ถกูตัง้คา่เป็นแบบโซน AF (เลอืกโซนดว้ย
ตนเอง), โซน AF กวา้ง (เลอืกโซนดว้ยตนเอง) หรอืเลอืก AF อตัโนมตัิ

0: ใชง้าน
กลอ้งจะเลอืกจดุโฟกสัโดยอตัโนมัตติามขอ้มลูการโฟกสัอตัโนมตัแิละขอ้มลู
สทีีเ่ทยีบเทา่กับโทนสผีวิ
ในโหมด AF ครัง้เดยีว การโฟกสัไปยงับคุคลทีอ่ยูน่ิง่ในพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัิ
ทําไดง้า่ยขึน้
ในโหมด AI Servo AF การโฟกสัไปยังบคุคลในพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตทํิา
ไดง้า่ยขึน้ หากไมส่ามารถตรวจพบโทนสผีวิ กลอ้งจะจับโฟกสัไปทีว่ัตถซุ ึง่
อยูใ่กลท้ีส่ดุ เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ กลอ้งจะเลอืกจดุโฟกสัอัตโนมัตใิหโ้ดย
อตัโนมัต ิเพือ่ทีก่ลอ้งจะโฟกสัอยา่งตอ่เนือ่งไปยังสขีองบรเิวณแรกสดุที่
จับโฟกัสได ้

1: ไมใ่ชง้าน
จดุโฟกัสจะถกูเลอืกโดยอัตโนมัตติามขอ้มลูการโฟกสัอตัโนมัตเิทา่นัน้

 เมือ่ตัง้คา่เป็น [0: ใชง้าน] การโฟกสัจะใชเ้วลานานกวา่การตัง้คา่เป็น [1: ไมใ่ช้
งาน] เล็กนอ้ย

 แมว้า่ตัง้คา่เป็น [0: ไมใ่ชง้าน] ผลทีไ่ดอ้าจไมเ่ป็นไปตามทีค่าดไวท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
สภาวะการถา่ยภาพและวัตถุ

 ภายใตส้ภาวะแสงนอ้ยเมือ่ Speedlite ภายนอกสําหรับ EOS โดยเฉพาะปลอ่ยแสง
ไฟชว่ยปรับโฟกสัออกมาโดยอตัโนมัต ิจุดโฟกสัอตัโนมตัจิะถกูเลอืกโดยอตัโนมัติ
ตามขอ้มลูการโฟกสัอัตโนมัตเิทา่นัน้ (ขอ้มลูสผีวิมนุษยจ์ะไมถ่กูใชสํ้าหรับโฟกสั
อตัโนมัต)ิ
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C.Fn II-13 การเคลือ่นไหวเมือ่เลอืกจดุ AF
คณุสามารถทีจ่ะตัง้คา่หยดุการเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตัทิีข่อบดา้นนอก หรอืจะวน
กลบัไปทีด่า้นตรงขา้มก็ได ้

0: หยดุทีข่อบบรเิวณ AF
เป็นประโยชนห์ากคณุตอ้งการใชจ้ดุโฟกสัอตัโนมตัติามบรเิวณขอบบอ่ยครัง้

1: เลอืกตอ่เนือ่ง
การเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตัจิะไปในทศิทางตรงกนัขา้มแทนทีจ่ะหยดุบรเิวณ
ขอบนอก

เมือ่ [8C.Fn II-11: จดุ AF เร ิม่ตน้  AI Servo AF] ตัง้คา่เป็น [1:  จดุ 
AF เร ิม่ตน้ถูกเลอืก] การตัง้คา่ขา้งตน้นีจ้ะยงัทํางานเมือ่คณุเลอืกจุดโฟกสัอตัโนมัติ
เร ิม่ตน้สําหรับ AI Servo AF



487

3 การตัง้คา่ระบบสว่นตัวN

C.Fn II-14 แสดงจดุ AF ระหวา่งปรบัโฟกสั
คณุสามารถตัง้คา่ใหแ้สดงหรอืไมแ่สดงจดุโฟกสัอตัโนมตักิอ่นเริม่โฟกสัอตัโนมตั ิ
(พรอ้มถา่ยภาพ) เมือ่เริม่โฟกสัอตัโนมัต ิระหวา่งโฟกัสอตัโนมัต ิเมือ่จับโฟกสั
ไดแ้ลว้ และเมือ่ใชง้านระยะเวลาวดัแสงหลังจากจับโฟกสัได ้

0 : ทีเ่ลอืก (คงที)่

1 : ท ัง้หมด (คงที)่

2 : ทีเ่ลอืก (AFลว่งหนา้โฟกสั)

3 : จดุ AF ทีเ่ลอืก (โฟกสั)

4 : ไมแ่สดง

k: แสดง, l: ไมแ่สดง

แสดงจดุ AF ระหวา่งปรบัโฟกสั
เมือ่เลอืกจดุ
โฟกสัอตัโนมตั ิ

กอ่นเร ิม่โฟกสั
อตัโนมตั ิ

(พรอ้มถา่ยภาพ)

ขณะเร ิม่การ
โฟกสัอตัโนมตั ิ

0: ทีเ่ลอืก (คงที)่ k k k

1: ท ัง้หมด (คงที)่ k k k

2: ทีเ่ลอืก (AFลว่งหนา้โฟกสั) k k k

3: จดุ AF ทีเ่ลอืก (โฟกสั) k l k

4: ไมแ่สดง k l l

แสดงจดุ AF ระหวา่งปรบัโฟกสั
ระหวา่งการ
โฟกสัอตัโนมตั ิ

จบัโฟกสั
ไดแ้ลว้

ใชง้านการวดั
แสงหลงัจาก
จบัโฟกสั

0: ทีเ่ลอืก (คงที)่ k k k

1: ท ัง้หมด (คงที)่ k k k

2: ทีเ่ลอืก (AFลว่งหนา้โฟกสั) l k k

3: จดุ AF ทีเ่ลอืก (โฟกสั) l k l

4: ไมแ่สดง l l l
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C.Fn II-15 แสดงแสงสวา่งในชอ่งมองภาพ
คณุสามารถตัง้คา่ใหจ้ดุโฟกสัอตัโนมตัใินชอ่งมองภาพสวา่งหรอืไมส่วา่งขึน้เป็น
สแีดงเมือ่จับโฟกสัได ้

0: อตัโนมตั ิ
จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีจั่บโฟกสัไดใ้นสภาพแสงนอ้ยหรอืวตัถมุสีเีขม้จะสวา่ง
เป็นสแีดงโดยอตัโนมัติ

1: ใชง้าน
จดุโฟกัสอตัโนมัตสิวา่งขึน้เป็นสแีดงไมว่า่ระดับแสงโดยรอบจะเป็นอยา่งไร
ก็ตาม

2: ไมใ่ชง้าน
จดุโฟกัสอตัโนมัตไิมส่วา่งขึน้เป็นสแีดง

เมือ่ตัง้คา่เป็น [อตัโนมตั]ิ หรอื [ใชง้าน] 
คณุสามารถตัง้คา่ใหจุ้ดโฟกสัอัตโนมัตสิวา่ง
หรอืไมส่วา่งขึน้เป็นสแีดงไดเ้มือ่คณุกดปุ่ ม 
<Q> ในระหวา่ง AI Servo AF

OFF: ไมใ่ชแ้สงไฟ
จดุโฟกัสอตัโนมัตจิะไมส่วา่งขึน้ในระหวา่งทีใ่ช ้AI Servo AF

ON: ใชแ้สงไฟ
จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีใ่ชสํ้าหรับการโฟกสัจะสวา่งขึน้เป็นสแีดงในระหวา่งที่
ใช ้AI Servo AF จดุโฟกสัอัตโนมัตยัิงจะสวา่งระหวา่งการถา่ยภาพแบบ
ตอ่เนือ่งดว้ย
หากตัง้คา่เป็น [2: ไมใ่ชง้าน] ฟังกช์ัน่นีจ้ะไมทํ่างาน

C.Fn II-16 ปรบัละเอยีด AF
คณุสามารถทําการปรับจดุโฟกัสในการโฟกสัอตัโนมัตแิบบละเอยีดได ้สําหรับ
รายละเอยีด โปรดดหูนา้ 491

 เมือ่คณุกดปุ่ ม <S> หรอื <B> จุดโฟกสัอตัโนมตัจิะสวา่งขึน้เป็นสแีดงไมว่า่
การตัง้คา่นีจ้ะเป็นอยา่งไรก็ตาม

 เสน้อัตราสว่นภาพ ตัววัดระดบัอเิล็กทรอนกิส ์และตารางในชอ่งมองภาพรวมทัง้
ขอ้มลูทีต่ัง้คา่โดยใช ้[แสดง/ซอ่นในชอ่งมองภาพ] (น.82) จะสวา่งขึน้เป็นสี
แดงดว้ยเชน่กนั
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C.Fn III: การใชง้าน/อืน่ๆ

C.Fn III -1 คาํเตอืน z ในชอ่งมองภาพ
เมือ่มกีารตัง้คา่ฟังกช์ัน่ใดตอ่ไปนี ้ไอคอน <z> จะแสดงขึน้มาในชอ่งมองภาพ
หรอืบนแผง LCD (น.31)
เลอืกฟังกช์ัน่ทีค่ณุตอ้งการใหไ้อคอนคําเตอืนปรากฏขึน้ แลว้กดปุ่ ม <0> เพือ่
เพิม่เครือ่งหมายถกู [X] จากนัน้เลอืก [ตกลง] เพือ่บนัทกึการตัง้คา่

เมือ่ต ัง้คา่ภาพขาวดาํ V
หาก [z3: รปูแบบภาพ] ถกูตัง้คา่เป็น [ภาพขาวดาํ] (น.178) ไอคอน
คําเตอืนจะปรากฏขึน้มา

เมือ่แกไ้ขสมดลุแสงขาว
หากมกีารตัง้คา่การปรับแกส้มดลุแสงขาวไว ้(น.191) ไอคอนคําเตอืนจะ
ปรากฏขึน้มา

เมือ่ต ัง้คา่ M
หาก [z3: ลดจดุรบกวนค.ไวISO สงู] ถกูตัง้คา่เป็น [ลดจดุรบกวน
ถา่ยหลายภาพ] (น.195) ไอคอนคําเตอืนจะปรากฏขึน้มา

เมือ่ต ัง้คา่ HDR
หากตัง้คา่เป็น [z3: โหมด HDR] ไว ้(น.253) ไอคอนคําเตอืนจะปรากฏ
ขึน้มา

หากคณุตัง้คา่ฟังกช์ัน่ทีทํ่าเครือ่งหมายถูก [X] ใดๆ <z> จะปรากฏขึน้มาตามการ
ตัง้คา่นัน้บนหนา้จอควบคมุทันใจดว้ย (น.61)
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C.Fn III-2 ทศิทางปุ่ มหมนุขณะต ัง้คา่ Tv/Av
0: ทศิทางปกติ

1: กลบัทศิทาง
ทศิทางการหมนุเมือ่ตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงสามารถหมนุยอ้น
กลับได ้
ในโหมดถา่ยภาพ <a> ทศิทางการหมนุของปุ่ ม <6> และ <5> 
จะยอ้นกลบั ในโหมดถา่ยภาพอืน่ๆ ทศิทางการหมนุของปุ่ ม <6> เทา่นัน้
ทีจ่ะยอ้นกลบั ทศิทางการหมนุของปุ่ ม <5> ในโหมด <a> และทศิทาง
การหมนุเพือ่ตัง้คา่ชดเชยแสงในโหมด <d>, <s> และ <f> จะ
เหมอืนเดมิ

C.Fn III-3 หดเลนสก์ลบัเมือ่ปิดกลอ้ง
เพือ่ตัง้คา่กลไกการหดเลนสข์ณะตดิเลนส ์STM ทีม่เีกยีรข์ับเคลือ่น (เชน่ 
EF40mm f/2.8 STM) เขา้กบักลอ้ง คณุสามารถตัง้คา่ใหห้ดเลนสท์ีย่ืน่ออกมา
โดยอัตโนมตั ิเมือ่ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>

0: เปิดใชง้าน

1: ปิดใชง้าน

C.Fn III-4 ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง
คณุสามารถกําหนดฟังกช์ัน่ทีใ่ชบ้อ่ยไปยังปุ่ มหรอืปุ่ มหมนุของกลอ้งไดต้ามความ
ตอ้งการ สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 497

 เมือ่ใชร้ะบบปิดสวติชอ์ตัโนมัต ิเลนสจ์ะไมห่ดกลับไมว่า่การตัง้คา่นี้จะเป็นอยา่งไร
ก็ตาม

 กอ่นถอดเลนส ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เลนสไ์ดห้ดกลบัแลว้

เมือ่ตัง้คา่เป็น [0: เปิดใชง้าน] ฟังกช์ัน่นีจ้ะทํางานไมว่า่การปรับสวติซเ์ลอืกโหมด
โฟกสัของเลนส ์(AF หรอื MF) จะเป็นอยา่งไรก็ตาม
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การปรับจดุโฟกสัในการโฟกสัอตัโนมตัแิบบละเอยีดสามารถทําไดสํ้าหรับการถา่ย
ภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ ซึง่เรยีกวา่ “ปรับละเอยีด AF” กอ่นทําการปรับ โปรดอา่น 
“ขอ้ควรระวังท่ัวไปสําหรับการปรับละเอยีด AF” และ “ขอ้ควรทราบเกีย่วกบัการ
ปรับละเอยีด AF” ในหนา้ 496

ตัง้คา่การปรับดว้ยตนเองโดยทําการปรับแก ้ถา่ยภาพและตรวจสอบผลลพัธซ้ํ์าไป
ซ้ํามา จนกระทัง่ไดผ้ลลัพธท์ีด่เีป็นทีน่่าพอใจ ระหวา่งการโฟกสัอตัโนมตั ิไมว่า่จะ
ใชเ้ลนสช์นดิใด 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]์ จะปรากฏ
ขึน้

8: การปรบัจดุโฟกสัในการโฟกสัอตัโนมตัแิบบละเอยีดN

1:ใชค้า่เดยีวกนัทกุเลนส์

โดยปกตไิมจ่ําเป็นตอ้งปรบั ใหท้าํการปรบัเฉพาะเมือ่มคีวามจําเป็นเทา่น ัน้ 
โปรดทราบวา่การปรบัคา่นีอ้าจทาํใหไ้มไ่ดก้ารโฟกสัทีถ่กูตอ้ง
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8: การปรับจดุโฟกสัในการโฟกสัอตัโนมัตแิบบละเอยีดN

5 ทาํการปรบัเปลีย่น
 ตัง้คา่การปรับ ชว่งทีป่รับไดจ้ะเป็น ±20 
ระดับ

 ตัง้คา่ไปทาง “-: ” เพือ่เลือ่นจดุโฟกสั
ไปทางดา้นหนา้จดุโฟกัสมาตรฐาน

 ตัง้คา่ไปทาง “+: ” เพือ่เลือ่นจดุโฟกสั
ไปทางดา้นหลังจดุโฟกสัมาตรฐาน

 หลังจากการปรับคา่ ใหก้ดปุ่ ม <0>
 เลอืก [1:คา่เดยีวทกุเลนส]์ จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>

6 ตรวจสอบผลการปรบั
 ถา่ยภาพและเลน่ดภูาพ (น.388) เพือ่
ตรวจสอบผลการปรับ

 หากผลการถา่ยภาพทีอ่อกมามกีารโฟกสั
ดา้นหนา้จดุเป้าหมาย ใหป้รับไปทาง 
“+: ” หากมกีารโฟกัสดา้นหลังจดุ
เป้าหมาย ใหป้รับไปทาง “-: ”

 ทําการปรับซ้ําหากจําเป็น

หากเลอืก [1:คา่เดยีวทกุเลนส]์ จะไมส่ามารถแยกปรับ AF สําหรับเลนสม์มุกวา้งและ
เลนสซ์มูระยะไกล
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คณุสามารถทําการปรับคา่สําหรับแตล่ะเลนสแ์ละบนัทกึการปรับคา่ไวภ้ายในกลอ้ง 
คณุสามารถบันทกึการปรับคา่ไดถ้งึ 40 เลนส ์เมือ่คณุโฟกสัอตัโนมตัโิดยใช ้
เลนสท์ีไ่ดบ้ันทกึการปรับคา่ไว ้จดุโฟกสัจะถกูปรับเลือ่นไปเสมอตามคา่ทีป่รับ
ตัง้คา่การปรับดว้ยตนเองโดยทําการปรับแก ้ถา่ยภาพและตรวจสอบผลลัพธ์
ซ้ําไปซ้ํามา จนกระท่ังไดผ้ลลัพธท์ีด่เีป็นทีน่่าพอใจ หากคณุใชเ้ลนสซ์มู ใหทํ้า
การปรับคา่สําหรับชว่งมมุกวา้ง (W) และชว่งถา่ยภาพระยะไกล (T)

1 เลอืก [2:คา่แยกแตล่ะเลนส]์

2 กดปุ่ ม <Q>
 หนา้จอ [2:คา่แยกแตล่ะเลนส]์ จะปรากฏ
ขึน้

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

 หากไมส่ามารถยนืยันหมายเลขผลติภณัฑ์
ของเลนส ์“0000000000” จะแสดงขึน้มา 
ในกรณีนี ้ใสห่มายเลขโดยปฏบิัตติามคูม่อื
ในหนา้ถัดไป

 เกีย่วกบัเครือ่งหมายดอกจัน “*” ทีแ่สดง
ดา้นหนา้หมายเลขผลติภัณฑข์องเลนส์
บางชนดิ โปรดดหูนา้ถัดไป

2:คา่แยกแตล่ะเลนส์

หมายเลขทีบ่นัทกึ



494

8: การปรับจดุโฟกสัในการโฟกสัอตัโนมัตแิบบละเอยีดN

การใสห่มายเลขผลติภณัฑ์
 เลอืกหลักตัวเลขทีจ่ะใส ่จากนัน้กดปุ่ ม 

<0> เพือ่ให ้<r> แสดงขึน้
 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

 ตําแหน่งของหมายเลขผลติภัณฑอ์าจแตกตา่งกันไปขึน้อยูก่ับเลนส์
 เลนสบ์างชนดิอาจไมร่ะบหุมายเลขผลติภัณฑ ์ในการบันทกึเลนสท์ีไ่มม่ี
หมายเลขผลติภัณฑ ์ใหใ้สห่มายเลขผลติภณัฑใ์ดก็ได ้

 หากเลอืก [2:คา่แยกแตล่ะเลนส]์ และใชต้วัขยายกําลัง การปรับคา่จะถูกบนัทกึ
ไวสํ้าหรับชดุของเลนสแ์ละตวัขยายกําลัง

 หากบนัทกึเลนสถ์งึ 40 ตัวแลว้ จะมขีอ้ความปรากฏขึน้ หลังจากคณุเลอืกเลนสท์ี่
ตอ้งการลบการบนัทกึ (เขยีนขอ้มลูทับ) คณุจะสามารถบนัทกึเลนสต์ัวอืน่ได ้
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4 ทาํการปรบัเปลีย่น
 สําหรับเลนสซ์มู เลอืกชว่งมมุกวา้ง (W) 
หรอืชว่งถา่ยภาพระยะไกล (T) การกดปุ่ ม 
<0> จะยกเลกิกรอบสสีม้และทําให ้
สามารถปรับคา่ได ้

 ตัง้คา่การปรับ จากนัน้กดปุ่ ม <0> ชว่ง
ทีป่รับไดจ้ะเป็น ±20 ระดับ

 ตัง้คา่ไปทาง “-: ” เพือ่เลือ่นจดุโฟกสั
ไปทางดา้นหนา้จดุโฟกัสมาตรฐาน

 ตัง้คา่ไปทาง “+: ” เพือ่เลือ่นจดุโฟกสั
ไปทางดา้นหลังจดุโฟกสัมาตรฐาน

 สําหรับเลนสซ์มู ใหทํ้าตามขัน้ตอนนีซ้ํ้า
เพือ่ปรับคา่ชว่งมมุกวา้ง (W) และชว่งถา่ย
ภาพระยะไกล (T)

 หลังจากเสร็จสิน้การปรับคา่ ใหก้ดปุ่ ม 
<M> เพือ่กลับสูห่นา้จอในขัน้ตอน
ที ่1

 เลอืก [2:คา่แยกแตล่ะเลนส]์ จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

5 ตรวจสอบผลการปรบั
 ถา่ยภาพและเลน่ดภูาพ (น.388) เพือ่ตรวจสอบผลการปรับ
 หากผลการถา่ยภาพทีอ่อกมามกีารโฟกสัดา้นหนา้จดุเป้าหมาย ใหป้รับ
ไปทาง “+: ” หากมกีารโฟกัสดา้นหลังจดุเป้าหมาย ใหป้รับไปทาง 
“-: ”

 ทําการปรับซ้ําหากจําเป็น

เลนสท์างยาวโฟกสัเดยีว

เลนสซู์ม
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เมือ่ [  ลบท ัง้หมด] ปรากฏขึน้ทางดา้นลา่งของหนา้จอ การกดปุ่ ม <L> 
จะลา้งการปรับคา่สําหรับ [1:คา่เดยีวทกุเลนส]์ และ [2:คา่แยกแตล่ะเลนส]์ 
ทัง้หมด

ลบการปรบัละเอยีด AF ท ัง้หมด

เมือ่ถา่ยภาพโดยใชช้ว่งกลาง (ความยาวโฟกสั) ของเลนสซ์มู จดุโฟกสัในการโฟกสั
อัตโนมัตจิะถกูแกไ้ขโดยอัตโนมัตใิหส้อดคลอ้งกบัการปรับคา่สําหรับชว่งมมุกวา้งและ
ชว่งถา่ยภาพระยะไกล แมว้า่จะปรับเฉพาะชว่งมมุกวา้งหรอืชว่งถา่ยภาพระยะไกล การ
แกไ้ขยงัคงเป็นไปโดยอตัโนมัตสํิาหรับชว่งกลาง

ขอ้ควรระวงัสาํหรบัการปรบัละเอยีด AF

 จดุโฟกสัในการโฟกสัอตัโนมตัจิะแตกตา่งกนัเล็กนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพของวตัถ ุ
ความสวา่ง ตําแหน่งการซมู และสภาวะการถา่ยภาพอืน่ๆ ดงันัน้ แมว้า่คณุจะทํา
การปรับละเอยีด AF ก็อาจยงัคงไมไ่ดก้ารโฟกสัในตําแหน่งทีเ่หมาะสม

 การปรับคา่หนึง่ระดับจะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัคา่รรูับแสงกวา้งสดุของเลนส ์ให ้
ทําการปรับคา่ ถา่ยภาพ และตรวจสอบโฟกสัซํ้าๆ เพือ่ปรับจุดโฟกสัในการโฟกสั
อตัโนมัติ

 การปรับคา่จะไมถ่กูปรับใชก้บัการโฟกสัอัตโนมัตริะหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live 
View หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 การปรับคา่จะยงัคงอยูแ่มว้า่คณุจะเลอืก [8: ลบการต ัง้คา่ระบบสว่นตวั(C.Fn)
ท ัง้หมด] (น.468) อยา่งไรก็ตาม การตัง้คา่นีจ้ะเปลีย่นเป็น [0:ไมใ่ชง้าน]

ขอ้ควรทราบเกีย่วกบัการปรบัละเอยีด AF

 การปรับคา่ในสถานทีจ่รงิทีค่ณุจะถา่ยภาพเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุ ซึง่จะทําใหก้ารปรับคา่
แมน่ยํามากขึน้

 แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งเมือ่ทําการปรับคา่
 สําหรับการปรับคา่ แนะนําใหถ้า่ยภาพโดยใชค้ณุภาพในการบันทกึภาพเป็น 73
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คณุสามารถกําหนดฟังกช์ัน่ทีใ่ชบ้อ่ยไปยังปุ่ มหรอืปุ่ มหมนุของกลอ้งไดต้ามความ
ตอ้งการเพือ่ใหง้า่ยตอ่การใชง้าน

1 เลอืก [C.Fn III: การใชง้าน/อืน่ๆ]
 ภายใตแ้ถบ [8] เลอืก [C.Fn III: 
การใชง้าน/อืน่ๆ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [4: ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง]
 หนา้จอตัง้คา่การควบคมุดว้ยตนเองจะ
ปรากฏขึน้

3 เลอืกปุ่ มหรอืปุ่ มหมนุของกลอ้ง
 เลอืกปุ่ มหรอืปุ่ มหมนุของกลอ้ง จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

 ชือ่ของตัวควบคมุกลอ้งและฟังกช์ัน่ที่
กําหนดไดจ้ะแสดงขึน้มา

 แผนภาพทางดา้นซา้ยจะแสดงตําแหน่ง
ของปุ่ มหรอืปุ่ มหมนุทีเ่ลอืก

4 กาํหนดฟงักช์ ัน่
 เลอืกฟังกช์ัน่ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

5 ออกจากการต ัง้คา่
 เมือ่คณุกด <0> เพือ่ออกจากการตัง้คา่ 
หนา้จอในขัน้ตอนที ่3 จะปรากฏขึน้อกีครัง้

 กดปุ่ ม <M> เพือ่ออก

8: ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเองN

ดว้ยหนา้จอในขัน้ตอนที ่3 ทีแ่สดงขึน้ คณุสามารถกดปุ่ ม <L> เพือ่ยอ้นการตัง้คา่
การควบคมุดว้ยตนเองกลับไปคา่เริม่ตน้ โปรดทราบวา่การตัง้คา่ [8C.Fn III-4: 
ต ัง้การควบคุมดว้ยตนเอง] จะไมถ่กูยกเลกิแมว้า่คณุจะเลอืก [8: ลบการต ัง้คา่
ระบบสว่นตวั(C.Fn)ท ัง้หมด]
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ฟงักช์ ัน่ทีส่ามารถกาํหนดไปยงัตวัควบคมุกลอ้ง

ฟงักช์ ัน่ หนา้

เร ิม่วดัแสงและ AF

500

k k k

หยดุ AF k k

ONE SHOT z AI SERVO/SERVO k k

เลอืกจดุ AF โดยตรง

หยดุ Servo AF ภาพเคลือ่นไหว

เร ิม่วดัแสง

501

k

ล็อค AE/ล็อคแฟลช FE k k

ล็อค AE (กดแช)่ k k

ล็อค AE k k

ล็อค AE (ขณะกดปุ่ มคา้งไว)้ k

ล็อคแฟลช FE

502

k k

ต ัง้ความไวแสง ISO (กดแช ่หมนุ ) k k

ชดเชยแสง (กดแช ่หมนุ ) k k

ชดเชยระดบัแสงแฟลช

ต ัง้ความเร็วชตัเตอรใ์นโหมด M

ต ัง้คา่รรูบัแสงในโหมด M

คณุภาพของภาพ

503รปูแบบภาพ

เลอืกสมดลุแสงขาว

เช็คระยะชดัลกึ

503เร ิม่ใชง้านระบบป้องกนัภาพส ัน่ IS

แสดงเมนู

ต ัง้คา่ระบบแฟลช

504ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi

ไมม่หีนา้ที ่(ไมใ่ชง้าน) k k

ระ
ด◌บั
แส
ง

กา
รท
◌าํง
าน

ภา
พ
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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

k k k

< > หมายถงึ “ปุ่ มหยดุ AF” บนเลนสถ์า่ยภาพไกลชว่งพเิศษทีม่รีะบบลดภาพสัน่
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เมือ่คณุกดปุ่ มทีกํ่าหนดฟังกช์ัน่นีไ้ว ้จะเริม่ดําเนนิการวัดแสงและโฟกสัอตัโนมตัิ

AF จะหยดุลงเมือ่คณุกดปุ่ มทีกํ่าหนดฟังกช์ัน่นีค้า้งไว ้มปีระโยชนเ์มือ่คณุตอ้งการ
หยดุ AF ขณะใช ้AI Servo AF

คณุสามารถเปลีย่นการทํางานของ AF ได ้ในโหมด AF ครัง้เดยีว เมือ่คณุกดปุ่ ม
ทีกํ่าหนดใหเ้ป็นฟังกช์ัน่นี ้กลอ้งจะสลับไปยังโหมด AI Servo AF/Servo AF 
หากคณุกดปุ่ มในโหมด AI Servo AF/Servo AF กลอ้งจะเปลีย่นเป็นโหมด AF 
ครัง้เดยีว มปีระโยชนเ์มือ่คณุตอ้งการสลบัระหวา่ง AF ครัง้เดยีวและ AI Servo AF/
Servo AF สําหรับวัตถทุีห่ยดุและขยับตลอดเวลา

เมือ่ใชง้านระยะเวลาวัดแสง คณุสามารถเลอืกจดุ AF โดยตรงดว้ยปุ่ ม <9> 
โดยไมต่อ้งกดปุ่ ม <S> หรอื <B>

ในขณะที ่Servo AF ภาพเคลือ่นไหวกําลังทํางาน การกดปุ่ ม <0> จะหยดุ AF 
ชัว่คราว กดปุ่ มนัน้อกีครัง้เพือ่กลับมาใช ้Servo AF ภาพเคลือ่นไหวตอ่

โฟกสัอตัโนมตั ิ

: เร ิม่วดัแสงและ AF

: หยดุ AF

: ONE SHOT z AI SERVO/SERVO

: เลอืกจดุ AF โดยตรง

: หยดุ Servo AF ภาพเคลือ่นไหว

ฟังกช์ัน่นีจ้ะไมทํ่างานในระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View หากตัง้คา่ลดจุดรบกวน
ถา่ยหลายภาพไว ้
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เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ จะทําการวดัคา่แสง (ไมทํ่าการโฟกสัอตัโนมตั)ิ

เมือ่คณุกดปุ่ มทีกํ่าหนดเป็นฟังกช์ัน่นี ้คณุสามารถล็อคคา่แสง (ล็อค AE) ไดใ้น
ขณะทีใ่ชง้านระยะเวลาวดัแสง มปีระโยชนเ์มือ่คณุตอ้งการตัง้คา่โฟกสัและคา่แสง
แยกกนั
สําหรับการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช การกดปุ่ มทีกํ่าหนดฟังกช์ัน่นีจ้ะยงิแฟลชนํา
และจดจํากําลังแฟลชทีจํ่าเป็น (ล็อคแฟลช FE)

เมือ่คณุกดปุ่ มทีกํ่าหนดเป็นฟังกช์ัน่นี ้คณุสามารถล็อคคา่แสง (ล็อค AE) ไดใ้น
ขณะทีใ่ชง้านระยะเวลาวดัแสง มปีระโยชนเ์มือ่คณุตอ้งการตัง้คา่โฟกสัและคา่แสง
แยกกนั

คา่แสงจะถกูล็อค (ล็อค AE ) ในขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไว ้

เมือ่คณุกดปุ่ มทีกํ่าหนดดว้ยฟังกช์ัน่นี ้คณุจะสามารถล็อคคา่ระดับแสง (ล็อค AE) 
ได ้การล็อค AE จะยังคงอยูจ่นกวา่คณุจะกดปุ่ มนัน้อกีครัง้ มปีระโยชนเ์มือ่คณุ
ตอ้งการตัง้คา่โฟกสัและคา่แสงแยกกัน หรอืถา่ยภาพหลายภาพดว้ยการกําหนด
คา่แสงเดยีวกัน

ระดบัแสง

: เร ิม่วดัแสง

: ล็อค AE/ล็อคแฟลช FE

: ล็อค AE

: ล็อค AE (ขณะกดปุ่ มคา้งไว)้

: ล็อค AE (กดแช)่
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สําหรับการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช การกดปุ่ มทีกํ่าหนดฟังกช์ัน่นีจ้ะยงิแฟลชนํา
และจดจํากําลังแฟลชทีจํ่าเป็น (ล็อคแฟลช FE)

คณุสามารถตัง้คา่ความไวแสง ISO ไดโ้ดยการกดปุ่ มทีกํ่าหนดฟังกช์ัน่นีค้า้งไว ้
แลว้หมนุปุ่ ม <6> (ใชไ้ดก้บัการถา่ยภาพนิง่เทา่นัน้) หากใชก้ารควบคมุนี้
เมือ่ตัง้คา่ ISO อตัโนมตัไิว ้คณุจะสามารถตัง้คา่ความไวแสง ISO ไดด้ว้ยตนเอง 
เมือ่ระยะเวลาวัดแสง (0) สิน้สดุลง ISO อัตโนมัตจิะถกูคนืคา่ หากคณุใช ้
ฟังกช์ัน่นีใ้นโหมด <a> คณุจะสามารถปรับคา่แสงกบัความไวแสง ISO ในขณะ
ทียั่งคงความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รูรับแสงปัจจบุันไว ้

คณุสามารถตัง้คา่การชดเชยแสงไดโ้ดยการหมนุปุ่ ม <6> ในขณะทีก่ดปุ่ ม
ทีกํ่าหนดฟังกช์ัน่นีค้า้งไว ้มปีระโยชนเ์มือ่คณุตอ้งการตัง้คา่การชดเชยแสงใน 
<a> การตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเองโดยตัง้คา่ ISO อตัโนมัตไิว ้

คณุสามารถตัง้คา่ปรมิาณการชดเชยแสงในขณะทีด่ตูัวแสดงระดับคา่แสงในชอ่ง
มองภาพหรอืบนแผง LCD ไดโ้ดยการกดปุ่ ม <0>

เมือ่ใช ้<a> การตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง คณุสามารถตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร์
ดว้ยปุ่ ม <6> หรอื <5>

เมือ่ใช ้<a> การตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง คณุสามารถตัง้คา่รูรับแสงดว้ยปุ่ ม 
<5> หรอื <6>

: ล็อคแฟลช FE

: ต ัง้ความไวแสง ISO (กดแช ่หมนุ )

: ชดเชยแสง (กดแช ่หมุน )

: ชดเชยระดบัแสงแฟลช

: ต ัง้ความเร็วชตัเตอรใ์นโหมด M

: ต ัง้คา่รูรบัแสงในโหมด M
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กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงหนา้จอการตัง้คา่คณุภาพในการบันทกึ (น.162) บนจอ 
LCD

กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงหนา้จอการเลอืกรูปแบบภาพ (น.176) บนจอ LCD

กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงหนา้จอการตัง้คา่สมดลุแสงขาว (น.185) บนจอ LCD

เมือ่คณุกดปุ่ มการเชค็ระยะชดัลกึหรอื <0> คา่รรัูบแสงจะหยดุและคณุจะ
สามารถตรวจสอบระยะชดัลกึ (น.240) ได ้

เมือ่ปรับสวติซ ์IS ของเลนสไ์ปที ่<1> หากคณุกดปุ่ มเชค็ระยะชดัลกึหรอื
ปุ่ มหยดุ AF ของเลนส ์ระบบป้องกนัภาพสัน่จะทํางาน

กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงเมนูบนจอ LCD

ภาพ

: คณุภาพของภาพ

: รปูแบบภาพ

: เลอืกสมดลุแสงขาว

การใชง้าน

: เช็คระยะชดัลกึ

: เร ิม่ใชง้านระบบป้องกนัภาพส ัน่ IS

: แสดงเมนู
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กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงหนา้จอตัง้คา่ระบบแฟลช (น.283)

กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงหนา้จอตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย (น.540)

ใชก้ารตัง้คา่นีเ้มือ่คณุไมต่อ้งการกําหนดฟังกช์ัน่ไปยังปุ่ มใดๆ

: ต ัง้คา่ระบบแฟลช

: ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi

: ไมม่หีนา้ที ่(ไมใ่ชง้าน)
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ภายใตแ้ถบเมนูสว่นตัว คณุสามารถบันทกึรายการเมนูและการตัง้คา่ระบบสว่นตัว
ทีค่ณุสามารถปรับเปลีย่นการตัง้คา่ไดอ้ยูเ่สมอ คณุสามารถตัง้ชือ่และบันทกึแถบ
เมนูและกดปุ่ ม <M> เพือ่แสดงแถบเมนูสว่นตัวกอ่น

1 เลอืก [เพิม่แถบเมนูสว่นตวั]
 ภายใตแ้ถบ [9] ใหเ้ลอืก [เพิม่แถบ
เมนสูว่นตวั] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ตกลง]
 แถบ [MY MENU1] ถกูสรา้งขึน้แลว้
 คณุสามารถสรา้งแถบเมนูสว่นตวัไดม้ากถงึ
หา้แถบ โดยทําซ้ําขัน้ตอนที ่1 และ 2

1 เลอืก [กาํหนดคา่: MY MENU*]
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืก [กาํหนด
คา่: MY MENU*] (แถบสําหรับบนัทกึ
รายการเมนู) จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 การบนัทกึเมนสูว่นตวัN

การสรา้งและการเพิม่แถบเมนสูว่นตวั

การบนัทกึรายการเมนูในแถบเมนูสว่นตวั
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3 การบนัทกึเมนูสว่นตวัN

2 เลอืก [รายการทีบ่นัทกึในเมนสูว่นตวั]

3 บนัทกึรายการทีต่อ้งการ
 เลอืกตัวเลอืกทีจ่ะตัง้คา่ 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> เพือ่ปรับเปลีย่น
ลําดับ แลว้กดปุ่ ม <0>

 ลบรายการทีเ่ลอืก / ลบทกุรายการในแถบ
คณุสามารถลบรายการทีบ่ันทกึรายการใดก็ได ้[ลบรายการทีเ่ลอืก] จะลบ
ทลีะรายการ และ [ลบทกุรายการในแถบ] จะลบทกุรายการทีบ่ันทกึภายใต ้
แถบนัน้

การต ัง้คา่แถบเมนสูว่นตวั



507

3 การบันทกึเมนูสว่นตัวN

 ลบแถบ
คณุสามารถลบแถบเมนูสว่นตัวทีกํ่าลังแสดงอยูไ่ด ้เลอืก [ลบแถบ] เพือ่ลบ
แถบ [MY MENU*]

 เปลีย่นชือ่แถบ
คณุสามารถเปลีย่นชือ่แถบเมนูสว่นตัวจาก [MY MENU*] ได ้

1 เลอืก [เปลีย่นชือ่แถบ]

2 ป้อนขอ้ความ
 กดปุ่ ม <L> เพือ่ลบอักขระทีไ่มจํ่าเป็น
 ใชปุ้่ ม <9> หรอื <5> <6> 
เพือ่เลือ่น n และเลอืกอกัขระทีต่อ้งการ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0> เพือ่ป้อนอักขระ

 คณุสามารถเปลีย่นโหมดการป้อนขอ้มลู
โดยการเลอืก [Aaz1@]

 คณุสามารถใสไ่ดถ้งึ 16 อกัขระ
 ในการยกเลกิการใสข่อ้ความ ใหก้ดปุ่ ม 

<B> จากนัน้เลอืก [ตกลง]

3 ออกจากการต ัง้คา่
 หลังจากป้อนขอ้ความ กดปุ่ ม <M> 
จากนัน้เลอืก [ตกลง]

 บนัทกึชือ่ทีต่ัง้เรยีบรอ้ยแลว้

โหมดการป้อนขอ้มลู

หากคณุไมส่ามารถป้อนขอ้ความในขัน้ตอนที ่2 ใหก้ดปุ่ ม <Q> แลว้ใชแ้ผงอักขระ
เมือ่กรอบสฟ้ีาปรากฏ
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คณุสามารถลบแถบเมนูสว่นตัวทีส่รา้งขึน้
ทัง้หมดหรอืลบรายการเมนูสว่นตัวทีบ่ันทกึ
ไวใ้นแถบเหลา่นัน้

 ลบแถบเมนูสว่นตวัท ัง้หมด
คณุสามารถลบแถบเมนูสว่นตัวทัง้หมดทีค่ณุสรา้งไว ้เมือ่คณุเลอืก [ลบแถบ
เมนูสว่นตวัท ัง้หมด] ทกุแถบตัง้แต ่[MY MENU1] ถงึ [MY MENU5] จะ
ถกูลบและแถบ [9] จะคนืสูค่า่เริม่ตน้

 ลบทกุรายการ
คณุสามารถลบทกุรายการทีบ่นัทกึในแถบ [MY MENU1] ถงึ [MY MENU5] 
แถบจะยังคงอยู ่เมือ่เลอืก [ลบทกุรายการ] ทกุรายการทีบ่ันทกึในแถบที่
สรา้งขึน้จะถกูลบ

การลบแถบเมนูสว่นตวัท ัง้หมด / การลบทกุรายการ

หากคณุทําการ [ลบแถบ] หรอื [ลบแถบเมนูสว่นตวัท ัง้หมด] ชือ่ของแถบทีเ่ปลีย่น
ใหมด่ว้ย [เปลีย่นชือ่แถบ] จะถูกลบเชน่กนั



509

3 การบันทกึเมนูสว่นตัวN

คณุสามารถเลอืก [การแสดงเมน]ู เพือ่ตัง้คา่
หนา้จอเมนูทีป่รากฏขึน้มาเป็นหนา้จอแรกเมือ่
คณุกดปุ่ ม <M>

 แสดงแบบปกติ
แสดงหนา้จอเมนูสดุทา้ยทีแ่สดง

 แสดงจากแถบเมนูสว่นตวั
แสดงดว้ยแถบ [9] ทีเ่ลอืก

 แสดงแถบเมนสูว่นตวัเทา่น ัน้
เฉพาะแถบ [9] เทา่นัน้ทีจ่ะแสดง (แถบ z, 3, 5 และ 8 จะไมแ่สดงขึน้)

การต ัง้คา่การแสดงเมนู
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คณุสามารถบันทกึการตัง้คา่กลอ้งปัจจบุัน เชน่ ฟังกช์ัน่การถา่ยภาพ ฟังกช์ัน่ของ
เมนู และการตัง้คา่ระบบสว่นตวั เป็นแบบตัง้โหมดถา่ยภาพเองในตําแหน่ง <w> 
และ <x> ของปุ่ มโหมด

1 เลอืก [ต ัง้โหมดถา่ยภาพเอง (C1, C2)]
 ภายใตแ้ถบ [55] เลอืก [ต ัง้โหมดถา่ย
ภาพเอง (C1, C2)] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [บนัทกึ]

3 บนัทกึรายการทีต่อ้งการ
 เลอืกการตัง้โหมดถา่ยภาพเองทีจ่ะบันทกึ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เลอืก [ตกลง] ในกลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยัน
 การตัง้คา่กลอ้ง (น.511) จะถกูบันทกึใน
ตําแหน่ง C* ของปุ่ มโหมด

หากคณุเปลีย่นการตัง้คา่ในขณะทีถ่า่ยภาพในโหมด <w> หรอื <x> การ
ตัง้โหมดถา่ยภาพเองทีเ่กีย่วขอ้งจะถกูปรับปรงุโดยอตัโนมัตติามการตัง้คา่ที่
เปลีย่นแปลงไป (ปรับปรงุอัตโนมัต)ิ หากตอ้งการใชง้านการปรับปรงุอตัโนมัต ิ
ใหต้ัง้คา่ [ปรบัปรงุคา่อตัโนฯ] เป็น [ใชง้าน] ในขัน้ตอนที ่2

หากคณุเลอืก [ลบคา่ทีบ่นัทกึ] ในขัน้ตอนที ่2 การตัง้คา่ของโหมดนัน้ๆ จะ
สามารถยอ้นกลับไปเป็นคา่เริม่ตน้ทีไ่มม่กีารบนัทกึตัง้โหมดถา่ยภาพเองไว ้

w: การบนัทกึคา่การต ัง้โหมดถา่ยภาพเองN

การอพัเดทคา่ทีบ่นัทกึไวโ้ดยอตัโนมตั ิ

การยกเลกิต ัง้โหมดถา่ยภาพเองทีบ่นัทกึ
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w: การบนัทกึคา่การตัง้โหมดถา่ยภาพเองN

 การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ในการถา่ยภาพ
โหมดถา่ยภาพ, ความเร็วชตัเตอร,์ คา่รรูับแสง, ความไวแสง ISO, การทํางาน
ของ AF, โหมดเลอืกพืน้ที ่AF, จดุ AF, โหมดขับเคลือ่น, โหมดวดัแสง, 
ปรมิาณการชดเชยแสง, ระดับ AEB, ปรมิาณการชดเชยระดบัแสงแฟลช

 ฟงักช์ ัน่ของเมนู

[z1] คณุภาพของภาพ, ระยะเวลาแสดงภาพ, ลั่นชตัเตอรข์ณะไมม่กีารด์, 
แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส,์ MF อเิล็กทรอนกิสสํ์าหรับเลนส,์ 
สอ่งแสงไฟแฟลช, วัดแสงแฟลช E-TTL II, ความเร็วซงิคแ์ฟลชใน
โหมด Av

[z2] ชดเชยแสง/AEB, zการตัง้คา่ความไวแสง ISO, ปรับแสงเหมาะสม
อตัโนมัต,ิ สมดลุแสงขาว, สมดลุแสงขาวกําหนดเอง, ปรับ/ครอ่ม
แสงขาว, พกิดัสี

[z3] รปูแบบภาพ, ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน, ลดจดุรบกวน
จากความไวแสง ISO สงู, เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง, ถา่ยภาพซอ้น 
(การตัง้คา่), โหมด HDR (การตัง้คา่)

[z4] ตัง้ชว่งเวลาถา่ย, ตัง้เวลาคา้งชตัเตอร,์ ถา่ยลดแสงวบูวาบ, ถา่ยภาพ
โดยล็อคกระจกขึน้, อตัราสว่นภาพ, ถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW

[z5 (ถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW)]
วธิโีฟกสัอัตโนมัต,ิ ชตัเตอรแ์บบแตะ, ระยะเวลาวดัแสง, ตาราง, 
จําลองระดับแสง, ถา่ยภาพ LV แบบเงยีบ

[z1 (ถา่ยภาพเคลือ่นไหว)]
ขนาดการบันทกึภาพเคลือ่นไหว คณุภาพของภาพ การบนัทกึเสยีง 
การแกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพ การแกไ้ขความคลาดส ีMF 
อเิล็กทรอนกิสสํ์าหรับเลนส์

การต ัง้คา่ทีจ่ะบนัทกึ

การตัง้คา่เมนูสว่นตวัจะไมถ่กูบันทกึภายใตก้ารตัง้โหมดถา่ยภาพเอง

แมใ้นโหมด <w> และ <x> คณุยงัคงสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ฟังกช์ัน่การถ่าย
ภาพและการตัง้คา่เมนูได ้
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w: การบนัทกึคา่การตัง้โหมดถา่ยภาพเองN

[z2 (ถา่ยภาพเคลือ่นไหว)]
การชดเชยแสง kการตัง้คา่ความไวแสง ISO ปรับแสงเหมาะสม
อตัโนมัต ิสมดลุแสงขาว สมดลุแสงขาวกําหนดเอง ปรับเลือ่น
สมดลุแสงขาว

[z4 (ถา่ยภาพเคลือ่นไหว)]
Servo AF ภาพเคลือ่นไหว, วธิโีฟกสัอัตโนมัต,ิ ความไวตดิตาม 
Movie Servo AF, ความเร็วของ Movie Servo AF, ระยะเวลาวัดแสง, 
ตาราง, หนา้ทีปุ่่ ม V

[z5 (ถา่ยภาพเคลือ่นไหว)]
ถา่ย video snapshot, วดีโีอไทมแ์ลปส ์(การตัง้คา่), ดจิติอล IS 
ภาพเคลือ่นไหว, รโีมทคอนโทรล

[x2]สไลดโ์ชว ์(การตัง้คา่), ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6
[x3] เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน, แสดงจุด AF, ตารางดภูาพ, ฮสิโตแกรม, 

ขยายภาพ (ประมาณ)
[51] หมายเลขไฟลภ์าพ, หมนุภาพอตัโนมตัิ
[52] ปิดสวติชอ์ตัโนมัต,ิ ความสวา่งจอ LCD, ปุ่ ม ปิด/เปิด LCD, การแสดง

ชอ่งมองภาพ
[53] ขนาดอกัษรวธิใีช ้
[54] แบบสมัผัส, เสยีงเตอืน, ทํางานอตัโนมัต,ิ เลอืกการแสดงผลโดยปุ่ ม 

z/การแสดงผล LV โดยปุ่ มz, ล็อคหลายหนา้ที่
[81] C.Fn I

ระดบัขัน้ในการตัง้คา่ระดบัแสง, ระดบัขัน้ในการตัง้คา่ความไวแสง ISO, 
ยกเลกิถา่ยครอ่มอัตโนมัต,ิ ลําดบัถา่ยครอ่ม, จํานวนภาพถา่ยครอ่ม, เลือ่น
คา่เอง, ยกเลกิชดเชยแสงอตัโนมตั,ิ โหมดวดัแสง, ล็อค AE หลงัโฟกสั
C.Fn II
ความไวตดิตาม, เพิม่/ลดความไวตดิตาม, เปลีย่นจดุ AF อัตโนมัต,ิ 
ระบคุา่ Al servo ของภาพแรก, ระบคุา่ Al servo ของภาพสอง, 
เปิดแสงไฟชว่ยปรับโฟกสั, ระบบขบัเคลือ่นเลนสเ์มือ่ปรับ AF ไมไ่ด,้ 
ระบโุหมดเลอืกพืน้ที ่AF, วธิเีลอืกพืน้ที ่AF, จดุ AF ตามแนวภาพ, 
จดุ AF เริม่ตน้  AI Servo AF, เลอืกจดุ AF อตัโนมัต:ิ ตดิตามส,ี 
การเคลือ่นไหวเมือ่เลอืกจดุ AF, แสดงจดุ AF ระหวา่งปรับโฟกสั, 
แสดงแสงสวา่งในชอ่งมองภาพ, ปรับละเอยีด AF (ไมร่วมการปรับคา่)
C.Fn III
ทศิทางปุ่ มหมนุขณะตัง้คา่ Tv/Av, หดเลนสก์ลับเมือ่ปิดกลอ้ง, 
ตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง
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15
อา้งองิ

บทนีจ้ะใหข้อ้มลูอา้งองิเกีย่วกบัอปุกรณ์เสรมิระบบ คณุสมบตัิ
ของกลอ้ง ฯลฯ

การรบัรองโลโก้
เลอืก [55: รบัรองการแสดงโลโก]้ และกดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงโลโก ้
ตา่งๆ ทีก่ลอ้งมกีารรับรอง โลโกท้ีม่กีารรับรองอืน่ๆ สามารถพบไดใ้นคูม่อื
การใชง้านนี้ บนตวักลอ้ง และบนบรรจุภณัฑข์องกลอ้ง
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แผนผงัระบบอปุกรณ์

Macro Ring Lite 
MR-14EX II 

ST-E2 
 

Macro Twin Lite 
MT-24EX 

270EX II ST-E3-RT 
 

600EX II-RT 430EX III-RT/ 
430EX III 

ตัวขยายกําลัง
ชอ่งมองภาพ 
รุน่ EP-EX15

กรอบยาง Eb

เลนสป์รับแก ้
สายตา ซรีีส่ ์E

ชอ่งมองปรบัมมุ C

ผา้ปกป้อง 
PC-E1

สายคลอ้งมอื E2

อปุกรณ์เสรมิ
ทีใ่ชก้บักลอ้ง

ยางครอบชอ่ง
มองภาพ Eb

สายคลอ้งคอ

แบตเตอรีแ่พ็ค
รุน่ LP-E6N*1

อะแดปเตอร์
ไฟฟ้า AC

รุน่ AC-E6N*2

อปุกรณต์อ่ไฟ DC
รุน่ DR-E6*2

กลกัแบตเตอรี่
รุน่ BGM-E21L

สําหรับ LP-E6N/LP-E6
(ตดิอยูก่บั BG-E21)

แทน่ชารจ์แบตเตอรีใ่น
รถยนต ์รุน่ CBC-E6

กริ๊ปแบตเตอรี่
รุน่ BG-E21

สายแบตเตอรี่
ในรถยนต์
รุน่ CB-570

แทน่ชารจ์แบตเตอรี่
รุน่ LC-E6E
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แผนผังระบบอปุกรณ์

ไมโครโฟนสเตอรโิอ
แบบทศิทาง
รุน่ DM-E1

ตัวควบคมุ
รโีมทตัง้เวลา
รุน่ TC-80N3

รโีมทสวติซ์
รุน่ RS-80N3

ตวัควบคมุแบบ
ไรส้าย รุน่ LC-5

รโีมทคอนโทรล
รุน่ RC-6

รโีมทคอนโทรล
แบบไรส้าย
รุน่ BR-E1

เลนส ์EF

สาย HDMI
รุน่ HTC-100 (2.9 ม./9.5 ฟตุ)

สายเชือ่มตอ่
รุน่ IFC-400PCU (1.3 ม./4.3 ฟตุ)

สายเชือ่มตอ่ 
รุน่ IFC-200U (1.9 ม./6.2 ฟตุ)

สายเชือ่มตอ่ 
รุน่ IFC-500U (4.7 ม./15.4 ฟตุ)

TV/มอนเิตอร์

Connect Station
รุน่ CS100

พอรต์ USB

ตัวอา่นการด์เมมโมรีก่ารด์
SD/SDHC/SDXC

ชอ่งเสยีบการด์

คอมพวิเตอร์

*1: ยังสามารถใชแ้บตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6
*2: ยังสามารถใชช้ดุอะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC รุน่ ACK-E6
ความยาวสายทัง้หมดทีร่ะบเุป็นคา่โดยประมาณ
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คณุสามารถตรวจสอบสถานะของแบตเตอรีท่ีกํ่าลังใชง้านไดบ้นจอ LCD แบตเตอรี่
แพ็ค รุน่LP-E6N/LP-E6 แตล่ะกอ้นมหีมายเลขผลติภณัฑท์ีแ่ตกตา่งกนั และคณุ
สามารถบันทกึแบตเตอรีห่ลายกอ้นเขา้กบักลอ้งได ้เมือ่คณุใชค้ณุสมบัตนิี ้คณุจะ
สามารถตรวจสอบประจทุีเ่หลอือยูโ่ดยประมาณและประวตักิารใชง้านของแบตเตอรี่
ทีบ่ันทกึได ้

เลอืก [ขอ้มลูแบตเตอรี]่
 ภายใตแ้ท็บ [54] เลอืก [ขอ้มลู
แบตเตอรี]่ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หนา้จอขอ้มลูแบตเตอรีจ่ะปรากฏขึน้

3 การตรวจสอบขอ้มลูแบตเตอรี่

รุน่แบตเตอรีห่รอืพลงังานจากปลั๊กไฟภายในบา้น
ทีใ่ช ้

ตัวแสดงระดับแบตเตอรี ่(น.48) จะแสดงขึน้พรอ้ม
กบัระดบัแบตเตอรีท่ีเ่หลอืทีแ่สดงเพิม่ขึน้ทลีะ 1%

จํานวนภาพทีถ่า่ยดว้ยแบตเตอรีปั่จจุบัน ตัวเลขจะ
เริม่ใหมห่ากชารจ์แบตเตอรี่

ระดับประสทิธภิาพในการชารจ์ของแบตเตอรีจ่ะ
แสดงเป็นสามระดับ

   (สเีขยีว) : ประสทิธภิาพในการชารจ์ของ
แบตเตอรีด่ี

   (สเีขยีว) : ประสทิธภิาพในการชารจ์ของ
แบตเตอรีล่ดลงเล็กนอ้ย

   (สแีดง)  : แนะนําใหซ้ือ้แบตเตอรีใ่หม่

ตําแหน่งของแบตเตอรี่

แนะนําใหใ้ชแ้บตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N/LP-E6 แทข้องแคนนอน หากคณุใชแ้บตเตอรี่
ทีไ่มใ่ชผ้ลติภณัฑข์องแทข้องแคนนอน กลอ้งอาจไมส่ามารถทํางานไดอ้ยา่งเต็ม
ประสทิธภิาพหรอืทํางานผดิปกติ

 ตวันับชตัเตอรค์อืจํานวนของภาพนิง่ทีถ่า่ย (ไมนั่บการถา่ยภาพเคลือ่นไหว)
 ขอ้มลูแบตเตอรีจ่ะแสดงขึน้เชน่กนัเมือ่ใชแ้บตเตอรีก่ริ๊ป รุน่ BG-E21 (แยกจําหน่าย)
 หากมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดของการสือ่สารกบัแบตเตอรีแ่สดงขึน้มา ใหป้ฏบัิติ
ตามคําแนะนําจากขอ้ความ
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3 การตรวจสอบขอ้มลูแบตเตอรี่

คณุสามารถบันทกึแบตเตอรี ่รุน่ LP-E6N/LP-E6 ขา้กบักลอ้งไดม้ากถงึหกกอ้น 
ในการบันทกึแบตเตอรีห่ลายกอ้นกบักลอ้ง ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนดา้นลา่งกบั
แบตเตอรีแ่ตล่ะกอ้น

1 กดปุ่ ม <B>
 กดปุ่ ม <B> ในหนา้จอขอ้มลูแบตเตอรี่

ทีแ่สดงขึน้
 หนา้จอประวัตแิบตเตอรีจ่ะปรากฏขึน้มา
 หากยังไมไ่ดบ้ันทกึ แบตเตอรีจ่ะเป็นสเีทา

2 เลอืก [บนัทกึ]
 กลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยันจะปรากฏขึน้

3 เลอืก [ตกลง]
 แบตเตอรีจ่ะถกูบันทกึและหนา้จอประวตัิ
แบตเตอรีจ่ะปรากฏขึน้อกีครัง้

 หมายเลขแบตเตอรีท่ีเ่คยเป็นสเีทาจะแสดง
เป็นสขีาว

 กดปุ่ ม <M> หนา้จอขอ้มลูแบตเตอรี่
จะปรากฏขึน้อกีครัง้

การบนัทกึแบตเตอรีเ่ขา้กบักลอ้ง

 หากใชอ้ปุกรณ์เสรมิสําหรับปลั๊กไฟภายในบา้น (แยกจําหน่าย, น.520) จะไม่
สามารถบันทกึแบตเตอรีไ่ด ้

 เมือ่บันทกึแบตเตอรีค่รบหกกอ้นแลว้จะไมส่ามารถเลอืก [บนัทกึ] ได ้ในการลบ
ขอ้มลูแบตเตอรีท่ีไ่มจํ่าเป็น โปรดดหูนา้ 519
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3 การตรวจสอบขอ้มลูแบตเตอรี่

การตดิฉลากหมายเลขผลติภัณฑบ์นแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N/LP-E6 ทีบ่ันทกึ
แตล่ะกอ้น สามารถทําไดส้ะดวกโดยใชป้้ายทีม่จํีาหน่ายท่ัวไป

1 เขยีนหมายเลขผลติภณัฑล์งบนป้าย
 เขยีนหมายเลขผลติภัณฑท์ีแ่สดงบน
หนา้จอประวัตแิบตเตอรีล่งบนป้ายขนาด
ประมาณ 25 มม. x 15 มม. / 1.0 นิว้ x 
0.6 นิว้

2 ถอดแบตเตอรีอ่อกและตดิป้าย
 ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
 เปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรีแ่ละถอด
แบตเตอรีอ่อก

 ตดิป้ายตามทีแ่สดงในภาพประกอบ 
(บนดา้นทีไ่มม่ขีัว้ไฟฟ้า)

 ทําซ้ําขัน้ตอนนีก้บัแบตเตอรีท่กุกอ้นเพือ่
ใหค้ณุสามารถเห็นหมายเลขผลติภัณฑ์
ไดอ้ยา่งงา่ยดาย

การตดิป้ายหมายเลขผลติภณัฑบ์นแบตเตอรี่

หมายเลขผลติภัณฑ์

7c400300

 อยา่ตดิป้ายบนสว่นอืน่นอกเหนือจากทีแ่สดงในภาพประกอบในขัน้ตอนที ่2 มฉิะนัน้ 
ป้ายทีต่ดิผดิทีอ่าจทําใหใ้สแ่บตเตอรีไ่ดย้ากขึน้หรอืทําใหไ้มส่ามารถเปิดกลอ้งได ้

 หากคณุใชแ้บตเตอรีก่ร ิ๊ป รุน่ BG-E21 (แยกจําหน่าย) ป้ายอาจลอกออกเมือ่คณุ
ใสแ่ละถอดแบตเตอรีใ่นกลกัแบตเตอรี ่หากป้ายหลดุลอก ใหต้ดิป้ายใหม่



519

3 การตรวจสอบขอ้มลูแบตเตอรี่

คณุสามารถตรวจสอบประจทุีเ่หลอือยูข่องแบตเตอรี ่(แมไ้มไ่ดใ้สไ่ว)้ และครัง้
สดุทา้ยทีใ่ช ้

หาหมายเลขผลติภณัฑ์
 ดปู้ายหมายเลขผลติภัณฑข์องแบตเตอรี ่
แลว้หาหมายเลขผลติภัณฑบ์นหนา้จอ
ประวัตแิบตเตอรี่

 คณุสามารถตรวจสอบประจทุีเ่หลอือยูแ่ละ
วนัทีท่ีใ่ชค้รัง้ลา่สดุของแบตเตอรีนั่น้

1 เลอืก [ลบขอ้มลู]
 ปฏบิัตติามขัน้ตอนที ่2 ในหนา้ 517 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 วันทีใ่ชล้า่สดุ

ระดับแบตเตอรี่

การลบขอ้มลูแบตเตอรีท่ ีบ่นัทกึไว้
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คณุสามารถเตมิพลังงานใหก้บัตัวกลอ้งโดยตอ่ไฟฟ้าจากเตา้รับภายในบา้นดว้ย
อปุกรณ์ตอ่ไฟ DC รุน่ DR-E6 และอะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC รุน่ AC-E6N (แยก
จําหน่ายทัง้คู)่

1 วางสายไฟลงในชอ่ง
 สอดสายของอปุกรณ์ตอ่ไฟ DC ลงในชอ่ง
อยา่งระมัดระวงัไมใ่หส้ายเสยีหาย

2 ใสอ่ปุกรณ์ตอ่ไฟ DC
 เปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรีแ่ละเปิดฝาปิด
ชอ่งเสยีบสายอปุกรณ์ตอ่ไฟ DC

 ใสอ่ปุกรณ์ตอ่ไฟ DC อยา่งระมดัระวังจน
ลงล็อค และสอดสายผา่นลงไปในชอ่ง

 ปิดฝาครอบ

3 เชือ่มอปุกรณ์ตอ่ไฟ DC เขา้กบั
อะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC
 เสยีบปลั๊กอปุกรณ์ตอ่ไฟ DC เขา้กับ
อะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC ใหแ้น่น

4 เสยีบสายไฟ
 เชือ่มตอ่สายไฟเขา้กับอะแดปเตอรไ์ฟฟ้า 

AC และเสยีบปลั๊กไฟเขา้กับเตา้รับ

5 ปรบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<1> 
(น.47)

การใชพ้ลงังานจากปล ัก๊ไฟภายในบา้น

ชอ่งเสยีบสายไฟกระแสตรง
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การใชพ้ลังงานจากปลั๊กไฟภายในบา้น

 หา้มใชอ้ะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC อืน่นอกเหนือจากรุน่ AC-E6N (แยกจําหน่าย)
 ขณะทีเ่ปิดสวติซเ์ปิด/ปิดอยู ่โปรดอยา่เชือ่มตอ่หรอืถอดการเชือ่มตอ่สายหรอืตัว
เชือ่มตอ่ หรอืถอดสายอปุกรณ์ตอ่ไฟ DC

 หลังใชง้านกลอ้งเสร็จสิน้แลว้ ใหถ้อดปลั๊กไฟออกจากเตา้รับ

สามารถใชช้ดุอะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC รุน่ ACK-E6 ไดเ้ชน่กนั
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เมือ่ตัง้คา่การด์ Eye-Fi ทีม่จํีาหน่ายท่ัวไปจนเสร็จแลว้ คณุสามารถถา่ยโอนภาพ
ทีถ่า่ยไปยงัคอมพวิเตอรไ์ดโ้ดยอตัโนมตั ิหรอือพัโหลดภาพไปยังบรกิารออนไลน์
ผา่นระบบ LAN แบบไรส้ายได ้
การถา่ยโอนภาพเป็นฟังกช์ัน่ของการด์ Eye-Fi สําหรับวธิกีารตดิตัง้และใชง้าน
การด์ Eye-Fi หรอืแกปั้ญหาเกีย่วกับการถา่ยโอนภาพ โปรดดคููม่อืการใชง้าน
การด์ Eye-Fi หรอืตดิตอ่ผูผ้ลติการด์

1 เสยีบการด์ Eye-Fi (น.43)

2 เลอืก [การต ัง้คา่ Eye-Fi]
 ภายใตแ้ท็บ [51] เลอืก [การต ัง้คา่ 

Eye-Fi] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เมนูนีจ้ะปรากฏตอ่เมือ่เสยีบการด์ Eye-Fi 
เขา้กบักลอ้งเทา่นัน้

3 เปิดใชง้านการสง่สญัญาณ Eye-Fi
 เลอืก [การสง่ Eye-Fi] จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 เลอืก [เปิด] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 หากคณุตัง้คา่เป็น [ปิด] จะไมม่กีารสง่
สญัญาณอตัโนมัตแิมว้า่จะเสยีบการด์ 
Eye-Fi อยูก็่ตาม (ไอคอนสถานะการสง่
สญัญาณ I)

H การใชก้ารด์ Eye-Fi

กลอ้งรุน่นีไ้มร่บัประกนัการสนบัสนุนฟงักช์ ัน่การด์ Eye-Fi (รวมถงึการถา่ย
โอนแบบไรส้าย) ในกรณีทีก่ารด์ Eye-Fi มปีญัหา โปรดตรวจสอบกบัผูผ้ลติ
การด์ แจง้ใหท้ราบเพิม่เตมิวา่คณุตอ้งขอรบัการอนุมตัเิพือ่ใชง้านการด์ Eye-Fi 
ในบางประเทศหรอืบางภมูภิาค และจะไมอ่นุญาตใหใ้ชก้ารด์หากไมไ่ดร้บัการ
อนุมตั ิหากไมแ่นใ่จวา่พืน้ทีข่องคุณไดร้บัอนุมตัใิหใ้ชก้ารด์ไดห้รอืไม ่โปรด
ตรวจสอบกบัผูผ้ลติการด์
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H การใชก้ารด์ Eye-Fi

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
ไอคอนใดไอคอนหนึง่ตามลําดับดา้นลา่ง

 สว่นภาพทีถ่า่ยโอนแลว้ [O] จะแสดง
อยูใ่นหนา้จอแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ 
(น.392)

H(สเีทา) ไมเ่ชือ่มตอ่ : ไมม่กีารเชือ่มตอ่กับ Access Point

H(กะพรบิ) กาํลงัเชือ่มตอ่ : กําลังเชือ่มตอ่กับ Access Point

H(สวา่ง) เชือ่มตอ่แลว้ : เชือ่มตอ่กบั Access Point สําเร็จแลว้

H() กาํลงัสง่... : อยูใ่นระหวา่งการโอนภาพไปยัง Access Point

สถานะการสง่สญัญาณ
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H การใชก้ารด์ Eye-Fi

ขอ้ควรระวงัสาํหรบัการใชก้ารด์ Eye-Fi

 ภายใต ้[ต ัง้คา่ Wi-Fi] ของ [51: ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] หากตัง้คา่ [Wi-Fi] 
เป็น [ใชง้าน] การถา่ยโอนภาพดว้ยการด์ Eye-Fi จะไมส่ามารถทําได ้

 หาก “J” แสดงขึน้ หมายถงึมขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ขณะเรยีกขอ้มลูการด์ ใหปิ้ด
และเปิดสวติซก์ลอ้งอกีครัง้

 แมต้ัง้คา่ [การสง่ Eye-Fi] เป็น [ปิด] แตก่ารด์อาจยงัคงสง่สญัญาณ โปรดถอด
การด์ Eye-Fi ออกจากกลอ้งกอ่น ในเขตโรงพยาบาล บนเครือ่งบนิ หรอืสถานที่
อืน่ๆ ซึง่หา้มไมใ่หใ้ชง้านการสง่สญัญาณแบบไรส้าย

 หากการถา่ยโอนภาพไมทํ่างาน โปรดตรวจสอบการด์ Eye-Fi และการตัง้คา่
คอมพวิเตอร ์สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้านของการด์

 การถ่ายโอนภาพอาจใชเ้วลานานขึน้หรอือาจหยดุชะงัก ขึน้อยูก่บัสภาวะการ
เชือ่มตอ่ระบบ LAN แบบไรส้าย

 ฟังกช์ัน่การสง่สญัญาณจะสง่ผลใหแ้ผ่นการด์ Eye-Fi รอ้น
 กลอ้งจะใชพ้ลังงานแบตเตอรีข่องกลอ้งมากขึน้
 ระบบปิดสวติซอ์ตัโนมัตจิะไมทํ่างานขณะถา่ยโอนภาพ
 หากคณุเสยีบการด์ LAN แบบไรส้ายอืน่นอกเหนอืจากการด์ Eye-Fi [51: การ
ต ัง้คา่ Eye-Fi] จะไมป่รากฏขึน้ และไอคอนสถานะการสง่สญัญาณ <H> จะ
ไมป่รากฏขึน้เชน่กนั
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o: ตัง้คา่อัตโนมัต ิ k: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกได ้  : เลอืกไมไ่ด/้ปิดใชง้าน

ตารางแสดงฟงักช์ ัน่ทีใ่ชง้านไดต้ามโหมดถา่ยภาพ

การถา่ยภาพนิง่ (A, C, ถา่ยภาพสรา้งสรรค)์

ฟงักช์ ัน่ A C d s f a F

ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ k
การต ัง้คา่ใหเ้บลอฉากหลงั k
คณุภาพใน
การบนัทกึภาพ

RAW k k k k k k k
JPEG k k k k k k k

อตัราสว่นภาพ k k k k k
ความไวแสง 
ISO

ตัง้คา่โดยอตัโนมัต/ิอตัโนมัติ o o k k k k k
ตัง้คา่เอง k k k k k

รปูแบบภาพ
อตัโนมัติ o o k k k k k
เลอืกดว้ยตนเอง k k k k k

สมดลุแสงขาว

อตัโนมัติ o o k k k k k
ตัง้คา่ลว่งหนา้ k k k k k
กําหนดเอง k k k k k
ตัง้คา่อณุหภมูสิี k k k k k
แกไ้ข/ถา่ยครอ่ม k k k k k

ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ o o k k k k k
ลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู o o k k k k k
ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน k k k k k
เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง k k k k k

แกไ้ขความ
คลาดเคลือ่น
ของเลนส์

การแกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพ o o k k k k k
การแกไ้ขความคลาดสี o o k k k k k
แกไ้ขความคลาดสว่น k k k k k
แกไ้ขการเลีย้วเบน o o k k k k k

ถา่ยลดแสงวูบวาบ*1 o o k k k k k

พกิดัสี
sRGB o o k k k k k
Adobe RGB k k k k k

โฟกสัอตัโนมตั ิ
(การถา่ยภาพ
โดยใชช้อ่ง
มองภาพ)

AF ครัง้เดยีว k k k k k
AI Focus AF o o k k k k k
AI Servo AF k k k k k
โหมดเลอืกพืน้ที ่AF k k k k k k k
เลอืกจดุ AF k k k k k k k
โฟกสัดว้ยตนเอง (MF) k k k k k k k

โฟกสัอตัโนมตั ิ
(การถา่ยภาพ
แบบ Live 
View)

AF ครัง้เดยีว o o k k k k k
Servo AF k k k k k
u+การตดิตาม k k k k k k k
โซนเรยีบ k k k k k k k
AF 1 จดุ Live k k k k k k k
โฟกสัดว้ยตนเอง (MF) k k k k k k k
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ตารางแสดงฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้านไดต้ามโหมดถา่ยภาพ

*1: ตัง้คา่ไดเ้มือ่ถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพเทา่นัน้ (เปิดใชง้าน)
*2: ตัง้คา่ไดเ้มือ่ตัง้เป็น ISO อตัโนมตัเิทา่นัน้
*3: คณุสามารถตัง้ความไวแสงคงทีไ่ดด้ว้ย ISO อตัโนมัติ
*4: ตัง้คา่ไดก้บั [สอ่งแสงไฟแฟลช] ภายใต ้[ควบคุม Speedlite ภายนอก]

ฟงักช์ ัน่ A C d s f a F

การขบัเคลือ่น

ถา่ยภาพเดีย่ว k k k k k k k
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู k k k k k k k
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ k k k k k k k
ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ*1 k k k k k k k
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ*1 k k k k k k k
ตัง้เวลา 10 ว/ิรโีมทคอนโทรล k k k k k k k
ตัง้เวลา 2 ว/ิรโีมทคอนโทรล k k k k k k k
ตัง้เวลา: ตอ่เนือ่ง k k k k k k k

การวดัแสง

วดัแสงประเมนิทัง้ภาพ o o k k k k k
วดัแสงบางสว่น k k k k k
วดัแสงแบบจดุ k k k k k
วดัแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ k k k k k

ระดบัแสง

เลือ่นคา่โปรแกรม k
ชดเชยแสง k k k k*2

AEB k k k k
ล็อค AE k k k k*3

เช็คระยะชดัลกึ k k k k k
ถา่ยภาพ HDR k k k k
ถา่ยภาพซอ้น k k k k k
ตัง้ชว่งเวลาถา่ย*1 k k k k k k
ตัง้เวลาคา้งชตัเตอร์ k
ถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้*1 k k k k k

แฟลชภายนอก

บังคบัใชแ้ฟลช*4 o o k k k k k
ปิดแฟลช*4 k k k k k
ชดเชยระดับแสงแฟลช k k k k k
ล็อคแฟลช FE*1 k k k k k
ตัง้คา่ระบบแฟลช k k k k k
การตัง้คา่ระบบสว่นตัว k k k k k

ฟงักช์ ัน่ GPS k k k k k k k
ถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW k k k k k k k
การควบคมุทนัใจ k k k k k k k
การทํางานแบบสมัผสั k k k k k k k
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ตารางแสดงฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้านไดต้ามโหมดถา่ยภาพ

o: ตัง้คา่อัตโนมัต ิ k: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกได ้  : เลอืกไมไ่ด/้ปิดใชง้าน

การถา่ยภาพนิง่ (8: 2 q 3 5C r)

ฟงักช์ ัน่ 8
2 q 3 5 C r

ความสวา่ง k k k k k k
โทนสี
เอฟเฟคถา่ยแพน k
คณุภาพใน
การบนัทกึภาพ

RAW k k k k k k
JPEG k k k k k k

อตัราสว่นภาพ
ความไวแสง 
ISO

ตัง้คา่โดยอัตโนมัต/ิอัตโนมัติ o o o o o o
ตัง้คา่เอง

รปูแบบภาพ อัตโนมตัิ o o o o o o
เลอืกดว้ยตนเอง

สมดลุแสงขาว

อัตโนมตัิ o o o o o o
ตัง้คา่ลว่งหนา้
กําหนดเอง
ตัง้คา่อณุหภมูสิี
แกไ้ข/ถา่ยครอ่ม

ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ o o o o o o
ลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู o o o o o o
ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน
เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

แกไ้ขความ
คลาดเคลือ่น
ของเลนส์

การแกไ้ขระดบัแสงบรเิวณขอบภาพ o o o o o o
การแกไ้ขความคลาดสี o o o o o o
แกไ้ขความคลาดสว่น o
แกไ้ขการเลีย้วเบน o o o o o o

ถา่ยลดแสงวูบวาบ*1 o o o o o o

พกิดัสี
sRGB o o o o o o
Adobe RGB

โฟกสัอตัโนมตั ิ
(การถา่ยภาพ
โดยใชช้อ่ง
มองภาพ)

AF ครัง้เดยีว o o o
AI Focus AF
AI Servo AF o o o
โหมดเลอืกพืน้ที ่AF k k k k k k
เลอืกจดุ AF k k k k k k
โฟกัสดว้ยตนเอง (MF) k k k k k k

โฟกสัอตัโนมตั ิ
(การถา่ยภาพ
แบบ Live 
View)

AF ครัง้เดยีว o o o
Servo AF o o o
u+การตดิตาม k k k k k
โซนเรยีบ k k k k k o
AF 1 จดุ Live k k k k k
โฟกัสดว้ยตนเอง (MF) k k k k k k
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ตารางแสดงฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้านไดต้ามโหมดถา่ยภาพ

*1: ตัง้คา่ไดเ้มือ่ถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพเทา่นัน้ (เปิดใชง้าน)

ฟงักช์ ัน่
8

2 q 3 5 C r

การขบัเคลือ่น

ถา่ยภาพเดีย่ว k k k k k k

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู k k k k k

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ k k k k k k

ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ*1 k k k k k k

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ*1 k k k k k

ตัง้เวลา 10 ว/ิรโีมทคอนโทรล k k k k k k

ตัง้เวลา 2 ว/ิรโีมทคอนโทรล k k k k k k

ตัง้เวลา: ตอ่เนื่อง k k k k k k

การวดัแสง

วัดแสงประเมนิทัง้ภาพ o o o o o o

วัดแสงบางสว่น

วัดแสงแบบจดุ

วัดแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ

ระดบัแสง

เลือ่นคา่โปรแกรม
ชดเชยแสง

AEB

ล็อค AE

เช็คระยะชดัลกึ

ถา่ยภาพ HDR

ถา่ยภาพซอ้น

ตัง้ชว่งเวลาถา่ย*1 k k k k k k

ตัง้เวลาคา้งชตัเตอร์

ถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้

แฟลช
ภายนอก

บังคับใชแ้ฟลช o o o o o

ปิดแฟลช o

ชดเชยระดบัแสงแฟลช

ล็อคแฟลช FE*1

ตัง้คา่ระบบแฟลช

การตัง้คา่ระบบสว่นตวั

ฟงักช์ ัน่ GPS k k k k k k

ถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW k k k k k k
การควบคมุทนัใจ k k k k k k
การทํางานแบบสมัผสั k k k k k k



530

ตารางแสดงฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้านไดต้ามโหมดถา่ยภาพ

o: ตัง้คา่อัตโนมัต ิ k: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกได ้  : เลอืกไมไ่ด/้ปิดใชง้าน

การถา่ยภาพนิง่ (8: 4 P y 6 F G)

ฟงักช์ ัน่
8

4 P y 6 F G
ความสวา่ง k k k k k
โทนสี k k
เอฟเฟคถา่ยแพน
คณุภาพใน
การบนัทกึภาพ

RAW k k k k
JPEG k k k k k k

อตัราสว่นภาพ
ความไวแสง 
ISO

ตัง้คา่โดยอัตโนมัต/ิอัตโนมัติ o o o o o o
ตัง้คา่เอง

รปูแบบภาพ อัตโนมตัิ o o o o o o
เลอืกดว้ยตนเอง

สมดลุแสงขาว

อัตโนมตัิ o o o o o o
ตัง้คา่ลว่งหนา้
กําหนดเอง
ตัง้คา่อณุหภมูสิี
แกไ้ข/ถา่ยครอ่ม

ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ o o o o o o
ลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู o o o o o o
ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน
เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

แกไ้ขความ
คลาดเคลือ่น
ของเลนส์

การแกไ้ขระดบัแสงบรเิวณขอบภาพ o o o o o o
การแกไ้ขความคลาดสี o o o o o o
แกไ้ขความคลาดสว่น
แกไ้ขการเลีย้วเบน o o o o o o

ถา่ยลดแสงวูบวาบ*1 o o o o o o

พกิดัสี
sRGB o o o o o o
Adobe RGB

โฟกสัอตัโนมตั ิ
(การถา่ยภาพ
โดยใชช้อ่ง
มองภาพ)

AF ครัง้เดยีว o o o o o o
AI Focus AF
AI Servo AF
โหมดเลอืกพืน้ที ่AF k k o k k k
เลอืกจดุ AF k k o*2 k k k
โฟกัสดว้ยตนเอง (MF) k k k k k k

โฟกสัอตัโนมตั ิ
(การถา่ยภาพ
แบบ Live 
View)

AF ครัง้เดยีว o o o o o
Servo AF
u+การตดิตาม k k k k k
โซนเรยีบ k k k k k
AF 1 จดุ Live k k k k k
โฟกัสดว้ยตนเอง (MF) k k k k k
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ตารางแสดงฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้านไดต้ามโหมดถา่ยภาพ

*1: ตัง้คา่ไดเ้มือ่ถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพเทา่นัน้ (เปิดใชง้าน)
*2: การโฟกสัจะใชจุ้ดโฟกสัอัตโนมัต ิ(จุดเดยีว) ทีก่ลางชอ่งมองภาพ

ฟงักช์ ัน่
8

4 P y 6 F G

การขบัเคลือ่น

ถา่ยภาพเดีย่ว k k k k k k

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู k k k k k k

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ k k k k k k

ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ*1 k k k k k k

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ*1 k k k k k k

ตัง้เวลา 10 ว/ิรโีมทคอนโทรล k k k k k k

ตัง้เวลา 2 ว/ิรโีมทคอนโทรล k k k k k k

ตัง้เวลา: ตอ่เนื่อง k k k k k k

การวดัแสง

วัดแสงประเมนิทัง้ภาพ o o o o o

วัดแสงบางสว่น

วัดแสงแบบจดุ

วัดแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ o

ระดบัแสง

เลือ่นคา่โปรแกรม

ชดเชยแสง

AEB

ล็อค AE

เช็คระยะชดัลกึ

ถา่ยภาพ HDR

ถา่ยภาพซอ้น

ตัง้ชว่งเวลาถา่ย*1 k k k k k k

ตัง้เวลาคา้งชตัเตอร์

ถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้

แฟลชตอ่
ภายนอก

บังคับใชแ้ฟลช o o o o

ปิดแฟลช o o

ชดเชยระดบัแสงแฟลช

ล็อคแฟลช FE*1

ตัง้คา่ระบบแฟลช

การตัง้คา่ระบบสว่นตวั

ฟงักช์ ัน่ GPS k k k k k k

ถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW k k k k k

การควบคมุทนัใจ k k k k k k

การทํางานแบบสมัผสั k k k k k k
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ตารางแสดงฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้านไดต้ามโหมดถา่ยภาพ

o: ตัง้คา่อัตโนมัต ิ k: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกได ้  : เลอืกไมไ่ด/้ปิดใชง้าน

การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ฟงักช์ ัน่
A/C 8 d/s/f/F a

y u k M

คณุภาพในการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีเ่ลอืกได้ k o*1 k k

บนัทกึเสยีง

อตัโนมัติ o o k k

กําหนดเอง k k

ลดเสยีงลม o o k k

ลดระดับเสยีง k k

ภาพเคลือ่นไหว HDR o*2

ภาพเคลือ่นไหวยน่
เวลา

4K k k k

Full HD k k k

ถา่ย video snapshot k k k

ความไวแสง ISO
ตัง้คา่โดยอตัโนมัต/ิอตัโนมัติ o o o k

ตัง้คา่เอง k

รปูแบบภาพ
อตัโนมัติ o o k k

เลอืกดว้ยตนเอง k k

สมดลุแสงขาว

อตัโนมัติ o o k k

ตัง้คา่ลว่งหนา้ k k

กําหนดเอง k k

ตัง้คา่อณุหภมูสิี k k

แกไ้ข k k

ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ o o k k

ลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู o o k k

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง k k

แกไ้ขความคลาด
เคลือ่นของเลนส์

การแกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพ o k k

การแกไ้ขความคลาดสี o o k k

ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหว k k k
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ตารางแสดงฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้านไดต้ามโหมดถา่ยภาพ

*1: ตัง้คา่โดยอตัโนมัตเิป็น NTSC: L 6 X/PAL:L 5 X
*2: ในโหมด <8> การถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR จะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัติ
*3: การชดเชยแสงสามารถตัง้คา่ไดด้ว้ย ISO อตัโนมัติ
*4: ความไวแสง ISO คงทีส่ามารถตัง้คา่ไดด้ว้ย ISO อตัโนมัติ

ฟงักช์ ัน่
A/C 8 d/s/f/F a

y u k M

โฟกสัอตัโนมตั ิ

u+การตดิตาม k k k k

โซนเรยีบ k k k k

AF 1 จดุ Live k k k k

โฟกัสดว้ยตนเอง (MF) k k k k

Servo AF ภาพเคลือ่นไหว k k k k

• ความไวการตดิตาม k k

• ความเร็ว AF k k

การวดัแสง o o o o

ระดบัแสง

เลือ่นคา่โปรแกรม

ชดเชยแสง k k*3

ล็อค AE k k*4

ฟงักช์ ัน่ GPS k k k k

ถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล k k k k

การควบคมุทนัใจ k k k k

การทํางานแบบสมัผสั k k k k
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z: ถา่ยภาพ 1 (สแีดง) หนา้

*1: ในโหมด <F> และ <G> จะไมส่ามารถเลอืกคณุภาพ RAW ได ้

z: ถา่ยภาพ 1 (สแีดง) หนา้

*1: ในโหมด <F> และ <G> จะไมส่ามารถเลอืกคณุภาพ RAW ได ้

z: ถา่ยภาพ 2 (สแีดง) หนา้

*1: ตัง้คา่ไมไ่ดใ้นโหมด <r> (ตัง้คา่โดยอตัโนมตัเิป็น [โซน แบบราบรืน่])

3การต ัง้คา่เมนู

การถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ (โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน)

คณุภาพของภาพ*1
1 / 41 / 61

162
73, 83, 74, 84, 7a, 8a, b

ระยะเวลาแสดงภาพ ปิด / 2 วนิาท ี/ 4 วนิาท ี/ 8 วนิาท ี/ แสดงภาพคา้งไว ้ 74

ล ัน่ชตัเตอรข์ณะไมม่ี
การด์

ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 44

ต ัง้ชว่งเวลาถา่ย ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน (ชว่งเวลา / จํานวนภาพ) 267

ถา่ยภาพแบบ LIVE 
VIEW ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 291

การถา่ยภาพแบบ Live View (โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน)

คณุภาพของภาพ*1
1 / 41 / 61

162
73, 83, 74, 84, 7a, 8a, b

ระยะเวลาแสดงภาพ ปิด / 2 วนิาท ี/ 4 วนิาท ี/ 8 วนิาท ี/ แสดงภาพคา้งไว ้ 74

ล ัน่ชตัเตอรข์ณะไมม่ี
การด์

ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 44

วธิโีฟกสัอตัโนมตั*ิ1 u+การตดิตาม / โซน แบบราบรืน่ / Live AF จดุเดยีว 308

ชตัเตอรแ์บบแตะ ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 319

แสดงตาราง ไมแ่สดง / 3x3 l / 6x4 m / 3x3+diag n 302
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3การตัง้คา่เมนู

z: ถา่ยภาพ 1*1 (สแีดง) หนา้

*1: ในระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว [z1: ขนาดบนัทกึภาพเคลือ่นไหว] และ 
[z1: บนัทกึเสยีง] จะแสดงขึน้ (น.545)

*2: ไมแ่สดงสําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

การถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพและการถา่ยภาพแบบ 
Live View (โหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค)์

คณุภาพของภาพ
1 / 41 / 61

162
73, 83, 74, 84, 7a, 8a, b

ระยะเวลาแสดงภาพ*2 ปิด / 2 วนิาท ี/ 4 วนิาท ี/ 8 วนิาท ี/ แสดงภาพคา้งไว ้ 74

ล ัน่ชตัเตอรข์ณะไมม่ี
การด์*2 ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 44

แกไ้ขความคลาดเคลือ่น
ของเลนส์

แกไ้ขระดบัแสงขอบภาพ: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน

200
แกไ้ขสคีลาดเคลือ่น: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน

แกไ้ขความคลาดสว่น*2: ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน

แกไ้ขการเลีย้วเบน*2: ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน

MF อเิล็กทรอนกิส์
สําหรบัเลนส์

ใชง้านไมไ่ด ้หลงัปรับ AF ครัง้เดยีว / ใชง้านได ้
หลังปรับ AF ครัง้เดยีว

155

ควบคมุ Speedlite 
ภายนอก*2

สอ่งแสงไฟแฟลช / E-TTL II / ความเร็วซงิคแ์ฟลช
ในโหมด Av / ตัง้คา่ระบบแฟลช / ตัง้คา่ C.Fn แฟลช / 
ลบการตัง้คา่

281
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3การตัง้คา่เมนู

z: ถา่ยภาพ 2 (สแีดง) หนา้

*1: สําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว จะเป็น [z2: ชดเชยแสง]
*2: ในระหวา่งการถ่ายภาพแบบ Live View หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหวจะสามารถปรับ

การชดเชยแสงไดถ้งึ ±3 ระดับ
*3: สําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว จะเป็น [z2: kการต ัง้คา่ความไวแสง ISO]
*4: สําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว จะเป็น [z2: แกไ้ขสมดลุแสงขาว]
*5: ไมแ่สดงสําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ชดเชยแสง/
ต ัง้คา่ถา่ยภาพครอ่ม*1

ชดเชยแสง: ปรับทลีะ 1/3 หรอื 1/2 ระดับ 
ภายใน ±5 *2 ระดบั 245

247ถา่ยภาพครอ่ม: ปรับทลีะ 1/3 หรอื 1/2 ระดับ 
ภายใน ±3 ระดับ

zการต ัง้คา่ความไวแสง 
ISO*3

ความไวแสง ISO / ขอบเขตไวแสง ISO / 
ขอบเขตอัตโนมัต ิ/ ความเร็วชตัเตอรตํ์า่สดุ

170
173
174
175

ปรบัแสงเหมาะสม
อตัโนมตั ิ

ไมใ่ชง้าน / ตํา่ / มาตรฐาน / สงู
194

ปิดในโหมด M หรอื B

สมดลุแสงขาว
Q (ตามบรรยากาศ) / Qw (กําหนดสขีาว)/W/
E/R/Y/U/D/O/P (ประมาณ 2500 - 
10000)

185

สมดลุแสงขาวกําหนดเอง การตัง้คา่สมดลุแสงขาวดว้ยตนเอง 188

ปรบั/ครอ่มแสงขาว*4

การปรับแกส้มดลุแสงขาว: การตัง้คา่ B/A/M/G 
แตล่ะอยา่งม ี9 ระดับ

191

การถ่ายภาพครอ่มสมดลุแสงขาว: การตัง้คา่ B/A 
และ M/G, ปรับทลีะระดับ, ±3 ระดบั

192

พกิดัส*ี5 sRGB / Adobe RGB 208

ตัวเลอืกเมนูในชอ่งสฟ้ีาจะไมแ่สดงในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน
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3การตัง้คา่เมนู

z: ถา่ยภาพ 3 (สแีดง) หนา้

*1: ไมแ่สดงสําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

รปูแบบภาพ

Dอตัโนมตั ิ/ Pปกต ิ/ Qภาพบคุคล / 
Rภาพววิ / uเนน้รายละเอยีด /
Sภาพเป็นกลาง / Uภาพตามจรงิ / 
Vภาพขาวดํา / Wผูใ้ชกํ้าหนด 1-3

176

ลดจดุรบกวนจากการเปิด
ชตัเตอรน์าน*1 ปิด / อตัโนมตั ิ/ เปิด 197

ลดจดุรบกวนจากความไว
แสง ISO สงู

ไมใ่ชง้าน / ตํา่ / มาตรฐาน / สงู / ลดจุดรบกวน
ถา่ยหลายภาพ*1 195

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 199

เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น*1 รับขอ้มลูทีใ่ชก้บั Digital Photo Professional 
(ซอฟตแ์วร ์EOS) เพือ่ลบจุดผงฝุ่ น

452

ถา่ยภาพซอ้น*1 ถา่ยภาพซอ้น / ควบคมุถา่ยภาพซอ้น / จํานวนภาพ / 
ถา่ยซอ้นตอ่เน่ือง / เลอืกภาพสําหรับทําภาพซอ้น

258

โหมด HDR*1 ปรับชว่งการรับแสง / ลกูเลน่ / HDR ตอ่เนือ่ง / 
ปรับแนวอตัโนมตัิ

253
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3การตัง้คา่เมนู

z: ถา่ยภาพ 4 (สแีดง) หนา้

*1: ไมแ่สดงสําหรับการถา่ยภาพแบบ Live View
*2: ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน ตวัเลอืกเมนูเหลา่นีจ้ะแสดงภายใตแ้ท็บ [z1]

z: ถา่ยภาพ 5*1*2 (สแีดง) หนา้

*1: แท็บ [z5] จะแสดงขึน้สําหรับการถา่ยภาพแบบ Live View (ไมแ่สดงสําหรับการ
ถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ)

*2: ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน ตวัเลอืกเมนูเหลา่นีจ้ะแสดงขึน้ภายใตแ้ท็บ [z2]

ต ัง้ชว่งเวลาถา่ย*1*2 ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน (ชว่งเวลา / จํานวนภาพ) 267

ต ัง้เวลาคา้งชตัเตอร์ ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน (เวลารับแสง) 251

ถา่ยลดแสงวบูวาบ*1 ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 206

ถา่ยภาพโดยล็อคกระจก
ขึน้*1 ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 265

อตัราสว่นภาพ 3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1 168

ถา่ยภาพแบบ LIVE 
VIEW*1*2 ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 291

วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ
u+การตดิตาม / โซน แบบราบรืน่ / Live AF 
จดุเดยีว

308

ชตัเตอรแ์บบแตะ ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 319

ระยะเวลาวดัแสง
4 วนิาท ี/ 8 วนิาท ี/ 16 วนิาท ี/ 30 วนิาท ี/ 1 นาท ี/ 
10 นาท ี/ 30 นาที

302

แสดงตาราง ไมแ่สดง / 3x3 l / 6x4 m / 3x3+diag n 302

จําลองระดบัแสง ใชง้าน / ระหวา่ง e / ไมใ่ชง้าน 303

ถา่ยภาพ LV แบบเงยีบ โหมด 1 / โหมด 2 / ไมใ่ชง้าน 303
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3การตัง้คา่เมนู

3: ดภูาพ 1 (สน้ํีาเงนิ) หนา้

3: ดภูาพ 2 (สน้ํีาเงนิ) หนา้

3: ดภูาพ 3 (สน้ํีาเงนิ) หนา้

ป้องกนัภาพ ป้องกนัภาพ 409

หมนุภาพ หมนุภาพ 408

ลบภาพ ลบภาพ 430

ส ัง่พมิพ์ กําหนดภาพทีจ่ะพมิพ ์(DPOF) 458

ต ัง้คา่โฟโตบุ้ค๊ กําหนดภาพทีต่อ้งการใชทํ้าโฟโตบุ้๊ค 464

ประมวลผลภาพ 
RAW

ประมวลผลภาพ 1 438

ตดัภาพ ครอบตัดภาพ JPEG บางสว่น 446

ปรบัขนาด ลดขนาดจํานวนพกิเซลของภาพ JPEG 444

คะแนน ใหค้ะแนนภาพ 412

สไลดโ์ชว์
ระยะเวลาทีเ่ลน่ / เลน่ซํ้า / ลกูเลน่เปลีย่นภาพ / 
ดนตรฉีากหลัง

424

ต ัง้เง ือ่นไขคน้หาภาพ คะแนน / วันที ่/ โฟลเดอร ์/ ล็อคภาพ / ชนดิของไฟล์ 402

ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6
1 ภาพ / 10 ภาพ / ขา้มภาพตามจํานวนทีกํ่าหนด / 
วนัที ่/ โฟลเดอร ์/ ภาพเคลือ่นไหว / ภาพนิง่ / 
ล็อคภาพ / คะแนน

400

เตอืนบรเิวณสวา่ง
โพลน

ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 397

แสดงจดุ AF ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 397

ตารางดภูาพ ไมแ่สดง / 3x3 l / 6x4 m / 3x3+diag n 390

ฮสิโตแกรม ความสวา่ง / RGB 398

กําลงัขยาย 
(โดยประมาณ)

1x (ไมข่ยายภาพ) / 2x (ขยายจากกึง่กลางภาพ) / 
4x (ขยายจากกึง่กลางภาพ) / 8x (ขยายจากกึง่กลางภาพ) / 
10x (ขยายจากกึง่กลางภาพ) / ขนาดจรงิ (จากจดุทีเ่ลอืก) / 
เทา่กบัขยายลา่สดุ (จากกึง่กลาง)

405

ควบคมุผา่น HDMI ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 428
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3การตัง้คา่เมนู

5: ต ัง้คา่ 1 (สเีหลอืง) หนา้

*1: สําหรับรายละเอยีด โปรดด ู“คูม่อืการใชง้านฟังกช์ัน่ Wi-Fi (การสือ่สารแบบไรส้าย)” (น.4)

เลอืกโฟลเดอร์ สรา้งและเลอืกโฟลเดอร์ 209

หมายเลขไฟลภ์าพ
กําหนดหมายเลข: ตอ่เนื่อง / รเีซ็ตอตัโนมตัิ

211
ผูใ้ชร้เีซ็ตเอง

หมนุภาพแนวต ัง้อตัโนมตั ิ เปิดzD / เปิดD / ปิด 435

ฟอรแ์มตการด์ ลบขอ้มลูบนการด์ดว้ยการฟอรแ์มต 70

การต ัง้คา่ Eye-Fi แสดงเมือ่มกีารใสก่ารด์ Eye-Fi ทีม่จํีาหน่ายทั่วไป 522

ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย*1

ตัง้คา่ Wi-Fi:
Wi-Fi / เชือ่มตอ่ NFC / รหสัผ่าน / ประวตักิาร
เชือ่มตอ่ / MAC address

–

ฟังกช์ัน่ Wi-Fi:
ถา่ยโอนภาพระหวา่งกลอ้ง / เชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน / 
รโีมทคอนโทรล (EOS Utility) / พมิพจ์าก
เครือ่งพมิพ ์Wi-Fi / อปัโหลดไปยงับรกิารบนเวป

ฟังกช์ัน่ Bluetooth:
ฟังกช์ัน่ Bluetooth / กําลังจับคู ่/ เช็ค/ลบขอ้มลู
การเชือ่มตอ่ / Bluetooth แอดเดรส

สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน

ชือ่เลน่

ลบการตัง้คา่
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3การตัง้คา่เมนู

5: ต ัง้คา่ 2 (สเีหลอืง) หนา้

*1: ไมแ่สดงสําหรับการถา่ยภาพแบบ Live View หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

5: ต ัง้คา่ 3 (สเีหลอืง) หนา้

*1: ไมแ่สดงสําหรับการถา่ยภาพแบบ Live View หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ปิดสวติซอ์ตัโนมตั ิ
1 นาท ี/ 2 นาท ี/ 4 นาท ี/ 8 นาท ี/ 15 นาท ี/ 
30 นาท ี/ ไมใ่ชง้าน

73

ความสวา่งจอ LCD ความสวา่งจอ LCD สามารถปรับได ้7 ระดับ 434

ปิด/เปิด LCD*1 เปิดคา้งไว ้/ ปุ่ มชตัเตอร์ 74

วนัที/่เวลา/โซน
วนัที ่(ปี, เดอืน, วัน) / เวลา (ชัว่โมง, นาท,ี วนิาท)ี / 
การปรับเวลาในฤดรูอ้น / ไทมโ์ซน

49

ภาษาK เลอืกภาษาทีใ่ชแ้สดง 52

การแสดงชอ่งมองภาพ*1

ระดบัอเิล็กทรอนกิส:์ ซอ่น / แสดง 81

การแสดงตาราง: ซอ่น / แสดง 79

แสดง/ซอ่นในชอ่งมองภาพ:
ระดบัแบตเตอรี,่ โหมดถา่ยภาพ, การโฟกสัอัตโนมัต,ิ 
คณุภาพของภาพ (ชนดิของภาพ), โหมดขบัเคลือ่น, 
โหมดวัดแสง, การตรวจจับแสงวบูวาบ

82

ต ัง้คา่ GPS
GPS / ตัง้เวลาอัตโนมัต ิ/ ชว่งเวลาปรับปรงุตําแหน่ง / 
แสดงขอ้มลู GPS / จดบันทกึคา่ GPS

217

ระบบวดิโีอ สําหรับ NTSC / สําหรับ PAL
341
427

แนะนําโหมด*1 ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 89

แนะนําคณุสมบตั ิ ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 90

ขนาดอกัษรวธิใีช้ ขนาดเล็ก / มาตรฐาน 92
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3การตัง้คา่เมนู

5: ต ัง้คา่ 4 (สเีหลอืง): สําหรบัการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ หนา้

*1: สําหรับการถา่ยภาพแบบ Live View และการถา่ยภาพเคลือ่นไหว จะเป็น [เลอืกการแสดงผล 
LV โดยปุ่ ม z]

5: ต ัง้คา่ 4 (สเีหลอืง): สําหรบัการถา่ยภาพแบบ Live View/
การถา่ยภาพเคลือ่นไหว หนา้

การทาํงานแบบสมัผสั มาตรฐาน / ไว / ไมใ่ชง้าน 69

เสยีงเตอืน เปิด / แตะ  / ปิด 73

ขอ้มลูแบตเตอรี่
แหลง่พลังงาน / ประจุทีเ่หลอือยู ่/ ตัวนับชตัเตอร ์/ 
ประสทิธภิาพในการชารจ์

516

ทาํความสะอาดเซนเซอร์

ทํางานอตัโนมัตfิ: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน
450

ทําความสะอาดเดีย๋วนีf้

ทําความสะอาดดว้ยตนเอง 455

เลอืกการแสดงผลโดยปุ่ ม 
z*1 วดัระดับอเิล็กทรอนกิส ์/ หนา้จอควบคมุทันใจ 84

ล็อคหลายหนา้ที่

ปุ่ มหมนุหลัก

88
ปุ่ มหมนุควบคมุทนัใจ

ปุ่ มอเนกประสงค์

การทํางานแบบสมัผัส

เลอืกการแสดงผล LV 
โดยปุ่ ม z

ตัง้คา่การสลับขอ้มลู Live View: 1 / 2 / 3 / 4 298

ฮสิโตแกรม
• ความสวา่ง/RGB: ความสวา่ง / RGB
• ขนาดทีแ่สดง: ขนาดใหญ ่/ ขนาดเล็ก 299

รเีซ็ต
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3การตัง้คา่เมนู

5: ต ัง้คา่ 5 (สเีหลอืง) หนา้

*1: ไมแ่สดงสําหรับการถา่ยภาพแบบ Live View หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ต ัง้โหมดถา่ยภาพเอง 
(C1, C2)

บนัทกึ / ลบคา่ทีบ่ันทกึ / ปรับปรงุคา่อัตโนมัติ 510

ลบการต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมด รเีซ็ตกลอ้งกลับสูก่ารตัง้คา่เริม่ตน้ 75

ขอ้มลูลขิสทิธิ์
แสดงขอ้มลูลขิสทิธิ ์/ ป้อนชือ่ผูส้รา้งสรรค ์/ 
ป้อนรายละเอยีดลขิสทิธิ ์/ ลบขอ้มลูลขิสทิธิ์

214

URL คูม่อื/ซอฟตแ์วร์
URL และรหสั QR สําหรับดาวน์โหลดคูม่อืการใชง้าน
และซอฟตแ์วร์

597

รบัรองการแสดงโลโก้ แสดงบางโลโกร้ับรองของกลอ้ง 513

เฟิรม์แวร*์1 เลอืกเพือ่ปรับปรงุเฟิรม์แวรข์องกลอ้ง เลนส ์
Speedlite ฯลฯ

–
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3การตัง้คา่เมนู

8: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (สสีม้) หนา้

9: เมนสูว่นตวั (สเีขยีว) หนา้

C.Fn I: ระดบัแสง

กําหนดฟังกช์ัน่ของกลอ้งดังทีต่อ้งการ

471

C.Fn II: โฟกสัอตัโนมตั ิ 475

C.Fn III: การใชง้าน/
อืน่ๆ

489

ลบการต ัง้คา่ระบบสว่นตวั
(C.Fn)ท ัง้หมด

ลบการตัง้คา่ระบบสว่นตัว 468

เพิม่แถบเมนูสว่นตวั เพิม่แถบเมนูสว่นตัว 1-5 505

ลบแถบเมนูสว่นตวัท ัง้หมด ลบแถบเมนูสว่นตวัทัง้หมด 508

ลบทกุรายการ ลบทกุรายการในแถบเมนูสว่นตวั 1-5 508

การแสดงเมนู
แสดงแบบปกต ิ/ แสดงจากแถบเมนูสว่นตัว / 
แสดงแถบเมนูสว่นตัวเทา่นัน้

509
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3การตัง้คา่เมนู

z: ถา่ยภาพ 1 (สแีดง) หนา้

*1: ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน จะเป็น [เปิด] [ปิด]

z: ถา่ยภาพ 2 (สแีดง) หนา้

การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ขนาดการบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหว

1920x1080 / 1280x720

341NTSC: 59.94p / 29.97p / 23.98p
PAL: 50.00p / 25.00p

มาตรฐาน (IPB) / ออ่น (IPB)

บนัทกึเสยีง

บนัทกึเสยีง*1: อัตโนมัต ิ/ ตัง้เอง / ไมใ่ชง้าน

346ระดบัการบนัทกึเสยีง

ลดเสยีงลม: อตัโนมัต ิ/ ไมใ่ชง้าน

ลดระดับเสยีง: ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 347

kการต ัง้คา่ความไวแสง 
ISO

ความไวแสง ISO / ขอบเขตไวแสง ISO / 
ISO อตัโนมัต ิ/ aISO อตัโนมตัิ 372

 ตาราง “การถา่ยภาพเคลือ่นไหว” จะมเีฉพาะรายการทีไ่มร่วมอยูใ่นตาราง “การถา่ย
ภาพโดยใชช้อ่งมองภาพและถา่ยภาพแบบ Live View” เทา่นัน้

 สําหรับ [z: ถา่ยภาพ 3] (สแีดง) โปรดดหูนา้ 537
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3การตัง้คา่เมนู

z: ถา่ยภาพ 4*1 (สแีดง) หนา้

*1: ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน ตวัเลอืกเมนูเหลา่นีจ้ะแสดงภายใตแ้ท็บ [z2]

Servo AF ภาพเคลือ่นไหว ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 373

วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ u+การตดิตาม / โซน แบบราบรืน่ / Live AF 
จดุเดยีว 374

ความไวตดิตาม Servo 
AF ภาพเคลือ่นไหว

ชา้ (-3/-2/-1) / 0 / เร็ว (+1/+2/+3) 375

ความเร็ว Servo AF 
ภาพเคลือ่นไหว

ใชง้านเมือ่ใด: เปิดตลอด / ขณะถา่ยภาพ
376ความเร็ว AF: ชา้ (-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1) /

มาตรฐาน / เร็ว (+1/+2)

ระยะเวลาวดัแสง 4 วนิาท ี/ 8 วนิาท ี/ 16 วนิาท ี/ 30 วนิาท ี/ 
1 นาท ี/ 10 นาท ี/ 30 นาที 377

แสดงตาราง ไมแ่สดง / 3x3 l / 6x4 m / 3x3+diag n 377

หนา้ทีปุ่่ ม V /- / q/- / /k / q/k 378
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3การตัง้คา่เมนู

z: ถา่ยภาพ 5*1 (สแีดง) หนา้

*1: ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน ตวัเลอืกเมนูเหลา่นีจ้ะแสดงภายใตแ้ท็บ [z3]

ถา่ย video snapshot

ถา่ย video snapshot: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน
361การตัง้คา่อลับัม้: สรา้งอลับัม้ใหม ่/ เพิม่ไปยงั

อลับัม้ทีม่อียู่

แสดงขอ้ความยนืยัน: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 364

ภาพเคลือ่นไหวยน่เวลา

วดีโีอไทมแ์ลปส:์ ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน H 
(3840x2160) / ใชง้าน L (1920x1080) 350

ชว่งเวลาการถา่ยภาพ (ชัว่โมง, นาท,ี วนิาท)ี
351

จํานวนภาพ

ระดบัแสงอตัโนมัต:ิ วดัทีเ่ฟรมแรก / วัดใหมท่กุเฟรม
352

ปิดจอ LCD อตัโนมัต:ิ ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน

สง่เสยีงถา่ยภาพ: เปิด / ปิด 353

ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหว ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน / เพิม่ประสทิธภิาพ 380

ถา่ยภาพดว้ยรโีมท
คอนโทรล ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 381
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หากประสบปัญหาในการใชก้ลอ้ง ใหอ้า้งองิขอ้แนะนําในการแกปั้ญหานีก้อ่น 
หากขอ้แนะนําในการแกปั้ญหานีไ้มส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้โปรดตดิตอ่ตัวแทน
จําหน่ายของคณุหรอืศนูยบ์รกิารของแคนนอนใกลบ้า้น

 หากความจพุลังงานของแบตเตอรีท่ีค่งเหลอื (น.516) เป็น 94% หรอื
สงูกวา่ แบตเตอรีจ่ะไมม่กีารชารจ์

 หา้มใชแ้บตเตอรีรุ่น่อืน่ๆ นอกเหนอืจากแบตเตอรีแ่พ็คแคนนอน รุน่ 
LP-E6N/LP-E6 ของแท ้

 หาก (1) แทน่ชารจ์แบตเตอรีห่รอืแบตเตอรีม่ปัีญหา (2) การอา่นขอ้มลู
แบตเตอรีล่ม้เหลว (กับแบตเตอรีแ่พ็คทีไ่มใ่ชข่องแคนนอน) ระบบการ
ป้องกนัจะทําการหยดุชารจ์และหลอดไฟของแทน่ชารจ์จะกะพรบิเป็นสสีม้
อยา่งรวดเร็วแบบตอ่เนือ่ง ในกรณีที ่(1) ใหถ้อดปลั๊กของแทน่ชารจ์ออก
จากเตา้รับ เอาแบตเตอรีอ่อกแลว้ใสก่ลับเขา้ไปในแทน่ชารจ์ใหมอ่กีครัง้ 
รอสกัครู ่จากนัน้เสยีบปล๊ักเขา้กบัเตา้รับอกีครัง้ หากยังคงมปัีญหาอยู ่
ใหต้ดิตอ่ตัวแทนจําหน่ายของคณุหรอืศนูยบ์รกิารของแคนนอนใกลบ้า้น

 หากอณุหภมูภิายในของแบตเตอรีท่ีอ่ยูใ่นแทน่ชารจ์สงู แทน่ชารจ์จะไม่
ทําการชารจ์แบตเตอรีเ่พือ่ความปลอดภัย (หลอดไฟดบั) หากอณุหภมูิ
ของแบตเตอรีร่ะหวา่งการชารจ์สงูขึน้ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ การชารจ์จะ
หยดุลงโดยอตัโนมัต ิ(หลอดไฟกะพรบิ) การชารจ์จะเริม่ใหมโ่ดยอัตโนมัติ
เมือ่อณุหภมูขิองแบตเตอรีล่ดลง

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดฝาชอ่งใสแ่บตเตอรีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (น.42)
 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใสแ่บตเตอรีล่งในกลอ้งอยา่งถกูตอ้ง (น.42)
 ชารจ์แบตเตอรีอ่กีครัง้ (น.40)
 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดฝาครอบชอ่งใสก่ารด์เรยีบรอ้ยแลว้ (น.43)

ขอ้แนะนําในการแกไ้ขปญัหา

ปญัหาเกีย่วกบัพลงังาน

ไมส่ามารถชารจ์แบตเตอรีไ่ด้

หลอดไฟของแทน่ชารจ์แบตเตอรีก่ะพรบิอยา่งรวดเร็ว

หลอดไฟของแทน่ชารจ์แบตเตอรีไ่มก่ะพรบิ

กลอ้งไมเ่ปิดทํางานแมป้รบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<1>
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ขอ้แนะนําในการแกไ้ขปัญหา

 หากปิดกลอ้งขณะกําลังบันทกึภาพไปยังการด์ ไฟแสดงสถานะจะยังคง
สวา่งหรอืกะพรบิตอ่ไปอกีสกัครู ่เมือ่บันทกึภาพเสร็จสิน้แลว้ กลอ้งจะปิด
โดยอตัโนมัติ

 หา้มใชแ้บตเตอรีรุ่น่อืน่ๆ นอกเหนอืจากแบตเตอรีแ่พ็คแคนนอน รุน่ 
LP-E6N/LP-E6 ของแท ้

 ถอดแบตเตอรีอ่อกแลว้ใสก่ลับเขา้ไปใหมอ่กีครัง้ (น.42)
 หากขัว้ไฟฟ้าไมส่ะอาด ใหทํ้าความสะอาดดว้ยผา้นุ่ม

 ใชแ้บตเตอรีท่ีช่ารจ์ไฟจนเต็ม (น.40)
 ประสทิธภิาพของแบตเตอรีอ่าจลดลง โปรดด ู[54: ขอ้มลูแบตเตอรี]่ 
เพือ่ตรวจสอบระดับของประสทิธภิาพในการชารจ์ของแบตเตอรี ่(น.516) 
หากประสทิธภิาพของแบตเตอรีตํ่า่ ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีใ่หม่

 จํานวนภาพทีถ่า่ยไดจ้ะลดลงเมือ่ใชก้ารทํางานใดๆ ตอ่ไปนี:้
• กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เป็นระยะเวลานาน
• เปิดใชร้ะบบโฟกัสอตัโนมัตบิอ่ยๆ โดยไมม่กีารถา่ยภาพ
• การใชร้ะบบลดภาพสัน่ของเลนส์
• การใช ้GPS
• การใชจ้อ LCD บอ่ยๆ
• ใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหวอยา่ง
ตอ่เนือ่งเป็นระยะเวลานาน

• การใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi/NFC/Bluetooth (การสือ่สารแบบไรส้าย)
• ใชง้านการสง่สญัญาณของการด์ Eye-Fi บอ่ยๆ

ไฟแสดงสถานะยงัคงสวา่งหรอืกะพรบิแมต้ ัง้สวติซเ์ปิด/
ปิดกลอ้งเป็น <2>

[แบตเตอรีน่ ีแ้สดงโลโก ้Canon หรอืไม]่ แสดงขึน้

พลงังานแบตเตอรีห่มดลงอยา่งรวดเร็ว
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ขอ้แนะนําในการแกไ้ขปัญหา

 ระบบปิดสวติซอ์ตัโนมัตกํิาลังทํางาน หากคณุไมต่อ้งการใหร้ะบบปิดสวติซ์
อตัโนมัตทํิางาน ใหต้ัง้คา่ [52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ เป็น [ไมใ่ชง้าน] 
(น.73)

 แมว้า่จะตัง้คา่ [52: ระบบปิดสวติชอ์ตัโนมตั]ิ ไวเ้ป็น [ไมใ่ชง้าน] 
จอ LCD จะยังคงปิดเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านประมาณ 30 นาท ี(ไมปิ่ดกลอ้ง)

 กลอ้งไมส่ามารถใชก้บัเลนส ์EF-S หรอื EF-M ได ้(น.53)

 ใสแ่บตเตอรีท่ีช่ารจ์แลว้ลงในกลอ้ง (น.40)

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใสก่ารด์อยา่งถกูตอ้ง (น.43)
 เลือ่นสวติซป้์องกันการบันทกึของการด์ไปทีก่ารตัง้คา่เขยีน/ลบ (น.43)
 หากการด์เต็ม ใหเ้ปลีย่นแผน่การด์หรอืลบภาพทีไ่มจํ่าเป็นทิง้เพือ่ใหม้ี
ทีว่า่ง (น.43, 430)

 เมือ่คณุโฟกสัในโหมด AF ครัง้เดยีวและตัวแสดงการโฟกสั <o> ใน
ชอ่งมองภาพกะพรบิ หรอืเมือ่จดุโฟกสัอตัโนมัตเิป็นสสีม้ในระหวา่งการ
ถา่ยภาพแบบ Live View/การถา่ยภาพเคลือ่นไหว คณุจะไมส่ามารถ
ถา่ยภาพได ้กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่อกีครัง้เพือ่โฟกสัใหมโ่ดยอตัโนมัต ิ
หรอืโฟกัสดว้ยตนเอง (น.56, 154)

กลอ้งจะปิดเครือ่งเอง

ปญัหาเกีย่วกบัการถา่ยภาพ

ไมส่ามารถตดิเลนสไ์ด้

ชอ่งมองภาพมดื

ไมส่ามารถถา่ยภาพหรอืบนัทกึภาพได้
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ขอ้แนะนําในการแกไ้ขปัญหา

 หากมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดของการด์แสดงขึน้ โปรดดหูนา้ 45 หรอื 
567

 เนือ่งจากการด์ SDXC จะถกูฟอรแ์มตแบบ exFAT หากคณุฟอรแ์มตการด์
ดว้ยกลอ้งนี ้แลว้ใสเ่ขา้ไปในกลอ้งตัวอืน่ ขอ้ผดิพลาดอาจแสดงขึน้และ
อาจไมส่ามารถใชง้านการด์ได ้

 ตัง้ [z4: ถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้] เป็น [ไมใ่ชง้าน]

 ปรับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกัสของเลนสไ์ปที ่<AF> (น.53)
 กดปุ่ มชตัเตอรอ์ยา่งเบามอืเพือ่ป้องกันไมใ่หก้ลอ้งสัน่ (น.55, 56)
 สําหรับเลนสท์ีม่รีะบบป้องกนัภาพสัน่ ใหป้รับสวติซ ์IS ไปที ่<1>
 ความเร็วชตัเตอรอ์าจลดลงเมือ่อยูใ่นสภาวะแสงนอ้ย ใชค้วามเร็วชตัเตอร์
ทีส่งูขึน้ (น.236) ปรับความไวแสง ISO ใหส้งูขึน้ (น.170) เปิดแฟลช 
(น.278) หรอืใชข้าตัง้กลอ้ง

 โปรดด ู“การลดอาการภาพเบลอ” ในหนา้ 96

ไมส่ามารถใชง้านการด์ได้

ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะแสดงขึน้เมือ่ใสก่ารด์ในกลอ้งตวัอืน่

ตอ้งกดปุ่ มชตัเตอรล์งสองคร ัง้เพือ่ถา่ยภาพ

ภาพหลดุโฟกสัหรอืเบลอ
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ขอ้แนะนําในการแกไ้ขปัญหา

 จํานวนจุดโฟกสัอัตโนมัตแิละรปูแบบทีใ่ชไ้ดแ้ละรปูรา่งของกรอบพืน้ที่
โฟกสัอตัโนมัตจิะแตกตา่งกนัโดยขึน้อยูก่ับเลนสท์ีใ่ช ้เลนสถ์กูแบง่ออก
เป็น 8 กลุม่จาก A ถงึ H (น.145) ตรวจสอบวา่เลนสข์องคณุอยูใ่นกลุม่ใด 
การใชเ้ลนสท์ีอ่ยูใ่นกลุม่ E ถงึ H จะมจีดุโฟกัสอตัโนมัตทิีใ่ชไ้ดน้อ้ยลง 
(น.147-148)

 หากจดุโฟกสัอตัโนมตัสิวา่งขึน้หรอืกะพรบิเมือ่คณุกดปุ่ ม <S> หรอื <B> 
โปรดดหูนา้ 138

 จดุโฟกสัอตัโนมตัสิวา่งขึน้เป็นสแีดงเมือ่คณุถา่ยภาพภายใตส้ภาวะแสงนอ้ย
หรอืเมือ่จับโฟกสัไดบ้นวตัถสุเีขม้

 ในโหมด <d>, <s>, <f>, <a> หรอื <F> คณุสามารถตัง้คา่
ไดว้า่จะใหจ้ดุโฟกสัอัตโนมตัสิวา่งขึน้เป็นสแีดงหรอืไมเ่มือ่จับโฟกัสได ้
(น.488)

 ปรับการโฟกสัอตัโนมัตไิปที ่AF ครัง้เดยีว การล็อคโฟกสัไมส่ามารถทําได ้
เมือ่ใชโ้หมด AI Servo AF/Servo AF หรอืเมือ่ Servo กําลังทํางานขณะ
ใชง้านโหมด AI Focus AF (น.97, 131)

มจีดุโฟกสัอตัโนมตันิอ้ยลง หรอืรปูรา่งของกรอบพืน้ที่
โฟกสัอตัโนมตัเิปลีย่นไป

จดุโฟกสัอตัโนมตักิะพรบิหรอืมจีดุโฟกสัอตัโนมตัแิสดงขึน้สองจดุ

จดุโฟกสัอตัโนมตัไิมส่วา่งขึน้เป็นสแีดง

ไมส่ามารถล็อคโฟกสัและจดัองคป์ระกอบภาพได้



553

ขอ้แนะนําในการแกไ้ขปัญหา

 ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสําหรับการถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู
อาจลดลง ขึน้อยูก่บัอณุหภมู ิระดับแบตเตอรี ่การลดแสงวบูวาบ ความเร็ว
ชตัเตอร ์คา่รูรับแสง สภาพของวัตถ ุความสวา่ง การโฟกสัอตัโนมตั ิเลนส ์
การถา่ยภาพแบบ Live View การใชแ้ฟลช การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพ 
ฯลฯ สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 156 หรอื 158

 หากคณุถา่ยภาพวัตถทุีม่รีายละเอยีดสงู เชน่ สนามหญา้ ไฟลภ์าพจะมี
ขนาดใหญข่ึน้และจํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุอาจลดลงจากจํานวนทีร่ะบใุน
หนา้ 164

 จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุทีแ่สดงในชอ่งมองภาพไมเ่ปลีย่นแปลงเมือ่
คณุเปลีย่นการด์ ถงึแมว้า่การด์ทีเ่ปลีย่นจะเป็นการด์ความเร็วสงู จํานวน
ภาพตอ่เนือ่งสงูสดุทีแ่สดงในตารางในหนา้ 164 องิจากการด์ทีแ่คนนอน
ใชท้ดสอบ (ความเร็วในการเขยีนของการด์ยิง่สงู จํานวนภาพตอ่เนือ่ง
สงูสดุยิง่สงู) ดังนัน้ จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุทีแ่สดงในชอ่งมองภาพอาจ
แตกตา่งจากจํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุทีทํ่าไดจ้รงิ

ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งชา้

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุขณะถา่ยภาพตอ่เนือ่งลดลง

แมจ้ะเปลีย่นการด์แลว้ แตจํ่านวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุทีแ่สดง
สําหรบัการถา่ยตอ่เนือ่งยงัคงไมเ่ปลีย่นแปลง
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 หากตัง้คา่ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] เป็น [ใชง้าน] ชว่งความ
ไวแสง ISO ทีส่ามารถตัง้คา่ไดจ้ะเป็น ISO 200 - ISO 40000 (สําหรับ
การถา่ยภาพนิง่) แมว้า่คณุจะตัง้คา่ [ขอบเขตไวแสง ISO] ใหข้ยาย
ขอบเขตการตัง้คา่ คณุจะไมส่ามารถเลอืก L (เทยีบเทา่ ISO 50), H1 
(เทยีบเทา่ ISO 51200) หรอื H2 (เทยีบเทา่ ISO 102400) เมือ่ตัง้คา่ 
[z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] เป็น [ไมใ่ชง้าน] (น.199) คณุจะ
สามารถตัง้คา่ ISO 100/125/160, L หรอื H1/H2 ได ้

 ตัง้คา่ [z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ เป็น [ไมใ่ชง้าน] (น.194) 
เมือ่ตัง้คา่เป็น [ตํา่], [มาตรฐาน] หรอื [สงู] แมว้า่คณุจะปรบัลดการชดเชย
แสงหรอืลดการชดเชยระดับแสงแฟลช ภาพทีอ่อกมายังอาจสวา่งอยู่

 โปรดดหูนา้ 242 เพือ่ตัง้คา่การปรับชดเชยแสง

 ขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว [แกไ้ขความคลาดสว่น] หรอื [แกไ้ขการ
เลีย้วเบน] จะไมแ่สดงขึน้

ไมส่ามารถต ัง้คา่ ISO 100 ได ้ไมส่ามารถเลอืกขยายความไวแสง ISO ได้

แมว้า่จะปรบัลดการชดเชยแสง ภาพทีอ่อกมายงัสวา่งอยู่

ไมส่ามารถต ัง้คา่ปรบัชดเชยแสงไดใ้นขณะทีต่ ัง้เป็น
ต ัง้คา่ระดบัแสงดว้ยตนเองและ ISO อตัโนมตัไิวพ้รอ้มกนั

ตวัเลอืกการแกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนสไ์มแ่สดงขึน้มาท ัง้หมด
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 หากคณุถา่ยภาพในเวลากลางคนืทีม่ฉีากหลังมดื ความเร็วชตัเตอรจ์ะชา้
ลงโดยอัตโนมัต ิ(ถา่ยภาพแบบซงิคช์า้) เพือ่ใหทั้ง้วตัถแุละฉากหลังไดรั้บ
การเปิดรับแสงอยา่งเหมาะสม ในการป้องกนัความเร็วชตัเตอรตํ์า่ ภายใต ้
[z1: ควบคมุ Speedlite ภายนอก] ใหต้ัง้คา่ [ความเร็วซงิคแ์ฟลช
ในโหมด Av] เป็น [1/180-1/60 วนิาท ีอตัโนมตั]ิ หรอื [1/180 วนิาท ี
(คงที)่] (น.282)

 ตรวจสอบวา่แฟลชตดิอยูก่ับกลอ้งอยา่งถกูตอ้ง
 หากคณุใชแ้ฟลชทีไ่มใ่ชข่องแคนนอนกบัการถา่ยภาพแบบ Live View 
ใหต้ัง้คา่ [z5: ถา่ยภาพ LV แบบเงยีบ] เป็น [ไมใ่ชง้าน] (น.303)

 หากคณุใชแ้ฟลชตัวอืน่นอกเหนอืจาก Speedlite ซรีีส่ ์EX แฟลชจะยงิ
แสงเต็มกําลงัไฟเสมอ (น.279)

 เมือ่การตัง้คา่ระบบสว่นตวัของแฟลชสําหรับ [โหมดวดัแสงแฟลช] 
ถกูตัง้คา่เป็น [วดัแสงแฟลช TTL] (แฟลชอตัโนมัต)ิ แฟลชจะยงิแสง
เต็มกําลังไฟเสมอ (น.286)

 หากตัง้คา่ชดเชยระดับแสงแฟลชกบั Speedlite แลว้ จะไมส่ามารถตัง้คา่
ชดเชยระดบัแสงแฟลชดว้ยกลอ้งได ้เมือ่ยกเลกิชดเชยระดบัแสงแฟลช
ของ Speedlite ภายนอก (ตัง้เป็น 0) จงึจะสามารถตัง้คา่ชดเชยระดับ
แสงแฟลชดว้ยกลอ้งได ้

 ภายใต ้[z1: ควบคมุ Speedlite ภายนอก] ใหต้ัง้คา่ [ความเร็วซงิค ์
แฟลชในโหมด Av] เป็น [อตัโนมตั]ิ (น.282)

เมือ่ใชแ้ฟลชในโหมด <f> ความเร็วชตัเตอรจ์ะชา้ลง

แฟลชไมท่ํางาน

แฟลชมกัจะยงิแสงเต็มกาํลงัไฟ

ไมส่ามารถต ัง้คา่ชดเชยระดบัแสงแฟลชได้

ไมส่ามารถต ัง้คา่ซงิคแ์ฟลชความเร็วสงูในโหมด <f> ได้
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 เมือ่ถา่ยภาพนิง่ ใหต้ัง้คา่โหมดขบัเคลือ่นเป็น <Q> หรอื <k> 
(น.157) เมือ่ถา่ยภาพเคลือ่นไหว ใหต้ัง้คา่ [z5: รโีมทคอนโทรล] 
เป็น [ใชง้าน] (น.381)

 ตรวจสอบตําแหน่งสวติซต์ัง้เวลาถา่ยภาพของรโีมทคอนโทรล
 หากคณุใชร้โีมทคอนโทรลแบบไรส้าย รุน่ BR-E1 โปรดดหูนา้ 273
 ภายใต ้[51: ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] หากตัง้คา่ [ฟงักช์ ัน่ Bluetooth] 
เป็น [สมารท์โฟน] หรอื [รโีมท] คณุจะไมส่ามารถใชร้โีมทคอนโทรล
อนิฟาเรด เชน่ รุน่ RC-6 สําหรับการถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรลได ้ให ้
ตัง้คา่ [ฟงักช์ ัน่ Bluetooth] เป็น [ไมใ่ชง้าน]

 หากตอ้งการใชร้โีมทคอนโทรลสําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา 
โปรดดหูนา้ 360

 หากคณุใชแ้ฟลชกบัการถา่ยภาพแบบ Live View ชตัเตอรจ์ะดังสองครัง้
ทกุครัง้ทีถ่า่ยภาพ (น.292)

 ไอคอนนีแ้สดงวา่อณุหภมูภิายในตวักลอ้งเพิม่สงู หากแสดงไอคอน <s> 
สขีาว คณุภาพของภาพนิง่อาจลดลง หากแสดงไอคอน <E> สแีดง 
บง่บอกวา่อกีไมน่านจะสิน้สดุการถา่ยภาพแบบ Live View โดยอตัโนมตั ิ
(น.323)

ไมส่ามารถถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรลได้

ชตัเตอรส์ง่เสยีงถา่ยภาพสองคร ัง้ในขณะถา่ยภาพแบบ Live View

ขณะถา่ยภาพแบบ Live View ไอคอน s สขีาวหรอื E สแีดงจะแสดงขึน้
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 หากตัง้ขนาดภาพเป็น 41 หรอื 61 ภาพทีถ่า่ยจะไมแ่สดง
ในขณะทีถ่า่ยภาพตอ่เนือ่ง (น.291)

 ไอคอนนีแ้สดงวา่อณุหภมูภิายในตวักลอ้งเพิม่สงู หากแสดงไอคอน <E> 
สแีดง บง่บอกวา่อกีไมน่านจะสิน้สดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดยอตัโนมตั ิ
(น.382)

 หากความเร็วในการเขยีนของการด์ตํา่ การถา่ยภาพเคลือ่นไหวอาจหยดุ
ลงโดยอัตโนมัต ิสําหรับการด์ทีส่ามารถใชบ้ันทกึภาพเคลือ่นไหว โปรดดู
หนา้ 343 หากตอ้งการตรวจสอบความเร็วในการเขยีนของการด์ โปรดดู
ขอ้มลูจากเวปไซตข์องผูผ้ลติการด์ ฯลฯ

 หากคณุถา่ยภาพเคลือ่นไหวเป็นเวลา 29 นาท ี59 วนิาท ีการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวจะหยดุลงโดยอตัโนมัติ

 ในโหมดถา่ยภาพนอกเหนอืจาก <a> ความไวแสง ISO จะถกูปรับโดย
อตัโนมัต ิในโหมด <a> คณุสามารถตัง้คา่ความไวแสง ISO ไดด้ว้ย
ตนเอง (น.331)

 หากตัง้คา่ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] เป็น [ใชง้าน] ชว่งความ
ไวแสง ISO ทีส่ามารถตัง้คา่ไดจ้ะเริม่จาก ISO 200 แมว้า่คณุขยายชว่ง
การตัง้คา่ดว้ย [ขอบเขตไวแสง ISO] คณุจะไมส่ามารถเลอืก H1 หรอื 
H2 ได ้เมือ่ตัง้คา่ [z3: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] เป็น [ไมใ่ชง้าน] 
(น.199) คณุจะสามารถตัง้คา่ ISO 100/125/160 หรอืความไวแสง ISO 
ทีข่ยายสงูขึน้

ไมแ่สดงภาพทีถ่า่ยเมือ่ถา่ยตอ่เนือ่งขณะถา่ยภาพแบบ Live View

ขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว ไอคอน E สแีดงจะแสดงขึน้

การถา่ยภาพเคลือ่นไหวหยดุลงเอง

ไมส่ามารถต ัง้คา่ความไวแสง ISO สําหรบัการถา่ยภาพเคลือ่นไหวได้

ไมส่ามารถต ัง้คา่เป็น ISO 100 หรอืไมส่ามารถเลอืกขยายความไวแสง 
ISO ไดข้ณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว
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 สําหรับการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพและการถา่ยภาพแบบ Live View 
ความไวแสง ISO จะถกูปรับตาม [ขอบเขตไวแสง ISO] ภายใต ้
[z2: zการต ัง้คา่ความไวแสง ISO] (น.173) สําหรับการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว ความไวแสง ISO จะถกูปรับตาม [ขอบเขตไวแสง ISO] 
ภายใต ้[z2: kการต ัง้คา่ความไวแสง ISO] (น.372)

 หากคณุเปลีย่นความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูับแสงระหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
ความเปลีย่นแปลงในการเปิดรับแสงอาจถกูบันทกึ

 ขอแนะนําใหท้ดสอบถา่ยภาพเคลือ่นไหวสองสามคลปิ หากคณุตัง้ใจที่
จะทําการซมูระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว การซมูระหวา่งการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวอาจทําใหก้ารบันทกึมกีารเปลีย่นการเปิดรับแสงหรอืมเีสยีง
กลไกของเลนส ์หรอืภาพอาจไมโ่ฟกสั

 ภาพไหว เสน้ลายทางแนวนอน (น๊อยส)์ หรอืคา่แสงทีไ่มส่มํา่เสมออาจ
เกดิจากแสงไฟฟลอูอเรสเซนต ์แสงไฟ LED หรอืแหลง่แสงอืน่ๆ ขณะ
ถา่ยภาพเคลือ่นไหว รวมถงึกลอ้งอาจบันทกึการเปลีย่นแปลงของคา่แสง 
(ความสวา่ง) หรอืโทนสอีกีดว้ย ในโหมด <a> ความเร็วชตัเตอรตํ์า่อาจ
ชว่ยลดปัญหาได ้ปัญหานีอ้าจเห็นไดช้ดัขึน้ในการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
แบบยน่เวลา

ความไวแสง ISO ทีต่ ัง้ไวเ้ปลีย่นแปลงเมือ่สลบัไปยงัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

การเปิดรบัแสงเปลีย่นไประหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว

เกดิภาพไหวหรอืเสน้ลายทางแนวนอนปรากฏระหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว
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 หากคณุขยับกลอ้งไปทางซา้ยหรอืขวา (แพนกลอ้ง) หรอืถา่ยภาพวตัถทุี่
กําลังเคลือ่นไหว อาจทําใหภ้าพดบูดิเบีย้ว ปัญหานีอ้าจเห็นไดช้ดัขึน้ใน
การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา

 ไมส่ามารถถา่ยภาพนิง่ในระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวได ้หากตอ้งการ
ถา่ยภาพนิง่ ใหห้ยดุถา่ยภาพเคลือ่นไหวแลว้ทําการถา่ยภาพโดยใชช้อ่ง
มองภาพหรอืถา่ยภาพแบบ Live View

 หากกลอ้งเชือ่มตอ่อยูก่บัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์อืน่ๆ โดยใชส้ายเชือ่มตอ่ 
(แยกจําหน่าย) จะไมส่ามารถตัง้คา่ฟังกช์ัน่ Wi-Fi ได ้ใหถ้อดสายเชือ่มตอ่
ออกกอ่นทําการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ใดๆ สําหรับรายละเอยีด โปรดด ู“คูม่อืการ
ใชง้านฟังกช์ัน่ Wi-Fi (การสือ่สารแบบไรส้าย)” (น.4)

วตัถใุนภาพดบูดิเบีย้วขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ไมส่ามารถถา่ยภาพนิง่ในขณะทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหว

Wi-Fi

ไมส่ามารถต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi ได้
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 ปรับสวติซ ์<R> ลงดา้นลา่ง (ปลดล็อค) (น.59)
 ตรวจสอบการตัง้คา่ [54: ล็อคหลายหนา้ที]่ (น.88)

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ัง้คา่ [54: แบบสมัผสั] เป็น [มาตรฐาน] หรอื 
[ไว] (น.69)

 สําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ใหต้รวจสอบการตัง้คา่ [z4: หนา้ที่
ปุ่ ม V] (น.378)

 ตรวจสอบการตัง้คา่ [8C.Fn III-4: ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง] 
(น.497)

 แท็บหรอืตัวเลอืกบางรายการจะไมใ่นปรากฏโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน หรอื
การถา่ยภาพแบบ Live View และการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 [การแสดงเมนู] ภายใตแ้ท็บ [9] ถกูตัง้เป็น [แสดงจากแถบเมนู
สว่นตวั] หรอื [แสดงแถบเมนูสว่นตวัเทา่น ัน้] ใหต้ัง้เป็น [แสดงแบบ
ปกต]ิ (น.509)

ปญัหาในการทาํงาน

ไมส่ามารถเปลีย่นการต ัง้คา่ดว้ย <6>, <5>, 
<9> หรอื <d>

ไมส่ามารถใชง้านกลอ้งแบบสมัผสัได้

ปุ่ มหรอืปุ่ มหมนุของกลอ้งไมไ่ดท้ํางานอยา่งทีค่าดไว้

ปญัหาในการแสดงภาพ

หนา้จอเมนูแสดงเพยีงบางแท็บและบางตวัเลอืก

เร ิม่แสดง [9] เมนูสว่นตวักอ่น หรอืแสดงแท็บ [9] เพยีงแท็บเดยีว
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 ตัง้คา่ [z2: พกิดัส]ี เป็น [sRGB] หากตัง้คา่ไวเ้ป็น [Adobe RGB] 
อกัขระตัวแรกของชือ่จะเป็นขดีลา่ง (น.208)

 แสดงวา่นีค่อืไฟลภ์าพเคลือ่นไหว (น.211)

 หากในการด์มไีฟลภ์าพทีบ่ันทกึอยูแ่ลว้ หมายเลขของไฟลภ์าพอาจไม่
เริม่ตน้จาก 0001 (น.211)

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ัง้วนัทีแ่ละเวลาเรยีบรอ้ยแลว้ (น.49)
 ตรวจสอบไทมโ์ซนและการปรับเวลาในฤดรูอ้น (น.50, 51)

 วนัทีแ่ละเวลาทีถ่า่ยภาพไมป่รากฏบนภาพ วนัทีแ่ละเวลาทีถ่า่ยภาพถกูจัด
เก็บเป็นขอ้มลูการถา่ยภาพไวใ้นขอ้มลูภาพ เมือ่พมิพ ์คณุสามารถสัง่พมิพ์
วนัทีแ่ละเวลาลงบนภาพไดโ้ดยใชข้อ้มลูวนัทีแ่ละเวลาทีบ่นัทกึไวใ้นขอ้มลู
การถา่ยภาพ (น.458)

อกัขระตวัแรกของชือ่ไฟลเ์ป็นขดีลา่ง (“_”)

ชือ่ไฟลข์ ึน้ตน้ดว้ย “MVI_”

ลําดบัหมายเลขไฟลไ์มเ่ร ิม่ตน้ที ่0001

ขอ้มลูวนัทีแ่ละเวลาทีถ่า่ยภาพไมถ่กูตอ้ง

วนัทีแ่ละเวลาไมป่รากฏบนภาพ
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 หากจํานวนภาพถา่ยทีบ่ันทกึบนการด์เกนิกวา่จํานวนภาพทีก่ลอ้งสามารถ
แสดงได ้[###] จะแสดงขึน้

 ในอณุหภมูตํิา่ ความเร็วของการแสดงของจดุ AF อาจชา้ลงเนือ่งจาก
ลักษณะของอปุกรณ์แสดงจดุโฟกสั (ผลกึเหลว) ความเร็วในการแสดงจะ
กลับเป็นปกตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

 หากจอ LCD ไมส่ะอาด ใหทํ้าความสะอาดดว้ยผา้นุ่ม
 จอ LCD อาจแสดงผลชา้กวา่เดมิเล็กนอ้ยในทีซ่ ึง่มอีณุหภมูตํิา่ หรอืดมูดืลง
ในทีซ่ ึง่มอีณุหภมูสิงู และจะกลบัเป็นปกตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

 [51: การต ัง้คา่ Eye-Fi] จะปรากฏตอ่เมือ่เสยีบการด์ Eye-Fi เขา้กบั
กลอ้งเทา่นัน้ หากการด์ Eye-Fi ปรับสวติซป้์องกนัการบันทกึไวท้ีตํ่าแหน่ง 
LOCK คณุจะไมส่ามารถตรวจสอบสถานะการเชือ่มตอ่หรอืปิดการสง่
สญัญาณ Eye-Fi ได ้(น.522)

 ไมส่ามารถทําการถา่ยโอนภาพดว้ยการด์ Eye-Fi ไดห้าก [ใชง้าน] ถกู
ตัง้คา่สําหรับ [Wi-Fi] ใน [ต ัง้คา่ Wi-Fi] ภายใต ้[51: ต ัง้คา่การ
สือ่สารไรส้าย]

กลอ้งแสดง [###]

ในชอ่งมองภาพ ความเร็วในการแสดงจดุ AF จะตํา่

จอ LCD ไมแ่สดงภาพทีช่ดัเจน

[การต ัง้คา่ Eye-Fi] ไมป่รากฏ
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 ตัง้คา่ [33: เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน] เป็น [ใชง้าน] (น.397)

 ตัง้คา่ [33: แสดงจดุ AF] เป็น [ใชง้าน] (น.397)

 จดุโฟกสัอตัโนมัตจิะไมแ่สดงเมือ่มกีารเลน่ภาพประเภทตอ่ไปนี:้
• ภาพทีถ่า่ยในโหมด <8: qFG>
• ภาพทีถ่า่ยดว้ยการปรับใชแ้กไ้ขความคลาดสว่น
• ภาพทีถ่า่ยดว้ยการปรับใชล้ดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ
• ภาพทีค่รอบตัด

 หากภาพถกูป้องกนั จะไมส่ามารถลบภาพดังกลา่วได ้(น.409)

 กลอ้งนีอ้าจไมส่ามารถเลน่ภาพทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งอืน่
 ภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขในคอมพวิเตอรจ์ะไมส่ามารถเลน่ดว้ยกลอ้งได ้

 ภาพถกูคัดกรองสําหรับการเลน่ดว้ย [32: ต ัง้เงือ่นไขคน้หาภาพ] 
(น.402) ลา้งเงือ่นไขคน้หาภาพ

ปญัหาในการเลน่ภาพ

บางสว่นของภาพกะพรบิเป็นสดีาํ

มกีลอ่งสแีดงแสดงอยูบ่นภาพ

จดุ AF จะไมแ่สดงระหวา่งทีด่ภูาพ

ไมส่ามารถลบภาพได้

ไมส่ามารถเลน่ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวได้

เฉพาะภาพบางภาพเทา่น ัน้ทีส่ามารถเลน่ได้
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 หากคณุใชง้านปุ่ มปรับหรอืเลนสข์องกลอ้งขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
เสยีงการทํางานจะถกูบันทกึลงไปดว้ย แนะนําใหใ้ชไ้มโครโฟนสเตอรโิอ
แบบทศิทาง รุ่น DM-E1 (แยกจําหน่าย) (น.347)

 หากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ระดับแสงทีร่นุแรงในขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว
โดยใชก้ารเปิดรับแสงอตัโนมัต ิการบันทกึภาพจะหยดุลงชัว่ขณะจนกวา่
ความสวา่งจะคงที ่ในกรณีนี ้ใหถ้า่ยดว้ยโหมด <a> (น.330)

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ัง้คา่ [53: ระบบวดิโีอ] อยา่งถกูตอ้งเป็น 
[สําหรบั NTSC] หรอื [สําหรบั PAL] (ขึน้อยูก่บัระบบวดิโีอของเครือ่งรับ
โทรทัศนข์องคณุ)

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้สยีบปลั๊กสาย HDMI เขา้ไปจนสดุแลว้ (น.427)

 หากขนาดไฟลภ์าพเคลือ่นไหวถงึ 4 GB ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวใหมจ่ะถกู
สรา้งโดยอตัโนมัต ิ(น.345) อยา่งไรก็ตาม หากคณุใชก้ารด์ SDXC ที่
ฟอรแ์มตดว้ยกลอ้ง คณุจะสามารถบันทกึภาพเคลือ่นไหวเป็นไฟลเ์ดยีว
ไดแ้มข้นาดไฟลเ์กนิ 4 GB

สามารถไดย้นิเสยีงการทํางานและเสยีงกลไกในระหวา่ง
การดภูาพเคลือ่นไหว

ภาพเคลือ่นไหวคา้งเป็นชว่งๆ

ไมม่ภีาพปรากฏบนเครือ่งรบัโทรทศัน์

มไีฟลภ์าพเคลือ่นไหวหลายไฟลส์ําหรบัการถา่ยภาพเคลือ่นไหวคร ัง้เดยีว
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 ขึน้อยูก่บัตัวอา่นการด์ทีใ่ชแ้ละระบบปฏบิัตกิารของคอมพวิเตอร ์อาจทํา
ใหไ้มส่ามารถตรวจหาการด์ SDXC ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ในกรณีนี ้ใหเ้ชือ่มตอ่
กลอ้งของคณุเขา้กบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสายเชือ่มตอ่ (แยกจําหน่าย) จากนัน้
ถา่ยโอนภาพเขา้คอมพวิเตอรด์ว้ย EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.594)

 ไมส่ามารถประมวลผลภาพ 41 และ 61 ดว้ยกลอ้งได ้ใหใ้ช ้
Digital Photo Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.594) เพือ่ประมวลผล
ภาพถา่ย

 คณุไมส่ามารถปรับขนาดภาพ JPEG b และ 1 ดว้ยกลอ้งนีไ้ด ้
(น.444)

 คณุไมส่ามารถครอบตัดภาพ RAW ดว้ยกลอ้งนีไ้ด ้(น.446)

 จดุแสงสขีาว สแีดง สน้ํีาเงนิ หรอืสอีืน่ๆ อาจปรากฏขึน้บนภาพหากเซนเซอร์
ไดร้ับผลกระทบจากรงัสคีอสมกิ ฯลฯ ลกัษณะทีป่รากฏอาจลดลงไดห้ากใช ้
[ทําความสะอาดเดีย๋วนีf้] ภายใต ้[54: ทําความสะอาดเซนเซอร]์ 
(น.450)

ตวัอา่นการด์ตรวจหาการด์ไมพ่บ

ไมส่ามารถประมวลผลภาพ RAW ได้

ไมส่ามารถปรบัขนาดภาพได้

ไมส่ามารถตดัภาพได้

จดุแสงปรากฏขึน้บนภาพ
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 ภายใต ้[54: ทําความสะอาดเซนเซอร]์ เมือ่คณุเลอืก [ทําความ
สะอาดเดีย๋วนีf้] จะมเีสยีงกลไกของชตัเตอรร์ะหวา่งการทําความ
สะอาด แตจ่ะไมม่ภีาพบันทกึลงในการด์ (น.450)

 หากคณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้ง <1> และ <2> ซ้ําไปมาในชว่ง
เวลาสัน้ๆ ไอคอน <f> อาจไมแ่สดงขึน้ (น.47)

 ตดิตัง้ EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS) ลงในคอมพวิเตอร ์(น.596)
 หากกลอ้งเชือ่มตอ่กบั Wi-Fi อยูแ่ลว้ กลอ้งจะไมส่ามารถสือ่สารไดก้บั
คอมพวิเตอรใ์ดๆ ทีเ่ชือ่มตอ่อยูด่ว้ยสายเชือ่มตอ่ (แยกจําหน่าย)

 เมือ่ใชง้าน EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS) ใหต้ัง้คา่ [z5: วดีโีอไทม์
แลปส]์ เป็น [ไมใ่ชง้าน] (น.350)

ปญัหาในการทาํความสะอาดเซนเซอร์

มเีสยีงชตัเตอรใ์นระหวา่งทีท่ําความสะอาดเซนเซอร์

การทําความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมตัไิมท่ํางาน

ปญัหาการเชือ่มตอ่คอมพวิเตอร์

ไมส่ามารถถา่ยโอนภาพไปยงัคอมพวิเตอร์

การสือ่สารระหวา่งกลอ้งทีเ่ชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรไ์มท่ํางาน



567

หากเกดิปัญหาขึน้กบักลอ้ง ขอ้ความแสดง
ขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึน้ ใหป้ฏบิัตติาม
ขอ้แนะนําบนหนา้จอ

*หากขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดยงัคงปรากฏอยูห่ลงัจากทาํตามคําแนะนําขา้งตน้ 
ใหจ้ดหมายเลขรหสัขอ้ผดิพลาดและตดิตอ่ศนูยบ์รกิารของแคนนอนใกลบ้า้นคณุ

รหสัขอ้ผดิพลาด

หมายเลข ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดและการแกป้ญัหา

01

การสือ่สารระหวา่งกลอ้งกบัเลนสม์ขีอ้ผดิพลาด ทาํความสะอาดข ัว้สมัผสั
เลนส์

 ทําความสะอาดขัว้ไฟฟ้าของกลอ้งและเลนส ์ใชเ้ลนสข์องแทข้องแคนนอน 
หรอืถอดแลว้ใสแ่บตเตอรีใ่หมอ่กีครัง้ (น.27, 28, 42)

02

ไมส่ามารถเขา้ถงึการด์ ใสก่ารด์ใหม/่เปลีย่นการด์ หรอืทาํการฟอรแ์มต
การด์ดว้ยกลอ้ง

ถอดและใสก่ารด์ใหมอ่กีครัง้ เปลีย่นแผน่การด์ หรอืฟอรแ์มตการด์ 
(น.43, 70)

04
บนัทกึภาพไมไ่ดเ้นือ่งจากการด์เต็ม เปลีย่นแผน่การด์

 เปลีย่นการด์ ลบภาพทีไ่มจํ่าเป็น หรอืฟอรแ์มตการด์ (น.43, 430, 70)

06
ทาํความสะอาดเซนเซอรไ์มไ่ด ้ปิดและเปิดกลอ้งอกีคร ัง้

 เปิด/ปิดสวติซก์ลอ้ง (น.47)

10, 20
30, 40
50, 60
70, 80
99

ขอ้ผดิพลาดทาํใหถ้า่ยภาพไมไ่ด ้ปิดกลอ้งแลว้เปิดอกีคร ัง้หรอืถอดแลว้
ใสแ่บตเตอรีใ่หม่

 เปิด/ปิดสวติซก์ลอ้ง ถอดแลว้ใสแ่บตเตอรีใ่หมอ่กีครัง้ หรอืใชเ้ลนสข์อง
แคนนอน (น.47, 42)

หมายเลขขอ้ผดิพลาด

สาเหตแุละขอ้ควรปฏบิัติ
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• ประเภท
ประเภท: กลอ้งดจิติอลสะทอ้นภาพเลนสเ์ดีย่วทีม่รีะบบโฟกสัอตัโนมัต/ิ

เปิดรับแสงอตัโนมตัิ
สือ่จัดเก็บขอ้มลู: เมมโมรีก่ารด์ SD/SDHC*/SDXC*

* เขา้กนัไดก้บัการด์ UHS-I
ขนาดของเซนเซอรภ์าพ: ประมาณ 35.9 x 24.0 มม.
เลนสท์ีร่องรับ: เลนสแ์คนนอน EF

* รวมทัง้เลนส ์EF-S และเลนส ์EF-M
(มมุมองของเลนสท์ีส่ามารถใชง้านไดจ้ะเทา่กบัความยาวโฟกสั
ทีร่ะบไุวบ้นเลนสโ์ดยประมาณ)

เมาทเ์ลนส:์ เมาทแ์คนนอน EF

• เซนเซอรภ์าพ
ประเภท: เซนเซอร ์CMOS
พกิเซลใชง้านจรงิ: ประมาณ 26.2 ลา้นพกิเซล

* ปัดเศษใกลส้ดุที ่100,000 พกิเซล
อัตราสว่นภาพ: 3:2
ระบบลบภาพฝุ่ น: อตัโนมัต/ิแมนนวล, ผนวกขอ้มลูการลบภาพฝุ่ น

• ระบบการบนัทกึ
รปูแบบการบนัทกึ: หลักการออกแบบระบบไฟลก์ลอ้ง 2.0 (Design rule for 

Camera File System)
ชนดิของภาพ: JPEG, RAW (14 บติ แบบฉบับแคนนอน)

บนัทกึ RAW+JPEG ไดพ้รอ้มกนั
จํานวนพกิเซลทีบ่ันทกึ: L (ใหญ)่ : ประมาณ 26.0 ลา้นพกิเซล (6240 x 4160)

M (กลาง) : ประมาณ 11.5 ลา้นพกิเซล (4160 x 2768)
S1 (เล็ก 1) : ประมาณ 6.5 ลา้นพกิเซล (3120 x 2080)
S2 (เล็ก 2) : ประมาณ 3.8 ลา้นพกิเซล (2400 x 1600)
RAW : ประมาณ 26.0 ลา้นพกิเซล (6240 x 4160)
M-RAW : ประมาณ 14.6 ลา้นพกิเซล (4680 x 3120)
S-RAW : ประมาณ 6.5 ลา้นพกิเซล (3120 x 2080)
* ปัดเศษใกลส้ดุที ่100,000 พกิเซล

อัตราสว่นภาพ: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1
สรา้ง/เลอืกโฟลเดอร:์ ทําได ้
หมายเลขไฟลภ์าพ: ตอ่เนื่อง, รเีซ็ตอตัโนมัต,ิ ผูใ้ชร้เีซ็ตเอง

ขอ้มลูจาํเพาะ
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• การประมวลผลภาพระหวา่งถา่ยภาพ
รปูแบบภาพ: อตัโนมัต,ิ ปกต,ิ ภาพบคุคล, ภาพววิ, เนน้รายละเอยีด, 

ภาพเป็นกลาง, ภาพตามจรงิ, ภาพขาวดํา, ผูใ้ชกํ้าหนด 1 - 3
สมดลุแสงขาว: อตัโนมัต ิ(ตามบรรยากาศ), อตัโนมัต ิ(กําหนดสขีาว),ตัง้คา่

ลว่งหนา้ (แสงแดด, แสงในรม่, เมฆครึม้, หลอดไฟทังสเตน, 
แสงหลอดฟลอูอเรสเซนตข์าว, แสงแฟลช), กําหนดเอง, 
ตัง้คา่อณุหภมูสิ ี(ประมาณ 2500-10000 K)
มคีณุสมบัตปิรับแกส้มดลุแสงขาวและถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสง
ขาวให ้
* ทําการสง่ผ่านขอ้มลูอณุหภมูสิขีองแสงแฟลชได ้

ปรับความสวา่งภาพอตัโนมัต:ิ ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ
การลดจุดรบกวน: ใชไ้ดก้บัการถา่ยดว้ยความไวแสง ISO สงูและการเปิดรับแสง

นานเทา่นัน้
เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง: ทําได ้
แกไ้ขความคลาดเคลือ่น
ของเลนส:์

แกไ้ขระดับแสงขอบภาพ, แกไ้ขความคลาดส,ี 
แกไ้ขความคลาดสว่น, แกไ้ขการเลีย้วเบน

• ชอ่งมองภาพ
ประเภท: ปรซิมึหา้เหลีย่มระดับสายตา
ระยะมองเห็น: แนวตัง้/แนวนอน ประมาณ 98% (ระยะสายตาประมาณ 21 มม. 

และอตัราสว่นภาพเป็น 3:2)
การขยาย: ประมาณ 0.71 เทา่ (-1 m-1 ดว้ยเลนส ์50 มม. ถงึระยะอนันต)์
ระยะสายตา: ประมาณ 21 มม. (-1 m-1 จากจุดศนูยก์ลางของเลนสช์อ่งมอง

ภาพ)
ชว่งปรับแกส้ายตา: ประมาณ -3.0 - +1.0 m-1 (dpt)
ฉากปรับโฟกสั: แบบคงที,่ มคีวามแมน่ยําบนผวิดา้น
แสดงเสน้ตาราง: ทําได ้
วัดระดับอเิล็กทรอนกิส:์ ทําได ้
แสดงการตัง้คา่ฟังกช์ัน่: ระดับแบตเตอรี ่(ประจุทีเ่หลอือยู)่, โหมดถา่ยภาพ, การโฟกสั

อตัโนมัต,ิ คณุภาพของภาพ (ชนดิของภาพ), โหมดขบัเคลือ่น, 
โหมดวดัแสง, การตรวจจับแสงวบูวาบ, การแจง้เตอืน! แสดงขึน้

กระจกสะทอ้นภาพ: แบบดดีตวักลับเอง
เช็คระยะชดัลกึ: ทําได ้
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• โฟกสัอตัโนมตั ิ(ระหวา่งการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ)
ประเภท: ระบบบนัทกึภาพ TTL พรอ้มการตรวจสอบความแตกตา่งดว้ย

เซนเซอรโ์ฟกสัอตัโนมัตแิบบเฉพาะ
จุดโฟกสัอัตโนมัต:ิ สงูสดุ 45 จดุ (จุดโฟกสัอตัโนมตัแิบบกากบาท: สงูสดุ 45 จดุ)

* จํานวนจดุโฟกสัอตัโนมัต ิจุดโฟกสัอัตโนมัตแิบบกากบาทคู ่
และจุดโฟกสัแบบกากบาททีใ่ชไ้ดแ้ตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บั
เลนส์

* โฟกสัดว้ยจดุ AF จดุกลาง แบบกากบาทคูท่ี ่f/2.8 
เมือ่ใชเ้ลนสก์ลุม่ A (กลุม่โฟกสัอตัโนมัต)ิ

ชว่งความสวา่งการโฟกสั: EV -3 - 18 (โดยใชจุ้ด AF จุดกลางทีร่องรับ f/2.8, 
AF ครัง้เดยีว, อณุหภมูหิอ้ง, ISO 100)

ระบบโฟกสั: AF ครัง้เดยีว, AI Servo AF, AI Focus AF, โฟกสัดว้ยตนเอง 
(MF)

โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสั
อัตโนมัต:ิ

โฟกสัอตัโนมัตจิดุเล็กจดุเดยีว (เลอืกดว้ยตนเอง), 
โฟกสัอตัโนมัตจิดุเดยีว (เลอืกดว้ยตนเอง), 
โฟกสัอตัโนมัตแิบบโซน (โซนเลอืกดว้ยตัวเอง), 
โฟกสัอตัโนมัตโิซนกวา้ง (โซนเลอืกดว้ยตนเอง), 
โฟกสัแบบเลอืกอัตโนมัติ

เงือ่นไขการเลอืกจดุโฟกสั
แบบอตัโนมัต:ิ

โฟกสัแบบเลอืกอัตโนมัต ิอาจเลอืกโฟกสัจากขอ้มลูสทีี่
เทยีบเทา่กบัโทนสผีวิมนุษย์

คณุลักษณะของ AI Servo 
AF:

ลักษณะตา่งๆ สามารถตัง้คา่ไดโ้ดยตัง้คา่ระบบสว่นตัวสําหรับ
การตดิตามความไวแสง เพิม่/ลดการตดิตาม และการเปลีย่นจุด 
AF อตัโนมัติ

ปรับโฟกสัอตัโนมัตแิบบ
ละเอยีด:

ปรับละเอยีด AF (คา่เดยีวทกุเลนส,์ คา่แยกแตล่ะเลนส)์

แสงชว่ยปรับโฟกสั: ดว้ย Speedlite ภายนอกสําหรับ EOS โดยเฉพาะ

• ควบคมุการเปิดรบัแสง
โหมดวดัแสง: ประมาณ 7,560-พกิเซล เซนเซอรรั์บแสง RGB+IR และ 

โหมดวัดแสงแบบ TTL ทีเ่ปิดชอ่งรับแสงกวา้ง 63 โซน
• วัดแสงประเมนิทัง้ภาพ (สมัพันธก์บัจดุโฟกสัอตัโนมัตทิกุจดุ)
• วดัแสงบางสว่น (พืน้ทีป่ระมาณ 6.5% กลางชอ่งมองภาพ)
• วดัแสงแบบจดุ (พืน้ทีป่ระมาณ 3.2% กลางชอ่งมองภาพ)
• วดัแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ

ชว่งความสวา่งการวัดแสง: EV 1 - 20 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100)
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โหมดถา่ยภาพ: โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน:
ฉากอตัโนมัตอิจัฉรยิะ, อัตโนมัตแิบบสรา้งสรรค,์ ฉากพเิศษ 
(ภาพบคุคล, ภาพกลุม่บคุคล, ภาพววิ, กฬีา, เด็ก, ถ่ายแพน, 
ระยะใกล,้ อาหาร, แสงเทยีน, บคุคลกลางคนื, ถา่ยกลางคนื
แบบมอืถอื, ควบคมุแสงพืน้หลงั HDR)
โหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค:์
โปรแกรมระดับแสงอตัโนมัต,ิ ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร,์ 
ระบคุา่รรูับแสง, ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง, เปิดหนา้กลอ้งคา้ง
ชตัเตอร,์ ตัง้โหมดถา่ยภาพเอง (C1/C2)

ความไวแสง ISO
(ดชันีคา่แสงทีแ่นะนํา):

โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน: กลอ้งจะตัง้คา่ความไวแสง ISO โดย
อตัโนมัติ
P, Tv, Av, M, B: ISO อัตโนมัต,ิ ตัง้คา่ ISO 100 - ISO 40000 
ดว้ยตนเอง (ปรับทลีะ 1/3 หรอืเต็มระดับ) และสามารถขยาย
เป็น L (เทยีบเทา่ ISO 50), H1 (เทยีบเทา่ ISO 51200), H2 
(เทยีบเทา่ ISO 102400) ได ้
* เมือ่ตัง้คา่เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง ระดับตํา่สดุจะเป็น ISO 

200
ตัง้คา่ความไวแสง ISO: ชว่งความไวแสง ISO, ขอบเขตอัตโนมัต ิและขดีจํากดัคา่

ความเร็วตํา่สดุสําหรับอตัโนมัตทิีส่ามารถตัง้คา่ได ้
ชดเชยแสง: ตัง้เอง:

เมือ่ถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ: ปรับทลีะ 1/3 หรอื 1/2 ระดับ 
ภายใน ±5 ระดับ
เมือ่ถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ: ปรับทลีะ 1/3 หรอื 1/2 ระดับ 
ภายใน ±3 ระดับ
AEB (การถา่ยภาพครอ่มการเปิดรับแสงอัตโนมัต)ิ:
ปรับทลีะ 1/3 หรอื 1/3 ระดบั ภายใน ±2 ระดบั (สามารถใชร้ว่ม
กบัการชดเชยแสงแบบตัง้เอง)

ล็อคคา่แสง: อตัโนมัต:ิ เมือ่จับโฟกสัได ้ล็อค AE สามารถถกูใชง้านหรอืไม่
ถกูใชง้านก็ได ้สําหรับโหมดวัดแสงแตล่ะโหมดดว้ยการตัง้คา่
ระบบสว่นตัว
ตัง้คา่เอง:ดว้ยปุ่ มล็อคคา่แสง

การลดแสงวบูวาบ: ทําได ้
ตัง้ชว่งเวลาถ่าย: สามารถตัง้ชว่งเวลาถา่ยภาพและจํานวนภาพ
ตัง้เวลาคา้งชตัเตอร:์ สามารถตัง้เวลาเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์
ถา่ยภาพโดยล็อค
กระจกขึน้:

ทําได ้

• การถา่ยภาพ HDR
ปรับชว่งการรับแสง: อตัโนมัต,ิ ±1, ±2, ±3
ลกูเลน่: สธีรรมชาต,ิ ศลิปะมาตรฐาน, ศลิปะสสีดใส, ศลิปะคมเขม้, 

ศลิปะลายนูน
ปรับแนวอตัโนมัต:ิ ทําได ้
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• การถา่ยภาพซอ้น
จํานวนการถา่ยภาพซอ้น: เปิดรับแสง 2 ถงึ 9 ครัง้
ควบคมุการถา่ยภาพซอ้น: เตมิแตง่, เฉลีย่

• ชตัเตอร์
ประเภท: ชตัเตอรร์ะนาบโฟกสั ควบคมุแบบอเิล็กทรอนกิส์
ความเร็วชตัเตอร:์ 1/4000 วนิาท ีถงึ 30 วนิาท ี(ขอบเขตความเร็วชตัเตอรทั์ง้หมด; 

ขอบเขตทีใ่ชไ้ดต้า่งกนัไปตามโหมดถา่ยภาพ), ชตัเตอร ์BULB, 
ซงิคแ์ฟลชที ่1/180 วนิาที

• ระบบขบัเคลือ่น
โหมดขบัเคลือ่น: ถา่ยภาพเดีย่ว, ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู, ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

ความเร็วตํา่, ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ, ถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบ
เงยีบ, ตัง้เวลา 10 ว/ิรโีมทคอนโทรล, ตัง้เวลา 2 ว/ิรโีมท
คอนโทรล, ตัง้เวลา: ตอ่เนือ่ง

ความเร็วในการถา่ยภาพ
ตอ่เนือ่ง:

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู: สงูสดุประมาณ 6.5 ภาพ/วนิาที
* ความเร็วในการถ่ายภาพตอ่เนื่องลดลง ระหวา่งการถ่ายลด
แสงวบูวาบ ระหวา่งการถ่ายภาพแบบ Live View ดว้ย Servo 
AF หรอืระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View ดว้ย Speedlite 
ภายนอก

* ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เน่ืองสําหรับการถา่ยภาพตอ่เน่ือง
ความเร็วสงูอาจลดลงไปตามอณุหภมู,ิ ระดับแบตเตอรี,่ การลด
แสงวบูวาบ, ความเร็วชตัเตอร,์ คา่รรัูบแสง, สภาวะของวัตถ,ุ 
ความสวา่ง, การโฟกสัอัตโนมัต,ิ เลนส,์ การใชแ้ฟลช, การตัง้คา่
ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ ฯลฯ

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํ่า: สงูสดุประมาณ 3.0 ภาพ/วนิาที
* ความเร็วในการถ่ายภาพตอ่เนื่องจะลดลงขณะถา่ยภาพแบบ 

Live  View ดว้ย Speedlite ภายนอก
* ระหวา่งโหมดถา่ยแพนในการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ: 
สงูสดุ ประมาณ 4.3 ภาพ/วนิาท,ี ในการถา่ยภาพแบบ Live 
View: สงูสดุ ประมาณ 2.7 ภาพ/วนิาท ี(ทีค่วามเร็วชตัเตอร ์
1/30 วนิาท ีดว้ยคา่รรูับแสงสงูสดุ)

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ: สงูสดุประมาณ 3.0 ภาพ/วนิาที
จํานวนภาพตอ่เนื่องสงูสดุ: JPEG ใหญ/่ละเอยีด: ประมาณ 110 ภาพ (ประมาณ 150 ภาพ)

RAW: ประมาณ 18 ภาพ (ประมาณ 21 ภาพ)
RAW+JPEG ใหญ/่ละเอยีด: ประมาณ 17 ภาพ (ประมาณ 19 
ภาพ)
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* อา้งองิจากการด์ SD ทีใ่ชท้ดสอบตามมาตรฐานของแคนนอน 
(ใชง้านไดก้บั มาตรฐาน: 8 GB, ความเร็วสงู: 16 GB, UHS-I) 
และเงือ่นไขของการทดสอบมาตรฐาน (การถา่ยภาพตอ่เนื่อง
ความเร็วสงู, ISO 100, รปูแบบภาพปกต)ิ

* จํานวนในวงเล็บคอืจํานวนภาพเมือ่ใชก้ารด์ UHS-I SD ทีใ่ช ้
ทดสอบตามมาตรฐานของแคนนอน

• Speedlite ภายนอก
Speedlite ทีร่องรับ: Speedlite ซรีีส่ ์EX
วัดแสงแฟลช: แฟลชอตัโนมัต ิE-TTL II
ชดเชยระดับแสงแฟลช: ปรับทลีะ 1/3 หรอื 1/2 ระดบั ภายใน ±3 ระดบั
ล็อคแสงแฟลช: ทําได ้
ชอ่งตอ่ PC: ไมม่ี
ควบคมุแฟลช: ตัง้คา่ระบบแฟลช, การตัง้คา่ระบบสว่นตัวของแฟลช

• การถา่ยภาพแบบ Live View
วธิกีารโฟกสั: Dual pixel CMOS AF
การโฟกสัอตัโนมัต:ิ AF ครัง้เดยีว, Servo AF
วธิโีฟกสัอัตโนมัต:ิ ใบหนา้+การตดิตาม, โซนเรยีบ, AF 1 จุด Live

โฟกสัดว้ยตนเอง (สามารถตรวจสอบการโฟกสัไดด้ว้ยกําลงั
ขยายประมาณ 5 เทา่และ 10 เทา่)

ชว่งความสวา่งการโฟกสั: EV -2.5 - 18 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100, AF ครัง้เดยีว)
โหมดวดัแสง: วดัแสงประเมนิทัง้ภาพ (315 โซน), วดัแสงบางสว่น (ประมาณ 

6.3% ของหนา้จอ Live View), วดัแสงแบบจดุ (ประมาณ 
2.7% ของหนา้จอ Live View), วดัแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ

ชว่งความสวา่งการวัดแสง: EV 0 - 20 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100)
การถา่ยภาพ Live View 
แบบเงยีบ:

ม ี(โหมด 1 และ 2)

ชตัเตอรแ์บบแตะ: ทําได ้
แสดงเสน้ตาราง: 3 แบบ
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• การถา่ยภาพเคลือ่นไหว
รปูแบบการบนัทกึ: MP4

* สําหรับภาพเคลือ่นไหวยน่เวลา: รปูแบบ MOV
ภาพเคลือ่นไหว: MPEG-4 AVC/H.264

อตัราบติ (เฉลีย่) ผันแปร
* สําหรับภาพเคลือ่นไหวยน่เวลาแบบ 4K: Motion JPEG

เสยีง: AAC
ขนาดบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหว:

Full HD (1920x1080), HD (1280x720)
* สําหรับภาพเคลือ่นไหวยน่เวลา: สามารถเลอืก 4K 

(3840x2160) และ Full HDได ้
อัตราเฟรม: 59.94p/29.97p/23.98p (เมือ่ใชร้ะบบ NTSC)

50.00p/25.00p (เมือ่ใชร้ะบบ PAL)
วธิกีารบบีอดั: มาตรฐาน (IPB), ออ่น (IPB)

* สําหรับภาพเคลือ่นไหวยน่เวลาแบบ 4K: Motion JPEG / 
ภาพเคลือ่นไหวยน่เวลาแบบ Full HD: ALL-I (สําหรับแกไ้ข/
I-only)

อัตราบติ: [MP4]
Full HD (59.94p/50.00p)/มาตรฐาน (IPB)

: ประมาณ 60 Mbps
Full HD (29.97p/25.00p/23.98p)/มาตรฐาน (IPB)

: ประมาณ 30 Mbps
Full HD (29.97p/25.00p)/ออ่น (IPB) : ประมาณ 12 Mbps
HD (59.94p/50.00p)/มาตรฐาน (IPB) : ประมาณ 26 Mbps
HD (29.97p/25.00p)/ออ่น (IPB) : ประมาณ 4 Mbps
[MOV]
ภาพเคลือ่นไหวยน่เวลาแบบ 4K (29.97p/25.00p)

: ประมาณ 500 Mbps
ภาพเคลือ่นไหวยน่เวลาแบบ Full HD (29.97p/25.00p)

: ประมาณ 90 Mbps
ประสทิธภิาพของการด์
ทีต่อ้งการ:

[ภาพเคลือ่นไหว] (ความเร็วการเขยีน/การอา่น)
Full HD (59.94p/50.00p)/มาตรฐาน (IPB)

: SD Speed Class 10 หรอืเร็วกวา่
Full HD (29.97p/25.00p/23.98p)/มาตรฐาน (IPB)

: SD Speed Class 6 หรอืเร็วกวา่
Full HD (29.97p/25.00p)/ออ่น (IPB)

: SD Speed Class 4 หรอืเร็วกวา่
HD (59.94p/50.00p)/มาตรฐาน (IPB)

: SD Speed Class 6 หรอืเร็วกวา่
HD (29.97p/25.00p)/ออ่น (IPB)

: SD Speed Class 4 หรอืเร็วกวา่



575

ขอ้มลูจําเพาะ

[ภาพเคลือ่นไหวยน่เวลา] (ความเร็วการอา่น)
ภาพเคลือ่นไหวยน่เวลาแบบ 4K (29.97p/25.00p)

: UHS-I 90 MB/วนิาท ีหรอืเร็วกวา่
ภาพเคลือ่นไหวยน่เวลาแบบ Full HD (29.97p/25.00p)

: UHS-I Speed Class 3 หรอืเร็วกวา่
วธิกีารโฟกสั: Dual pixel CMOS AF
วธิโีฟกสัอัตโนมัต:ิ ใบหนา้+การตดิตาม, โซนเรยีบ, AF 1 จุด Live

โฟกสัดว้ยตนเอง (สามารถตรวจสอบการโฟกสัไดด้ว้ยกําลงั
ขยายประมาณ 5 เทา่และ 10 เทา่)

Servo AF ภาพเคลือ่นไหว: ทําได ้
* ใน Servo AF ภาพเคลือ่นไหว สามารถตัง้คา่การตดิตามวตัถุ
และความเร็ว AF ได ้

ดจิติอล IS 
ภาพเคลือ่นไหว:

เป็นไปได ้(ใชง้าน/เพิม่ประสทิธภิาพ)

ชว่งความสวา่งการโฟกสั: EV -2.5 - 18 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100, AF ครัง้เดยีว, 
29.97 fps)

โหมดวดัแสง: วดัแสงเฉลีย่หนักกลางภาพและวดัแสงประเมนิทัง้ภาพโดยใช ้
เซนเซอรภ์าพ
* ตัง้คา่อัตโนมัตติามวธิกีารโฟกสั

ชว่งความสวา่งการวัดแสง: EV 0 - 20 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100,วัดเฉลีย่แสงหนักกลาง
ภาพ)

ควบคมุการเปิดรับแสง: การถา่ยภาพในระดับแสงอตัโนมตั ิ(โปรแกรมระดับแสงอตัโนมตัิ
สําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว), ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง

ชดเชยแสง: ±3 ระดบั โดยปรับทลีะ 1/3 หรอื 1/2 ระดับ
ความไวแสง ISO
(ดชันีคา่แสงทีแ่นะนํา):

ฉากอตัโนมัตอิจัฉรยิะ, อัตโนมัตแิบบสรา้งสรรค:์ ตัง้คา่อตัโนมัติ
ในชว่ง ISO 100 - ISO 25600
P/Tv/Av/B: ตัง้คา่อัตโนมัตใินชว่ง ISO 100 - ISO 25600 
สามารถตัง้คา่สงูสดุในชว่ง ISO 6400 - H2 (เทยีบเทา่ ISO 
102400)
M: ISO อตัโนมัต ิ(ตัง้คา่โดยอตัโนมตัภิายใน ISO 100 - ISO 
25600) ตัง้คา่ดว้ยตนเองภายใน ISO 100 - ISO 25600 
(ปรับทลีะ 1/3 หรอืเต็มระดบั) สามารถขยายเป็น H (เทยีบเทา่ 
ISO 32000/40000) H1 (เทยีบเทา่ ISO 51200) และ H2 
(เทยีบเทา่ ISO 102400)
* เมือ่ตัง้คา่เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง ระดับตํา่สดุจะเป็น ISO 

200
* ชว่งทีส่ามารถตัง้คา่ไดจ้ะแตกตา่งกนัสําหรับการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวแบบยน่เวลา
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ตัง้คา่ความไวแสง ISO: สําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว คณุสามารถตัง้คา่ชว่งความไว
แสง ISO คา่สงูสดุสําหรับ ISO อตัโนมัต ิและคา่สงูสดุสําหรับ
การถา่ยภาพเคลือ่นไหวยน่เวลาดว้ย ISO อตัโนมตัิ

บันทกึเสยีง: มไีมโครโฟนในตวักลอ้งแบบสเตอรโิอ และหวัตอ่ไมโครโฟน
ภายนอกแบบสเตอรโิอ
สามารถปรับระดับเสยีงทีบ่นัทกึได ้มรีะบบลดเสยีงลมและระบบ
ลดระดับเสยีง

แสดงเสน้ตาราง: 3 แบบ
ถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR: ตัง้คา่โดยอัตโนมัตใินโหมด SCN
ภาพเคลือ่นไหวแบบ
ยน่เวลา:

สามารถตัง้คา่คณุภาพในการบันทกึภาพเคลือ่นไหว (4K, Full 
HD), ชว่งเวลาถา่ยภาพ (ชัว่โมง, นาท,ี วนิาท)ี, จํานวนภาพ, 
ระดับแสงอตัโนมตั ิ(วัดทีเ่ฟรมแรก, วัดใหมท่กุเฟรม), ปิดจอ
LCD อัตโนมัต ิและเสยีงเตอืนตอนถา่ยภาพได ้

ถา่ย Video snapshot: ทําได ้(2 วนิาท,ี 4 วนิาท,ี 8 วนิาท)ี
การถา่ยภาพดว้ย
รโีมทคอนโทรล:

ทําได ้

ถา่ยภาพนิง่: ไมส่ามารถทําไดใ้นระหวา่งทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหว

• จอ LCD
ประเภท: จอ LCD ส ีTFT
ขนาดจอและความละเอยีด:กวา้ง 3.0 นิว้ (3:2) ทีม่ปีระมาณ 1.04 ลา้นจุด
ปรับความสวา่ง: ดว้ยตนเอง (7 ระดับ)
วัดระดบัอเิล็กทรอนกิส:์ ทําได ้
ภาษาทีใ่ชแ้สดง: 25
หนา้จอสมัผัส: การตรวจจับชนดิเก็บประจุ
คําแนะนําโหมดถา่ยภาพ: แสดง เปิด/ปิด สามารถตัง้คา่ได ้
คําแนะนําคณุสมบัต:ิ แสดง เปิด/ปิด สามารถตัง้คา่ได ้
แสดงวธิใีช:้ ทําได ้

* สามารถตัง้คา่ตัวอักษรไดใ้นหนา้จอวธิใีช ้

• การเลน่ภาพ
รปูแบบการแสดงภาพ: แสดงภาพทลีะภาพ (ไมม่ขีอ้มลูการถา่ยภาพ), แสดงภาพทลีะ

ภาพ (มขีอ้มลูพืน้ฐาน), แสดงภาพทลีะภาพ (แสดงขอ้มลูการ
ถา่ยภาพ: ขอ้มลูแบบละเอยีด, เลนส/์ฮสิโตแกรม, สมดลุแสง
ขาว, รปูแบบภาพ 1, รปูแบบภาพ 2, พกิดัส/ีลดจุดรบกวน, 
แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส,์ ขอ้มลู GPS), แสดงภาพ
แบบดชันี (4/9/36/100 ภาพ)
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เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน: กะพรบิบรเิวณพืน้ทีท่ีม่แีสงสวา่งจา้เกนิไป
แสดงจุดโฟกสัอตัโนมตั:ิ ทําได ้(อาจไมแ่สดงขึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ยภาพ)
แสดงเสน้ตาราง: 3 แบบ
ดภูาพแบบขยาย: ประมาณ 1.5 เทา่ - 10 เทา่, สามารถตัง้คา่การขยายและ

ตําแหน่งเริม่ตน้ได ้
คน้หาภาพ: สามารถตัง้คา่เงือ่นไขการคน้หา (คะแนน, วันที,่ โฟลเดอร,์ 

ล็อคภาพ, ชนดิของไฟล)์
วธิกีารเลอืกดภูาพ: 1 ภาพ, 10 ภาพ, จํานวนภาพทีกํ่าหนด, วันที,่ โฟลเดอร,์ 

ภาพเคลือ่นไหว, ภาพนิง่, ล็อคภาพ, คะแนน
หมนุภาพ: ทําได ้
ป้องกนัภาพ: ทําได ้
ใหค้ะแนน: ทําได ้
เลน่ภาพเคลือ่นไหว: เป็นไปได ้(บนหนา้จอ LCD หรอืดว้ย HDMI)
การแกไ้ขฉากแรก/ฉากสดุ
ทา้ยของภาพเคลือ่นไหว:

ทําได ้

สไลดโ์ชว:์ เลน่ภาพทกุภาพหรอืภาพทีต่รงกบัเงือ่นไขการคน้หาอยา่ง
อตัโนมัติ

• การประมวลผลภาพในภายหลงั
ประมวลผลภาพ RAW 
ในตัวกลอ้ง:

ปรับความสวา่ง, สมดลุแสงขาว, รปูแบบภาพ, ปรับแสงเหมาะสม
อตัโนมัต,ิ ลดจุดรบกวนจากความไวแสง ISO สงู, คณุภาพใน
การบนัทกึภาพ JPEG, พกิดัส,ี แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของ
เลนส ์(แกไ้ขระดบัแสงบรเิวณขอบภาพ, แกไ้ขความคลาดสว่น, 
แกไ้ขความคลาดส,ี แกไ้ขการเลีย้วเบน)

ปรับขนาดภาพ: ทําได ้
ตัดภาพ: ทําได ้

• การส ัง่พมิพ์
DPOF: ตรงตามมาตรฐานเวอรช์ัน่ 1.1

• ฟงักช์ ัน่ GPS
ดาวเทยีมทีร่องรับ: ดาวเทยีม GPS (สหรัฐอเมรกิา), ดาวเทยีม GLONASS (รัสเซยี), 

ระบบดาวเทยีม Quasi-Zenith (QZSS) MICHIBIKI (ญีปุ่่ น)
โหมดรับสญัญาณ GPS: โหมด 1, โหมด 2
เพิม่ขอ้มลูการแท็กที่
ตัง้ลงในภาพ:

ละตจิูด, ลองจจิดู, ระดับความสงู, เวลามาตรฐานสากล (UTC), 
สถานะการรับสญัญาณดาวเทยีม

ชว่งเวลาปรับปรงุตําแหน่ง: 1 วนิาท,ี 5 วนิาท,ี 10 วนิาท,ี 15 วนิาท,ี 30 วนิาท,ี 1 นาท,ี 2 
นาท,ี 5 นาที

ตัง้เวลา: ตัง้ขอ้มลูเวลา GPS สําหรับกลอ้ง
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ขอ้มลูจดบนัทกึ: หนึง่ไฟลต์อ่วัน, รปูแบบ NMEA
* สรา้งไฟลใ์หมเ่มือ่เปลีย่นไทมโ์ซน
* สามารถถา่ยโอนขอ้มลูจดบนัทกึทีบ่ันทกึอยูใ่นหน่วยความจํา
ภายในไปยังการด์หรอืดาวน์โหลดลงในคอมพวิเตอรเ์ป็นไฟล์
จดบนัทกึได ้

ลบขอ้มลูจดบนัทกึ: ทําได ้

• การต ัง้คา่คณุสมบตั ิ
ตัง้คา่ระบบสว่นตวั: 28 แบบ
ตัง้โหมดถา่ยภาพเอง: บนัทกึคา่ภายใตโ้หมด C1/C2
เมนูสว่นตวั: สามารถบนัทกึไดส้งูสดุ 5 หนา้จอ
ขอ้มลูลขิสทิธิ:์ สามารถป้อนเป็นขอ้ความและผนวกได ้

• การเชือ่มตอ่
ชอ่งสญัญาณดจิติอล: เทยีบเทา่USB ความเร็วสงู

สือ่สารกบัคอมพวิเตอร,์ เชือ่มตอ่กบั Connect Station CS100
ชอ่งสง่ออกสญัญาณ 
HDMI mini:

ชนดิ C (ปรับเปลีย่นความละเอยีดอตัโนมตั)ิ, รองรับ CEC

ชอ่งตอ่เขา้ไมโครโฟน
ภายนอก:

ชอ่งสเตอรโิอขนาดเล็กเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 3.5 มม.
สามารถเชือ่มตอ่ไดก้บัไมโครโฟนสเตอรโิอแบบทศิทาง รุน่ 
DM-E1 หรอืไมโครโฟนภายนอกทีม่ขีายทั่วไป

ชอ่งรโีมทคอนโทรล: สําหรับอปุกรณ์รโีมทคอนโทรลชนดิ N3
รโีมทคอนโทรลแบบ
ไรส้าย:

ใชร้ว่มกนัไดด้ว้ยรโีมทคอนโทรล RC-6 และรโีมทคอนโทรล
แบบไรส้าย BR-E1 (ผ่าน Bluetooth)

การด์ Eye-Fi: รองรับ
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• พลงังาน
แบตเตอรี:่ แบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N/LP-E6, 1 กอ้น

* พลังงานไฟฟ้า AC สามารถใชไ้ดก้บัอปุกรณ์ปลั๊กไฟ
ภายในบา้น

ขอ้มลูแบตเตอรี:่ แหลง่พลังงาน, ระดับแบตเตอรี,่ ตวันับชตัเตอร,์ 
ประสทิธภิาพในการชารจ์, บันทกึขอ้มลูแบตเตอรีไ่ด ้

จํานวนภาพทีถ่า่ยได:้ เมือ่ถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ:
ประมาณ 1200 ภาพ ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C/73°F), ประมาณ 
1100 ภาพ ทีอ่ณุหภมูตํิา่ (0°C/32°F)
เมือ่ถา่ยภาพแบบ Live View:
ประมาณ 380 ภาพ ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C/73°F), ประมาณ 
340 ภาพ ทีอ่ณุหภมูตํิา่ (0°C/32°F)
* เมือ่ใชแ้บตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N ทีช่ารจ์ไฟเต็ม

ระยะเวลาถ่ายภาพ
เคลือ่นไหว:

ประมาณ 2 ชัว่โมง 40 นาท ีทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C/73°F)
ประมาณ 2 ชัว่โมง 20 นาท ีทีอ่ณุหภมูตํิ่า (0°C/32°F)
* โดยใชแ้บตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N, ไมใ่ชง้าน Servo AF 
ภาพเคลือ่นไหว และถา่ยเป็น Full HD 29.97p/25.00p/
23.98p มาตรฐาน (IPB)

• ขนาดและนํา้หนกั
ขนาด (กวา้ง x สงู x หนา):ประมาณ 144.0 x 110.5 x 74.8 มม. / 

5.67 x 4.35 x 2.94 นิว้
น้ําหนัก: ประมาณ 765 กรัม / 26.98 ออนซ ์(รวมแบตเตอรี่

แพ็คและการด์)/ประมาณ 685 กรัม / 24.16 ออนซ ์
(เฉพาะตัวกลอ้ง)

• สภาพแวดลอ้มการทํางาน
ชว่งอณุหภมูใินการทํางาน: 0°C - +40°C/ 32°F - 104°F
ความชืน้ในการทํางาน: 85% หรอืนอ้ยกวา่

 ขอ้มลูทัง้หมดขา้งตน้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน รวมทัง้มาตรฐาน
การทดสอบและขอ้กําหนดของ CIPA (Camera & Imaging Products Association)

 ขนาดและน้ําหนักทีร่ะบขุา้งตน้เป็นไปตามขอ้กําหนดของ CIPA (ยกเวน้น้ําหนักเฉพาะ
ตัวกลอ้ง)

 ขอ้มลูจําเพาะของผลติภณัฑแ์ละรปูลักษณ์ภายนอก อาจเปลีย่นแปลงโดยไมม่กีารแจง้
ใหท้ราบ

 หากมปัีญหาเกดิขึน้กบัเลนสท์ีต่ดิกบักลอ้งซึง่ไมใ่ชข่องแคนนอน โปรดตดิตอ่สอบถาม
ผูผ้ลติเลนสท์ีเ่กีย่วขอ้ง



580

ขอ้มลูจําเพาะ

เครือ่งหมายการคา้
 Adobe เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Adobe Systems Incorporated
 Microsoft และ Windows เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีน
ของ 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 เป็นเครือ่งหมาย
การคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ HDMI Licensing LLC

 Googleä, Google Mapsä และ Google Earthä เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Google 
Inc.

 Map Utility ใช ้Google Mapsä เพือ่แสดงภาพและเสน้ทางการเดนิทางบนแผนที่
 สญัลักษณ์คําวา่ Bluetooth® และโลโกเ้ป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนทีค่รอบครอง
โดย Bluetooth SIG, Inc. และ Canon Inc. ไดร้ับอนุญาตใหส้ามารถใชง้านสญัลกัษณ์
ดงักลา่วได ้เครือ่งหมายการคา้และชือ่ทางการคา้อืน่ๆ เป็นของเจา้ของทีเ่กีย่วขอ้ง

 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.”
* ขอ้ความนี้จะแสดงเป็นภาษาองักฤษหากจําเป็น
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ซอฟตแ์วรบ์คุคลทีส่าม
ผลติภัณฑน์ีป้ระกอบดว้ยซอฟตแ์วรข์องบคุคลทีส่าม

 expat.h

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a 
copy of this software and associated documentation files (the 
"Software"), to deal in the Software without restriction, including 
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, 
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit 
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the 
following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included 
in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY 
KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, 
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF 
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER 
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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แนะนําใหใ้ชอ้ปุกรณ์เสรมิแทข้องแคนนอน
ผลติภณัฑน์ีถ้กูออกแบบเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพการทํางานทีด่เียีย่ม เมือ่ใชคู้ก่บัอปุกรณ์
เสรมิแทข้องแคนนอน ดังนัน้ ขอแนะนําเป็นอยา่งยิง่ใหใ้ชผ้ลติภัณฑน้ี์คูก่บัอปุกรณ์เสรมิแท ้
แคนนอนไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิจากอบุตัเิหต ุเชน่ ไฟไหม ้เป็นตน้ 
หรอืเกดิจากการทํางานทีผ่ดิปกตอัินเน่ืองมาจากการใชก้ลอ้งคูก่บัอปุกรณ์เสรมิทีไ่มใ่ชข่อง
แทข้องแคนนอน (เชน่ การรั่วซมึ และ/หรอื การระเบดิของแบตเตอรีแ่พ็ค) โปรดทราบวา่
การซอ่มแซมทีเ่กดิขึน้จากความผดิปกตขิองอปุกรณ์เสรมิทีไ่มใ่ชข่องแทจ้ะไมไ่ดร้ับ
การคุม้ครองโดยการรับประกนัสําหรับการซอ่มแซม ถงึแมว้า่คณุมคีวามประสงคส์ง่ซอ่มและ
ชําระเงนิตามราคามาตรฐานก็ตาม

แบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E6N/LP-E6 ออกแบบมาเพือ่ใชก้บัผลติภัณฑข์องแคนนอนทีเ่ฉพาะ
เจาะจงเทา่นัน้ หากนําไปใชร้ว่มกบัแทน่ชารจ์แบตเตอรีห่รอืผลติภณัฑท์ีไ่มร่องรับ 
อาจสง่ผลใหเ้กดิความผดิปกตใินการใชง้านหรอือบุัตเิหต ุซึง่แคนนอนไมส่ามารถ
รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ได ้
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ขอ้ควรระวงั
มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิการระเบดิหากเปลีย่นใชแ้บตเตอรีผ่ดิประเภท ใหกํ้าจัดแบตเตอรีใ่ช ้
แลว้ตามขอ้บังคับของทอ้งถิน่
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16
คูม่อืเร ิม่ตน้ใชง้านซอฟตแ์วร ์/

การดาวนโ์หลดภาพลงในคอมพวิเตอร์
บทนีจ้ะอธบิายเกีย่วกบัซอฟตแ์วร ์EOS วธิดีาวนโ์หลดและ
ตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์วธิใีชคู้ม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร ์(ไฟล ์PDF) 
และวธิถีา่ยโอนภาพไปยังคอมพวิเตอร์
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คณุสามารถดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร ์EOS ตอ่ไปนีไ้ดจ้ากเวปไซตแ์คนนอน 
(น.596)

 EOS Utility

ในขณะทีเ่ชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร ์EOS Utility จะชว่ยใหค้ณุสามารถ
ถา่ยโอนภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวทีถ่า่ยไวใ้นกลอ้งไปยังคอมพวิเตอร ์
คณุยังสามารถใชซ้อฟตแ์วรน์ีเ้พือ่ปรับการตัง้คา่ตา่งๆ ของกลอ้ง และควบคมุ
การถา่ยภาพระยะไกลผา่นคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่อยูก่ับกลอ้ง นอกจากนี ้
คณุสามารถคัดลอกเพลงประกอบ เชน่ EOS Sample Music* ลงในการด์ได ้
อกีดว้ย
*คณุสามารถเลน่ดนตรฉีากหลังในอลับัม้ Video snapshot ภาพเคลือ่นไหว 
หรอืเมือ่ดภูาพสไลดโ์ชว ์โดยใชก้ลอ้งของคณุ

 Digital Photo Professional

ขอแนะนําซอฟตแ์วรน์ีสํ้าหรับผูใ้ชท้ีถ่า่ยภาพในแบบ RAW คณุสามารถด ู
แกไ้ข และพมิพภ์าพ RAW และ JPEG ได ้
*บางฟังกช์ัน่อาจแตกตา่งกนัระหวา่งเวอรช์ัน่ทีต่ดิตัง้บนคอมพวิเตอร ์64 บติ 
และทีต่ดิตัง้บนคอมพวิเตอร ์32 บติ

 Picture Style Editor

คณุสามารถแกไ้ขรปูแบบภาพ สรา้งและบันทกึไฟลข์องรปูแบบภาพตน้ฉบับ 
ซอฟตแ์วรน์ีอ้อกแบบมาสําหรับผูใ้ชง้านขัน้สงูซึง่มปีระสบการณใ์นการประมวล
ผลภาพ

คูม่อืเร ิม่ตน้ใชง้านซอฟตแ์วร ์

ภาพรวมของซอฟตแ์วร์

คณุไมส่ามารถตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์EOS ลงในคอมพวิเตอรไ์ดห้ากไมเ่ชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ต
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 Map Utility
ตําแหน่งการถา่ยภาพสามารถปรากฏบนแผนทีบ่นหนา้จอคอมพวิเตอรไ์ดโ้ดย
ใชข้อ้มลูตําแหน่งการแท็กทีต่ัง้ทีบ่นัทกึไวด้ว้ยฟังกช์ัน่ GPS

 EOS MOVIE Utility
ซอฟตแ์วรน์ีทํ้าใหค้ณุสามารถเลน่ภาพเคลือ่นไหวยน่เวลาทีค่ณุถา่ยได ้
คณุยังสามารถเลอืกเฟรมภาพเคลือ่นไหวยน่เวลาแลว้บนัทกึเป็นภาพนิง่ได ้
อกีดว้ย (ดงึเฟรมภาพ)
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1 ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร ์
 เชือ่มตอ่กับอนิเทอรเ์น็ตจากคอมพวิเตอรแ์ละเขา้ถงึเวปไซตแ์คนนอน
ดังตอ่ไปนี้

www.canon.com/icpd

 เลอืกประเทศหรอืภมูภิาคทีค่ณุอาศัยอยู ่และดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร์
 ขยายขอ้มลูของซอฟตแ์วรก์ลับลงบนคอมพวิเตอร์
สําหรบั Windows : คลกิไฟลต์ัวตดิตัง้ทีแ่สดงอยูเ่พือ่เริม่ใชต้วัตดิตัง้
สําหรบั Macintosh : จะมกีารสรา้งและแสดงไฟล ์dmg ปฏบิัตติาม

ขัน้ตอนดา้นลา่งนีเ้พือ่เริม่ใชต้ัวตดิตัง้
(1) ดับเบลิคลกิทีไ่ฟล ์dmg

 ไอคอนไดรฟ์และไฟลต์ัวตดิตัง้จะปรากฏขึน้บนเดสกท็์อป
หากไฟลต์ัวตดิตัง้ไมป่รากฏขึน้ ใหด้ับเบลิคลกิทีไ่อคอนไดรฟ์
เพือ่ใหแ้สดง

(2) ดับเบลิคลกิทีไ่ฟลต์ัวตดิตัง้
 ตัวตดิตัง้จะเริม่ทํางาน

2 ทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอเพือ่ตดิต ัง้ซอฟตแ์วร์

การดาวนโ์หลดและตดิต ัง้ซอฟตแ์วร์

 ไมค่วรเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรก์อ่นทีค่ณุจะทาํการตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์
เพราะอาจทาํใหก้ารตดิต ัง้ซอฟตแ์วรเ์กดิความผดิพลาด

 แมว้า่จะตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์วอรช์ัน่กอ่นหนา้ลงบนคอมพวิเตอรข์องคณุแลว้ ใหทํ้าตาม
ขัน้ตอนดา้นลา่งเพือ่ตดิตัง้เวอรช์ัน่ลา่สดุ (ระบบจะทําการบันทกึทบัเวอรช์ัน่กอ่น)

http://www.canon.com/icpd
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คูม่อืเริม่ตน้ใชง้านซอฟตแ์วร์

สามารถดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร ์(ไฟล ์PDF) จากเวปไซตแ์คนนอน
ไปยงัคอมพวิเตอรข์องคณุได ้

 ไซตส์ําหรบัดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร์

www.canon.com/icpd

สามารถดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้าน (ไฟล ์PDF) ลงในสมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ต
ของคณุไดโ้ดยใชร้หสั QR

ดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร์

การดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้านโดยใชร้หสั QR

 www.canon.com/icpd

 แอพพลเิคชัน่ซอฟตแ์วรต์อ้งใชก้ารอา่นรหสั QR
 เลอืกประเทศหรอืภมูภิาคทีค่ณุอาศัยอยู ่แลว้ดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้าน
 เลอืก [URL คูม่อื/ซอฟตแ์วร]์ ภายใตแ้ท็บ [55] เพือ่แสดงรหัส QR บนจอ LCD 
ของกลอ้ง 

 ตอ้งใช ้Adobe Acrobat Reader DC หรอืตวัแสดง Adobe PDF อืน่ๆ 
(แนะนําใหใ้ชเ้วอรช์ ัน่ลา่สดุ) เพือ่ดคููม่อืการใชง้าน (ไฟล ์PDF)

 สามารถดาวนโ์หลด Adobe Acrobat Reader DC ไดฟ้รจีากอนิเทอรเ์น็ต
 ดบัเบลิคลกิคูม่อืการใชง้านทีด่าวน์โหลด (ไฟล ์PDF) เพือ่เปิดดู
 หากตอ้งการเรยีนรูก้ารใชซ้อฟตแ์วร ์PDF โปรดดใูนสว่นชว่ยเหลอืของซอฟตแ์วร์

http://www.canon.com/icpd
http://www.canon.com/icpd
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คณุสามารถใชซ้อฟตแ์วร ์EOS เพือ่ดาวนโ์หลดภาพจากกลอ้งไปยังคอมพวิเตอร ์
โดยทําไดส้องวธิี

1 ตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์(น.596)

2 ใชส้ายเชือ่มตอ่ (แยกจําหนา่ย) เพือ่
เชือ่มตอ่กลอ้งไปยงัคอมพวิเตอร์
 ตอ่สายเขา้กบัชอ่งสญัญาณดจิติอลบน
ตัวกลอ้ง โดยใหส้ญัลักษณ์ <D> หัน
ไปทางดา้นหนา้ของกลอ้ง

 เสยีบปลายอกีดา้นเขา้กบัชอ่ง USB ของ
คอมพวิเตอร์

3 ใช ้EOS Utility เพือ่ดาวนโ์หลดภาพ
 โปรดดคููม่อืการใชง้าน EOS Utility 

(น.597)

การดาวนโ์หลดภาพลงในคอมพวิเตอร์

การดาวนโ์หลดโดยเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร์

หากมกีารเชือ่มตอ่กบั Wi-Fi แลว้ กลอ้งจะไมส่ามารถสือ่สารกบัคอมพวิเตอรไ์ดแ้มว้า่
จะเชือ่มตอ่อยูด่ว้ยสายเชือ่มตอ่ (แยกจําหน่าย) ก็ตาม
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การดาวนโ์หลดภาพลงในคอมพวิเตอร์

คณุสามารถใชต้ัวอา่นการด์เพือ่ดาวนโ์หลดภาพลงในคอมพวิเตอร์

1 ตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์(น.596)

2 เสยีบการด์เขา้ไปในชอ่งของตวัอา่น
การด์

3 ใช ้Digital Photo Professional 
เพือ่ดาวนโ์หลดภาพ
 โปรดดคููม่อืการใชง้าน Digital Photo 

Professional (น.597)

การดาวนโ์หลดภาพโดยใชต้วัอา่นการด์

เมือ่ดาวนโ์หลดภาพจากกลอ้งไปยังคอมพวิเตอรโ์ดยใชตั้วอา่นการด์แตไ่มใ่ชซ้อฟตแ์วร ์
EOS ใหค้ัดลอกโฟลเดอร ์DCIM ในการด์ไปยงัคอมพวิเตอร์
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ตวัเลข

w1280x720 (ภาพเคลือ่นไหว) .....341

L1920x1080 (ภาพเคลือ่นไหว) ...341

L1920x1080

(ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา) ..........350

H3840x2160

(ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา) ..........350

4, 9, 36 หรอื 100 ภาพ ..................399

อกัษรโรมนั

A (ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ).............. 94

Adobe RGB .................................208

AEB (ถา่ยภาพครอ่ม) ............. 247, 472

AF (โฟกสัอตัโนมัต)ิ.......................129

F8 AF ............................. 143, 144
กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัติ.... 135, 140
กลุม่โฟกสัอตัโนมัติ....................145
ความเร็ว AF .............................376
จํานวนจุดโฟกสัอัตโนมัติ.............145
จัดองคป์ระกอบภาพ ......97, 131, 249
เซนเซอรโ์ฟกสัอตัโนมัติ..............143
ตดิตามสี.......................... 142, 485
แบบอตัโนมัติ.................... 135, 140
ปรับละเอยีด AF.........................491
โฟกสัดว้ยตนเอง ............... 154, 321
โฟกสัอตัโนมัตจิดุเล็ก ........... 31, 139
โฟกสัแบบกากบาท ....................143
โฟกสัแบบกากบาทคู่ ..................143
ระบบการโฟกสัอัตโนมัติ...... 130, 305
เลอืกจุด AF โดยตรง ..................500
เลอืกจุดโฟกสัอตัโนมตัิ ....... 137, 500
วตัถทุีย่ากตอ่การโฟกสั ....... 153, 316
วธิโีฟกสัอตัโนมตั.ิ.............. 308, 374
เสยีงเตอืน................................. 73
แสงไฟชว่ยปรับโฟกสั .................480

แสงสวา่งสแีดงแสดง
จดุ AF ............................. 133, 488
หลดุโฟกสั ................... 55, 56, 551
โหมดเลอืกพืน้ที ่AF ....134, 136, 139

AF ครัง้เดยีว ......................... 131, 306

AI FOCUS (AI Focus AF) ..............132

AI SERVO (AI Servo AF)......... 97, 132

ความไวการตดิตาม ....................475
จดุ AF สวา่งเป็นสแีดง ................133
ตําแหน่งเริม่ตน้..........................484
เปลีย่นจุด AF อตัโนมัติ ...............477
เพิม่/ลดความไวตดิตาม...............476

ALL-I (สําหรับแกไ้ข/I-only) ............350

Av (ระบคุา่รรูับแสง) .......................238

B (คา้งชตัเตอร)์ .................... 250, 326

w/x (ตัง้โหมดถา่ยภาพเอง) ........510

C(อตัโนมัตแิบบสรา้งสรรค)์ ...........100

CLn ............................................455

D+.............................................199

DPOF

(รปูแบบคําสัง่พมิพร์ะบบดจิติอล).......458

Err (รหสัขอ้ผดิพลาด) ....................567

exFAT ................................... 71, 345

FAT32................................... 71, 345

FEB (ถ่ายภาพครอ่มแสงแฟลช)........285

GPS............................................217

H1/H2 (ความไวแสง ISO

ทีข่ยายเพิม่) ..................170, 173, 372

HDMI ................................. 417, 427

HDMI CEC ..................................428

IPB.............................................342

JPEG .................................. 162, 164

LOCK......................................59, 88

LOG ...........................................228
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LV 9 ถา่ยภาพแบบ Live View

M (ตัง้คา่ระดับแสง

ดว้ยตนเอง)...........................241, 330

MF (โฟกสัดว้ยตนเอง) ............154, 321

MF อเิล็กทรอนกิสสํ์าหรับเลนส.์........ 155

Motion JPEG (J) ..................... 350

MOV (D) ................................. 350

MP4 (C) .................................. 342

M-RAW

(RAW กลาง) .........162, 164, 165, 166

MWB.......................................... 188

NTSC .......................... 342, 427, 541

ONE SHOT (AF ครัง้เดยีว) ......131, 306

P (โปรแกรมระดับแสง

อัตโนมัต)ิ .............................234, 326

PAL............................. 342, 427, 541

Q (การควบคมุ

ทันใจ) ............ 61, 126, 301, 339, 415

RAW ........................... 162, 164, 166

RAW+JPEG..........................162, 164

SCN .............................. 35, 107, 348

SERVO AF .................................. 307

Servo AF

AI Servo AF ...................... 97, 132
SERVO (LV) ............................ 307
Servo AF 
ภาพเคลือ่นไหว ......... 373, 375, 376

S-RAW

(RAW เล็ก)............162, 164, 165, 166

sRGB ......................................... 208

Tv (ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร)์............ 236

UHS-I .................................... 5, 343

UTC (เวลามาตรฐานสากล) ............. 218

Video snapshot ........................... 361

ก

กดลงครึง่หนึง่.................................56

กดลงจนสดุ....................................56

กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัต.ิ........135, 140

กลอ้ง

กลอ้งสัน่.............................. 55, 96
คา่เริม่ตน้ ...................................75
ถอืกลอ้ง....................................55
อาการภาพเบลอจาก
กลอ้งสัน่............................ 96, 265

กลาง (คณุภาพในการบนัทกึภาพ)..... 164

การแกไ้ขความคลาดสี.............201, 442

การแกไ้ขปัญหา ............................ 548

การแกไ้ขระดับแสง

บรเิวณขอบภาพ .....................200, 442

การด์ ..................... 5, 27, 43, 70, 343

การเตอืนการด์ ............................44
แกไ้ขปัญหา ......................... 45, 71
ขอ้กําหนดของการด์................... 343
ฟอรแ์มต....................................70
ฟอรแ์มตแบบ Low Level ..............71
สวติซป้์องกนัการบนัทกึ ................43

การด์ Eye-Fi ................................ 522

การด์ SD, SDHC, SDXC 9 การด์

buSY (กําลังทํางานอยู)่ ...........167, 198

การถา่ยภาพแบบ Live View

โฟกสัดว้ยตนเอง ....................... 321
การประมวลผลภาพ RAW................ 438

กําหนดสขีาว (AWB)...................... 187

กฬีา ........................................... 112

เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น ...................... 452

แกไ้ขการเลีย้วเบน..................203, 443
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แกไ้ขความคลาดสว่น ............. 202, 442

แกไ้ขความเอยีง ...................... 80, 447

ข

ขนาดไฟล์.....................164, 344, 345

ขยายภาพ .....................317, 321, 404

ขอ้ควรระวังดา้นความปลอดภยั .......... 22

ขอ้มลูจําเพาะ................................568

ขอ้มลูลขิสทิธิ์ ...............................214

ขาว/ดํา ............................... 178, 182

ขดีลา่ง “_”...................................208

ค

คน้หาภาพ....................................402

ครอบตดั (ภาพ) ............................446

ควบคมุแสงพืน้หลัง HDR ................121

ความคมชดั ..................................181

ความเปรยีบตา่ง .................... 181, 194

ความเร็วซงิคแ์ฟลชในโหมด Av ........282

ความละเอยีดสงู ............................341

ความละเอยีดสงูสดุ (Full HD)

(ภาพเคลือ่นไหว) ...........325, 341, 350

ความไว 9 ความไวแสง ISO

ความไวตดิตาม .............................475

ความไวแสง ISO............170, 327, 331

ISO อัตโนมัต ิ(ภาพเคลือ่นไหว) ...372
ISO อัตโนมัตแิบบยน่เวลา ...........372
ขยายความไวแสง ISO ...............173
ความเร็วชตัเตอรตํ์า่สดุสําหรับ ISO 
อตัโนมัต ิ(ภาพนิง่).....................175
ชว่งการตัง้คา่เอง .......................173
ชว่งความไวแสง ISO.......... 173, 372
ชว่งอตัโนมัต ิ(ภาพนิง่) ...............174
ตัง้คา่อตัโนมตั ิ(ISO อัตโนมัต)ิ .....172

ระดบัขัน้ในการตัง้คา่...................471
ความไวแสง ISO 

ทีข่ยายเพิม่ ...................170, 173, 372

ความสวา่ง (SCN) ...........106, 127, 128

ความอิม่ตัวของสี ...........................181

คา่เริม่ตน้ ...................................... 75

ตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง .............497
ตัง้คา่กลอ้ง................................ 75
ตัง้คา่ระบบสว่นตัว ......................468
ตัง้คา่ระบบแฟลช .......................287
ตัง้โหมดถา่ยภาพเอง ..................510
เมนูสว่นตวั ...............................508

คําแนะนําคณุสมบตัิ......................... 90

คําแนะนําโหมดถา่ยภาพ................... 89

คณุภาพ

ในการบันทกึภาพ............162, 164, 341

จ

จอ LCD...................................27, 46

การปรับมมุ ...........................46, 99
ควบคมุทันใจ ........................61, 86
ความสวา่ง ...............................434
เลน่ภาพ ..................................387
วดัระดบัอเิล็กทรอนกิส์ ............80, 84
แสดงเมนู ........................... 64, 534

จอ LCD แบบปรับหมนุได ้............46, 99

จํานวนพกิเซล ....................... 162, 164

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ ........ 164, 167

จํานวนภาพทีถ่า่ยได .้.........48, 164, 291

จําลองภาพผลลัพธ์ ................ 297, 338

จําลองระดบัแสง ............................303

จุด AF เริม่ตน้ ...............................484

จุดโฟกสั (จุดโฟกสั

อตัโนมัต)ิ.............. 134, 137, 139, 143
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จุดสมัผัสในการซงิคแ์ฟลช ................28

ฉ

ฉากอัตโนมัตอิจัฉรยิะ .......................94

ช

ชดเชยระดับแสงแฟลช ............278, 285
ชดเชยแสง .................................. 245
ชดเชยแสงในโหมด M 
ดว้ย ISO อัตโนมัติ ........................ 242
ชว่งไดนามกิสงู 9 HDR
ชว่งเวลาการระบตํุาแหน่ง (GPS)....... 226
ชอ่ง USB (ดจิติอล) ................. 29, 576
ชอ่งเชือ่มตอ่รโีมทคอนโทรล...... 28, 276
ชอ่งมองภาพ
ปรับแกส้ายตา ............................55
วดัระดับอเิล็กทรอนกิส์..................81
แสดงขอ้มลู ...............................82
แสดงตาราง ...............................79

ชอ่งสกรยูดึขาตัง้กลอ้ง .....................30
ชอ่งสญัญาณดจิติอล................ 29, 576
ชอ่งเสยีบแฟลชภายนอก .......... 28, 278
ชตัเตอรซ์งิค.์................................ 285
ชตัเตอรแ์บบแตะ ........................... 319
ชารจ์แบตเตอรี่................................40
ชือ่ไฟล์
ขดีลา่ง “_” .............................. 208

เช็คระยะชดัลกึ.............................. 240

เชือ่มตอ่ NFC ......................... 29, 540

ใชง้านแบบสมัผัส .................... 67, 406

ซ

ซอฟตแ์วร.์................................... 572

คูม่อืการใชง้าน ......................... 575

ซงิคม์า่นชตัเตอรท์ีส่อง ................... 285

ซงิคม์า่นชตัเตอรแ์รก...................... 285

ซเีปีย (ภาพขาวดํา) ................101, 182

โซนเรยีบ..................................... 311

ด

ดนตรฉีากหลัง .............................. 426

ดาวน์โหลดภาพลงในคอมพวิเตอร.์.... 576

ดบูนเครือ่งรับโทรทศัน์.............417, 427

เด็ก ............................................ 113

ต

ตอ่เนื่อง (หมายเลขไฟล)์ ................ 212

ตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง................. 497

ตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย ................... 540

ตัง้คา่โฟโตบุ้๊ค .............................. 464

ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง ........241, 330

ตัง้คา่ระบบสว่นตัว........... 468, 469, 471

ตัง้ชว่งเวลาถา่ย ............................ 267

ตัง้เวลา ....................................... 159

ตัง้เวลา 10 วนิาท ีหรอื 2 วนิาที........ 159

ตัง้เวลาอตัโนฯ (GPS) .................... 227

ตัง้โหมดถ่ายภาพเอง...................... 510

ตวัควบคมุรโีมท .....................271, 273

ตวัแสดงการโฟกสั ................... 94, 131

ตวัแสดงระดบัคา่แสง... 32, 34, 293, 334

ตามบรรยากาศ (AWB) ................... 187

ตารางแสดงคา่เริม่ตน้ .......................75

ตํา่ (ความคมชดั)........................... 181

ตดิตามส.ี..............................142, 485

เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน .................. 397

เตอืนอณุหภมูิ ........................323, 382

แตะสองครัง้ ................................. 407
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ถ

ถา่ยกลางคนืแบบมอืถอื ...................120

ถา่ยครอ่ม

AEB (ถา่ยภาพครอ่ม
การเปิดรับแสงอตัโนมัต)ิ ..... 247, 472
FEB (ถา่ยภาพครอ่มแสงแฟลช)....285
ถา่ยภาพครอ่มสมดลุ
แสงขาว........................... 192, 472

ถา่ยภาพ HDR ..............................253

ถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR................348

ถา่ยภาพซอ้น................................258

ถา่ยภาพเดีย่ว ....................... 156, 157

ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ...........................156

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ ............157

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู ............156

ถา่ยภาพตามการเลอืก

บรรยากาศ (C) ...........................101

ถา่ยภาพแบบ Live View ........... 98, 289

Live AF จุดเดยีว .......................313
การโฟกสัอัตโนมัติ.....................305
ควบคมุทนัใจ ............................301
จํานวนภาพทีถ่า่ยได .้..................291
จําลองระดบัแสง ........................303
โซนเรยีบ .................................311
ถา่ยภาพ LV แบบเงยีบ................303
u+การตดิตาม.........................309
ระยะเวลาวัดแสง........................302
แสดงขอ้มลู ..............................293
แสดงตาราง..............................302

ถา่ยภาพแบบเงยีบ

ถา่ยภาพ LV แบบเงยีบ................303
ถา่ยภาพเดีย่วแบบเงยีบ...............157
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบเงยีบ...........157

ถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้..............265

ถา่ยแพน......................................114

เอฟเฟคถ่ายแพน .......................115
ถา่ยลดแสงวบูวาบ..........................206

ท

ทําความสะอาด (เซนเซอรภ์าพ)........449

ทําความสะอาดเซนเซอร์ .................449

ทํางานผดิปกติ ..............................548

แทน่ชารจ์ ..................................... 40

โทนส.ี.........................................181

โทนส ี(SCN) ........................ 106, 128

ไทมโ์ซน....................................... 49

น

นามสกลุไฟล์ ................................211

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง.................199

เนน้โทนสี ....................................199

เนน้รายละเอยีด (u)...................177

บ

บรเิวณสวา่งโพลน..........................397

บนัทกึ .........................................228

ขอ้มลูจดบันทกึ .........................229
บนัทกึเสยีง/ระดับการบนัทกึเสยีง ......346

บคุคลกลางคนื ..............................119

เบลอฉากหลัง (C).......................103

แบตเตอรี ่9 พลังงาน

แบตเตอรีก่ร ิ๊ป........................ 514, 516

u+การตดิตาม .............................309

ป

ปกต ิ(P) .................................177

ปกต ิ(คณุภาพในการบนัทกึภาพ) ......162
ปรับแกส้ายตา ................................ 55
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ปรับขนาดภาพ .............................. 444
ปรับคา่เดยีวทกุเลนส ์(AF)............... 491
ปรับละเอยีด ................................. 491
ปรับเวลาในฤดรูอ้น ..........................51
ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมัติ.............. 194
ปลั๊กไฟภายในบา้น ........................ 520
ป้องกนัฝุ่ นในภาพ .......................... 449
ป้องกนัภาพ ................................. 409
ปิดสวติซอ์ัตโนมัติ ..................... 47, 73
ปุ่ ม AF-ON (เริม่ AF)................ 56, 498
ปุ่ ม INFO... 60, 84, 293, 298, 334, 388
ปุ่ มชตัเตอร์ ....................................56
ปุ่ มหมนุ
ปุ่ มหมนุควบคมุทันใจ ...................58
ปุ่ มหมนุหลัก...............................57

ปุ่ มหมนุควบคมุทันใจ .......................58
ปุ่ มหมนุหลกั...................................57
ปุ่ มโหมด ................................. 35, 57
ปุ่ มอเนกประสงค์ .............................59
เปลีย่นจุด AF อตัโนมัติ................... 477
เปิดรับแสงนาน (คา้งชตัเตอรไ์ว)้ ...... 250
เปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์............... 250
ตัง้เวลาคา้งชตัเตอร์ ................... 251

โปรแกรมระดับแสงอตัโนมตัิ .....234, 326

เลือ่นคา่โปรแกรม ...................... 235
โปรไฟล ์ICC................................ 208

ผ

ผูใ้ชกํ้าหนด (W) ....................... 178

ผูใ้ชร้เีซ็ตเอง ................................ 213

แผง LCD

แสงสวา่ง...................................60
แผนผังระบบอปุกรณ์ ...................... 514

ฝ

ฝาปิดชอ่งมองภาพ .................. 38, 270

พ

พลังงาน ........................................47

ขอ้มลูแบตเตอรี่......................... 516
จํานวนภาพทีถ่า่ยได.้.....48, 164, 291
ชารจ์แบตเตอรี่............................40
ประสทิธภิาพในการชารจ์............. 516
ปลั๊กไฟภายในบา้น .................... 520
ปิดสวติซอ์ตัโนมัต.ิ................. 47, 73
ระดบัแบตเตอรี่.................... 48, 516

พกิดัสี......................................... 208

พมิพภ์าพ

คําสัง่พมิพ ์(DPOF).................... 458
ตัง้คา่โฟโตบุ้๊ค .......................... 464

เพิม่/ลดความไวตดิตาม .................. 476

ฟ

ฟอรแ์มต (เตรยีมใชง้านการด์)............70

ฟังกช์ัน่ Bluetooth ........................ 273

ฟังกช์ัน่ Wi-Fi............................... 540

ฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้านไดต้าม

โหมดถา่ยภาพ .............................. 526

เฟิรม์แวร์ ..................................... 543

แฟลช (Speedlite) ........................ 277

FEB (ถา่ยภาพครอ่มแสงแฟลช) ... 285
ควบคมุแฟลช (ตัง้คา่ระบบ) ......... 281
ความเร็วการซงิคแ์ฟลช........280, 282
ชดเชยระดับแสงแฟลช ........278, 285
ชตัเตอรซ์งิค์
(มา่นชตัเตอรท์ี ่1/2) .................. 285
ตัง้คา่ระบบสว่นตัว...................... 286
แฟลชกําหนดเอง ...................... 283
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แฟลชภายนอก..........................278
ไรส้าย .....................................284
ล็อคแฟลช FE ..........................278

แฟลชทีไ่มใ่ชข่องแคนนอน ..............280

Speedlite ภายนอก 9 แฟลช

โฟกสั 9 AF

โฟกสัดว้ยตนเอง ................... 154, 321

โฟกสัอตัโนมัต ิ9 AF

โฟกสัอตัโนมัตจิุดเดยีว ....134, 139, 313

โฟกสัอตัโนมัตจิุดเล็ก ............... 31, 139

โฟกสัอตัโนมัตจิุดเล็กจุดเดยีว .. 134, 139

โฟกสัอตัโนมัตโิซนกวา้ง ......... 135, 140

โฟกสัอตัโนมัตแิบบโซน .......... 134, 139

โฟกสัแบบกากบาท ........................143

โฟกสัแบบกากบาทคู่ ......................143

ไฟแสดงสถานะ .........................44, 45

ภ

ภาพ

การลบ ....................................430
ขยายภาพ ................................404
ขอ้มลูการถา่ยภาพ .....................392
คณุภาพในการ
บนัทกึภาพ ................162, 164, 341
เงือ่นไขการคน้หา ......................402
ดาวนโ์หลด (ลงในคอมพวิเตอร)์ ...576
ดบูนเครือ่งรับโทรทัศน์ ........ 417, 427
ตอ่เนือ่ง (หมายเลขไฟล)์ ............212
เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน ..............397
ป้องกนั ....................................409
ผูใ้ชร้เีซ็ตเอง ............................213
รเีซ็ตอัตโนมัติ ...........................213
เลน่ภาพ ..................................387
เลน่ภาพอตัโนมตั .ิ......................424
สไลดโ์ชว์ ................................424

แสดงจุดโฟกสัอัตโนมัต.ิ..............397
แสดงภาพแบบขา้ม 
(เลอืกดภูาพ) ............................400
แสดงภาพแบบดัชนี....................399
หมายเลขไฟลภ์าพ.....................211
หมนุภาพดว้ยตนเอง ...................408
หมนุภาพอตัโนมัติ......................435
ใหค้ะแนน ................................412
ฮสิโตแกรม...............................398

ภาพกลุม่บคุคล .............................110

ภาพขาวดํา....................101, 178, 182

ภาพขาวดํา (V) ........................178

ภาพเคลือ่นไหว .............................325

Servo AF.................................373
Servo AF 
ภาพเคลือ่นไหว ..........373, 375, 376
Video snapshot .......................361
การแกไ้ข .................................422
การด์ทีเ่หมาะกบัการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว .........................343
การเพลดิเพลนิกบั
ภาพเคลือ่นไหว .........................417
แกไ้ขฉากแรกและฉากสดุทา้ย ......422
ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ....341
ขนาดไฟล์........................ 344, 345
ควบคมุทันใจ ............................339
ความเร็ว AF ระหวา่ง
Servo AF ภาพเคลือ่นไหว ...........376
ความเร็วชตัเตอร์................ 330, 333
ความไวตดิตาม Servo AF
ภาพเคลือ่นไหว .........................375
ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหว ..........380
ดบูนเครือ่งรับโทรทศัน์ ........ 417, 427
ถา่ยแบบตัง้คา่ระดบัแสงเอง .........330
ถา่ยแบบเปิดรับแสงอัตโนมัติ ........326
ถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR............348
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บนัทกึเสยีง/
ระดับการบนัทกึเสยีง .................. 346
ปุ่ มถา่ยภาพเคลือ่นไหว ........326, 378
ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา ........ 349
ไมโครโฟน .......................326, 347
ไมโครโฟนภายนอก ................... 347
ระยะเวลาบันทกึ ........................ 344
ระยะเวลาวัดแสง ....................... 377
ลดระดับเสยีง ........................... 347
ลดเสยีงลม .............................. 346
ล็อค AE .................................. 328
เลน่ภาพ ...........................417, 419
วธิกีารบบีอดั......................342, 350
วธิบีันทกึภาพเคลือ่นไหว............. 350
วธิโีฟกสัอตัโนมตัิ ...............308, 374
แสดงขอ้มลู ............................. 334
แสดงตาราง ............................. 377
อตัราเฟรม ............................... 342

ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา ............ 349

ภาพตามจรงิ (U) ...................... 178

ภาพบคุคล ................................... 109

ภาพบคุคล (Q) ........................ 177

ภาพเป็นกลาง (S) .................... 177

ภาพววิ ........................................ 111

ภาพววิ (R).............................. 177

ภาษา ...........................................52

ม

มาตรฐาน (IPB) ............................ 342

เมนู ..............................................64

การตัง้คา่ ................................. 534
ขัน้ตอนการตัง้คา่ .........................65
เมนูสว่นตัว............................... 505
รายการเมนูทีม่สีจีาง.....................66

เมนูสว่นตวั................................... 505

เมมโมรีก่ารด์ 9 การด์

ไมโครโฟน

ในตัวกลอ้ง .............................. 326
ภายนอก.................................. 347

ไมโครโฟนในตวักลอ้ง .................... 326

ไมโครโฟนภายนอก ....................... 347

ย

ยางครอบชอ่งมองภาพ ................... 270

ร

ระดับขัน้ในการตัง้คา่ระดับแสง .......... 471

ระดับเสยีง (เลน่ภาพเคลือ่นไหว) ...... 420

ระบบวดิโีอ .................... 341, 427, 541

ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร์................... 236

ระบคุา่รรูับแสง .............................. 238

ระยะใกล ้ ..................................... 116

ระยะเวลาทีบ่ันทกึได ้

(ภาพเคลือ่นไหว) ...................337, 344

ระยะเวลาวดัแสง ..............56, 302, 377

ระยะเวลาแสดงภาพ .........................74

รับรองโลโก ้ ................................. 513

รเีซ็ตอตัโนมตัิ............................... 213

รโีมทสวติซ์.................................. 276

รปูรับตําแหน่ง.................................30

รปูแบบภาพ................... 176, 180, 183

ล

ลดจุดรบกวน

ความไวแสง ISO สงู .................. 195
เปิดชตัเตอรน์าน........................ 197

ลดจุดรบกวนจาก

การเปิดชตัเตอรน์าน....................... 197
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ลดจดุรบกวนจาก

ความไวแสง ISO สงู ......................195

ลดจดุรบกวนถ่ายหลายภาพ .............195

ลดระดบัเสยีง................................347

ลดเสยีงลม...................................346

ลบภาพ .......................................430

ล็อค AE.......................................249

ล็อคแฟลช FE ..............................278

ล็อคโฟกสั.............................. 97, 131

ล็อคหลายหนา้ที่ .......................59, 88

ละเอยีด (ความคมชดั) ....................181

ละเอยีด 

(คณุภาพในการบนัทกึภาพ) .............162

ลั่นชตัเตอรข์ณะไมม่กีารด์ ................. 44

ลาก ............................................. 68

ลําโพง .................................. 29, 419

ลกูเลน่โทนส ี(ภาพขาวดํา) ..............182

ลกูเลน่เปลีย่นภาพ (สไลดโ์ชว)์.........425

ลกูเลน่ฟิลเตอร ์(ภาพขาวดํา) ...........182

เล็ก (คณุภาพในการบนัทกึภาพ) .......164

เลน่ (ขา้มเฟรม) ............................421

เลน่ซํ้า (สไลดโ์ชว)์ ........................424

เลน่ภาพ ......................................387

เลน่ภาพอัตโนมัต .ิ..........................424

เลนส์ ......................................27, 53

การกําหนดกลุม่โฟกสัอตัโนมตัิ .....145
แกไ้ขการเลีย้วเบน .....................203
แกไ้ขความคลาดเคลือ่นทางแสง...200
แกไ้ขความคลาดสว่น .................202
แกไ้ขความคลาดสี.....................201
แกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพ ....200
ปลดล็อค .................................. 54
สวติซเ์ลอืกโหมด
โฟกสั.....................6, 53, 154, 321

เลอืกดว้ยตนเอง

(จุดโฟกสัอตัโนมัต)ิ.........134, 137, 139

เลอืกดภูาพ (แสดงภาพแบบขา้ม)......400

เลอืกโดยตรง (จุด AF)....................500

เลอืกอตัโนมัต ิ(AF)................ 135, 140

เลือ่นคา่เอง ..................................473

ว

วดัระดับอเิล็กทรอนกิส์ ................80, 81

วดัแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ ..............244

วดัแสงบางสว่น .............................243

วดัแสงแบบจดุ ..............................244

วดัแสงประเมนิทัง้ภาพ ....................243

วตัถทุีย่ากตอ่การโฟกสั ....153, 316, 374

วนัที/่เวลา ..................................... 49

วธิใีช.้........................................... 91

ขนาดอักษร ............................... 92

ส

สง่เสยีงเตอืน (เสยีงเตอืน) ................ 73

สมดลุแสงขาว (WB) ......................185

กําหนดเอง ...............................188
ตัง้คา่อณุหภมูสิี .........................190
ถา่ยครอ่ม.................................192
ปรับแก ้....................................191
อตัโนมัติ..................................187

สรา้ง/เลอืกโฟลเดอร์ .............. 209, 210

สไลดโ์ชว.์....................................424

สว่นตา่งๆ ของกลอ้ง ........................ 28

สวติซเ์ลอืกโหมด

โฟกสั.........................6, 53, 154, 321

สญัลกัษณ์คะแนน ..........................412

สายคลอ้ง ..................................... 38
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สําหรับแกไ้ข (ALL-I) ..................... 350

สงู (ความคมชดั)........................... 181

เสยีงเตอืนขณะสมัผัส .......................73

แสงเทยีน .................................... 118

แสงสวา่ง (จุด AF)......................... 488

แสงสวา่ง (แผง LCD).......................60

แสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ ................. 392

แสดงขอ้มลูพืน้ฐาน........................ 391
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