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คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน (ไฟล์ PDF) และซอฟต์แวร์สามารถดาวน์โหลดได้จาก
เวปไซต์แคนนอน (น.4, 489)
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EOS 77D เป็นกลอ้งดจิติอลสะทอ้นภาพเลนสเ์ดีย่วซึง่ประกอบดว้ยเซนเซอร ์
CMOS ทีม่คีวามละเอยีดสงู โดยมจํีานวนพกิเซลทีใ่ชง้านไดป้ระมาณ 24.2 
ลา้นพกิเซล พรอ้มชปิประมวลผลภาพ DIGIC 7 การโฟกสัอตัโนมตั ิ45 จดุ
ทีม่คีวามแมน่ยําและความเร็วสงู (จดุโฟกสัอตัโนมัตแิบบกากบาทสงูสดุ 45 จดุ) 
มคีวามเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุประมาณ 6.0 ภาพตอ่วนิาท ีการถา่ยภาพแบบ 
Live View การถา่ยภาพเคลือ่นไหวความละเอยีดสงูสดุ (Full HD) และฟังกช์ัน่ 
Wi-Fi/NFC/Bluetooth (การสือ่สารแบบไรส้าย)

กอ่นเร ิม่การถา่ยภาพ ควรแนใ่จวา่ไดอ้า่นขอ้มลูตอ่ไปนีแ้ลว้
เพือ่หลกีเลีย่งอบุตัเิหตแุละความผดิพลาดในการถา่ยภาพ โปรดอา่น “ขอ้ควรระวงั
ดา้นความปลอดภยั” (น.22-24) และ “ขอ้ควรระวังในการใชง้าน” (น.25-27) 
และอา่นคูม่อืนีอ้ยา่งละเอยีดเพือ่ใหแ้น่ใจวา่คณุใชก้ลอ้งไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

อา้งองิคูม่อืนีข้ณะใชง้านกลอ้งเพือ่ใหค้ณุคุน้เคยกบักลอ้งมากยิง่ข ึน้
ในขณะทีอ่า่นคูม่อืนี ้ใหท้ดลองทําการถา่ยภาพและดผูลทีอ่อกมา ซึง่จะชว่ยให ้
คณุเขา้ใจการทํางานของกลอ้งไดด้ยี ิง่ข ึน้ ใหเ้ก็บคูม่อืนีไ้ว ้เพือ่คณุสามารถหยบิมาดไูด ้
ในคราวหลังเมือ่จําเป็น

ทดสอบกลอ้งกอ่นการใชง้านและความรบัผดิชอบ
หลังจากถา่ยภาพ ใหด้ภูาพและตรวจสอบวา่ไดทํ้าการบันทกึภาพเรยีบรอ้ยแลว้ 
หากกลอ้งหรอืเมมโมรีก่ารด์เกดิความผดิพลาด และไมส่ามารถบันทกึภาพหรอื
ถา่ยโอนภาพไปยงัคอมพวิเตอรไ์ด ้แคนนอนไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่ความสญูเสยี
และความไมส่ะดวกทีเ่กดิขึน้

ลขิสทิธิ์
กฎหมายลขิสทิธิใ์นบางประเทศอาจหา้มไมใ่หนํ้าภาพทีบ่นัทกึ หรอืเพลงทีม่ลีขิสทิธิ์
ตลอดจนภาพทีม่เีพลงประกอบซึง่อยูบ่นเมมโมรีก่ารด์ไปใชเ้พือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่
นอกเหนอืจากความบันเทงิสว่นตัว และโปรดทราบวา่การแสดงบางอยา่งใน
ทีส่าธารณะ นทิรรศการ ฯลฯ อาจหา้มไมใ่หม้กีารถา่ยภาพ ถงึแมจ้ะเพือ่ความบนัเทงิ
สว่นตัวก็ตาม

บทนํา
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กอ่นเริม่ตน้ใชง้าน ควรตรวจสอบรายการอปุกรณ์ตอ่ไปนีทั้ง้หมดทีจั่ดให ้หากมี
สิง่ใดขาดหายไป โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่ายกลอ้งของคณุ

* จัดแทน่ชารจ์แบตเตอรี ่รุน่ LC-E17E ให ้(พรอ้มสายไฟ)
 กลอ้งไมม่ ีCD-ROM ซอฟตแ์วร ์สายเชือ่มตอ่ หรอืสาย HDMI มาให้
 คูม่อืการใชง้านจะแสดงตามรายการในหนา้ถัดไป
 หากคณุซือ้ชดุอปุกรณ์เลนส ์ตรวจสอบดว้ยวา่มเีลนสร์วมอยูค่รบ
 ควรระมัดระวังอยา่ใหอ้ปุกรณ์ตามรายการขา้งตน้สญูหาย
 สําหรับรายการทีแ่ยกจําหน่าย โปรดดแูผนผังระบบอปุกรณ์ (น.440)

รายการอปุกรณ์

แบตเตอรีแ่พ็ค
รุน่ LP-E17

(พรอ้มฝาครอบป้องกนั)

แทน่ชารจ์แบตเตอรี่
รุน่ LC-E17E*สายคลอ้ง

กลอ้ง
(พรอ้มยางครอบชอ่งมองภาพและฝาปิด)

คูม่อืการใชง้านเลนส ์(PDF) มใีหสํ้าหรับเลนสท์ีแ่ยกจําหน่าย โปรดทราบวา่เมือ่ซือ้ชดุเลนส ์
อปุกรณ์เสรมิบางรายการทีม่าพรอ้มกบัเลนสอ์าจไมต่รงตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการใชง้านเลนส์

คณุสามารถดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรไ์ดจ้ากเวปไซตแ์คนนอน (น.489) เพือ่การใชง้าน
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คูม่อืการใชง้านกลอ้งและฟงักช์ ัน่ Wi-Fi (การสือ่สารแบบ
ไรส้าย) ข ัน้ตน้
หนังสอืเป็นคูม่อืการใชง้านเบือ้งตน้
รายละเอยีดเพิม่เตมิของคูม่อืการใชง้าน (ไฟล ์PDF) สามารถ
ดาวนโ์หลดไดจ้ากเวปไซตแ์คนนอน

1 ดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้าน (ไฟล ์PDF)
 เชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตและเขา้สูเ่วปไซตแ์คนนอนตามลงิกต์อ่ไปนี้

www.canon.co.th/localizedmanual
 คูม่อืการใชง้านทีพ่รอ้มใหด้าวนโ์หลด

• คูม่อืการใชง้านกลอ้ง
• คูม่อืการใชง้านฟงักช์ ัน่ Wi-Fi (การสือ่สารแบบไรส้าย)

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

(แนะนําใหใ้ชเ้วอรช์ัน่ลา่สดุ) เพือ่ดคููม่อืการใชง้าน (ไฟล ์PDF)
 สามารถดาวนโ์หลด Adobe Acrobat Reader DC ไดฟ้รจีากอนิเทอรเ์น็ต
 หากตอ้งการเรยีนรูก้ารใชซ้อฟตแ์วร ์PDF โปรดดใูนสว่นชว่ยเหลอืของซอฟตแ์วร์

คูม่อืการใชง้าน

การดาวนโ์หลดและการดคููม่อืการใชง้าน (ไฟล ์PDF)

คณุสามารถดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรไ์ดจ้ากเวปไซตแ์คนนอน (น.489) เพือ่การใชง้าน

http://www.canon.co.th/localizedmanual
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คูม่อืเร ิม่ตน้ใชง้านอยา่งรวดเร็ว

1 ใสแ่บตเตอรี ่(น.40)
หลงัจากซือ้กลอ้งมาแลว้ ใหช้ารจ์แบตเตอรี่
เพือ่เริม่ใชง้าน (น.38)

2 ใสก่ารด์ (น.41)
หันฉลากของการด์ไปทางดา้น
หลังของกลอ้งแลว้เสยีบลงใน
ชอ่งจนสดุ

3 ตดิเลนส ์(น.51)
 จัดตําแหน่งจดุชีเ้มาทส์ขีาวหรอืสแีดง
ของเลนสใ์หต้รงกับจดุชีเ้มาทส์เีดยีวกัน
กบัตัวกลอ้งเพือ่ตดิเลนส์

4 ปรบัสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของ
เลนสไ์ปที ่<f> (น.51)

5 ปรบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่
<1> จากน ัน้ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่
<A> (ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ) (น.84)
หมนุปุ่ มโหมดในขณะทีก่ดตัวปลดล็อค
ตรงกลางคา้งไว ้

กลอ้งจะปรับการตัง้คา่ตา่งๆ ทีจํ่าเป็น
โดยอตัโนมัติ

จุดสีขาว จุดสีแดง
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6 พลกิจอ LCD ออกมา (น.44)
 เมือ่จอ LCD แสดงหนา้จอการตัง้คา่
วันที/่เวลา/โซน โปรดดหูนา้ 47

7 โฟกสัไปยงัวตัถ ุ(น.54)
มองผา่นชอ่งมองภาพและเล็งใหตํ้าแหน่ง
กลางชอ่งมองภาพตรงกับวตัถุ

กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ และกลอ้งจะ
ทําการโฟกสัทีว่ตัถุ

แฟลชในตัวกลอ้งจะยกขึน้หากจําเป็น

8 ถา่ยภาพ (น.54)
กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ

9 ดภูาพ
ภาพทีเ่พิง่ถา่ยจะแสดงบนจอ LCD เป็น
เวลาประมาณ 2 วนิาที

หากตอ้งการแสดงภาพอกีครัง้ ใหก้ดปุ่ ม 
<x> (น.121)

 สําหรับการถา่ยภาพดว้ยการมองจอ LCD โปรดด ู“การถา่ยภาพแบบ Live 
View” (น.241)

 หากตอ้งการดภูาพทีไ่ดถ้า่ยไว ้โปรดด ู“การเลน่ภาพ” (น.121)
 หากตอ้งการลบภาพ โปรดด ู“การลบภาพ” (น.375)
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คณุสามารถใชก้ารด์ตอ่ไปนีร้ว่มกบักลอ้งไดโ้ดยไมม่ขีอ้จํากดัดา้นความจขุองการด์ 
หากการด์ทีใ่ชเ้ป็นการด์ใหมห่รอืเคยฟอรแ์มต (เตรยีมใชง้าน) โดยใช้
กลอ้งตวัอืน่หรอืคอมพวิเตอร ์ควรฟอรแ์มตการด์ดว้ยกลอ้งนีก้อ่น (น.74)
 เมมโมรีก่ารด์ SD/SDHC*/SDXC*

* รองรับการด์ UHS-I

เมือ่ทําการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ควรใชก้ารด์ทีม่คีวามจสุงูดว้ยความเร็วในการ
อา่น/เขยีนอยา่งนอ้ยตามทีแ่สดงในตาราง

* คณุภาพในการบนัทกึภาพซึง่ไดกํ้าหนดไวโ้ดยอตัโนมัตสํิาหรับการถ่ายภาพเคลือ่นไหว
แบบยน่เวลา (น.296)

 หากคณุใชก้ารด์ทีม่คีวามเร็วในการเขยีนตํา่ขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
ภาพเคลือ่นไหวอาจบันทกึไดไ้มส่มบรูณ์ เชน่เดยีวกบั หากคณุเลน่ภาพ
เคลือ่นไหวจากการด์ทีม่คีวามเร็วในการอา่นตํา่ ภาพเคลือ่นไหวอาจเลน่
ไดไ้มส่มบรูณ์

 หากตอ้งการตรวจสอบความเร็วในการอา่น/การเขยีนของการด์ โปรดดู
ขอ้มลูจากเวปไซตข์องผูผ้ลติการด์

การด์ทีร่องรบั

การด์ทีส่ามารถบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ขนาดการบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหว (น.287)

รูปแบบการบนัทกึ
MOV MP4

ALL-I* UHS Speed Class 3 
หรอืเร็วกวา่ -

IPB 
(มาตรฐาน)

L: 8 7 - SD Speed Class 10 
หรอืเร็วกวา่

นอกเหนอืจาก
ดา้นบน - SD Speed Class 6 

หรอืเร็วกวา่

IPB (ออ่น) - SD Speed Class 4 
หรอืเร็วกวา่

ในคูม่อืนี ้“การด์” หมายถงึ เมมโมรีก่ารด์ SD, เมมโมรีก่ารด์ SDHC และ 
เมมโมรีก่ารด์ SDXC
* กลอ้งไมม่กีารด์สําหรบับนัทกึภาพถา่ย/ภาพเคลือ่นไหวมาให ้
โปรดซือ้การด์ตา่งหาก
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การเร ิม่ตน้ใชง้านและการใชง้านกลอ้งข ัน้พืน้ฐาน 37
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คณุสมบตัทิ ีม่ปีระโยชน์ 323

การเลน่ภาพ 345
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สารบญัตามวตัถปุระสงคก์ารใชง้าน

การถา่ยภาพ
 ถา่ยภาพแบบอตัโนมตั ิ  น.83-120 (โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน)

 ถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง  น.147 (i การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง)

 ถา่ยภาพตวัเองกบักลุม่บคุคล  น.149 (j การตัง้เวลา)

 ภาพถา่ยทีห่ยดุการเคลือ่นไหว  น.192 (s ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร)์
 ภาพแอ็คชนัทีแ่สดงการเคลือ่นไหว

 เบลอฉากหลงั  น.90 (C อตัโนมัตแิบบสรา้งสรรค)์
 รกัษาโฟกสัของฉากหลงั  น.194 (f ระบคุา่รรัูบแสง)

 ปรบัความสวา่งของภาพ (คา่แสง)  น.205 (การชดเชยแสง)

 ถา่ยภาพในสภาวะแสงนอ้ย  น.84, 216 (D การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช)
 น.158 (การปรับความไวแสง ISO)

 ถา่ยภาพโดยไมใ่ชแ้ฟลช  น.89 (7 ปิดแฟลช)
 น.118 (b ปิดแฟลช)

 ถา่ยภาพพลตุอนกลางคนื  น.199 (เปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร)์

 ถา่ยภาพในขณะทีม่องภาพผา่นจอ LCD  น.241 (A การถา่ยภาพแบบ Live View)

 ใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรค์  น.111, 251 (ฟิลเตอรส์รา้งสรรค)์

 ถา่ยภาพเคลือ่นไหว  น.275 (k การถา่ยภาพเคลือ่นไหว)

คณุภาพของภาพ
 ถา่ยภาพโดยใชเ้อฟเฟคใหเ้หมาะกบัลกัษณะของวตัถุ น.161 (รปูแบบภาพ)

 พมิพภ์าพทีต่อ้งการในขนาดใหญ่  น.152 (73, 83, 1)
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สารบญัตามวัตถปุระสงคก์ารใชง้าน

 ตอ้งการถา่ยภาพเป็นจํานวนมาก  น.152 (7a, 8a, b)

โฟกสัอตัโนมตั ิ(การโฟกสั)
 เปลีย่นโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ  น.129 (S โหมดเลอืกพืน้ที ่AF)

 ถา่ยภาพวตัถทุีก่าํลงัเคลือ่นที่  น.100, 103, 126 (AI Servo AF)

การเลน่ภาพ
 ดภูาพจากในกลอ้ง  น.121 (x การเลน่ภาพ)

 คน้หาภาพอยา่งรวดเร็ว  น.346 (H การแสดงภาพแบบดชัน)ี
 น.347 (I การเรยีกดภูาพ)

 ใหค้ะแนนภาพ  น.353 (การใหค้ะแนน)

 ป้องกนัภาพทีสํ่าคญั  น.372 (K การป้องกันภาพ)
ไมใ่หถ้กูลบโดยไมไ่ดต้ ัง้ใจ

 ลบภาพทีไ่มจํ่าเป็น  น.375 (L การลบภาพ)

 เลน่ภาพถา่ยและภาพเคลื่
อนไหวโดยอตัโนมตั ิ  น.366 (สไลดโ์ชว)์

 ดภูาพถา่ยและภาพเคลื่
อนไหวผา่นจอโทรทศัน์  น.369 (โทรทศัน)์

 ปรบัความสวา่งจอ LCD  น.326 (ความสวา่งจอ LCD)

 ใชเ้อฟเฟคพเิศษกบัภาพถา่ย  น.392 (ฟิลเตอรส์รา้งสรรค)์
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พลงังาน
แบตเตอรี่

• การชารจ์  น.38
• การใส/่การถอด  น.40
• ระดับแบตเตอรี่  น.46
• การตรวจสอบขอ้มลู 
แบตเตอรี่  น.421

ปล ัก๊ไฟภายในบา้น  น.422
การปิดสวติซอ์ตัโนมตั ิ  น.45

การด์
การใส/่การถอด  น.41
การฟอรแ์มต  น.74
การล ัน่ชตัเตอรข์ณะ
ไมม่กีารด์  น.324

เลนส์

การตดิ/การถอด  น.51
การซูมภาพ  น.52

การต ัง้คา่เบือ้งตน้
การปรบัแกส้ายตา  น.53
ภาษา  น.50
วนัที/่เวลา/โซน  น.47
เสยีงเตอืน  น.324

จอ LCD
การใชจ้อ LCD  น.44
การเปิด/ปิดจอ LCD 
อตัโนมตั ิ  น.338

การปรบัความสวา่ง  น.326
หนา้จอสมัผสั  น.71
การต ัง้คา่ระดบัการแสดงผล  น.59
คําแนะนําคณุสมบตั ิ  น.63

การบนัทกึภาพ
การสรา้ง/การเลอืก
โฟลเดอร์  น.327

การกําหนดหมายเลขไฟลภ์าพ  น.329

โฟกสัอตัโนมตั ิ
ระบบการโฟกสัอตัโนมตั ิ  น.124
โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ  น.129
การเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ  น.131
กลุม่เลนส์  น.137
การโฟกสัดว้ยตนเอง  น.146

การขบัเคลือ่น
โหมดขบัเคลือ่น  น.147
การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง  น.147
การต ัง้เวลา  น.149
จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุ  น.154

คณุภาพของภาพ
คณุภาพในการบนัทกึภาพ  น.152
รปูแบบภาพ  น.161
สมดลุแสงขาว  น.169
การปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ  น.175
การลดจดุรบกวนจาก
การเปิดชตัเตอรน์าน  น.177

การลดจดุรบกวนจาก 
ความไวแสง ISO สงู  น.176

การแกไ้ขความ
คลาดเคลือ่นของเลนส์  น.179

การลดแสงวบูวาบ  น.185
การเนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง  น.403
พกิดัสี  น.187

ดชันแีสดงคณุสมบตั ิ
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ดชันแีสดงคณุสมบตัิ

การถา่ยภาพ
โหมดถา่ยภาพ  น.30
ความไวแสง ISO  น.158
อตัราสว่นภาพ  น.156
การคา้งชตัเตอรไ์ว ้  น.199
การต ัง้เวลาคา้งชตัเตอรไ์ว้  น.201
การต ัง้ชว่งเวลาถา่ย  น.211
โหมดวดัแสง  น.203
การถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้  น.209
รโีมทคอนโทรล  น.423
การล็อคหลายหนา้ที่  น.57

การปรบัคา่แสง
การชดเชยแสง  น.205
การชดเชยแสงโดยใช ้

M+ISO อตัโนมตั ิ  น.198
การถา่ยภาพครอ่ม  น.206
การล็อคการเปิดรบัแสง  น.208

แฟลช
แฟลชในตวักลอ้ง  น.216
แฟลชภายนอก  น.221
การต ัง้คา่ระบบแฟลช  น.223
การถา่ยภาพแบบไรส้าย  น.229

การถา่ยภาพแบบ Live View
การถา่ยภาพแบบ Live View น.241
ระบบการโฟกสัอตัโนมตั ิ  น.256
วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ  น.259
ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์  น.251
ชตัเตอรแ์บบแตะ  น.269

การถา่ยภาพเคลือ่นไหว
การถา่ยภาพเคลือ่นไหว  น.275
วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ  น.259
ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว น.287
Servo AF ภาพเคลือ่นไหว น.315
การบนัทกึเสยีง  น.313
การต ัง้คา่ระดบัแสงดว้ยตนเอง น.280
ซูมดจิติอล  น.290
การถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR  น.291
ฟิลเตอรส์รา้งสรรคส์ําหรบั
ภาพเคลือ่นไหว  น.292

Video snapshot  น.303
ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา น.296
การถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล น.318

การเลน่ภาพ
ระยะเวลาแสดงภาพ  น.325
การแสดงภาพทลีะภาพ  น.121
ขอ้มูลการถา่ยภาพ  น.385
การแสดงภาพแบบดชันี  น.346
การเรยีกดภูาพ 

(การแสดงภาพแบบขา้ม) น.347
การดูภาพแบบขยาย  น.349
การหมนุภาพ  น.352
คะแนน  น.353
การเลน่ภาพเคลือ่นไหว  น.362
สไลดโ์ชว์  น.366
การดภูาพบนเครือ่งรบัโทรทศัน์ น.369
การป้องกนั  น.372
การลบ  น.375
การเลน่ภาพแบบสมัผสั  น.350
คําส ัง่พมิพ ์(DPOF)  น.378
การต ัง้คา่โฟโตบุ้ค๊  น.382
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การแกไ้ขภาพ
ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์  น.392
การปรบัขนาด  น.395
การครอบตดั  น.397

ผูใ้ชก้าํหนดเอง
การต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn) น.400
เมนูสว่นตวั  น.413

ซอฟตแ์วร ์
คูม่อืเร ิม่ตน้ใชง้านซอฟตแ์วร ์ น.488
คูม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร์ น.490

ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi
 คูม่อืการใชง้านฟงักช์ ัน่ Wi-Fi 

(การสือ่สารแบบไรส้าย)
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ไอคอนในคูม่อืนี้
<6> : หมายถงึ ปุ่ มหมนุหลัก

<5> : หมายถงึ ปุ่ มหมนุควบคมุทันใจ

<W><X><Y><Z> : หมายถงึ ทศิทางของการเปลีย่นหรอืการเลือ่น 
เมือ่กดปุ่ มทีปุ่่ มหมนุควบคมุทันใจ

<0> : หมายถงึ ปุ่ มปรับการตัง้คา่

0, 9, 7, 8 : หมายถงึ แตล่ะฟังกช์ัน่จะยังคงทํางานเป็นเวลา
ประมาณ 4, 6, 10 หรอื 16 วนิาท ีหลังจากทีค่ณุ
ปลอ่ยนิว้ออกจากปุ่ ม

* นอกเหนือไปจากขา้งตน้นี้ ไอคอนและสญัลักษณ์ตา่งๆ ทีใ่ชก้บัปุ่ มของกลอ้งและทีแ่สดง
บนจอ LCD ยังจะนํามาใชใ้นคูม่อืน้ีดว้ย เมือ่กลา่วถงึการดําเนนิการและฟังกช์ัน่การทํางาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง

3 : หมายถงึ ฟังกช์ัน่นัน้สามารถปรับเปลีย่นการตัง้คา่ไดโ้ดยการกดปุ่ ม 
<M>

O : สญัลักษณ์นีท้ีด่า้นบนขวาตรงหวัขอ้ของหนา้ หมายถงึ ฟังกช์ัน่นัน้
สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์(น.31)

(น.**) : อา้งองิหมายเลขของหนา้ทีม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ

: คําเตอืนเพือ่ป้องกันปัญหาในการถา่ยภาพ

: ขอ้มลูเสรมิ

: เคล็ดลับหรอืคําแนะนําสําหรับการถา่ยภาพใหด้ยีิง่ขึน้

: คําแนะนําในการแกไ้ขปัญหา

สมมตฐิานเบือ้งตน้และตวัอยา่งภาพถา่ย
ระบบการทํางานทัง้หมดทีอ่ธบิายในคูม่อืนี ้ถอืวา่ไดป้รับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้ง
ไวเ้ป็น <1> และไดป้รับสวติซ ์<R> ลงทางดา้นลา่ง (ปลดล็อค
หลายหนา้ที)่ (น.57) แลว้

ถอืวา่ไดป้รับการตัง้คา่เมนูทัง้หมดและการตัง้คา่ระบบสว่นตวัตา่งๆ ไวท้ีค่า่มาตรฐาน
ของกลอ้งแลว้

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

ตัวอยา่งภาพถา่ยทีแ่สดงบนกลอ้งและใชใ้นคูม่อืนี ้มจีดุประสงคเ์พยีงเพือ่ใช ้
เป็นภาพประกอบในการแสดงลกูเลน่ตา่งๆใหม้คีวามชดัเจนมากขึน้

สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นคูม่อืนี้
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ขอ้ควรระวงัตอ่ไปนีม้ไีวเ้พือ่ป้องกนัอนัตรายหรอืการบาดเจ็บตอ่ตัวคณุและผูอ้ ืน่ 
โปรดแน่ใจวา่ไดเ้ขา้ใจและปฏบิัตติามขอ้ควรระวงัตอ่ไปนีก้อ่นทําการใชง้าน
ผลติภัณฑ ์
หากคณุตรวจพบการทํางานผดิปกต ิปญัหา หรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้
กบัผลติภณัฑ ์โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารของแคนนอนใกลบ้า้นหรอืตวัแทน
จําหนา่ยทีค่ณุทําการซือ้ผลติภณัฑน์ีด้ว้ย

ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั

  คาํเตอืน: โปรดปฏบิตัติามคําเตอืนดา้นลา่งนี ้มฉิะน ัน้ อาจสง่ผลตอ่
ชวีติหรอืการบาดเจ็บอยา่งรนุแรง

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

• หา้มลัดสายไฟฟ้า ถอดแยกชิน้สว่น หรอืดดัแปลงแบตเตอรี ่หา้มใชค้วามรอ้นหรอืทําการ
บดักรแีบตเตอรี ่หา้มใหแ้บตเตอรีส่มัผัสกับเปลวไฟหรอืโดนน้ํา หา้มใหแ้บตเตอรีไ่ดรั้บการ
กระแทกอยา่งรนุแรง

• หา้มใสแ่บตเตอรีข่ัว้บวกและลบผดิดา้น
• หา้มชารจ์แบตเตอรีใ่นทีท่ีม่อีณุหภมูนิอกเหนอืจากชว่งอณุหภมูกิารชารจ์ (การทํางาน) ที่
กําหนด และหา้มชารจ์แบตเตอรีเ่กนิเวลาทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการใชง้าน

• หา้มสอดใสว่ัตถแุปลกปลอมทีเ่ป็นโลหะตรงสว่นทีม่จีดุสมัผัสอเิล็กทรอนกิสข์องกลอ้ง 
อปุกรณ์เสรมิ ชอ่งเสยีบสายเชือ่มตอ่ เป็นตน้

 เมือ่ตอ้งการทิง้แบตเตอรี ่ใหปิ้ดฉนวนตรงขัว้ไฟฟ้าดว้ยเทป การสมัผัสกบัวตัถทุีเ่ป็นโลหะหรอื
แบตเตอรีก่อ้นอืน่อาจทําใหเ้กดิไฟไหมห้รอืระเบดิ

 หากเกดิความรอ้นสงู มคีวนั หรอืกลิน่ออกมาในระหวา่งการชารจ์แบตเตอรี ่ใหถ้อดปลั๊กแทน่ชารจ์
แบตเตอรีอ่อกจากเตา้รับทนัทเีพือ่หยดุชารจ์ มฉิะนัน้ อาจทําใหเ้กดิไฟไหม ้ความเสยีหายจาก
ความรอ้น หรอืไฟฟ้าชอ็ตได ้

 หากแบตเตอรีเ่กดิการร่ัวซมึ มกีารเปลีย่นส ีรปูทรง หรอืมคีวนัและกลิน่ ใหถ้อดออกทนัท ีและ
ระวงัความรอ้นในขณะสมัผัสกอ้นแบตเตอรีด่ว้ย หากคณุยังคงทําการใชง้านตอ่ไป อาจทําใหเ้กดิไฟไหม ้
ไฟฟ้าชอ็ต หรอืการเผาไหมไ้ด ้

 ป้องกนัอยา่ใหส้ารทีร่ัว่ซมึจากกอ้นแบตเตอรีส่มัผสักบัดวงตา ผวิหนัง และเสือ้ผา้ เพราะอาจทําให ้
ตาบอดหรอืเป็นอนัตรายตอ่ผวิหนัง หากสารทีร่ั่วซมึเกดิสมัผัสกบัดวงตา ผวิหนัง หรอืเสือ้ผา้ 
ใหล้า้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ําสะอาดโดยไมข่ดัถ ูและรบีไปพบแพทยท์นัที

 หา้มวางสายไฟไวใ้กลก้บัแหลง่กําเนดิความรอ้น เพราะอาจทําใหส้ายผดิรปูรา่งหรอืฉนวนกนั
ความรอ้นละลาย และเป็นสาเหตใุหเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต

 อยา่จบักลอ้งตรงตําแหน่งเดมิเป็นระยะเวลานาน ถงึแมว้า่กลอ้งจะไมร่อ้นมาก การสมัผสักบัตวักลอ้ง
ตําเเหน่งเดมิเป็นเวลานาน อาจทําใหผ้วิหนังมผีืน่แดงหรอืเม็ดพพุอง เนือ่งจากรอยแผลไหม ้
แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง สําหรับบคุคลทีม่ปัีญหาระบบไหลเวยีนโลหติหรอืผวิหนังทีแ่พง้า่ย หรอื
เมือ่ใชก้ลอ้งในสถานทีท่ีร่อ้นจัด

 หา้มยงิแฟลชถา่ยภาพผูท้ีกํ่าลงัขบัรถหรอืยานพาหนะอืน่ๆ เพราะอาจทําใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้
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ขอ้ควรระวังดา้นความปลอดภัย

 เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านกลอ้งหรอือปุกรณเ์สรมิ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดถ้อดแบตเตอรีแ่ละดงึปลั๊กสายไฟ
และสายเชือ่มตอ่ออกจากอปุกรณก์อ่นทําการจดัเกบ็ เพือ่ป้องกนัไฟฟ้าชอ็ต ความรอ้นสงู ไฟไหม ้
และการกดักรอ่น

 หา้มใชอ้ปุกรณ์ในทีม่กีา๊ซไวไฟ เพือ่ป้องกันการระเบดิหรอืไฟไหม ้
 หากคณุทําอปุกรณ์ตกหลน่และแตกหกัจนเห็นชิน้สว่นภายใน หา้มสมัผัสชิน้สว่นภายใน
อปุกรณ์ทีเ่ห็น เนือ่งจากอาจถกูไฟฟ้าชอ็ตได ้

 หา้มถอดแยกชิน้สว่นหรอืดัดแปลงอปุกรณ์ เพราะชิน้สว่นภายในทีม่แีรงดนัไฟฟ้าสงูอาจทําให ้
เกดิไฟฟ้าชอ๊ต

 หา้มมองไปทีด่วงอาทติยห์รอืแหลง่กําเนดิแสงทีส่วา่งจา้ผา่นกลอ้งหรอืเลนส ์เพราะอาจทําให ้
สายตาเสยี

 เก็บอปุกรณ์ใหพ้น้มอืเด็กและทารก รวมทัง้ขณะกําลงัใชง้าน เพราะอาจเกดิอบุตัเิหตจุาก
สายคลอ้งหรอืสายไฟรัดพัน ทําใหห้ายใจไมอ่อก ไฟฟ้าชอ็ต หรอืบาดเจ็บ การหายใจไมอ่อก
หรอืบาดเจ็บอาจเกดิขึน้ไดเ้มือ่เด็กหรอืทารกกลนืสว่นประกอบของกลอ้งหรอือปุกรณ์เสรมิเขา้ไป 
หากเด็กหรอืทารกกลนืสว่นประกอบหรอือปุกรณ์เสรมิเขา้ไป ใหร้บีพบแพทยท์นัที

 หา้มใชง้านหรอืเกบ็อปุกรณไ์วใ้นทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยฝุ่ นหรอืมคีวามชืน้ นอกจากนัน้ใหเ้กบ็แบตเตอรี่
ไวห้า่งจากวัตถทุีเ่ป็นโลหะพรอ้มกบัสวมฝาครอบป้องกนัเพือ่ไมทํ่าใหเ้กดิการลดัวงจร ซึง่เป็นการป้องกนั
ไฟไหม ้ความรอ้นสงู ไฟฟ้าชอ็ต และการเผาไหม ้

 กอ่นทีจ่ะใชก้ลอ้งบนเครือ่งบนิหรอืในโรงพยาบาล ควรตรวจสอบวา่มกีารอนุญาตหรอืไม ่
คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าทีป่ลอ่ยออกมาจากกลอ้ง อาจรบกวนอปุกรณก์ารบนิหรอือปุกรณท์างการแพทย์
ของโรงพยาบาล

 เพือ่ป้องกนัไฟไหมแ้ละไฟฟ้าชอ็ต ใหป้ฏบิัตติามคําแนะนําดา้นลา่งนี้
• ควรเสยีบปลั๊กไฟเขา้จนสดุเสมอ
• หา้มจับปลั๊กไฟในขณะทีม่อืเปียก
• เมือ่ถอดปลั๊กไฟ ใหจั้บหวัปลั๊กใหแ้น่นและดงึออกโดยไมด่งึทีส่าย
• หา้มขดูขดี ตดั หรอืงอสายไฟมากเกนิไป หรอืวางของหนักทบัสายไฟ และหา้มบดิหรอืผกูสายไฟ
• หา้มเสยีบปลั๊กไฟมากจนเกนิไปทีเ่ตา้รับเดยีวกนั
• หา้มใชส้ายไฟฟ้าทีส่ายชํารดุหรอืฉนวนกนัความรอ้นเสยีหาย

 ถอดปลั๊กไฟออกเป็นครัง้คราว และเชด็ฝุ่ นบรเิวณเตา้รับดว้ยผา้แหง้ หากบรเิวณโดยรอบเต็ม
ไปดว้ยฝุ่ น ความชืน้ หรอืรอยน้ํามัน ฝุ่ นบนเตา้รับอาจเปียกชืน้และกอ่ใหเ้กดิไฟฟ้าลัดวงจร 
ซึง่เป็นสาเหตขุองไฟไหม ้

 หา้มตอ่แบตเตอรีโ่ดยตรงเขา้กบัเตา้รบัไฟฟ้าหรอืทีจ่ดุบหุรีใ่นรถยนต ์แบตเตอรีอ่าจเกดิการร่ัวซมึ 
เกดิความรอ้นสงู หรอืระเบดิ ซึง่เป็นสาเหตขุองไฟไหม ้การเผาไหม ้หรอืการบาดเจ็บ

 หากเด็กใชง้านผลติภณัฑน์ี ้ผูป้กครองจําเป็นตอ้งใหคํ้าแนะนําเกีย่วกบัวธิกีารใชผ้ลติภณัฑ์
อยา่งละเอยีด ควบคมุดแูลระหวา่งทีเ่ด็กๆ ใชง้านผลติภณัฑ ์การใชง้านทีไ่มถ่กูตอ้งอาจสง่ผล
ใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืการบาดเจ็บ

 หา้มทิง้เลนสห์รอืเลนสท์ีต่ดิอยูก่ับกลอ้งไวก้ลางแดดโดยไมส่วมฝาปิดหนา้เลนส ์เพราะเลนส์
อาจรวมแสงอาทติยจ์นเกดิการสะสมความรอ้นและเป็นสาเหตใุหเ้กดิไฟไหม ้

 หา้มใชผ้า้คลมุหรอืหอ่หุม้ผลติภณัฑน์ีข้ณะใชง้าน เพราะอาจกกัความรอ้นไวภ้ายใน และทําให ้
อปุกรณ์ผดิรปูรา่งหรอืเกดิไฟไหม ้

 ระวงัอยา่ทําใหก้ลอ้งเปียก หากคณุทํากลอ้งตกลงไปในน้ํา หรอืหากน้ําหรอืโลหะเขา้ไปในกลอ้ง 
ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกทนัท ีเพือ่เป็นการป้องกันไฟไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต และการเผาไหม ้

 หา้มใชท้นิเนอรผ์สมส ีเบนซนิ หรอืสารทีม่ตีวัทําละลายอนิทรยีในการทําความสะอาดผลติภณัฑ ์
เพราะอาจทําใหเ้กดิไฟไหมห้รอืเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ
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  ขอ้ควรระวงั: ปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัตอ่ไปนี ้มฉิะน ัน้ อาจทําใหเ้กดิการ
บาดเจ็บตอ่รา่งกายหรอืความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิ

 หา้มใชห้รอืเก็บผลติภณัฑใ์นสถานทีท่ีม่อีณุหภมูสิงู เชน่ ในรถทีจ่อดตากแดดอยู ่ผลติภณัฑ์
อาจรอ้นจัดและทําใหเ้กดิการเผาไหม ้ทัง้อาจทําใหแ้บตเตอรีเ่กดิการร่ัวซมึหรอืระเบดิ ซึง่จะ
ลดประสทิธภิาพการทํางานหรอืลดอายกุารใชง้านของผลติภัณฑล์ง

 หา้มโยกยา้ยกลอ้งไปมาหากกลอ้งตดิอยูก่บัขาตัง้กลอ้ง อาจทําใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอือบุตัเิหต ุ
และควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขาตัง้กลอ้งนัน้แข็งแรงพอทีจ่ะรองรับกลอ้งและเลนส์

 หา้มทิง้ผลติภณัฑไ์วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูตํิา่เป็นระยะเวลานาน ผลติภณัฑจ์ะเกดิความเย็นและอาจ
ทําใหเ้กดิการบาดเจ็บหากสมัผัส

 หา้มยงิแฟลชถา่ยภาพใกลด้วงตา อาจทําอนัตรายกบัดวงตา
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การดแูลรกัษากลอ้ง
 กลอ้งเป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามละเอยีดแมน่ยํา อยา่ทําตกหรอืทําใหก้ลอ้งโดนกระทบ
กระแทก

 กลอ้งนีไ้มม่รีะบบกนัน้ําและไมส่ามารถใชง้านใตน้ํ้าได ้หากคณุทํากลอ้งตกน้ําโดยไม่
ตัง้ใจ ใหข้อคําปรกึษาจากศนูยบ์รกิารของแคนนอนใกลบ้า้นโดยทันท ีรบีเช็ดหยดน้ํา
ออกดว้ยผา้ทีส่ะอาดและแหง้ หากกลอ้งโดนน้ําทะเล ใหเ้ช็ดดว้ยผา้สะอาดชบุน้ําบดิ
หมาดๆ

 หา้มวางกลอ้งทิง้ไวใ้กลก้บัสิง่ทีม่สีนามแมเ่หล็กแรงสงู เชน่ แมเ่หล็กหรอืมอเตอร์
ไฟฟ้า และหลกีเลีย่งการใชง้านและวางกลอ้งใกลก้บัสิง่ทีก่ระจายคลืน่วทิยคุวามถีส่งู 
เชน่ เสาอากาศขนาดใหญ ่บรเิวณทีม่สีนามแมเ่หล็กแรงสงู อาจทําใหก้ลอ้งทํางาน
ผดิพลาดหรอืทําลายขอ้มลูภาพได ้

 อยา่วางกลอ้งไวใ้นทีซ่ ึง่มคีวามรอ้นสงู เชน่ ภายในรถทีจ่อดไวก้ลางแดด อณุหภมูทิี่
สงูเกนิไปอาจทําใหก้ลอ้งทํางานผดิปกติ

 กลอ้งประกอบดว้ยวงจรไฟฟ้าทีม่คีวามละเอยีดซบัซอ้น อยา่พยายามแยกชิน้สว่นของ
กลอ้งดว้ยตวัเอง

 อยา่ปิดกัน้แสงแฟลชในตัวกลอ้งหรอืกระจกสะทอ้นภาพดว้ยนิว้มอืหรอืวตัถอุืน่ การ
กระทําเชน่นัน้อาจทําใหก้ลอ้งทํางานผดิปกติ

 ใชเ้พยีงเครือ่งเป่าลมทัว่ไปเพือ่เป่าฝุ่ นออกจากเลนส ์ชอ่งมองภาพ กระจกสะทอ้น
ภาพฉากปรับโฟกสั ฯลฯ หา้มใชน้ํ้ายาทีม่ตีวัทําละลายอนิทรยีใ์นการทําความสะอาด
กลอ้งหรอืเลนส ์สําหรับคราบสกปรกทีเ่กาะแน่น ใหนํ้ากลอ้งไปยังศนูยบ์รกิารของ
แคนนอนใกลบ้า้น

 อยา่ใชน้ิว้มอืสมัผัสบรเิวณจุดสมัผัสอเิล็กทรอนกิสข์องกลอ้ง เพือ่ป้องกนัการสกึหรอ 
การสกึหรอของจดุสมัผัสอาจทําใหก้ลอ้งทํางานผดิปกตไิด ้

 เมือ่นํากลอ้งออกจากหอ้งทีเ่ย็นไปยังหอ้งทีอุ่น่ในทันททีันใด อาจเกดิการควบแน่น
เป็นหยดน้ําหยดเล็กๆ บนกลอ้งและชิน้สว่นภายใน เพือ่ป้องกนัการควบแน่น ควรนํา
กลอ้งใสใ่นถงุพลาสตกิปิดผนกึและปลอ่ยใหป้รับสภาพในทีอ่ณุหภมูสิงูกวา่สกัครูก่อ่น
นํากลอ้งออกมา

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน
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 หากเกดิการรวมตัวเป็นไอน้ําบนกลอ้ง อยา่เพิง่ใชก้ลอ้ง เพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหาย
ทีอ่าจจะเกดิขึน้ ใหถ้อดเลนส ์การด์ และแบตเตอรีอ่อกจากกลอ้ง และรอจนกวา่ไอน้ํา
จะระเหยไปจนหมดกอ่นทีจ่ะใชง้านกลอ้ง

 หากไมม่กีารใชก้ลอ้งเป็นระยะเวลานาน ควรถอดแบตเตอรีอ่อก และเก็บกลอ้งไวใ้น
ทีแ่หง้ 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
บันทกึภาพเคลือ่นไหวเป็นระยะเวลานาน ตัวกลอ้งอาจมอีณุหภมูสิงูขึน้ได ้ซึง่ไมถ่อื
เป็นความผดิปกตแิตอ่ยา่งใด

 หากมแีหลง่กําเนดิแสงทีส่วา่งจา้ภายในหรอืภายนอกพืน้ทีภ่าพ อาจทําใหเ้กดิแสง
หลอน

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

 หากเปิดจอ LCD ทิง้ไวเ้ป็นเวลานาน อาจเกดิการเผาไหมภ้ายในหนา้จอ ซึง่คณุจะเห็น
สิง่ทีแ่สดงอยูไ่มป่ะตดิปะตอ่ แตน่ีเ่ป็นเพยีงอาการชัว่คราวเทา่นัน้ และจะหายไปเมือ่
ไมไ่ดใ้ชก้ลอ้งในเวลาไมก่ีว่นั

 จอ LCD อาจแสดงผลชา้กวา่เดมิเล็กนอ้ยในทีซ่ ึง่มอีณุหภมูตํิา่ หรอืดมูดืลงในทีซ่ ึง่มี
อณุหภมูสิงู และจะกลับเป็นปกตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง
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การด์
เพือ่ปกป้องการด์และขอ้มลูทีบ่นัทกึ โปรดระมัดระวงัสิง่ตอ่ไปนี้:
 อยา่ทําใหก้ารด์ตกหลน่ บดิงอ หรอืเปียกน้ํา อยา่ใหก้ารด์โดนกระทบกระแทก หรอื
ไดร้ับความสัน่สะเทอืนอยา่งรนุแรง

 อยา่สมัผัสจดุสมัผัสอเิล็กทรอนกิสข์องการด์ดว้ยนิว้มอืหรอืวัตถทุีเ่ป็นโลหะ
 อยา่ตดิสตกิเกอรใ์ดๆ ลงบนการด์
 อยา่เก็บหรอืใชก้ารด์ใกลก้บัสิง่ทีม่สีนามแมเ่หล็กแรงสงู เชน่ ชดุอปุกรณ์โทรทศัน ์
ลําโพง หรอืแมเ่หล็ก และหลกีเลีย่งสถานทีท่ีม่แีนวโนม้เกดิไฟฟ้าสถติ

 อยา่วางการด์ทิง้ไวก้ลางแดด หรอืใกลแ้หลง่ความรอ้น
 ควรเก็บการด์ไวใ้นกลอ่ง
 ไมค่วรเก็บการด์ไวใ้นทีร่อ้น เต็มไปดว้ยฝุ่ น หรอืมคีวามชืน้สงู

รอยเป้ือนทีต่ดิอยูห่นา้เซนเซอร์
นอกจากฝุ่ นจากภายนอกทีส่ามารถเล็ดลอดเขา้ไปในตัวกลอ้ง ในบางกรณีซึง่เกดิขึน้ไดย้าก 
อาจมสีารหลอ่ลืน่จากชิน้สว่นภายในของกลอ้งเกาะตดิดา้นหนา้เซนเซอร ์หากมรีอยเป้ือน
ปรากฏอยูใ่นภาพ แนะนําใหส้ง่กลอ้งไปทําความสะอาดเซนเซอรท์ีศ่นูยบ์รกิารของแคนนอน

เลนส์
หลังจากถอดเลนสอ์อกจากกลอ้ง ควรวางเลนสโ์ดยหงายดา้นทา้ยขึน้ 
และปิดฝาทา้ยเลนสเ์พือ่ป้องกนัการขดีขว่นบนผวิเลนสแ์ละจุด
สมัผัสอเิล็กทรอนกิส์

จดุสมัผัส
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แฟลชในตัวกลอ้ง/ตัวสง่แสงไฟชว่ยปรับ
โฟกสั (น.216/127)

ปุ่ มโหมด (น.30)

<g> ปุ่ มปรับ
ความไวแสง ISO (น.158)

<6> ปุ่ มหมนุหลกั 
(น.55)

ปุ่ มชตัเตอร ์
(น.54)

เซนเซอร ์
รโีมทคอนโทรล 
(น.209, 426)

กริ๊ป

กระจกสะทอ้นภาพ 
(น.209, 343)

จดุสมัผัส (น.27)

เมาทใ์สเ่ลนส์

สลกัล็อคเลนส์

<Y> ชอ่งตอ่เขา้ไมโครโฟน 
ภายนอก (น.313)

<F> ชอ่งรโีมทคอนโทรล (น.427)

<D> ชอ่งสง่ออกสญัญาณ HDMI mini (น.369)

ปุ่ มเช็คระยะชดัลกึ (น.196)

ปุ่ มปลดล็อคเลนส ์
(น.52)

หลอดไฟ
ลดตาแดง/ 
ตัง้เวลา 
(น.217/149)

จดุชีเ้มาทใ์สเ่ลนส ์EF (น.51)

ไมโครโฟน
ในตัวกลอ้ง
(น.276)

จดุสมัผัสในการซงิคแ์ฟลช

ชอ่งเสยีบแฟลชภายนอก (น.221)

<D> ปุ่ มแฟลช 
(น.216)

<V> จดุวดัระนาบโฟกัส (น.99)

ลําโพง 
(น.362)

หรูอ้ยสาย
คลอ้งคอ 
(น.37)

ฝาปิดกลอ้ง (น.51)

จดุชีเ้มาทใ์สเ่ลนส ์EF-S 
(น.51)

ฝาปิดชอ่งเชือ่ม
ตอ่อปุกรณ์

<B> ปุ่ มเลอืกพืน้ที่
โฟกสัอตัโนมัต ิ(น.130)

<U> ปุ่ มใหแ้สง
สวา่งแผง LCD (น.58)

ตวัปลดล็อคปุ่ มโหมด 
(น.55)

p (เครือ่งหมาย N)*

<I> ชอ่งสญัญาณดจิติอล (น.491)

* ใชสํ้าหรับการเชือ่มตอ่ Wi-Fi 
ผ่านฟังกช์ัน่ NFC

แผง LCD (น.33)
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เซนเซอรปิ์ดหนา้จอ 
(น.76, 338)

เลนสต์าของชอ่งมองภาพ

ยางครอบชอ่งมองภาพ (น.427)

<B> ปุ่ มแสดง
ขอ้มลู (น.76, 121, 245, 
282, 420)

<M> ปุ่ ม
เมนู (น.67)

จอ LCD/หนา้จอ
สมัผัส (น.67, 
325/71, 350, 
364)

ชอ่งสกรยูดึขาตัง้กลอ้ง

<x> ปุ่ มเลน่ภาพ (น.121)

<5> ปุ่ มหมนุควบคมุทันใจ (น.56)
<WB> ปุ่ มปรับสมดลุแสงขาว (น.169)
<XA> ปุ่ มเลอืกรปูแบบภาพ (น.161)
<YQi> ปุ่ มเลอืกโหมดขบัเคลือ่น (น.147, 149)
<Zf> ปุ่ มปรับการโฟกสัอตัโนมัต ิ(น.124)

<Q> ปุ่ มควบคมุทันใจ (น.65)

ปุ่ มปรับแกส้ายตา (น.53) <A> ปุ่ มถา่ยภาพแบบ Live View/
ถา่ยภาพเคลือ่นไหว (น.242/276)

<A/I> ปุ่ มล็อค AE/
ล็อคแฟลช FE/ปุ่ มแสดงภาพ
แบบดัชนี/ยอ่ภาพ (น.208/
219/346, 349)

<S/u> ปุ่ มเลอืก
จดุโฟกัสอัตโนมัต/ิ
ขยายภาพ (น.131/
349)

ไฟแสดงสถานะ 
(น.42)

ชอ่งเสยีบสายไฟ
กระแสตรง (น.422)

ฝาปิดชอ่งใสก่ารด์ 
(น.41)

ตวัปลดล็อคฝาปิดชอ่งใส่
แบตเตอรี ่(น.40)

<L> ปุ่ มลบภาพ (น.375)

ชอ่งใสก่ารด์ (น.41)

ฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี ่
(น.40)

<0> ปุ่ มปรับการตัง้คา่ (น.67)

สวติซเ์ปิด/ปิด
กลอ้ง (น.45)

สวติซล็์อคหลายหนา้ที ่(น.57)

หมายเลขผลติภณัฑ์

<k> ปุ่ ม Wi-Fi

<p> ปุ่ มเริม่การโฟกสัอัตโนมัต ิ
(น.54, 124, 244, 285)
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ปุ่ มโหมด
คณุสามารถตัง้โหมดถา่ยภาพ โดยหมนุปุ่ มโหมดในขณะทีก่ดตรงกลางปุ่ มโหมด
คา้งไว ้(ตัวปลดล็อคปุ่ มโหมด)

การถา่ยภาพพืน้ฐาน

สิง่ทีค่ณุตอ้งทําเพยีงแคก่ดปุ่ มชตัเตอร ์กลอ้งจะตัง้คา่ทกุอยา่งใหเ้หมาะสมกับ
วัตถหุรอืฉากในการถา่ยภาพ

A : ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ 
(น.84)

7 : ปิดแฟลช (น.89)
C : อตัโนมตัแิบบสรา้งสรรค ์

(น.90)

2 : บคุคล (น.97)
3 : ววิ (น.98)
4 : ระยะใกล ้(น.99)
5 : กฬีา (น.100)

8: ฉากพเิศษ (น.101)

v : ฟิลเตอรส์รา้งสรรค ์(น.111)

q ภาพกลุม่บคุคล (น.102) 6 บคุคลกลางคนื (น.106)

C เด็ก (น.103) F ถ่ายกลางคนืแบบมอืถอื (น.107)

P อาหาร (น.104) G ควบคมุแสงพืน้หลัง HDR (น.108)

x แสงเทยีน (น.105)

G ภาพหยาบ ขาว/ดํา (น.113) c เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม (น.114)

W ซอฟตโ์ฟกสั (น.113) A ศลิปะมาตรฐาน HDR (น.114)

X เอฟเฟคเลนสต์าปลา (น.113) B ศลิปะ สสีดใส HDR (น.114)

Z ลกูเลน่ภาพสน้ํีา (น.114) C ศลิปะ คมเขม้ HDR (น.115)

H ลกูเลน่กลอ้งของเลน่ (น.114) D ศลิปะ ลายนูน HDR (น.115)
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การถา่ยภาพสรา้งสรรค์

โหมดตา่งๆ เหลา่นีช้ว่ยใหค้ณุควบคมุการถา่ยภาพวตัถุ
ทีห่ลากหลายไดต้ามทีต่อ้งการ

d : โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัต ิ(น.190)
s : ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร ์(น.192)
f : ระบคุา่รรัูบแสง (น.194)
a : ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง (น.197)
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หนา้จอควบคมุทนัใจ
(ตวัอยา่งเชน่ ในโหมด <d> ทีม่กีารตัง้คา่ [s: หนา้จอถา่ยภาพ: มาตรฐาน] (น.65))

 หนา้จอจะแสดงผลเฉพาะการตัง้คา่ปัจจบุันทีก่ลอ้งนํามาใช ้

ความเร็วชตัเตอร์
เตอืนเพือ่ล็อคหลายหนา้ที ่(LOCK) 
(น.57)

ตวัแสดงระดบัคา่แสง
ปรมิาณการชดเชยแสง (น.205)
ชว่งการถา่ยภาพครอ่ม (น.206)
เตอืนเพือ่ล็อคหลายหนา้ที ่
(LOCK) (น.57)

โหมดถา่ยภาพ

รปูแบบภาพ (น.161)

การโฟกสัอตัโนมัต ิ
(น.124)
โฟกสัดว้ยตนเอง 
(น.146, 271)
ไอคอนการควบคมุ
ทันใจ (น.66)

ระดบัแบตเตอรี ่(น.46)

สมดลุแสงขาว (น.169)

ความแรงของสญัญาณ Wi-Fi
สถานะการสง่สญัญาณ Eye-Fi (น.428)

โหมดขบัเคลือ่น (น.147, 149)

u ปรับแกส้มดลุแสงขาว (น.173)
B การถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว 
(น.174)

ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ (น.176)

จํานวนภาพทีส่ามารถถา่ยได ้
ระหวา่งถา่ยภาพครอ่มสมดลุ
แสงขาว

จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้

คณุภาพในการบันทกึภาพ 
(น.152)
73 ใหญ/่ละเอยีด
83 ใหญ/่ปกติ
74 กลาง/ละเอยีด
84 กลาง/ปกติ
7a เล็ก 1/ละเอยีด
8a เล็ก 1/ปกติ
b เล็ก 2 (ละเอยีด)
1+73

RAW+ใหญ/่
ละเอยีด

1 RAW

โหมดวัดแสง (น.203)

ชดเชยระดับแสงแฟลช 
(น.218, 239)

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง 
(น.403)

ความไวแสง ISO (น.158)

ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมตั ิ(น.175)

คา่รรัูบแสง
เตอืนเพือ่ล็อคหลายหนา้ที ่(LOCK) 
(น.57)

โหมดเลอืกพืน้ที ่AF (น.129)

นับถอยหลังการตัง้เวลาตวัแสดงการเชือ่มตอ่ GPS

ฟังกช์ัน่ Bluetooth

ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

ตัง้คา่ระบบแฟลชใน
ตวักลอ้ง
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แผง LCD

 หนา้จอจะแสดงผลเฉพาะการตัง้คา่ปัจจบุันทีก่ลอ้งนํามาใช ้

ตัวแสดงระดบัคา่แสง
ปรมิาณการชดเชยแสง (น.205)
ชว่งการถา่ยภาพครอ่ม (น.206)

ความเร็วชตัเตอร์
เปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์(buLb)
ล็อคแฟลช FE (FEL)
กําลังทํางาน (buSY)
แฟลชในตวักลอ้งเตรยีมทํางาน (buSY)
เตอืนเพือ่ล็อคหลายหนา้ที ่(L)
เตอืนเมือ่ไมม่กีารด์ (Card)
การด์มคีวามผดิพลาด (Card)
เตอืนเมือ่การด์เต็ม (FuLL)
รหัสขอ้ผดิพลาด (Err)
ทําความสะอาดเซนเซอรภ์าพ (CLn)

เลอืกจดุ AF
(MAF, SEL N, SEL AF)

ฟังกช์ัน่ Bluetooth

ระดบัแบตเตอรี ่(น.46)

ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้
นับถอยหลงัการตัง้เวลา
เวลาเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์
จํานวนภาพทีส่ามารถถา่ยได ้
ระหวา่งถา่ยภาพครอ่มสมดลุ
แสงขาว
เตอืนการด์มคีวามผดิพลาด (Err)
หมายเลขขอ้ผดิพลาด

ความไวแสง ISO (น.158)

<A> เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง 
(น.403)

<g> ตวัแสดงความไวแสง 
ISO (น.158)

<p>
การถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลา (น.211)
การถา่ยภาพดว้ยการตัง้เวลาคา้งชตัเตอร ์
(น.201)
การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา 
(น.296)

คา่รรัูบแสง
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ขอ้มลูภายในชอ่งมองภาพ

 หนา้จอจะแสดงผลเฉพาะการตัง้คา่ปัจจบุันทีก่ลอ้งนํามาใช ้

ความเร็วชตัเตอร ์(น.192)
เปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์(buLb)
ล็อคแฟลช FE (FEL)
กําลังทํางาน (buSY)
แฟลชในตวักลอ้งเตรยีมทํางาน (D buSY)
เตอืนเพือ่ล็อคหลายหนา้ที ่(L)
เตอืนเมือ่ไมม่กีารด์ (Card)
การด์มคีวามผดิพลาด (Card)
เตอืนเมือ่การด์เต็ม (FuLL)
รหัสขอ้ผดิพลาด (Err)

รอบวงการวดัแสงแบบจดุ (น.203)

ฉากปรับโฟกสั

กรอบพืน้ทีโ่ฟกสั
อตัโนมัต ิ(น.129)

ตวัวัดระดับ
อเิล็กทรอนกิส ์(น.79)

<A> ล็อค AE (น.208) 
ถา่ยภาพครอ่ม
กําลังทํางาน (น.206)

<D> แฟลชพรอ้ม
ทํางาน (น.216, 221)
เตอืนเมือ่ล็อคแสงแฟลช 
ไมไ่ดผ้ล

<e> ซงิคค์วามเร็วสงู (น.227)
<d> ล็อคแฟลช FE (น.219) / 

ถา่ยภาพครอ่มแสงแฟลช
กําลังทํางาน

<y> ชดเชยระดบั
แสงแฟลช (น.218)

คา่รรัูบแสง (น.194)

ตวัแสดงระดบัคา่แสง
ปรมิาณการชดเชยแสง (น.205)
ชว่งการถา่ยภาพครอ่ม (น.206)
เปิดไฟลดตาแดง

<A> เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง (น.403)

ความไวแสง ISO (น.158)

จํานวนภาพตอ่เนื่องสงูสดุ

<o> ตวัแสดงการโฟกสั

<g> ตวัแสดง
ความไวแสง ISO 
(น.158)

การตรวจจับแสง
วบูวาบ (น.81, 185)

ตาราง (น.80)

จดุโฟกัสอตัโนมัต ิ(น.129)

กรอบโฟกสัอตัโนมัตโิซนกวา้ง (น.129)

เสน้อัตราสว่น
ภาพ (น.156)

เลอืกจดุ AF
(MAF, SEL N, SEL AF)

<O> ชดเชยแสง (น.205)

<i> ไอคอน 
แจง้เตอืน (น.407)
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แทน่ชารจ์แบตเตอรี ่รุน่ LC-E17E
แทน่ชารจ์สําหรับแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E17 (น.38)

สายไฟ 

ชอ่งเสยีบสายไฟ

ชอ่งใสแ่บตเตอรีแ่พ็ค 

ไฟแสดงสถานะขณะชารจ์

ไฟแสดงสถานะเมือ่ชารจ์เต็ม
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1
การเร ิม่ตน้ใชง้านและ

การใชง้านกลอ้งข ัน้พืน้ฐาน
บทนีจ้ะอธบิายขัน้ตอนการเตรยีมความพรอ้มกอ่นทีค่ณุจะเริม่
ทําการถา่ยภาพ และการทํางานพืน้ฐานตา่งๆ ของกลอ้ง

การผกูตดิสายคลอ้ง
สอดปลายสายคลอ้งผา่นหรูอ้ยสาย
คลอ้งของกลอ้งจากทางดา้นลา่ง 
แลว้สอดผา่นหวัรัดสายตามทีแ่สดงใน
ภาพประกอบ ดงึสายใหต้งึและแน่ใจ
วา่สายจะไมห่ลวมหรอืหลดุออกจาก
หัวรัด
 ฝาปิดชอ่งมองภาพตดิอยูก่บัสาย
ดว้ยเชน่กัน (น.427)

ฝาปิดชอ่งมองภาพ
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1 ถอดฝาครอบป้องกนัออก
 ถอดฝาครอบป้องกนัทีใ่หม้าพรอ้มกับ
แบตเตอรีอ่อก

2 ใสแ่บตเตอรี่
 ใสแ่บตเตอรีล่งในแทน่ชารจ์ใหแ้น่นพอดดีงั
ทีแ่สดงในภาพประกอบ

 เมือ่ตอ้งการถอดแบตเตอรีอ่อกใหทํ้าตามวธิี
ขา้งตน้โดยยอ้นขัน้ตอน

3 ชารจ์แบตเตอรี ่
 เชือ่มตอ่สายไฟเขา้กบัแทน่ชารจ์และเสยีบ
ปลั๊กเขา้กับเตา้รับ

 การชารจ์จะเริม่ตน้ขึน้ทันทแีละไฟแสดง
สถานะขณะชารจ์จะสวา่งเป็นสสีม้

 เมือ่แบตเตอรีช่ารจ์จนเต็มแลว้ ไฟแสดง
สถานะจะเปลีย่นเป็นสเีขยีว

 การชารจ์แบตเตอรีท่ ีไ่มม่พีลงังานเหลอือยู ่จะใชเ้วลาประมาณ 2 ช ัว่โมง
ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C / 73°F) ระยะเวลาในการชารจ์แบตเตอรีจ่ะตา่งกัน
ไปขึน้อยูก่บัอณุหภมูแิวดลอ้มและความจุพลังงานของแบตเตอรีท่ีค่งเหลอื

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

การชารจ์แบตเตอรี่
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การชารจ์แบตเตอรี่

 เมือ่ซือ้กลอ้งมา แบตเตอรีท่ ีม่ใีหย้งัไมไ่ดช้ารจ์จนเต็ม
ชารจ์แบตเตอรีก่อ่นใชง้าน

 ชารจ์แบตเตอรีก่อ่นหนึง่วนัหรอืในวนัทีจ่ะนํากลอ้งไปใช้
แมเ้ก็บเเบตเตอรีไ่ว ้พลังงานของแบตเตอรีท่ีช่ารจ์แลว้จะคอ่ยๆ ลดลงและ
ประจขุองแบตเตอรีก็่จะหมดไป

 ถอดแบตเตอรีแ่ละดงึปล ัก๊แทน่ชารจ์ออกจากเตา้รบั หลงัจากเสร็จสิน้
การชารจ์

 เมือ่ไมไ่ดใ้ชก้ลอ้ง ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อก
หากทิง้แบตเตอรีไ่วใ้นกลอ้งเป็นระยะเวลานาน ประจไุฟฟ้าจะปลอ่ยออกมา
ทลีะนอ้ย สง่ผลใหม้กีารคายประจมุากเกนิไปและอายกุารใชง้านของ
แบตเตอรีจ่ะสัน้ลง ควรปิดฝาครอบป้องกนัแบตเตอรี ่(ทีม่าพรอ้มกบัแบตเตอรี)่ 
กอ่นนําไปเก็บ การเก็บแบตเตอรีใ่นขณะทีม่กีารชารจ์ไฟจนเต็ม อาจทําให ้
ประสทิธภิาพการทํางานของแบตเตอรีล่ดลง

 แทน่ชารจ์แบตเตอรีส่ามารถนําไปใชใ้นตา่งประเทศได้
แทน่ชารจ์แบตเตอรีรุ่น่นีอ้อกแบบใหใ้ชง้านไดก้ับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
ทีม่แีรงดันไฟฟ้าตัง้แต ่100 V จนถงึ 240 V และมคีวามถีใ่นชว่ง 50/60 Hz 
หากมคีวามจําเป็น สามารถใชต้ัวตอ่ปลั๊กทีม่จํีาหน่ายท่ัวไป สําหรับการ
เชือ่มตอ่ปลั๊กไฟในแตล่ะประเทศหรอืภมูภิาคได ้หา้มใชต้ัวแปลงกระแส
ไฟฟ้าแบบพกพาใดๆ กับแทน่ชารจ์แบตเตอรี ่เพราะอาจทําใหแ้ทน่ชารจ์
เสยีหายได ้

 หากแบตเตอรีใ่ชง้านไดไ้มน่านหลงัจากทีม่กีารชารจ์ไฟจนเต็ม แสดงวา่
แบตเตอรีอ่าจสิน้สดุอายกุารใชง้าน
ตรวจสอบประสทิธภิาพในการชารจ์ของแบตเตอรี ่(น.421) และซือ้แบตเตอรี่
กอ้นใหม่

คาํแนะนําสาํหรบัการใชง้านแบตเตอรีแ่ละแทน่ชารจ์

 หลังจากถอดปล๊ักไฟของแทน่ชารจ์ออก อยา่เพิง่สมัผัสขาปล๊ักกอ่นประมาณ 5 วนิาที
 หา้มชารจ์แบตเตอรีรุ่น่อืน่ๆ นอกเหนอืจากแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E17
 แบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E17 ออกแบบมาเพือ่ใชก้บัผลติภณัฑข์องแคนนอนที่
เฉพาะเจาะจงเทา่นัน้ หากนําไปใชร้ว่มกบัแทน่ชารจ์แบตเตอรีห่รอืผลติภณัฑท์ี่
ไมร่องรับ อาจสง่ผลใหเ้กดิความผดิปกตใินการใชง้านหรอือบุัตเิหต ุซึง่แคนนอน
ไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ได ้
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ใสแ่บตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E17 ทีช่ารจ์ไฟจนเต็มเขา้ไปในตวักลอ้ง ชอ่งมองภาพ
ของกลอ้งจะสวา่งขึน้เมือ่ใสแ่บตเตอรี ่และมดืลงเมือ่ถอดแบตเตอรีอ่อก 
หากไมไ่ดใ้สแ่บตเตอรี ่ภาพในชอ่งมองภาพจะเบลอและไมส่ามารถจบัโฟกสัได้

1 เปิดฝาครอบ
 เลือ่นตัวล็อคตามทศิทางของลกูศรในภาพ
และเปิดฝาออก

2 ใสแ่บตเตอรี่
 ใสแ่บตเตอรีโ่ดยหนัขัว้ไฟฟ้าเขา้ทาง
ดา้นใน

 ใสแ่บตเตอรีล่งไปจนกระทั่งเขา้สูตํ่าแหน่ง
ล็อค

3 ปิดฝาครอบ
 ปิดฝาครอบจนกระทั่งมเีสยีงปิดสนทิ

เปิดฝาครอบและถอดแบตเตอรี่
 ดันสลักล็อคแบตเตอรีต่ามทศิทางของ
ลกูศรในภาพ และดงึแบตเตอรีอ่อก

 เพือ่ป้องกันการลัดวงจร โปรดแน่ใจวา่ได ้
สวมฝาครอบป้องกนั (น.38) ทีใ่หม้ากบั
แบตเตอรี่

การใสแ่ละถอดแบตเตอรี่

การใสแ่บตเตอรี่

การถอดแบตเตอรี่

หลังจากเปิดฝาครอบชอ่งใสแ่บตเตอรีอ่อก ควรระมัดระวงั ไมใ่ชแ้รงงา้งฝาครอบไป
ทางดา้นหลังมากเกนิไป มฉิะนัน้บานพับของฝาครอบอาจชํารดุ
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คณุสามารถใชเ้มมโมรีก่ารด์ SD, SDHC หรอื SDXC (แยกจําหน่าย) กบักลอ้ง 
เมมโมรีก่ารด์ SDHC และ SDXC แบบ UHS-I สามารถใชไ้ดเ้ชน่กนั ภาพทีถ่า่ย
ไดจ้ะถกูบันทกึลงบนการด์

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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1 เปิดฝาครอบ
 ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
 ตรวจสอบวา่ไฟแสดงสถานะดบัลง 
แลว้เปิดฝาออก

 หาก [กาํลงับนัทกึขอ้มลู...] แสดงอยู ่
ใหปิ้ดฝาครอบลง

2 ถอดการด์
 ดันการด์เขา้เบาๆ แลว้ปลอ่ยใหก้ารด์
เลือ่นออก

 ดงึการด์ออกมาตรงๆ แลว้ปิดฝาครอบลง

การถอดการด์

 จํานวนภาพทีถ่า่ยไดจ้ะตา่งกนัขึน้อยูก่บัความจทุีเ่หลอือยูข่องการด์ คณุภาพใน
การบันทกึภาพ ความไวแสง ISO ฯลฯ

 การตัง้คา่ [z1: ล ัน่ชตัเตอรข์ณะไมม่กีารด์] ไปที ่[ไมใ่ชง้าน] จะชว่ยป้องกนั
ไมใ่หค้ณุถา่ยภาพโดยไมไ่ดใ้สก่ารด์ (น.324)

ไฟแสดงสถานะ
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การใสแ่ละถอดการด์

 เมือ่ไฟแสดงสถานะสวา่งขึน้หรอืกะพรบิ แสดงวา่กลอ้งกําลงับนัทกึ อา่น
หรอืลบไฟลภ์าพออกจากการด์ หรอืกําลงัถา่ยโอนขอ้มลู อยา่เปิดฝาครอบ
ชอ่งใสก่ารด์ออกในระหวา่งนีร้วมท ัง้หา้มกระทาํสิง่ตอ่ไปนีข้ณะทีไ่ฟแสดง
สถานะสวา่งหรอืกะพรบิ มฉิะน ัน้ขอ้มลูภาพ การด์ หรอืกลอ้งอาจเสยีหายได้
• ถอดการด์ออก
• ถอดแบตเตอรีอ่อก
• เขยา่หรอืกระแทกกลอ้ง
• ถอดและเสยีบสายไฟ (เมือ่ใชอ้ปุกรณเ์ตา้รับภายในบา้น (แยกจําหน่าย น.422))

 หากในการด์มไีฟลภ์าพทีบ่นัทกึอยูแ่ลว้ หมายเลขของไฟลภ์าพอาจไมเ่ริม่ตน้จาก 
0001 (น.329)

 หากมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดของการด์แสดงขึน้บนจอ LCD ใหถ้อดและใสก่ารด์
ใหมอ่กีครัง้ หากขอ้ผดิพลาดยังคงแสดงอยู ่ใหล้องใชก้ารด์แผน่อืน่หากคณุสามารถ
ถา่ยโอนภาพภายในการด์ทีม่ปัีญหาไปยังคอมพวิเตอรไ์ด ้ใหถ้า่ยโอนภาพทัง้หมด 
จากนัน้ทําการฟอรแ์มตการด์โดยใชก้ลอ้ง (น.74) การด์อาจกลบัมาทํางานไดต้าม
ปกติ

 อยา่ใชน้ิว้มอืหรอืวตัถทุีเ่ป็นโลหะสมัผัสบรเิวณจุดสมัผัสของการด์ อยา่ปลอ่ยให ้
จดุสมัผัสโดนฝุ่ นหรอืน้ํา หากมคีราบสกปรกเกาะตดิอยูบ่นจดุสมัผัส อาจทําใหก้าร
อา่นขอ้มลูลม้เหลว

 ไมส่ามารถใชก้ารด์มลัตมิเีดยี (MMC) กบักลอ้งได ้(ขอ้ผดิพลาดของการด์จะ
ปรากฏขึน้)
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หลงัจากพลกิเปิดจอ LCD แลว้ คณุสามารถตัง้คา่ฟังกช์ัน่ของเมนู ใชก้ารถา่ยภาพแบบ 
Live View ถา่ยภาพเคลือ่นไหว หรอืเลน่ดภูาพถา่ยและภาพเคลือ่นไหวได ้คณุสามารถ
เปลีย่นทศิทางและมมุของจอ LCD ได ้

1 พลกิเปิดจอ LCD

2 หมนุจอ LCD
 เมือ่กางจอ LCD ออก คณุสามารถหมนุจอ

ขึน้ลง หรอืปรับมมุเกนิกวา่ 180° เพือ่หนั
ไปทางวัตถไุด ้

 มมุทีแ่สดงเป็นการประมาณเทา่นัน้

3 หนัจอเขา้หาตวัคณุ
 โดยปกต ิใหใ้ชก้ลอ้งโดยหนัจอ LCD 
เขา้หาตัวคณุ

การใชจ้อ LCD

180°

175°

90°

 ควรระมัดระวงัไมฝื่นและหกับานพับขณะหมนุจอ LCD
 เมือ่เสยีบสายเชือ่มตอ่เขา้กบัชอ่งตอ่ของกลอ้ง มมุการหมนุของจอ LCD ทีพ่ลกิออก
จะอยูใ่นชว่งจํากดั

 เมือ่ไมใ่ชก้ลอ้ง ใหปิ้ดจอ LCD โดยหนัหนา้จอเขา้ดา้นใน คณุสามารถปกป้อง
หนา้จอได ้

 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View หรอืถา่ยภาพเคลือ่นไหว การหนัจอ LCD 
ไปทางวตัถจุะแสดงภาพแบบในกระจกบนหนา้จอ (ขวา/ซา้ยกลับกนั)
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เมือ่คณุเปิดสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้ง และหนา้จอการต ัง้คา่วนัที/่เวลา/โซน
ปรากฏขึน้ โปรดดหูนา้ 47 เพือ่ต ัง้วนัที/่เวลา/โซน

<k> : เปิดการทํางานของกลอ้ง 
คณุสามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
(น.276)

<1> : เปิดการทํางานของกลอ้ง 
คณุสามารถถา่ยภาพนิง่

<2>: ปิดกลอ้งและไมม่กีารทํางาน 
ใหป้รับสวติซเ์ปิดปิดมาทีตํ่าแหน่ง
นีเ้มือ่ไมไ่ดใ้ชก้ลอ้ง

 เมือ่ใดก็ตามทีค่ณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<1> หรอื <2> 
การทําความสะอาดเซนเซอรจ์ะเริม่ตน้ขึน้โดยอตัโนมตั ิ(อาจไดย้นิเสยีงเบาๆ)
ระหวา่งการทําความสะอาดเซนเซอร ์จอ LCD จะแสดง <f>

 แมใ้นขณะกําลังทําความสะอาดเซนเซอร ์หากกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ 
(น.54) ระบบทําความสะอาดจะหยดุทํางาน และคณุสามารถถา่ยภาพไดท้นัที

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

เพือ่เป็นการประหยัดพลังงาน ในกรณีทีไ่มใ่ชง้านกลอ้งเป็นระยะเวลานาน กลอ้ง 
จะปิดสวติซโ์ดยอตัโนมตัหิลงัจากเวลาทีต่ัง้ไวใ้นสว่น [52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ 
(น.325) หากตอ้งการเปิดกลอ้งอกีครัง้ เพยีงแคก่ดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ (น.54)

การเปิดสวติซก์ลอ้ง

การทาํความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมตั ิ

3 ปิดสวติซอ์ตัโนมตั ิ

หากคณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> ในขณะทีก่ลอ้งกําลังบนัทกึภาพลง
ในการด์ ขอ้ความ [กําลงับนัทกึขอ้มลู...] จะแสดงขึน้ และกลอ้งจะปิดลงหลังจาก
การบันทกึภาพเสร็จสิน้
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เมือ่เปิดสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้ง พลงังานของแบตเตอรีจ่ะแสดงขึน้ในระดบัใดระดบัหนึง่
จากสีร่ะดับนี้

V : แบตเตอรีม่รีะดับพลังงานเพยีงพอ
b : แบตเตอรีม่รีะดับพลังงานตํา่ แตยั่ง

คงใชง้านได ้
v : แบตเตอรีใ่กลจ้ะหมด (กะพรบิ)
m : ชารจ์แบตเตอรี่

จํานวนภาพทีถ่า่ยไดด้ว้ยการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ
(จํานวนภาพโดยประมาณ)

 จํานวนภาพขา้งตน้นี้เป็นขอ้มลูจากการทดสอบดว้ยแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E17 ทีช่ารจ์
ไฟจนเต็ม โดยไมใ่ชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View และตรงตามมาตรฐานการทดสอบของ 
CIPA (Camera & Imaging Products Association)

V ตวัแสดงระดบัแบตเตอรี่

อณุหภมู ิ อณุหภมูหิอ้ง 
(23°C / 73°F)

อณุหภมูติํา่ 
(0°C / 32°F)

ไมใ่ชแ้ฟลช 820 770

ใชแ้ฟลช 50% 600 550

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

 จํานวนภาพทีถ่า่ยไดอ้าจลดลง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการถ่ายภาพทีแ่ทจ้รงิ
 การทํางานของเลนสใ์ชพ้ลังงานจากแบตเตอรีข่องกลอ้ง เลนสบ์างชนดิอาจทําให ้
แบตเตอรีห่มดเร็วขึน้กวา่ชนดิอืน่ๆ

 สําหรับจํานวนภาพทีถ่่ายไดเ้มือ่ใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View โปรดดหูนา้ 243
 โปรดด ู[53: ขอ้มูลแบตเตอรี]่ เพือ่ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี ่(น.421)
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เมือ่คณุเปิดใชง้านกลอ้งเป็นครัง้แรก หรอืเมือ่วันที/่เวลา/โซนทีต่ัง้ไวถ้กูยกเลกิ 
หนา้จอการตัง้คา่วันที/่เวลา/โซนจะปรากฏขึน้ ใหทํ้าตามขัน้ตอนดา้นลา่งนีเ้พือ่
ตัง้ไทมโ์ซนกอ่น ดว้ยการตัง้คา่กลอ้งไปยงัไทมโ์ซนทีค่ณุอาศยัอยูใ่นปัจจบุนั เมือ่คณุ
ออกเดนิทาง คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ไปยังไทมโ์ซนทีถ่กูตอ้งของปลายทาง
ของคณุและกลอ้งจะปรับวันที/่เวลาโดยอตัโนมัติ
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 ัง้คา่ตาม
คา่เร ิม่ตน้

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

3 การต ัง้คา่วนัที ่เวลา และไทมโ์ซน

 สําหรับขัน้ตอนการตัง้คา่ฟังกช์ัน่เมนู โปรดดหูนา้ 67-70
 เวลาทีแ่สดงอยูต่รง [ไทมโ์ซน] ในขัน้ตอนที ่3 เป็นความตา่งของเวลาเมือ่เทยีบ
กบัเวลามาตรฐานสากล (UTC)
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 กดปุ่ ม <0> อกีครัง้

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

 หากไทมโ์ซนทีค่ณุตอ้งการใชไ้มอ่ยูใ่น
รายการ ใหก้ดปุ่ ม <M> จากนัน้
ทําขัน้ตอนตอ่ไปเพือ่ปรับคา่ (ความตา่ง
ของเวลากบัเวลามาตรฐานสากล UTC)

 หากตอ้งการปรับคา่ความตา่งของเวลา
จาก UTC ใหก้ดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่
เลอืกพารามเิตอร ์(+/-/ชัว่โมง/นาท)ี 
สําหรับ [ความตา่งของเวลา]

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ให ้<r> แสดงขึน้
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่ตัง้คา่ จากนัน้
กดปุ่ 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 จากนัน้
กดปุ่ ม <0> (กลับไปยัง <s>)
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3 การตัง้คา่วันที ่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] จะยกเลกิ
การปรับเวลาในฤดรูอ้น และเวลาจะชา้ลง 
1 ชัว่โมง

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

 วนัที/่เวลา/โซน และการปรับเวลาในฤดู
รอ้นจะไดรั้บการบันทกึขอ้มลู และเมนูจะ
ปรากฏขึน้อกีครัง้

การตัง้คา่วันที/่เวลา/โซนอาจถกูยกเลกิในกรณีตอ่ไปนี ้หากกรณีนีเ้กดิขึน้ ใหต้ัง้วันที/่
เวลา/โซนอกีครัง้
• เมือ่จัดเก็บกลอ้งโดยถอดแบตเตอรีอ่อก
• เมือ่พลังงานแบตเตอรีข่องกลอ้งหมด
• เมือ่กลอ้งอยูภ่ายใตส้ภาพอณุหภมูทิีตํ่า่กวา่จดุเยอืกแข็งเป็นระยะเวลานาน

 วนัทีแ่ละเวลาทีต่ัง้ไวจ้ะเริม่ตน้เมือ่คณุเลอืก [ตกลง] ในขัน้ตอนที ่6
 แมว้า่จะตัง้คา่ [52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ เป็น [4 นาท]ี หรอืนอ้ยกวา่ เวลาปิดสวติซ์
อตัโนมัตจิะอยูท่ี ่6 นาทโีดยประมาณ เมือ่หนา้จอการตัง้คา่ [52: วนัที/่เวลา/
โซน] ปรากฏขึน้

 หลังจากมกีารเปลีย่นไทมโ์ซนหรอืการตัง้คา่ความตา่งของเวลา ใหต้รวจสอบวา่
วนัทีแ่ละเวลาไดต้ัง้คา่ถูกตอ้งแลว้
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1 แสดงหนา้จอเมนู
 กดปุ่ ม <M> เพือ่แสดงหนา้จอเมนู

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

[52]
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืก 

[ภาษาK] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 ต ัง้ภาษาทีต่อ้งการ
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกภาษา 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ภาษาทีใ่ชแ้สดงบนหนา้จอจะเปลีย่นไป

3 การเลอืกภาษาทีใ่ชแ้สดง
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กลอ้งนีส้ามารถใชก้บัเลนส ์EF และ EF-S ของแคนนอนทกุชนดิ โปรดทราบวา่
ไมส่ามารถใชเ้ลนส ์EF-M ได้

1 ถอดฝาปิด
 ถอดฝาปิดดา้นทา้ยเลนสแ์ละฝาปิดกลอ้ง
ออก โดยหมนุตามทศิทางของลกูศรใน
ภาพ

2 ตดิเลนส์
 จัดตําแหน่งจุดสขีาว หรอื สแีดงของเลนส์
ใหต้รงกับจดุบนกลอ้งทีม่สีเีดยีวกนั 
หมนุเลนสต์ามทศิทางของลกูศรในภาพ 
จนกระทั่งคลกิลงตําแหน่ง

3 ปรบัสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนส์
ไปที ่<AF>
 <AF> หมายถงึ Autofocus 

(การโฟกัสอตัโนมัต)ิ
 <MF> หมายถงึ Manual Focus 

(การโฟกัสดว้ยตนเอง)

4 ถอดฝาปิดหนา้เลนสอ์อก

การตดิและถอดเลนส์

การตดิเลนส์

จดุสขีาว

จดุสแีดง

คําแนะนําเพือ่ป้องกนัคราบสกปรกหรอืฝุ่ นละออง
 ควรถอดเปลีย่นเลนสอ์ยา่งรวดเร็วในบรเิวณทีม่ฝีุ่ นละอองนอ้ยทีส่ดุ
 เมือ่จัดเก็บกลอ้งโดยไมไ่ดต้ดิเลนสไ์ว ้ควรแน่ใจวา่ไดปิ้ดฝากลอ้งเสมอ
 กําจัดฝุ่ นบนฝากลอ้งกอ่นนําไปปิด
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ใชน้ิว้มอืหมนุวงแหวนซูมของเลนส์
 หากคณุตอ้งการซมูภาพ ใหทํ้ากอ่นทีจ่ะ
โฟกสั เพราะการหมนุวงแหวนซมูหลังจาก
ทีโ่ฟกสัไดแ้ลว้ อาจทําใหเ้สยีการโฟกสั

ขณะทีก่ดปุ่ มปลดล็อคเลนสค์า้งไว ้
ใหห้มนุเลนสต์ามทศิทางของลกูศร 
ในภาพ
 หมนุเลนสไ์ปจนสดุ แลว้ถอดออก
 ปิดฝาทา้ยเลนสท์ีถ่อดแลว้

การซูม

การถอดเลนส์

 หา้มสอ่งกลอ้งดดูวงอาทติยโ์ดยตรงไมว่า่ใชเ้ลนสช์นดิใด การกระทําเชน่นีอ้าจ
เป็นอนัตรายตอ่สายตา

 เมือ่ทาํการตดิหรอืถอดเลนส ์ควรปรบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
 หากสว่นหนา้ของเลนส ์(วงแหวนโฟกสั) หมนุขณะมกีารโฟกสัอตัโนมัต ิอยา่สมัผัส
ตรงสว่นทีกํ่าลังหมนุ

 ขณะถา่ยภาพผ่านชอ่งมองภาพหรอืถา่ยภาพแบบ Live View หากคณุใชเ้ลนส์
ชนดิ TS-E (ยกเวน้ TS-E17mm f/4L หรอื TS-E24mm f/3.5L II) และเลือ่น
หรอืเอยีงเลนส ์หรอืเมือ่ใชท้อ่ตอ่เลนส ์อาจจะไมไ่ดร้ับแสงมาตรฐาน หรอืทําให ้
คา่แสงไมส่มํา่เสมอ

มุมมอง
เนือ่งจากพืน้ทีภ่าพมขีนาดเล็กกวา่
ระบบฟิลม์ 35 มม. ดงันัน้มมุมอง
ทีใ่ชง้านไดข้องเลนสท์ีใ่ชง้านจงึ
เทยีบเทา่กบัมมุมองของเลนสท์ีร่ะบุ
ความยาวโฟกสัประมาณ 1.6x

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

 หากหมนุปุ่ มไมส่ะดวก ใหถ้อดยางครอบ
ชอ่งมองภาพออก (น.427)

เพือ่ใหไ้ดภ้าพทีค่มชดั พยายามถอืกลอ้งใหน้ิง่ทีส่ดุเพือ่ลดการสัน่ของกลอ้ง

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

การถา่ยภาพข ัน้พืน้ฐาน

การปรบัความชดัเจนในชอ่งมองภาพ

การถอืกลอ้ง

หากการปรับแกส้ายตาของกลอ้งยงัไมส่ามารถทําใหภ้าพในชอ่งมองภาพชดัขึน้ 
แนะนําใหใ้ชเ้ลนสป์รบัแกส้ายตาซรีีส่ ์E (แยกจําหน่าย)

การถอืกลอ้งถา่ยภาพแนวตัง้การถอืกลอ้งถา่ยภาพแนวนอน

สําหรับการถา่ยภาพดว้ยการมองจอ LCD โปรดดหูนา้ 241
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การทํางานของปุ่ มชตัเตอรแ์บง่เป็นสองจังหวะ คณุสามารถกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่ จากนัน้กดปุ่ มชตัเตอรต์อ่จนสดุ

การกดลงครึง่หนึง่
ระบบโฟกสัอัตโนมัตแิละการเปิดรับแสง
อตัโนมัตจิะเริม่ทํางาน โดยจะตัง้คา่
ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสง
การตัง้คา่เปิดรับแสง (ความเร็วชตัเตอร์
และคา่รรัูบแสง) จะแสดงในชอ่งมองภาพ
และบนแผง LCD (0)

การกดลงจนสดุ
กลอ้งจะลั่นชตัเตอรแ์ละถา่ยภาพ

ป้องกนัการส ัน่ของกลอ้ง
การเคลือ่นไหวขณะใชม้อืถอืกลอ้งในระหวา่งชว่งทีม่กีารเปิดรับแสงถอืวา่เป็น
การสัน่ของกลอ้ง ซึง่อาจทําใหภ้าพเบลอ เพือ่ป้องกนัการสัน่ของกลอ้ง โปรด
ระวังดังตอ่ไปนี้

• ถอืกลอ้งใหน้ิง่ตามภาพทีแ่สดงกอ่นหนา้นี้
• กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ทําการโฟกัสอตัโนมัต ิจากนัน้กดปุ่ มชตัเตอร์
ลงชา้ๆ จนสดุ

ปุ่ มชตัเตอร์

 ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์การกดปุ่ ม <p> จะเหมอืนกบัการกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

 หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุทันทโีดยไมก่ดลงครึง่หนึง่กอ่น หรอืหากคณุ
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่แลว้กดลงจนสดุทันท ีกลอ้งจะใชเ้วลาสกัครูก่อ่นทีจ่ะ
ถา่ยภาพ

 แมใ้นขณะทีแ่สดงเมนู เลน่ภาพ หรอืบันทกึภาพ คณุสามารถกลับสูส่ถานะเตรยีม
ถา่ยภาพตอ่ไดท้ันทโีดยการกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
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หมนุปุ่ มหมนุเลอืกโหมดพรอ้มกดตวั
ปลดล็อคตรงกลางปุ่ มคา้งไว้
ใชเ้พือ่ตัง้คา่โหมดถา่ยภาพ

(1) หลงัจากกดปุ่ มแลว้ หมนุปุ่ ม <6>
หลังจากกดปุ่ ม เชน่ <g> <WB> 
<XA> <YQi> <Zf> ให ้
หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ปรับเปลีย่นการตัง้คา่
สําหรับปุ่ ม <g> กลอ้งจะยังคงเลอืก
ฟังกช์ัน่นีอ้ยูเ่ป็นเวลาประมาณ 6 วนิาท ี(9) 
หลังจากกดปุ่ ม
เมือ่เวลาสิน้สดุลงหรอืหากคณุกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่ กลอ้งจะยอ้นกลับไปยังสภาวะ
เตรยีมพรอ้มสําหรับถา่ยภาพ
 ใชปุ้่ มนีเ้พือ่เลอืกหรอืตัง้คา่ความไวแสง 

ISO สมดลุแสงขาว รปูแบบภาพ โหมด
ขบัเคลือ่น การโฟกสัอตัโนมัต ิจดุโฟกสั
อตัโนมัต ิฯลฯ

(2) หมนุปุ่ ม <6> เทา่น ัน้
ในขณะทีม่องชอ่งมองภาพหรอืแผง LCD ให ้
หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ปรับเปลีย่นการตัง้คา่
 ใชปุ้่ มนีเ้พือ่ตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร ์คา่รู
รับแสง ฯลฯ

ปุ่ มโหมด

6 ปุ่ มหมนุหลกั

ระบบการทํางานดว้ยวธิทีี ่(1) สามารถทํางานได ้แมว้า่ไดป้รับสวติซ ์<R> ขึน้
ทางดา้นบน (ล็อคการทํางานหลายหนา้ที,่ น.57) แลว้ก็ตาม
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(1) หลงัจากกดปุ่ มแลว้ หมนุปุ่ ม <5>
หลังจากกดปุ่ ม เชน่ <g> <WB> 
<XA> <YQi> <Zf> ให ้
หมนุปุ่ ม <5> เพือ่ปรับเปลีย่นคา่
สําหรับปุ่ ม <g> กลอ้งจะยงัคงเลอืกฟังกช์ัน่
นีอ้ยูเ่ป็นเวลา 6 วนิาท ี(9) หลังจากกดปุ่ ม
เมือ่เวลาสิน้สดุลงหรอืหากคณุกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่ กลอ้งจะยอ้นกลับไปยังสภาวะ
เตรยีมพรอ้มสําหรับถา่ยภาพ
 ใชปุ้่ มนีเ้พือ่เลอืกหรอืตัง้คา่ความไวแสง 

ISO สมดลุแสงขาว รปูแบบภาพ โหมด
ขบัเคลือ่น การโฟกสัอตัโนมัต ิจดุโฟกสั
อตัโนมัต ิฯลฯ

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

(3) หลงัจากกดปุ่ มแลว้ กดปุ่ ม <W>, 
<X>, <Y> หรอื <Z>
หลังจากกดปุ่ ม <M> หรอื <Q> ให ้
กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> เพือ่
ตัง้คา่เมนูหรอืฟังกช์ัน่การควบคมุทันใจ

5 ปุ่ มหมนุควบคมุทนัใจ

ระบบการทํางานดว้ยวธิทีี ่(1) และ (3) สามารถทํางานได ้แมว้า่ไดป้รับสวติซ ์
<R> ขึน้ทางดา้นบน (ล็อคการทํางานหลายหนา้ที,่ น.57) แลว้ก็ตาม
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เมือ่ตัง้คา่ [54: ล็อคหลายหนา้ที]่ และปรับสวติซ ์<R> ขึน้ทางดา้นบน 
คณุกส็ามารถป้องกนัไมใ่หม้กีารเปลีย่นแปลงการตัง้คา่จากการใชง้านปุ่ มหมนุหลัก 
ปุ่ มหมนุควบคมุทันใจโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ หรอืจากการแตะหนา้จอสมัผัสโดยไมไ่ด ้
ตัง้ใจ

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

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

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

 เลอืก [ตกลง]
 ตวัควบคมุกลอ้งทีเ่ลอืกไวจ้ะถกูล็อค 
เมือ่ปรับสวติซล็์อคหลายหนา้ทีใ่หอ้ยูใ่น
ตําแหน่งล็อค

R ล็อคการทาํงานหลายหนา้ที่

 หากปรับสวติซ ์<R> ขึน้ทางดา้นบนและคณุพยายามใชต้ัวควบคมุกลอ้ง
ใดๆ ทีล็่อคอยู ่<L> จะแสดงขึน้ในชอ่งมองภาพและบนแผง LCD บนหนา้จอการ
ควบคมุทนัใจ (น.58) จะแสดงขอ้ความ [LOCK] และในระหวา่งการถา่ยภาพแบบ 
Live View [LOCK] จะแสดงขึน้บนจอ LCD

 ตามคา่เริม่ตน้ ปุ่ ม <5> จะถกูล็อค เมือ่สวติซล็์อคหลายหนา้ทีอ่ยูใ่นตําแหน่งล็อค
 ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน สามารถตัง้คา่ไดเ้ฉพาะ [hแบบสมัผสั]
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คณุสามารถทําใหแ้ผง LCD สวา่งไดโ้ดย
การกดปุ่ ม <U> เปิด (9) หรอืปิดแสง
สวา่งแผง LCD ไดโ้ดยการกดปุ่ ม <U>

หลังจากกดปุ่ ม <B> หลายๆ ครัง้ หนา้จอควบคมุทันใจก็จะปรากฏขึน้มา 
จากนัน้คณุสามารถตรวจสอบการตัง้คา่ฟังกช์ัน่การถา่ยภาพในปัจจบุันได ้
การกดปุ่ ม <Q> จะเปิดใชก้ารควบคมุการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพแบบทันใจ 
(น.65)
กดปุ่ ม <B> อกีครัง้เพือ่ปิดการแสดง

U การใหแ้สงสวา่งแผง LCD

การแสดงหนา้จอควบคมุทนัใจ

ในระหวา่งทีเ่ปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์การกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุจะปิดแสงสวา่ง
แผง LCD



59

คณุสามารถตัง้คา่วธิกีารแสดงขอ้มลูในหนา้จอไดต้ามความตอ้งการ เปลีย่นการ
ตัง้คา่ตามความจําเป็น

1 แสดงหนา้จอเมนู
 กดปุ่ ม <M> เพือ่แสดงหนา้จอเมนู

2 เลอืกแท็บ [s]
 กดปุ่ ม <Q> และเลอืกแท็บ [s]

คณุสามารถเลอืก [มาตรฐาน] หรอื [มคีาํแนะนํา] (แสดงผลพรอ้มใหคํ้าแนะนํา) 
สําหรับหนา้จอควบคมุทันใจในการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ ตามคา่เริม่ตน้ 
หนา้จอถา่ยภาพจะตัง้คา่ไวเ้ป็น [มาตรฐาน]

1 เลอืก [หนา้จอถา่ยภาพ]

2 เลอืกวธิแีสดงผล

3 การต ัง้คา่ระดบัการแสดงผลหนา้จอ

หนา้จอถา่ยภาพ
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 หนา้จอตวัอยา่ง

<f>: มคํีาแนะนํา

<C>: มาตรฐาน <C>: มคํีาแนะนํา

<f>: มาตรฐาน

ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์เมือ่ตัง้คา่ [มคีําแนะนํา] เฉพาะฟังกช์ัน่พเิศษสําหรับ
โหมดถา่ยภาพทีเ่ลอืกไวจ้ะปรากฏอยูใ่นหนา้จอควบคมุทนัใจ โปรดทราบวา่รายการ
ทีไ่มส่ามารถตัง้คา่ไดจ้ากในหนา้จอควบคมุทันใจ เมือ่เลอืก [มคีําแนะนํา] สามารถ
ตัง้คา่ผ่านทางหนา้จอเมนู (น.68) ได ้
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คณุสามารถเลอืกวธิแีสดงผลไดจ้าก [มาตรฐาน] หรอื [มคีาํแนะนํา] หากตัง้คา่ 
[มคีาํแนะนํา] ระบบก็จะแสดงคําอธบิายของแท็บหลัก เมือ่กดปุ่ ม <M> 
หากตัง้คา่ [มาตรฐาน] ระบบจะนําคณุเขา้สูห่นา้จอเมนูโดยตรง เมือ่กดปุ่ ม 
<M> ตามคา่เริม่ตน้ การแสดงเมนูจะตัง้คา่ไวเ้ป็น [มาตรฐาน]

1 เลอืก [การแสดงเมนู]

2 เลอืกวธิแีสดงผล

การแสดงเมนู

แท็บหลกั

เมือ่ตัง้คา่ [มคีําแนะนํา] แท็บ [9 (เมนูสว่นตวั)] จะไมป่รากฏขึน้ หากตอ้งการตัง้คา่
เมนูสว่นตวั (น.413) ใหเ้ปลีย่นระดบัการแสดงเมนูเป็น [มาตรฐาน]
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คณุสามารถดคํูาอธบิายของโหมดถา่ยภาพ (แนะนําโหมด) เมือ่เปลีย่นโหมด
ในขณะถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ ตามคา่เริม่ตน้ คําแนะนําโหมดถา่ยภาพ
จะตัง้คา่ไวเ้ป็น [ใชง้าน]

1 เลอืก [แนะนําโหมด]

2 เลอืก [ใชง้าน]

3 หมนุปุ่ มโหมด
 คําอธบิายของโหมดถา่ยภาพทีเ่ลอืกไว ้
จะปรากฏขึน้

4 กดปุ่ ม <X>
 คําอธบิายสว่นทีเ่หลอืจะปรากฏขึน้
 เมือ่กดปุ่ ม <0> คําอธบิายจะหายไป 
และหนา้จอควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้

 ในโหมดถา่ยภาพ <8> และ <v> 
หนา้จอการเลอืกโหมดถา่ยภาพจะปรากฏขึน้

คาํแนะนําโหมดถา่ยภาพ

ในขัน้ตอนที ่3 และขัน้ตอนที ่4 หากแตะที ่[ตกลง] หรอืกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ 
คําอธบิายจะหายไป แลว้หนา้จอควบคมุทันใจก็จะปรากฏขึน้
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เมือ่ใชฟั้งกช์ัน่ควบคมุทันใจหรอืรายการเมนูการตัง้คา่ คณุสามารถดคํูาอธบิาย
โดยสรปุของฟังกช์ัน่และตัวเลอืกตา่งๆ (แนะนําคณุสมบัต)ิ ตามคา่เริม่ตน้ 
คําแนะนําคณุสมบัตจิะตัง้คา่ไวเ้ป็น [ใชง้าน]

1 เลอืก [แนะนําคณุสมบตั]ิ

2 เลอืก [ใชง้าน]

 หนา้จอตวัอยา่ง

คาํแนะนําคณุสมบตั ิ

หนา้จอควบคมุทนัใจ หนา้จอเมนู

คําแนะนําคณุสมบตัิ

คําแนะนําคณุสมบัตจิะหายไป เมือ่คณุแตะทีคํ่าอธบิายนัน้ หรอืใชง้านตอ่ไป
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คําแนะนําในการถา่ยภาพจะปรากฏขึน้ เมือ่ตัง้คา่ [หนา้จอถา่ยภาพ] เป็น 
[มคีาํแนะนํา] (น.59) และการตัง้คา่กลอ้งเป็นไปในลักษณะใดลักษณะหนึง่
ดังตอ่ไปนี ้ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน คําแนะนําในการถา่ยภาพจะปรากฏขึน้
ไมว่า่จะต ้ง้คา่ [หนา้จอถา่ยภาพ] ไวเ้ป็นอยา่งไรก็ตาม
• เพือ่ใหไ้ดฉ้ากหลงัทีเ่บลอยิง่ขึน้ (ดว้ยการตัง้คา่รรัูบแสงตํา่ทีส่ดุในโหมด <f>)
• ภาพถา่ยทีไ่ดอ้าจไดรั้บแสงมากเกนิไป
• ภาพถา่ยทีไ่ดอ้าจไดรั้บแสงนอ้ยเกนิไป
• กลอ้งมักจะเกดิการสัน่ไหว (เฉพาะในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน)

1 แตะทีพ่ ืน้ทีภ่ายในกรอบภาพ
 คําแนะนําในการถา่ยภาพจะปรากฏขึน้
 คณุยังสามารถดคํูาแนะนําในการถา่ยภาพ
ไดโ้ดยการกดปุ่ ม <L>

2 ดคูาํแนะนําในการถา่ยภาพ
 คณุสามารถเลือ่นขึน้และลงไดโ้ดยการ
แตะทีห่นา้จอ

 คณุยังสามารถเลือ่นดไูดโ้ดยการกดปุ่ ม 
<W> <X>

3 แตะที ่[2]
 คําแนะนําในการถา่ยภาพจะหายไป แลว้
หนา้จอในขัน้ตอนที ่1 ก็จะปรากฏขึน้
อกีครัง้

 คณุยังสามารถซอ่นคําแนะนําในการถา่ย
ภาพไดโ้ดยการกดปุ่ ม <0>

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ
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คณุสามารถเลอืกและตัง้คา่ฟังกช์ัน่การถา่ยภาพทีแ่สดงบนจอ LCD ไดโ้ดยตรง
ดว้ยการใชง้านทีง่า่ย ซึง่เรยีกวา่การควบคมุทันใจ

1 กดปุ่ ม <Q> (7)
 หนา้จอควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้

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

 การตัง้คา่ของฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกและคําแนะนํา
คณุสมบัต ิ(น.63) จะปรากฏขึน้

 หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่ปรับ
เปลีย่นการตัง้คา่

3 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ
 ภาพทีถ่า่ยจะแสดงขึน้

Q การควบคมุฟงักช์ ัน่การถา่ยภาพแบบทนัใจ

โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน โหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค์

 สําหรับฟังกช์ัน่ทีส่ามารถตัง้คา่ไดใ้นโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน และขัน้ตอนการตัง้คา่ 
โปรดดหูนา้ 117

 ในขัน้ตอนที ่1 และ 2 คณุยงัสามารถแตะทีจ่อ LCD เพือ่ใชง้านระบบการทํางาน
นีไ้ด ้(น.71)
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 ในกรณีทีต่ ัง้คา่ [s: หนา้จอถา่ยภาพ: มาตรฐาน]

 ในกรณีทีต่ ัง้คา่ [s: หนา้จอถา่ยภาพ: มคีาํแนะนํา]

ตวัอยา่งหนา้จอควบคมุทนัใจ

ความเร็วชตัเตอร ์(น.192)

การโฟกสัอตัโนมัต ิ(น.124)

ปรับแกส้มดลุแสงขาว (น.173)

โหมดถา่ยภาพ* (น.30) เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง* (น.403)

ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมตั ิ(น.175)

ชดเชยแสง/
ตัง้คา่ถา่ยภาพครอ่ม

(น.205/206)
ความไวแสง ISO (น.158)

คณุภาพในการบนัทกึภาพ 
(น.152)

คา่รรัูบแสง (น.194)

ชดเชยระดับแสงแฟลช 
(น.218)

ตัง้คา่ระบบแฟลชในตวักลอ้ง 
(น.226)

ถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว (น.174)

โหมดเลอืกพืน้ที ่AF (น.130)

สมดลุแสงขาว (น.169)

ยอ้นกลับ

โหมดวดัแสง (น.203)

โหมดขับเคลือ่น (น.147)

รปูแบบภาพ (น.161)

* ฟังกช์ัน่เหลา่นีไ้มส่ามารถตัง้คา่ดว้ยการควบคมุทันใจได ้

การชดเชยแสง
(น.205)

คา่รรัูบแสง (น.194)

การโฟกสัอตัโนมัต ิ(น.124)

โหมดขับเคลือ่น (น.147)

ยอ้นกลับ

โหมดเลอืกพืน้ที ่AF (น.130)
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คณุสามารถปรับการตัง้คา่โดยใชเ้มนูตา่งๆ เชน่ คณุภาพในการบันทกึภาพ 
วันที/่เวลา ฯลฯ

3 การกาํหนดคา่และระบบการทาํงานของเมนู

แท็บเมนูและรายการตา่งๆ ทีแ่สดงจะแตกตา่งกนัไป โดยขึน้อยูก่บัโหมดถา่ยภาพ

หนา้จอเมนู

จอ LCD

ปุ่ ม <0>

โหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค์

ปุ่ ม <M>

โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ปุ่ มหมนุควบคมุทันใจ
ปุ่ ม <W><X><Y><Z>

รายการเมนู การตัง้คา่เมนู

z: ถา่ยภาพ

5: ตัง้คา่

9: เมนูสว่นตัว

3: เลน่ภาพ

s: ระดบัการแสดงผล

แท็บหลัก
แท็บรอง
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 ในกรณีทีต่ ัง้คา่ [s: แสดงเมน:ู มาตรฐาน]

1 แสดงหนา้จอเมนู
 กดปุ่ ม <M> เพือ่แสดงหนา้จอเมนู

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

 กดปุ่ ม <Y> <Z> ของปุ่ มหมนุควบคมุ
ทันใจ เพือ่เลอืกแท็บรอง

 ตวัอยา่งเชน่ ในคูม่อืนี ้แท็บ [z3] 
หมายถงึหนา้จอทีจ่ะปรากฏขึน้ เมือ่เลอืก
แท็บ z (ถา่ยภาพ) ในสว่น [3]

3 เลอืกรายการทีต่อ้งการ
 กดปุ่ ม <W> <X> ของปุ่ มหมนุควบคมุ
ทันใจเพือ่เลอืกรายการ จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

4 เลอืกการต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
ของปุ่ มหมนุควบคมุทันใจเพือ่เลอืกการตัง้
คา่ทีต่อ้งการ (คณุสามารถเลอืกการตัง้คา่
บางรายการไดด้ว้ยปุ่ ม <W> และ <X> 
และรายการอืน่ๆ ไดด้ว้ยปุ่ ม <Y> และ 
<Z>)

 การตัง้คา่ปัจจบุนัทีเ่ลอืกจะแสดงเป็นสี
น้ําเงนิ

5 ปรบัการต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <0> เพือ่ตัง้คา่
 หากคณุเปลีย่นแปลงการตัง้คา่จากคา่
เริม่ตน้ ระบบจะแสดงเป็นสน้ํีาเงนิ (เฉพาะ
สําหรับรายการเมนูในสว่นแท็บ [z])

ข ัน้ตอนการต ัง้คา่เมนู
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6 ออกจากการต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <M> เพือ่ออกจากเมนู 
และกลับสูส่ถานะการเตรยีมพรอ้มถา่ย
ภาพ

 ในกรณีทีต่ ัง้คา่ [s: แสดงเมน:ู มคีาํแนะนํา]

1 แสดงแท็บหลกั
 เมือ่กดปุ่ ม <M> แท็บหลักและ
คําอธบิายของแท็บทีเ่ลอืกไวก็้จะปรากฏ
ขึน้

2 เลอืกแท็บหลกั
 แตล่ะครัง้ทีก่ดปุ่ ม <Y> <Z> ของ
ปุ่ มหมนุควบคมุทันใจ ก็จะเลือ่นเปลีย่น
แท็บหลัก (กลุม่ของฟังกช์ัน่ตา่งๆ)

3 แสดงหนา้จอเมนู
 กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงหนา้จอเมนู
 หากตอ้งการกลับสูห่นา้จอของแท็บหลัก 
ใหก้ดปุ่ ม <M>

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

 ในขัน้ตอนที ่2 ถงึ 6 คณุยังสามารถแตะทีจ่อ LCD เพือ่ใชง้านระบบการทํางานน้ีได ้
(น.71)

 คําอธบิายเกีย่วกบัฟังกช์ัน่ตา่งๆ ของเมนูในสว่นนี้ ถอืวา่คณุไดก้ดปุ่ ม <M> 
เพือ่แสดงหนา้จอเมนูแลว้

 หากตอ้งการยกเลกิการดําเนนิการ ใหก้ดปุ่ ม <M>
 สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัแตล่ะรายการเมนู โปรดดหูนา้ 442

แท็บหลัก

 ในขัน้ตอนที ่2 คณุยังสามารถใชปุ้่ มหมนุ <6> หรอืปุ่ ม <Q> ไดเ้ชน่กนั
 คณุยงัสามารถไปทีห่นา้จอเมนูไดโ้ดยแตะที ่[ตกลง] ในขัน้ตอนที ่3
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4 เลอืกแท็บรอง
 กดปุ่ ม <Y> <Z> ของปุ่ มหมนุควบคมุ
ทันใจ เพือ่เลอืกแท็บรอง

 ตัวอยา่งเชน่ ในคูม่อืนี ้แท็บ [z3] 
หมายถงึหนา้จอทีจ่ะปรากฏขึน้ เมือ่เลอืก
แท็บ z (ถา่ยภาพ) ในสว่น [3]

 การใชง้านในขัน้ตอนตอ่ไปก็จะเหมอืนกบั
ขัน้ตอนของ [s: แสดงเมน:ู มาตรฐาน]
ดขูัน้ตอนในหนา้ 68 โดยเริม่ตน้ทีข่ัน้ตอน
ที ่3

 หากตอ้งออกจากการตัง้คา่ ใหก้ดปุ่ ม 
<M> สองครัง้

ตัวอยา่งเชน่: เมือ่ตัง้คา่ [ลด 
จดุรบกวนถา่ยหลายภาพ]

รายการเมนูทีม่สีจีางไมส่ามารถตัง้คา่ได ้หาก
ตัง้คา่ฟังกช์ัน่อืน่จะครอบคลมุรายการเมนูทีม่ี
สจีางนี้

คณุสามารถดฟัูงกช์ัน่ทีม่ผีลครอบคลมุไดโ้ดย
เลอืกรายการเมนูทีม่สีจีางและกดปุ่ ม <0>
หากคณุยกเลกิการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ทีม่ผีล
ครอบคลมุ รายการเมนูทีม่สีจีางจะกลับมา
ตัง้คา่ได ้

รายการเมนูทีม่สีจีาง

คณุอาจไมส่ามารถดฟัูงกช์ัน่ทีม่ผีลครอบคลมุไดสํ้าหรบัรายการเมนูทีม่สีจีางในบาง
รายการ

เมือ่ใช ้[ลบการต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมด] ภายใต ้[54: ลบการต ัง้คา่] คณุสามารถ
รเีซ็ตฟังกช์ัน่ของเมนูเป็นคา่เริม่ตน้ (น.335)
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คณุสามารถใชง้านกลอ้งไดโ้ดยใชน้ิว้มอืแตะทีจ่อ LCD (แผงทีไ่วตอ่การสมัผัส)

ตวัอยา่งหนา้จอ (การควบคมุทนัใจ)
 ใชน้ิว้ของคณุแตะ (สมัผัสชัว่ครูแ่ลว้เอา
นิว้ออก) บนจอ LCD

 ดว้ยการแตะ คณุสามารถเลอืกเมนู ไอคอน 
ฯลฯ ทีแ่สดงอยูบ่นจอ LCD

 ตวัอยา่งเชน่ เมือ่คณุแตะบน [Q] หนา้
จอควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้ คณุสามารถ
กลับสูห่นา้จอกอ่นหนา้ไดโ้ดยแตะที ่
[Q]

ระบบการทํางานทีใ่ชไ้ดโ้ดยวธิกีารแตะหนา้จอ
 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ของเมนูหลังจากกดปุ่ ม <M>
 การควบคมุทันใจ
 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่หลังจากกดปุ่ ม <B>, <g>, <S>, <WB>, 

<XA>, <YQi> หรอื <Zf>
 การโฟกสัอตัโนมตัดิว้ยการสมัผัสและชตัเตอรแ์บบแตะในการถา่ยภาพแบบ 

Live View
 การเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตัใินการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
 ตัง้คา่ฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพแบบ Live View และการบันทกึภาพเคลือ่นไหว
 การเลน่ภาพ

d การใชง้านกลอ้งดว้ยหนา้จอสมัผสั

แตะ

หากตัง้คา่ [53: เสยีงเตอืน] เป็น [แตะ n] เสยีงเตอืนจะไมด่งัขึน้ในการทํางาน
แบบสมัผัส (น.324)
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ตวัอยา่งหนา้จอ (หนา้จอเมนู)
 เลือ่นนิว้ของคณุขณะกําลังสมัผัสจอ LCD

ตวัอยา่งหนา้จอ (การแสดงสเกล)

การทํางานทีใ่ชไ้ดด้ว้ยการลากนิว้ของคณุบนหนา้จอ
 การเลอืกแท็บเมนูหรอืรายการหลังจากกดปุ่ ม <M>
 การตัง้คา่ทีม่กีารแสดงสเกล
 การควบคมุทันใจ
 การเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตัิ
 ตัง้คา่ฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพแบบ Live View และการบันทกึภาพเคลือ่นไหว
 การเลน่ภาพ

ลาก



73

d การใชง้านกลอ้งดว้ยหนา้จอสมัผัส

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

2 ต ัง้คา่การตอบสนองระบบควบคมุการ
ทาํงานแบบสมัผสั
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

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

 หากตอ้งการปิดระบบการทํางานแบบ
สมัผัส ใหเ้ลอืก [ไมใ่ชง้าน]

3 การต ัง้คา่การตอบสนองระบบควบคมุการทาํงานแบบสมัผสั

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการทํางานระบบสมัผสั
 เนื่องจากจอ LCD ไมไ่วตอ่แรงกด อยา่ใชว้ัตถแุหลมคม เชน่ เล็บ หรอืปากกา
ลกูลืน่ สําหรับการทํางานแบบสมัผัส

 อยา่ใชน้ิว้ทีเ่ปียกสําหรับการทํางานแบบสมัผัส
 หากจอ LCD มคีวามชืน้หรอืนิว้ของคณุเปียก หนา้จอสมัผัสอาจไมต่อบสนอง
หรอืเกดิการทํางานผดิพลาด ในกรณีนี ้ใหปิ้ดสวติซก์ลอ้งและเช็ดคราบน้ําออก
ดว้ยผา้

 การตดิแผน่ฟิลม์กนัรอยทีม่จํีาหน่ายทั่วไปหรอืสติ๊กเกอรบ์นจอ LCD อาจลดการ
ตอบสนองการทํางานแบบสมัผัสลง

 หากคณุใชก้ารทํางานแบบสมัผัสอยา่งรวดเร็ว เมือ่ตัง้คา่เป็น [ไว] การตอบสนอง
การสมัผัสอาจชา้ลง
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หากการด์ทีใ่ชเ้ป็นการด์ใหมห่รอืเคยฟอรแ์มตโดยใชก้ลอ้งตวัอืน่ หรอืคอมพวิเตอร์
เครือ่งอืน่ ควรฟอรแ์มตการด์ดว้ยกลอ้งนีก้อ่น

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

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

 สําหรับการฟอรแ์มตแบบ Low Level ให ้
กดปุ่ 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 อาจนอ้ยกวา่ความจุที่
ระบไุวบ้นแผ่นการด์

 กลอ้งรุน่นีร้องรบัเทคโนโลย ีexFAT ซึง่เป็นลขิสทิธิข์อง Microsoft
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3 การฟอรแ์มตการด์

 เมือ่การด์เป็นการด์ใหม่
 เมือ่การด์เคยฟอรแ์มตโดยใชก้ลอ้งตวัอืน่หรอืคอมพวิเตอร์
 เมือ่การด์บนัทกึภาพหรอืขอ้มลูจนเต็ม
 เมือ่การด์แสดงขอ้ผดิพลาด (น.467)

 รปูแบบไฟลข์องการด์
การด์ SD/SDHC จะไดรั้บการฟอรแ์มตเป็นรปูแบบ FAT32 การด์ SDXC จะ
ไดรั้บการฟอรแ์มตเป็นรูปแบบ exFAT
เมือ่ถา่ยภาพเคลือ่นไหวดว้ยการด์ทีฟ่อรแ์มตในรปูแบบ exFAT กลอ้งก็จะ
บันทกึภาพเคลือ่นไหวไวเ้ป็นไฟลเ์ดยีว (แทนทีจ่ะแยกออกเป็นไฟลจํ์านวน
หลายไฟล)์ แมว้า่ขนาดไฟลจ์ะใหญก่วา่ 4 GB ก็ตาม (ไฟลภ์าพเคลือ่นไหว
จะเกนิ 4 GB)

ทาํการ [ฟอรแ์มตการด์] ในกรณีตอ่ไปนี:้

การฟอรแ์มตแบบ Low Level
 ทําการฟอรแ์มตแบบ Low Level หากพบวา่ความเร็วในการบนัทกึหรอืการอา่นของ
การด์ลดลง หรอืเมือ่คณุตอ้งการลบขอ้มลูทัง้หมดในการด์

 เนื่องจากการฟอรแ์มตแบบ Low Level จะลบสว่นทีส่ามารถบันทกึขอ้มลูทัง้หมดบน
การด์ออกโดยสิน้เชงิ ดังนัน้จงึใชเ้วลานานกวา่การฟอรแ์มตแบบธรรมดาเล็กนอ้ย

 คณุสามารถหยดุการฟอรแ์มตแบบ Low Level ไดโ้ดยเลอืก [ยกเลกิ] ถงึแมจ้ะสัง่
ยกเลกิแลว้เหมอืนในกรณีนี ้แตก่ารฟอรแ์มตแบบธรรมดาจะดําเนนิตอ่ไปจนเสร็จสิน้ 
และคณุก็สามารถใชก้ารด์ไดต้ามปกติ

 หากฟอรแ์มตการด์ SDXC ดว้ยกลอ้งนี้ แลว้นําไปใสไ่ปในกลอ้งอืน่ กลอ้งอาจ
แสดงขอ้ผดิพลาดและการด์อาจไมส่ามารถใชง้านได ้ระบบปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์
บางระบบหรอืตัวอา่นการด์อาจไมส่ามารถอา่นการด์ทีไ่ดร้ับการฟอรแ์มตแบบ 
exFAT

 เมือ่การด์ไดร้ับการฟอรแ์มตหรอืขอ้มลูถกูลบ เป็นการเปลีย่นแปลงเฉพาะขอ้มลูใน
การจัดการไฟลเ์ทา่นัน้ ขอ้มลูจรงิจะยงัไมถ่กูลบออกอยา่งสมบรูณ์ ควรระมัดระวงั
ในเรือ่งนี ้เมือ่จะขายหรอืทิง้การด์ ควรทําการฟอรแ์มตแบบ Low Level หรอืทําลาย
การด์กอ่นทิง้ เพือ่ป้องกนัไมใ่หข้อ้มลูสว่นตวัรั่วไหล

 กอ่นใชง้านการด์ Eye-Fi แผน่ใหม ่จะตอ้งตดิต ัง้ซอฟตแ์วรข์องการด์ลง
ในคอมพวิเตอรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น จากน ัน้จงึใชก้ลอ้งฟอรแ์มตการด์
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จอ LCD สามารถแสดงหนา้จอควบคมุทันใจ หนา้จอเมนู ภาพทีถ่า่ย ฯลฯ ได ้

 เมือ่คณุเปิดสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้ง หนา้จอ
ควบคมุทันใจก็จะปรากฏขึน้ จากนัน้คณุ
สามารถตรวจสอบการตัง้คา่ฟังกช์ัน่การ
ถา่ยภาพในปัจจบุันได ้

 เมือ่ดวงตาของคณุอยูใ่กลก้บัชอ่งมองภาพ 
เซนเซอรปิ์ดหนา้จอ (น.29, 338) ก็จะปิด
จอ LCD เพือ่ป้องกนัแสงจา้ เมือ่คณุขยับ
ดวงตาของคณุออกหา่งจากชอ่งมองภาพ 
จอ LCD ก็จะเปิดขึน้อกีครัง้

 เมือ่กดปุ่ ม <B> คณุก็สามารถเปลีย่น
หนา้จอของจอ LCD เป็นหนา้จอใน
ลักษณะตา่งๆ ไดด้ังนี:้ แสดงตัววัดระดับ
อเิล็กทรอนกิส ์แสดงหนา้จอควบคมุทันใจ 
และปิดหนา้จอของจอ LCD (น.420)

การปรบัเปลีย่นการแสดงผลของจอ LCD

 แสดงขึน้เมือ่คณุกดปุ่ ม <M> 
กดปุ่ มนีอ้กีครัง้ เพือ่กลับสูห่นา้จอ
กอ่นหนา้

 แสดงขึน้เมือ่คณุกดปุ่ ม <x> 
กดปุ่ มนีอ้กีครัง้ เพือ่กลับสูห่นา้จอ
กอ่นหนา้

ฟงักช์ ัน่ของเมนู ภาพทีถ่า่ย
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การปรับเปลีย่นการแสดงผลของจอ LCD

 ในสว่น [52: ปิดจอLCD อตัโนมตั]ิ คณุก็สามารถป้องกนัจอ LCD จากการปิด
การทํางานโดยอตัโนมัตไิด ้(น.338)

 ถงึแมห้นา้จอเมนูหรอืภาพทีถ่า่ยจะแสดงอยู ่แตก่ารกดปุ่ มชตัเตอรจ์ะทําใหก้ลอ้ง
พรอ้มทีจ่ะถา่ยภาพตอ่ไดท้นัที

 หากคณุมองผ่านเลนสต์าของชอ่งมองภาพขณะสวมแวน่กนัแดด จอ LCD อาจจะ
ไมปิ่ดลงโดยอัตโนมัต ิหากกรณีนี้เกดิขึน้ ใหก้ดปุ่ ม <B> เพือ่ปิดจอ LCD

 การอยูใ่กลแ้สงไฟฟลอูอเรสเซนตอ์าจทําใหจ้อ LCD ปิดลง หากเกดิกรณีนีข้ ึน้ 
ใหนํ้ากลอ้งออกหา่งจากแสงไฟฟลอูอเรสเซนต์
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คณุสามารถแสดงตัววัดระดับอเิล็กทรอนกิสบ์นจอ LCD และในชอ่งมองภาพ
เพือ่ชว่ยในการปรับแกค้วามเอยีงของกลอ้ง โปรดทราบวา่คณุสามารถตรวจสอบ
ความเอยีงในแนวนอนเทา่นัน้ ไมใ่ชค่วามเอยีงไปขา้งหนา้/ขา้งหลัง

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

 แสดงตัววดัระดับอเิล็กทรอนกิส์

 หากไมป่รากฏตวัวัดระดับอเิล็กทรอนกิส ์
ใหต้ัง้คา่ [53: เลอืกการแสดงผลโดย
ปุ่ มz] เพือ่ใหต้วัวดัระดบัอเิล็กทรอนกิส์
สามารถแสดงขึน้มา (น.420)

2 ตรวจสอบความเอยีงของกลอ้ง
 กลอ้งจะแสดงความเอยีงในแนวนอนโดย
เพิม่ขึน้ทลีะ 1° สเกลความเอยีงจะมี
เครือ่งหมายกํากบัในชว่งการเพิม่ทกุๆ 5°

 เมือ่เสน้สแีดงเปลีย่นเป็นสเีขยีว แสดงวา่
ไดป้รับแกค้วามเอยีงเกอืบทัง้หมดแลว้

3 การแสดงตวัวดัระดบัอเิล็กทรอนกิส์

การแสดงตวัวดัระดบัอเิล็กทรอนกิสใ์นจอ LCD

ระดับแนวนอน

 แมจ้ะทําการปรับแกค้วามเอยีงแลว้ แตอ่าจมคีวามคลาดเคลือ่นไดป้ระมาณ ±1°
 หากกลอ้งเอยีงมาก ความคลาดเคลือ่นของตัววัดระดบัอเิล็กทรอนกิสจ์ะสงูขึน้

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

ตัววดัระดับอเิล็กทรอนกิสท์ีเ่รยีบงา่ยโดยใชไ้อคอนรปูกลอ้งสามารถแสดงใน
ชอ่งมองภาพ เนือ่งจากตัวแสดงการวดัระดับนีจ้ะปรากฏขึน้ระหวา่งการถา่ยภาพ 
คณุจงึสามารถถา่ยภาพไดใ้นขณะทีต่รวจสอบความเอยีงของกลอ้ง

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

2 เลอืก [ระดบัอเิล็กทรอนกิส]์

3 เลอืก [แสดง]

4 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
 ตวัวัดระดับอเิล็กทรอนกิสจ์ะปรากฏขึน้ใน
ตําแหน่งทีแ่สดงในภาพประกอบ

 ตวัวัดระดับนียั้งสามารถใชง้านไดก้ับการ
ถา่ยภาพแนวตัง้

การแสดงตวัวดัระดบัอเิล็กทรอนกิสใ์นชอ่งมองภาพ

ตัววัดระดบัอเิล็กทรอนกิส์

แนวนอน

เอียง 1°

เอียง 2° หรือสูงกว่า

แมจ้ะทําการปรับแกค้วามเอยีงแลว้ แตอ่าจมคีวามคลาดเคลือ่นไดป้ระมาณ ±1°
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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 การแสดงตาราง

คณุสามารถแสดงตารางบนจอ LCD ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View และกอ่นที่
คณุจะเริม่ถา่ยภาพเคลือ่นไหว (น.255, 317)
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หากคณุตัง้คา่ฟังกช์ัน่นี ้<G> จะปรากฏขึน้ในชอ่งมองภาพเมือ่กลอ้ง
ตรวจจับแสงวบูวาบทีเ่กดิจากการกะพรบิของแหลง่กําเนดิแสง โดยคา่เริม่ตน้ 
การตรวจจับแสงวบูวาบจะไดรั้บการตัง้คา่เป็น [แสดง]

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

2 เลอืก [การตรวจจบัแสงวบูวาบ]

3 เลอืก [แสดง]

3 การแสดงการตรวจจบัแสงวบูวาบN

หากคณุตัง้คา่ [z5: ถา่ยลดแสงวบูวาบ] เป็น [ใชง้าน] คณุสามารถถ่ายภาพได ้
โดยลดความไมส่มํา่เสมอของการเปิดรับแสงทีเ่กดิจากแสงวบูวาบ (น.185)
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2
การถา่ยภาพข ัน้พืน้ฐาน

และการเลน่ภาพ
บทนีจ้ะอธบิายวธิกีารใชโ้หมดถา่ยภาพพืน้ฐานโดยใชปุ้่ มโหมด
เพือ่ผลการถา่ยภาพทีด่ทีีส่ดุ รวมถงึวธิกีารเลน่ภาพ

เมือ่ใชง้านโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน สิง่ทีค่ณุตอ้งทําเพยีงแคเ่ล็งกลอ้ง
และถา่ยภาพ และกลอ้งก็จะตัง้คา่ทกุอยา่งใหโ้ดยอัตโนมัต ิ(น.118, 
430) และเนือ่งจากการตัง้คา่ฟังกช์ัน่การถา่ยภาพขัน้สงูไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลงได ้คณุจงึสามารถเพลดิเพลนิกบัการถา่ยภาพไดโ้ดยไม่
ตอ้งกงัวลเกีย่วกบัการเกดิภาพเสยีซึง่เป็นผลจากการใชง้านทีผ่ดิพลาด

การถ่ายภาพพื้นฐาน

กอ่นการถา่ยภาพในโหมด <8> หรอื <v>
เมือ่จอ LCD ปิดลง ใหก้ดปุ่ ม <Q> หรอืปุ่ ม <B> (น.101, 111, 
420) เพือ่ตรวจสอบวา่ไดต้ัง้คา่ไวท้ีโ่หมดถ่ายภาพใดกอ่นทีจ่ะถา่ยภาพ
* <8>: ฉากพเิศษ
* <v> : ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์
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<A> เป็นโหมดถา่ยภาพแบบอตัโนมตั ิกลอ้งจะวเิคราะหล์กัษณะของ
ฉากทีถ่า่ยและปรบัการต ัง้คา่ใหเ้หมาะสมทีส่ดุโดยอตัโนมตั ิและยังสามารถ
ทําการโฟกสัโดยอตัโนมัตทัิง้กบัวัตถทุีห่ยดุนิง่และวัตถทุีเ่คลือ่นไหว โดยการ
ตรวจจับการเคลือ่นไหวของวัตถ ุ(น.87)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<A>
 หมนุปุ่ มโหมดในขณะทีก่ดตวัปลดล็อคตรง
กลางคา้งไว ้

2 เล็งกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัไิปยงั
วตัถุ
 จดุโฟกสัอตัโนมัตทิกุจดุจะนํามาใชใ้นการ
โฟกสั และกลอ้งจะจับโฟกสัไปทีว่ัตถซุ ึง่
อยูใ่กลท้ีส่ดุ

 การเล็งตรงกลางกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัิ
ไปยังวัตถจุะทําใหก้ารโฟกสังา่ยขึน้

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ องคป์ระกอบ
ของเลนสจ์ะเคลือ่นทีเ่พือ่ทําการโฟกสั

 ในขณะจับโฟกสั จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีจั่บ
โฟกสัไดจ้ะแสดงขึน้มา พรอ้มกบัเสยีง
เตอืนจะดังขึน้และตัวแสดงการโฟกสั 
<o> ในชอ่งมองภาพจะสวา่งขึน้

 ในสภาพแสงนอ้ย จดุโฟกสัอตัโนมัตจิะ
สวา่งขึน้เป็นสแีดงในเวลาสัน้ๆ

 แฟลชในตัวกลอ้งจะทํางานโดยอตัโนมัต ิ
หากมคีวามจําเป็น

A การถา่ยภาพแบบอตัโนมตั ิ(ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ)

กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัติ

ตัวแสดงการโฟกสั

หากคําอธบิายของโหมดถา่ยภาพปรากฏในขัน้ตอนที ่1 กดปุ่ ม <0> เพือ่ซอ่นคําอธบิาย 
(น.62)
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A การถา่ยภาพแบบอัตโนมัต ิ(ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ)

4 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ
 ภาพทีถ่า่ยจะแสดงบนจอ LCD เป็นเวลา
ประมาณ 2 วนิาที

 เมือ่ถา่ยภาพเสร็จแลว้ ใหใ้ชน้ิว้มอืดัน
แฟลชในตัวกลอ้งลง

 ตวัแสดงการโฟกสั <o> กะพรบิและกลอ้งจบัโฟกสัไมไ่ด้
• เล็งกรอบพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัตไิปยังบรเิวณทีม่คีวามเปรยีบตา่งของแสง
มากๆ จากนัน้กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ (น.54)

• หากคณุอยูใ่กลว้ัตถมุากเกนิไป ใหถ้อยออกหา่งแลว้ถา่ยอกีครัง้
• เปลี.่ยนโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตแิลว้ถา่ยภาพอกีครัง้ (น.129) 
กลอ้งจะไดรั้บการตัง้คา่เริม่ตน้ไวเ้ป็นโฟกสัอัตโนมัตแิบบเลอืกอตัโนมตัิ

 เมือ่กลอ้งจบัโฟกสัไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอตัโนมตัไิมส่วา่งขึน้เป็นสแีดง
จดุโฟกสัอตัโนมตัสิวา่งขึน้เป็นสแีดงเมือ่จับโฟกสัไดใ้นสภาวะแสงนอ้ยหรอื
วัตถมุสีเีขม้เทา่นัน้

 จดุโฟกสัอตัโนมตัหิลายจดุสวา่งขึน้พรอ้มๆ กนั
กลอ้งจับโฟกสัตรงจดุเหลา่นัน้ไดท้กุจดุ คณุสามารถถา่ยภาพไดต้ราบใด
ทีจ่ดุโฟกัสอตัโนมัตทิีค่รอบคลมุวัตถทุีต่อ้งการสวา่งขึน้

คาํถามทีพ่บบอ่ย

โหมด <A> จะทําใหส้สีนัของภาพถา่ยธรรมชาต ิภาพถา่ยนอกสถานที ่ตลอดจน
ภาพบรรยากาศพระอาทติยต์กดนู่าประทับใจยิง่ขึน้ หากโทนสภีาพถา่ยไมไ่ดต้ามที่
คณุตอ้งการ ใหเ้ปลีย่นโหมดไปทีโ่หมดถา่ยภาพสรา้งสรรคแ์ละเลอืกรปูแบบภาพอืน่ๆ 
ทีไ่มใ่ช ่<D> แลว้ถา่ยภาพอกีครัง้ (น.161)



A การถา่ยภาพแบบอัตโนมัต ิ(ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ)
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 เสยีงเตอืนดงัขึน้เบาๆ ตดิๆ กนั (ตวัแสดงการโฟกสั <o> ไมส่วา่งขึน้)
แสดงวา่กลอ้งกําลังจับโฟกัสวตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นทีอ่ยา่งตอ่เนือ่ง (ตัวแสดง
การโฟกสั <o> ไมส่วา่งขึน้) คณุสามารถถา่ยภาพวัตถทุีกํ่าลังเคลือ่นทีไ่ด ้
อยา่งคมชดั
โปรดทราบวา่การล็อคโฟกัส (น.87) จะไมทํ่างานในกรณีนี้

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

 มกีารยงิแสงแฟลชแมจ้ะถา่ยภาพในตอนกลางวนั
เมือ่ถา่ยภาพวัตถแุบบยอ้นแสง แฟลชจะทํางานเพือ่ใหค้วามสวา่งกบับรเิวณ
ทีม่ดืบนวัตถ ุหากคณุไมต่อ้งการยงิแสงแฟลช ใหใ้ชก้ารควบคมุทันใจเพือ่
ตัง้คา่ [สอ่งแสงไฟแฟลชในตวักลอ้ง] เป็น [b] (น.117) หรอืตัง้คา่เป็น
โหมด <7> (ปิดแฟลช) แลว้ถา่ยภาพ (น.89)

 มกีารยงิแสงแฟลชในตวักลอ้งและภาพทีไ่ดด้สูวา่งจา้มาก
ใหถ้อยออกหา่งจากวัตถมุากขึน้แลว้ลองถา่ยภาพใหม ่เมือ่ถา่ยภาพโดยใช ้
แฟลช และวัตถอุยูใ่กลก้ับกลอ้งมากเกนิไป ภาพทีไ่ดอ้าจดสูวา่งจา้มาก 
(คา่แสงมากเกนิไป)

 ในสภาวะแสงนอ้ย แฟลชในตวักลอ้งจะยงิแสงเป็นชุด
การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่อาจยงิแสงแฟลชในตัวกลอ้งออกมาเป็นชดุ
เพือ่ชว่ยในการโฟกสั ซึง่เรยีกวา่แสงไฟชว่ยปรับโฟกสั ในระยะทีม่ผีล
ประมาณ 4 เมตร / 13.1 ฟตุ แฟลชในตัวกลอ้งจะทําใหเ้กดิเสยีงเมือ่ยงิแสง
อยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่ถอืเป็นเรือ่งปกตแิละไมใ่ชก่ารทํางานผดิปกตแิตอ่ยา่งใด

 สว่นลา่งของภาพดมูดืผดิปกตเิมือ่ใชแ้ฟลช
เงาของกระบอกเลนสต์ดิอยูใ่นภาพถา่ย เพราะวัตถอุยูใ่กลก้ับกลอ้งมาก
เกนิไป ใหถ้อยออกหา่งจากวัตถมุากขึน้แลว้ลองถา่ยภาพใหม ่หากเลนสม์ี
การตดิฮดู ใหถ้อดฮดูออกกอ่นทีจ่ะถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช



87

ในบางฉากการถา่ยภาพ การวางตําแหน่งของวัตถไุปทางซา้ยหรอืขวาของภาพเพือ่
ใหไ้ดฉ้ากหลงัทีส่มดลุ จะทําใหไ้ดภ้าพทีม่มีมุมองทีส่วยงามขึน้
ในโหมด <A> การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสัไปยังวตัถทุีอ่ยูน่ิง่จะ
ล็อคโฟกสัอยูท่ีว่ัตถนัุน้ การจัดองคป์ระกอบภาพใหมใ่นขณะทีก่ดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่คา้งไว ้จากนัน้กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ ซึง่เรยีกวา่ 
“การล็อคโฟกสั” ซึง่การล็อคโฟกัสนียั้งสามารถใชง้านร่วมกบัโหมดถา่ยภาพ
พืน้ฐานอืน่ๆ ได ้(ยกเวน้ <5> <8: C>)

ในโหมด <A> หากวตัถมุกีารเคลือ่นที ่(ระยะหา่งจากกลอ้งเปลีย่นไป) ใน
ระหวา่งหรอืหลงัจากการโฟกสั AI Servo AF จะทํางานเพือ่โฟกสัทีว่ตัถนัุน้อยา่ง
ตอ่เนือ่ง (เสยีงเตอืนจะดงัขึน้เบาๆ ตดิๆ กนั) หากคณุใหก้รอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัิ
อยูเ่หนอืตําแหน่งของวตัถขุณะกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ การโฟกสัจะทํางานอยา่ง
ตอ่เนือ่ง เมือ่ถงึชว่งเวลาทีเ่หมาะสม กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ

A เทคนคิการถา่ยภาพแบบอตัโนมตั ิ(ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ)

การจดัองคป์ระกอบภาพ

การถา่ยภาพวตัถทุ ีก่าํลงัเคลือ่นที่



A เทคนคิการถา่ยภาพแบบอตัโนมตั ิ(ฉากอตัโนมัตอิัจฉรยิะ)
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คณุสามารถถา่ยภาพในขณะทีม่องภาพผา่นจอ LCD ได ้ซึง่เรยีกวา่ “การถา่ยภาพ
แบบ Live View” สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 241

1 แสดงภาพแบบ Live View บนจอ LCD
 กดปุ่ ม <A>
 ภาพแบบ Live View จะปรากฏบนจอ LCD

2 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสั
 เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอัตโนมตัจิะ
เปลีย่นเป็นสเีขยีวและมเีสยีงเตอืนดังขึน้

3 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ
 กลอ้งจะถา่ยภาพ และภาพทีถ่า่ยจะแสดง
บนจอ LCD

 เมือ่สิน้สดุการแสดงภาพ กลอ้งจะกลับสู่
การถา่ยภาพแบบ Live View อกีครัง้โดย
อตัโนมัติ

 กดปุ่ ม <A> เพือ่ออกจากการถา่ยภาพ
แบบ Live View

คณุยังสามารถหมนุจอ LCD ไดอ้กีหลากหลายมมุ (น.44)

A การถา่ยภาพแบบ Live View

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

 ป้องกนักลอ้งส ัน่หากการแสดงตวัเลข (ความเร็วชตัเตอร)์ ในชอ่งมอง
ภาพกะพรบิ
ภายใตส้ภาวะแสงนอ้ย เมือ่การสัน่ของกลอ้งมแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิขึน้ การแสดง
ความเร็วชตัเตอรใ์นชอ่งมองภาพจะกะพรบิ พยายามถอืกลอ้งใหน้ิง่ หรอืใช ้
ขาตัง้กลอ้ง เมือ่ใชเ้ลนสซ์มู ควรเลอืกใชช้ว่งถา่ยภาพมมุกวา้งเพือ่ลดอาการ
ภาพเบลอจากการสัน่ของกลอ้ง แมจ้ะใชม้อืถอืกลอ้งเพือ่ถา่ยภาพก็ตาม

 ถา่ยภาพบคุคลโดยไมใ่ชแ้ฟลช
ในสภาวะแสงนอ้ย ควรบอกใหบ้คุคลในภาพอยูน่ิง่ๆ จนกระท่ังถา่ยภาพเสร็จ
เรยีบรอ้ย การเคลือ่นไหวใดๆ ของบคุคลระหวา่งการถา่ยภาพ อาจสง่ผลให ้
ภาพบคุคลทีถ่า่ยดเูบลอ

7 การถา่ยภาพในกรณีทีไ่มส่ามารถใชแ้ฟลช

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

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<C>

2 กดปุ่ ม <Q> (7)
 หนา้จอควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้

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

 การตัง้คา่ของฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกและคําแนะนํา
คณุสมบัต ิ(น.63) จะปรากฏขึน้

 สําหรับขัน้ตอนการตัง้คา่และรายละเอยีด
ของแตล่ะฟังกช์ัน่ โปรดดหูนา้ 91-96

4 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ

C การถา่ยภาพอตัโนมตัแิบบสรา้งสรรค์
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หากคณุตัง้คา่ (1) หรอื (2) เมือ่ตัง้คา่กลอ้งไวเ้พือ่การถา่ยภาพแบบ Live View 
คณุสามารถดลูกูเลน่ในหนา้จอไดก้อ่นทีค่ณุจะเริม่ถา่ยภาพ

(1) ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ
คณุสามารถเลอืกและถา่ยภาพโดยใชบ้รรยากาศแสงทีต่อ้งการสือ่ไปในภาพ
ถา่ย หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่เลอืกบรรยากาศ และยังสามารถ
เลอืกไดจ้ากรายการโดยกดปุ่ ม <0> สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 94

ความเร็วชตัเตอร์

(1)

(2)

ระดับแบตเตอรี่ จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้

ความไวแสง ISO

คณุภาพในการบันทกึภาพ

คา่รรัูบแสง

(4)
(3)
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(2) เบลอฉากหลงั

• หากตัง้คา่เป็น [ปิด] ระดับความเบลอของฉากหลังจะเปลีย่นไป ขึน้อยูก่ับ
ความสวา่ง

• หากตัง้คา่เป็นคา่ใดๆ นอกเหนอืจาก [ปิด] คณุสามารถปรับระดับความ
เบลอของฉากหลังไดโ้ดยไมต่อ้งขึน้อยูก่บัความสวา่ง

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

• หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปทางซา้ย ฉากหลัง
ของวัตถจุะเบลอ โปรดทราบวา่ ตัวเลือ่นการปรับคา่บางคา่อาจไมส่ามารถ
เลอืกได ้(ระบดุว้ย •) โดยขึน้อยูก่บัคา่รรูับแสงกวา้งสดุของเลนส ์(f/number
นอ้ยทีส่ดุ)

• เมือ่คณุใชง้านปุ่ ม <6> หรอื <5> ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live 
View [จําลองการเบลอ] จะแสดงขึน้บนจอ LCD คณุสามารถเห็นระดับ
ความเปรยีบตา่งของวัตถทุีโ่ฟกสัดา้นหนา้และการเบลอฉากหลังระหวา่ง
การใชง้านการตัง้คา่ (ในขณะที ่[จําลองการเบลอ] แสดงอยู)่

• หากคณุตอ้งการทําใหฉ้ากหลงัเบลอ โปรดด ู“การถา่ยภาพบคุคล” ในหนา้ 97
• ฉากหลงัอาจดไูมเ่บลอเทา่ทีค่วร ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับเลนสท์ีใ่ชแ้ละสภาพการถา่ยภาพ
• ฟังกช์ัน่นีไ้มส่ามารถตัง้คา่ไดห้ากคณุใชแ้ฟลช หากไดต้ัง้คา่ <a> ไว ้
และตัง้คา่ใหฉ้ากหลังเบลอ กลอ้งจะตัง้คา่ <b> ใหโ้ดยอตัโนมัติ

หากเปิดใชง้าน [จําลองการเบลอ] ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View ภาพที่
แสดงโดยม ี<g> (น.245) กะพรบิอยู ่อาจมจีุดรบกวนมากกวา่ภาพจรงิทีบ่นัทกึ 
หรอืภาพอาจดมูดืลง
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(3) โหมดขบัเคลือ่น: ใชปุ้่ มหมนุ <6> หรอื <5> เพือ่ทําการเลอืก และยัง
สามารถเลอืกไดจ้ากรายการโดยกดปุ่ ม <0>

<u>  ถา่ยภาพเดีย่ว:
ถา่ยภาพครัง้ละหนึง่ภาพ

<o>ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วสงู:
เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุคา้งไว ้กลอ้งจะถา่ยภาพอยา่ง
ตอ่เนือ่ง คณุสามารถถา่ยภาพตอ่เนือ่งไดส้งูสดุ 6.0 ภาพตอ่วนิาที

<i>  ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วตํา่:
เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุคา้งไว ้กลอ้งจะถา่ยภาพอยา่ง
ตอ่เนือ่ง คณุสามารถถา่ยภาพตอ่เนือ่งไดส้งูสดุ 3.0 ภาพตอ่วนิาที

<Q>  ต ัง้เวลา: 10 วนิาท/ีรโีมทคอนโทรล:
กลอ้งจะใชเ้วลาประมาณ 10 วนิาท ีเพือ่ถา่ยภาพหลังจากคณุกดปุ่ ม
ชตัเตอร ์ซึง่สามารถใชร้โีมทคอนโทรลไดเ้ชน่กัน

<l>  ต ัง้เวลา: 2 วนิาท:ี
กลอ้งจะใชเ้วลาประมาณ 2 วนิาท ีเพือ่ถา่ยภาพหลังจากคณุกดปุ่ ม
ชตัเตอร์

<q>  ต ัง้เวลา: ตอ่เนือ่ง:
กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกจํานวนภาพทีต่อ้งการถา่ย (2 ถงึ 10) 
โดยใชก้ารตัง้เวลา หลังจากคณุกดปุ่ มชตัเตอรแ์ลว้ 10 วนิาท ีกลอ้ง
จะถา่ยภาพตามจํานวนภาพทีต่ัง้ไว ้

(4) สอ่งแสงไฟแฟลชในตวักลอ้ง: หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่เลอืก
การตัง้คา่ทีต่อ้งการ และยังสามารถเลอืกไดจ้ากรายการโดยกดปุ่ ม <0>

<a> แฟลชในตวักลอ้งอตัโนมตั:ิ เปิดแสงแฟลชโดยอตัโนมัตเิมือ่จําเป็น
<D> เปิดแฟลชในตวักลอ้ง : เปิดแฟลชทกุครัง้ทีถ่า่ยภาพ
<b> ปิดแฟลชในตวักลอ้ง : แฟลชจะไมทํ่างาน

 เมือ่ใชก้ารตัง้เวลาถา่ยภาพ โปรดดขูอ้มลูเสรมิ  ในหนา้ 149
 เมือ่ใช ้<b> โปรดด ู“การถา่ยภาพในกรณีทีไ่มส่ามารถใชแ้ฟลช” ในหนา้ 89
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1 แสดงภาพแบบ Live View
 กดปุ่ ม <A> เพือ่แสดงภาพแบบ Live 

View

2 ใหเ้ลอืกบรรยากาศทีต่อ้งการดว้ย
การควบคมุทนัใจ
 กดปุ่ ม <Q> (7)
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืก [1 
บรรยากาศ: มาตรฐาน] จากนัน้ 
[ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ] 
จะปรากฏบนหนา้จอ

 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืกบรรยากาศ
ทีต่อ้งการ

 จอ LCD จะแสดงผลของภาพตาม
บรรยากาศทีเ่ลอืก

การถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ

บรรยากาศ ลกูเลน่บรรยากาศ

1 บรรยากาศ: มาตรฐาน ไมม่กีารตัง้คา่

2 สดใส ตํา่ / ปกต ิ/ สงู

3 นุ่มนวล ตํา่ / ปกต ิ/ สงู

4 อบอุน่ ตํา่ / ปกต ิ/ สงู

5 หนักแน่น ตํา่ / ปกต ิ/ สงู

6 เยอืกเย็น ตํา่ / ปกต ิ/ สงู

7 สวา่งขึน้ ตํา่ / ปานกลาง / สงู

8 มดืลง ตํา่ / ปานกลาง / สงู

9 ภาพขาวดํา น้ําเงนิ / ขาว/ดํา / ซเีปีย
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3 ปรบัลกูเลน่บรรยากาศ
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกลกูเลน่ 
จากนัน้ [ลกูเลน่] จะปรากฏขึน้ทางดา้น
ลา่งของหนา้จอ

 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืกลกูเลน่ที่
ตอ้งการ

4 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ
 หากตอ้งการกลับสูก่ารถา่ยภาพดว้ยชอ่ง
มองภาพ ใหก้ดปุ่ ม <A> เพือ่ออกจาก
การถา่ยภาพแบบ Live View จากนัน้กด
ปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ

 หากเปลีย่นโหมดถา่ยภาพหรอืปรับสวติซ์
เปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> การตัง้คา่จะ
กลับไปเป็น [1 บรรยากาศ: มาตรฐาน]

 ภาพแบบ Live View ทีแ่สดงดว้ยการปรับการตัง้คา่บรรยากาศ อาจมคีวามแตกตา่ง
จากภาพทีถ่า่ยได ้

 ลกูเลน่บรรยากาศอาจลดลงในการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช
 เมือ่ถ่ายภาพกลางแจง้ในบรเิวณทีม่แีสงสวา่งจา้ ภาพแบบ Live View ทีเ่ห็นใน
จอ LCD อาจมคีวามสวา่งหรอืบรรยากาศแตกตา่งจากภาพทีถ่า่ยจรงิบา้ง ตัง้คา่ 
[52: ความสวา่งจอ LCD] เป็น 4 แลว้มองภาพแบบ Live View เพือ่ป้องกนั
ไมใ่หแ้สงภายนอกสง่ผลกระทบตอ่การดภูาพ

หากคณุไมต่อ้งการใหภ้าพแบบ Live View ปรากฏขึน้ในขณะกําลังตัง้คา่ฟังกช์ัน่นี้ 
ใหเ้ริม่การทํางานไดต้ัง้แตข่ัน้ตอนที ่2
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1บรรยากาศ: มาตรฐาน
จะแสดงลักษณะของภาพมาตรฐาน

2สดใส
วัตถจุะดคูมชดัและสดใส เหมาะสําหรับการทําใหภ้าพดนู่าประทับใจยิง่ขึน้
กวา่ภาพทีถ่า่ยดว้ย [1 บรรยากาศ: มาตรฐาน]

3 นุม่นวล
ไมเ่นน้วัตถ ุทําใหภ้าพดนุู่มนวลและสวยงามขึน้ เหมาะสําหรับถา่ยภาพบคุคล 
สตัวเ์ลีย้ง ดอกไม ้ฯลฯ

4อบอุน่
ไมเ่นน้วัตถโุดยใหแ้นวสอีุน่ ทําใหภ้าพดอูบอุน่และออ่นโยนขึน้ เหมาะสําหรับ
ถา่ยภาพบคุคล สตัวเ์ลีย้ง และวัตถอุืน่ๆ ทีต่อ้งการใหภ้าพดอูบอุน่

5 หนกัแนน่
ในขณะทีค่วามสวา่งของภาพโดยรวมสลัวลง วตัถจุะถกูเนน้ใหด้มูคีวามรูส้กึ
หนักแน่นขึน้ในภาพ เหมาะสําหรับการทําใหค้นหรอืสิง่มชีวีติดโูดดเดน่ยิง่ขึน้

6 เยอืกเย็น
ความสวา่งของภาพโดยรวมสลัวลงดว้ยการใชส้โีทนเย็นมากขึน้ในภาพ 
เหมาะสําหรับการทําใหว้ัตถภุายใตร้ม่เงาแลดเูยอืกเย็นและน่าประทับใจยิง่ขึน้

7 สวา่งขึน้
ภาพจะแลดสูวา่งขึน้

8 มดืลง
ภาพจะแลดมูดืลง

9ภาพขาวดาํ
ภาพจะมสีขีาวดํา คณุสามารถเลอืกโทนสเีป็นสน้ํีาเงนิ สขีาวดํา หรอืสซีเีปีย

การต ัง้คา่บรรยากาศ
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โหมด <2> (บคุคล) จะเบลอฉากหลังเพือ่ทําใหบ้คุคลในภาพดเูดน่ขึน้ 
นอกจากนียั้งชว่ยปรับโทนสผีวิและผมใหด้นุู่มนวลขึน้

 เลอืกสถานทีท่ ีว่ตัถมุรีะยะหา่งจากฉากหลงัมากทีส่ดุ
ยิง่บคุคลอยูไ่กลจากฉากหลัง ยิง่ทําใหฉ้ากหลงัดเูบลอมากขึน้ บคุคลใน
ภาพจะเดน่ขึน้เมือ่เทยีบกบัฉากหลังทีม่ดือยา่งไมก่ระจัดกระจาย

 ใชเ้ลนสถ์า่ยภาพระยะไกล
หากคณุมเีลนสซ์มู ใหใ้ชช้ว่งถา่ยภาพระยะไกล เพือ่ใหภ้าพบคุคลจากสว่น
เอวขึน้ไปพอดกีับขนาดเฟรม ขยับเขา้ใกลข้ึน้หากจําเป็น

 โฟกสัทีใ่บหนา้
ตรวจสอบจดุโฟกสัอตัโนมตับินใบหนา้วา่สวา่งขึน้ สําหรับการถา่ยภาพใบหนา้
บคุคลในระยะใกล ้ใหโ้ฟกสัทีด่วงตา

2 การถา่ยภาพบคุคล

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

การตัง้คา่เริม่ตน้เป็น <i> (ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํา่) หากกดปุ่ มชตัเตอร์
คา้งไว ้คณุก็สามารถถา่ยภาพอยา่งตอ่เนือ่ง (สงูสดุประมาณ 3.0 ภาพ/วนิาท)ี เพือ่
บันทกึภาพการเปลีย่นแปลงในการแสดงออกทางสหีนา้และทา่ทางของแบบในภาพ
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ใชโ้หมด <3> (ววิ) สําหรับทัศนยีภาพในทีก่วา้ง หรอืเมือ่ตอ้งการให ้
ทกุสว่นของภาพอยูใ่นโฟกสัตัง้แตร่ะยะใกลจ้นถงึไกล ภาพทีไ่ดจ้ะมชีวีติชวีา
และคมชดัมาก และสว่นทีเ่ป็นสฟ้ีาหรอืสเีขยีวจะดสูดขึน้

 เมือ่ใชเ้ลนสซู์ม ใหใ้ชช้ว่งถา่ยภาพมมุกวา้ง
เมือ่ใชเ้ลนสซ์มู ใหป้รับเลนสไ์ปในชว่งถา่ยภาพมมุกวา้ง เพือ่จับภาพวัตถทุี่
อยูใ่กลแ้ละไกลใหอ้ยูใ่นระยะโฟกสั รวมทัง้ยงัทําใหภ้าพววิดกูวา้งขึน้

 การถา่ยภาพฉากกลางคนื
โหมด <3> เหมาะสมสําหรับการถา่ยภาพในฉากกลางคนื เนือ่งจากแฟลช
ในตัวกลอ้งจะไมทํ่างานในโหมดนี ้เมือ่ถา่ยภาพฉากกลางคนื ควรใชข้าตัง้
กลอ้งเพือ่ป้องกนัการสัน่ของกลอ้ง

3 การถา่ยภาพววิ

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

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

 เลอืกฉากหลงัทีเ่รยีบงา่ย
ฉากหลังทีเ่รยีบงา่ยทําใหว้ัตถเุล็กๆ เชน่ ดอกไม ้ดเูดน่ขึน้

 ขยบัเขา้ใกลว้ตัถใุหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทําได้
ตรวจสอบระยะโฟกสัใกลท้ีส่ดุของเลนสท์ีใ่ช ้สําหรับเลนสบ์างรุน่จะมกีารระบุ
ขอ้มลูกํากบัไวท้ีเ่ลนส ์เชน่ <0.39m/1.3ft> ระยะโฟกัสใกลส้ดุของเลนส ์
คอืระยะทีว่ดัจากเครือ่งหมาย <V> (ระนาบโฟกัส) ดา้นบนของตัวกลอ้ง
ไปจนถงึวัตถ ุหากคณุอยูใ่กลว้ัตถมุากเกนิไป ตัวแสดงการโฟกสั <o> จะ
กะพรบิ
หากมกีารสอ่งแสงไฟแฟลชจากแฟลชในตัวกลอ้งและสว่นลา่งของภาพทีไ่ด ้
ดมูดืผดิปกต ิใหถ้อยหา่งออกจากวัตถสุกัเล็กนอ้ยแลว้ลองถา่ยภาพอกีครัง้

 เมือ่ใชเ้ลนสซู์ม ใหใ้ชช้ว่งถา่ยภาพระยะไกล
หากคณุมเีลนสซ์มู การใชช้ว่งถา่ยภาพระยะไกลจะทําใหว้ตัถดุใูหญข่ึน้

4 การถา่ยภาพระยะใกล้

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

 ใชเ้ลนสถ์า่ยภาพระยะไกล
แนะนําใหใ้ชเ้ลนสถ์า่ยภาพระยะไกลสําหรับการถา่ยภาพจากบรเิวณทีอ่ยูไ่กล

 ตดิตามวตัถดุว้ยกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เริม่การโฟกสัอัตโนมัตภิายในกรอบพืน้ทีโ่ฟกสั
อัตโนมตั ิในขณะทีก่ารโฟกสักําลังทํางาน เสยีงเตอืนจะดังขึน้เบาๆ ตดิๆ กัน 
หากกลอ้งไมส่ามารถจับโฟกัสได ้ตัวแสดงการโฟกัส <o> จะกะพรบิ
การตัง้คา่เริม่ตน้เป็น <o> (ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู*) เมือ่ถงึชว่ง
เวลาทีเ่หมาะสม กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ หากกดปุ่ มชตัเตอร์
คา้งไว ้คณุกส็ามารถถา่ยภาพอยา่งตอ่เนือ่งในขณะทีรั่กษาการโฟกสัอตัโนมตัิ
ไวไ้ดต้ลอดเวลา เพือ่บนัทกึภาพการเปลีย่นแปลงการเคลือ่นไหวของแบบ
ในภาพ
* การถ่ายภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ: สงูสดุประมาณ 6.0 ภาพ/วนิาท,ี การถา่ยภาพแบบ 

Live View: สงูสดุประมาณ 4.5 ภาพ/วนิาที

5 การถา่ยภาพวตัถทุ ีก่าํลงัเคลือ่นที่

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

 แฟลชในตวักลอ้งจะไมทํ่างาน แมใ้นสภาพยอ้นแสงและในสภาวะแสงนอ้ย
 ในสภาพแสงนอ้ยทีม่แีนวโนม้จะเกดิการสัน่ของกลอ้งขึน้ การแสดงความเร็ว
ชตัเตอรใ์นชอ่งมองภาพทางดา้นซา้ยลา่งจะกะพรบิ พยายามถอืกลอ้งใหน้ิง่แลว้
ถา่ยภาพ

 หากคณุใช ้Speedlite ภายนอก Speedlite นัน้จะยงิแสง
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กลอ้งจะเลอืกการตัง้คา่ทีเ่หมาะสมใหโ้ดยอัตโนมตั ิเมือ่คณุเลอืกโหมดถา่ยภาพ
สําหรับวัตถหุรอืฉากของคณุ

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<8>

2 กดปุ่ ม <Q> (7)
 หนา้จอควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้

3 เลอืกโหมดถา่ยภาพ
 เลอืก [เลอืกฉาก] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกโหมดถา่ย
ภาพตามทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 คณุยังสามารถเลอืกโดยการหมนุปุ่ ม 
<6> หรอื <5> ไดเ้ชน่กนั

โหมดถา่ยภาพทีเ่ลอืกไดใ้นโหมด <8>

8: โหมดฉากพเิศษ

โหมดถา่ยภาพ หนา้ โหมดถา่ยภาพ หนา้
q ภาพกลุม่บคุคล น.102 6 บคุคลกลางคนื น.106

C เด็ก น.103 F ถา่ยกลางคนืแบบมอืถอื น.107

P อาหาร น.104 G ควบคมุแสงพืน้หลัง HDR น.108

x แสงเทยีน น.105

หากตัง้คา่ [s: แนะนําโหมด] ไวเ้ป็น [ใชง้าน] ใหก้ดปุ่ ม <0> หลังจากเสร็จสิน้
ขัน้ตอนที ่1 เพือ่เขา้สูห่นา้จอเลอืกโหมดถา่ยภาพ
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ใชโ้หมด <q> (ภาพกลุม่บคุคล) เพือ่ถา่ยภาพหมู ่คณุสามารถถา่ยภาพซึง่
ผูท้ีอ่ยูด่า้นหนา้และผูท้ีอ่ยูด่า้นหลังลว้นอยูใ่นโฟกสั

 ใชเ้ลนสม์มุกวา้ง
เมือ่ใชเ้ลนสซ์มู ใหใ้ชช้ว่งถา่ยภาพมมุกวา้ง เพือ่ชว่ยใหส้ามารถถา่ยภาพ
ผูท้ีอ่ยูใ่นกลุม่ทัง้หมดใหอ้ยูใ่นโฟกสัพรอ้มกนัไดท้กุคนตัง้แตผู่ท้ีอ่ยูแ่ถวหนา้
ไปจนถงึแถวหลังไดส้ะดวกขึน้ และ หากจัดวางตําแหน่งกลอ้งใหอ้ยูห่า่งจาก
บคุคลทีเ่ป็นแบบในภาพสกัเล็กนอ้ย (เพือ่ใหเ้ห็นแบบในภาพไดเ้ต็มตัว) 
ชว่งโฟกสัก็จะเพิม่ขึน้

 ใชก้ารถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
แนะนําใหใ้ชก้ารถา่ยภาพตอ่เนือ่ง เพือ่ถา่ยภาพหลายภาพในกรณีทีบ่างคน
อาจจะหลับตา

q การถา่ยภาพกลุม่บคุคล

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

โปรดดขูอ้ควรระวังในหนา้ 109

 ในกรณีทีถ่า่ยภาพในอาคารหรอืในสภาพแสงนอ้ย ใหถ้อืกลอ้งใหน้ิง่หรอืใชข้าตัง้
กลอ้ง เพือ่ป้องกนักลอ้งสัน่ไหว

 คณุสามารถปรับความสวา่งภาพดว้ย [ความสวา่ง]
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เมือ่คณุตอ้งการโฟกสัอยา่งตอ่เนือ่งและถา่ยภาพเด็กๆ ขณะวิง่เลน่ ใหใ้ช ้<C> 
(เด็ก) โทนสผีวิจะดมูสีขุภาพดี

 ตดิตามวตัถดุว้ยกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่เริม่การโฟกสัอัตโนมัตภิายในกรอบพืน้ทีโ่ฟกสั
อตัโนมตั ิในขณะทีก่ารโฟกสักําลังทํางาน เสยีงเตอืนจะดังขึน้เบาๆ ตดิๆ กัน 
หากกลอ้งไมส่ามารถจับโฟกัสได ้ตัวแสดงการโฟกัส <o> จะกะพรบิ

 ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
การตัง้คา่เริม่ตน้เป็น <o> (ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู*) เมือ่ถงึชว่ง
เวลาทีเ่หมาะสม กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ หากกดปุ่ มชตัเตอร์
คา้งไว ้คณุสามารถถา่ยภาพอยา่งตอ่เนือ่งในขณะทีรั่กษาการโฟกสัอตัโนมัติ
ไวไ้ดต้ลอดเวลา เพือ่บันทกึภาพการเปลีย่นแปลงการแสดงออกทางสหีนา้
และการเคลือ่นไหวของแบบในภาพ
* การถ่ายภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ: สงูสดุประมาณ 6.0 ภาพ/วนิาท,ี การถา่ยภาพแบบ 

Live View: สงูสดุประมาณ 4.5 ภาพ/วนิาที

C การถา่ยภาพเด็ก

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

 ในขณะทีแ่ฟลชกําลงัเตรยีมทํางาน ขอ้ความ “buSY” จะปรากฏขึน้ในชอ่งมอง
ภาพและในแผง LCD โดยคณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพได ้ใหถ้า่ยภาพหลงัจากการ
แสดงนี้ปิดลง

 โปรดดขูอ้ควรระวงัในหนา้ 109
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เมือ่ถา่ยภาพอาหาร ใช ้<P> (อาหาร) ภาพถา่ยจะดสูวา่งและน่าทาน ทัง้นียั้ง
จะขึน้อยูก่บัแหลง่กําเนดิแสง เชน่ โทนสแีดงจะลดลงในภาพทีถ่า่ยภายใตห้ลอด
ไฟทังสเตน

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

 หลกีเลีย่งการใชแ้ฟลช
หากคณุใชแ้ฟลช แสงอาจสะทอ้นกับจานหรอือาหารและจะสง่ผลใหเ้กดิเงา
ทีไ่มเ่ป็นธรรมชาต ิดว้ยเหตนุี ้<b> (ปิดแฟลชในตัวกลอ้ง) จะไดรั้บการ
ตัง้คา่ไวต้ามคา่เริม่ตน้ พยายามป้องกนักลอ้งสัน่ในขณะถา่ยภาพในสถานที่
แสงนอ้ย

P การถา่ยภาพอาหาร

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

 เนื่องจากการตัง้คา่ในโหมดนี้ทําใหค้ณุถา่ยภาพอาหารออกมาในโทนสทีีด่นู่าทาน 
กลอ้งอาจถา่ยภาพแบบทีเ่ป็นบคุคลออกมาในโทนสผีวิทีไ่มเ่หมาะสม

 แนวสอีุน่ของวตัถอุาจซดีจาง
 เมือ่มหีลายแหลง่กําเนดิแสงรวมอยูใ่นหนา้จอ แนวสอีุน่ของภาพอาจไมไ่ดล้ดลง
 หากคณุใชแ้ฟลช การตัง้คา่ [โทนส]ี จะสลับไปเป็นมาตรฐาน
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เมือ่ถา่ยภาพบคุคลภายใตแ้สงเทยีน ใหใ้ช ้<x> (แสงเทยีน) บรรยากาศของ
แสงเทยีนจะแสดงใหเ้ห็นอยูใ่นโทนสขีองภาพ

 ใชจ้ดุโฟกสักึง่กลางในการโฟกสัภาพ
เล็งกึง่กลางของจดุโฟกสัในชอ่งมองภาพไปยังวัตถ ุแลว้จงึถา่ยภาพ

 ป้องกนักลอ้งส ัน่หากการแสดงตวัเลข (ความเร็วชตัเตอร)์ ในชอ่งมอง
ภาพกะพรบิ
ในสภาพแสงนอ้ยทีม่แีนวโนม้จะเกดิการสัน่ของกลอ้งขึน้ การแสดงความเร็ว
ชตัเตอรใ์นชอ่งมองภาพจะกะพรบิ พยายามถอืกลอ้งใหน้ิง่ หรอืใชข้าตัง้กลอ้ง
เมือ่ใชเ้ลนสซ์มู คณุก็สามารถลดอาการภาพเบลอทีเ่กดิจากกลอ้งสัน่ไหวได ้
โดยปรับเลนสใ์หอ้ยูใ่นชว่งถา่ยภาพมมุกวา้ง แมจ้ะใชม้อืถอืกลอ้งเพือ่ถา่ย
ภาพก็ตาม

 เปลีย่นโทนสี
คณุสามารถเปลีย่น [โทนส]ี ได ้หากตอ้งการเพิม่โทนสแีดงใหก้ับแสงเทยีน 
ใหป้รับไปทาง [อบอุน่] และปรับไปทาง [เยอืกเย็น] หากภาพดแูดงมากเกนิไป

x การถา่ยภาพบคุคลใตแ้สงเทยีน

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

 ไมส่ามารถถา่ยภาพแบบ Live View ได ้
 ไมส่ามารถใชง้านการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชได ้ในสภาวะแสงนอ้ย แสงไฟชว่ย
ปรับโฟกสัอาจจะปลอ่ยออกมา (น.127)
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หากตอ้งการถา่ยภาพบคุคลในเวลากลางคนืและไดฉ้ากหลังในบรรยากาศ
กลางคนืทีด่เูป็นธรรมชาต ิใหใ้ชโ้หมด <6> (บคุคลกลางคนื) แนะนําใหใ้ช ้
ขาตัง้กลอ้ง

 ใชเ้ลนสถ์า่ยภาพมมุกวา้งและขาต ัง้กลอ้ง
เมือ่ใชเ้ลนสซ์มู ควรเลอืกใชช้ว่งถา่ยภาพมมุกวา้งเพือ่ใหไ้ดภ้าพทวิทัศน์
กลางคนืทีก่วา้งออกไป นอกจากนี ้เนือ่งจากการถอืกลอ้งถา่ยภาพมแีนวโนม้
ทีจ่ะทําใหก้ลอ้งสัน่ไหว ควรใชข้าตัง้กลอ่ง

 ตรวจสอบความสวา่งของบคุคลในภาพ
ภายใตส้ภาวะแสงนอ้ย แฟลชในตัวกลอ้งจะทํางานโดยอตัโนมัตเิพือ่ให ้
บคุคลไดรั้บแสงทีเ่หมาะสม
แนะนําใหด้ภูาพภายหลงัจากถา่ยภาพในสถานทีนั่น้ เพือ่ตรวจสอบความสวา่ง
ของภาพ หากบคุคลในภาพดมูดื ใหข้ยับใกลข้ึน้แลว้ลองถา่ยภาพอกีครัง้

 หรอืถา่ยภาพดว้ยโหมดถา่ยภาพอืน่
เนือ่งจากกลอ้งมโีอกาสสัน่ไดง้า่ยในการถา่ยภาพในเวลากลางคนื แนะนําให ้
ถา่ยภาพดว้ย <A> และ <F>

6 การถา่ยภาพบคุคลในเวลากลางคนื (ดว้ยขาต ัง้กลอ้ง)

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

 ควรบอกใหบ้คุคลในภาพอยูน่ิง่ๆ แมห้ลังจากทีย่งิแฟลชไปแลว้
 หากคณุใชก้ารตัง้เวลารว่มกบัแฟลช หลอดไฟของระบบตัง้เวลาถ่ายภาพจะสวา่ง
ขึน้เป็นเวลาสัน้ๆ หลังจากถา่ยภาพ

 โปรดดขูอ้ควรระวงัในหนา้ 109



107

การใชข้าตัง้กลอ้งในการถา่ยภาพกลางคนืจะใหผ้ลดทีีส่ดุ อยา่งไรก็ตาม 
โหมด <F> (ถา่ยกลางคนืแบบมอืถอื) จะทําใหค้ณุถา่ยภาพกลางคนืไดแ้ม ้
ขณะใชม้อืถอืกลอ้ง ในโหมดถา่ยภาพนี ้จะมกีารถา่ยภาพตามลําดับตอ่เนือ่ง
สีภ่าพสําหรับภาพถา่ยแตล่ะภาพ และจะบันทกึภาพผลลัพธห์นึง่ภาพซึง่ลด
การสัน่ของกลอ้งแลว้

 จบักลอ้งใหแ้นน่
ขณะถา่ยภาพ ใหจั้บกลอ้งใหแ้น่นและมั่นคง ในโหมดนี ้ภาพเกดิจากการ
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งสีภ่าพแลว้จัดรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นภาพเดยีว อยา่งไรก็ตาม 
หากมคีวามคลาดแนวทีเ่ห็นไดช้ดัในภาพใดภาพหนึง่ในสีภ่าพเนือ่งจากการ
สัน่ของกลอ้ง การจัดเเนวภาพถา่ยทีไ่ดใ้นภาพผลลพัธอ์าจไมส่มบรูณ์

 สําหรบัการถา่ยภาพในฉากทีม่ผีูค้นอยู ่ใหเ้ปิดแฟลช
หากคณุตอ้งการถา่ยภาพคนในภาพถา่ยกลางคนื กดปุ่ ม <Q> เพือ่ตัง้คา่ 
<D> (เปิดแฟลชในตัวกลอ้ง) ในการถา่ยภาพบคุคลทีด่ ีภาพแรกควรใช ้
แฟลช บอกใหบ้คุคลอยา่ขยับเขยือ้นจนกวา่จะถา่ยภาพตามลําดับตอ่เนือ่ง
ทัง้สีภ่าพเสร็จสิน้แลว้

F การถา่ยภาพฉากกลางคนื (ใชม้อืถอืกลอ้ง)

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

 ขอบเขตการถา่ยภาพในโหมดน้ีจะแคบกวา่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัโหมดถา่ยภาพอืน่ๆ
 โปรดดขูอ้ควรระวงัในหนา้ 109-110
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เมือ่ถา่ยภาพฉากทีม่ทัีง้พืน้ทีส่วา่งและมดื ใชโ้หมด <G> (ควบคมุแสงพืน้หลัง 
HDR) เมือ่คณุถา่ยภาพหนึง่ครัง้ในโหมดนี ้กลอ้งจะถา่ยภาพตามลําดับตอ่เนือ่ง
สามภาพดว้ยคา่แสงทีแ่ตกตา่งกนั โดยภาพหนึง่ภาพทีไ่ดจ้ะมชีว่งโทนสกีวา้ง
และชว่ยลดทอนเงาทีเ่กดิจากแสงดา้นหลัง

 จบักลอ้งใหแ้นน่
ขณะถา่ยภาพ ใหจั้บกลอ้งใหแ้น่นและมั่นคง ในโหมดนี ้ภาพเกดิจากการ
ถา่ยภาพสามภาพแลว้จัดรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นภาพเดยีว อยา่งไรก็ตาม หากมี
ความคลาดแนวทีเ่ห็นไดช้ดัในภาพใดภาพหนึง่ในสามภาพเนือ่งจากการสัน่
ของกลอ้ง การจัดเเนวภาพถา่ยทีไ่ดใ้นภาพผลลัพธอ์าจไมส่มบรูณ์

G การถา่ยภาพฉากยอ้นแสง

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

 ขอบเขตการถา่ยภาพในโหมดนีจ้ะแคบกวา่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัโหมดถา่ยภาพอืน่ๆ
 ไมส่ามารถใชง้านการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชได ้ในสภาวะแสงนอ้ย แสงไฟชว่ย
ปรับโฟกสัอาจจะปลอ่ยออกมา (น.127)

 โปรดดขูอ้ควรระวงัในหนา้ 110

HDR หมายถงึ High Dynamic Range (ชว่งรับแสงสงูพเิศษ)
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ขอ้ควรระวงัสําหรบัการถา่ยภาพ <q> กลุม่บุคคล
 เน่ืองจากมกีารใชง้านฟังกช์ัน่แกไ้ขความคลาดสว่นแลว้ กลอ้งก็จะบันทกึชว่งของ
ภาพแคบกวา่ภาพทีม่องเห็นผา่นชอ่งมองภาพ (ขอบภาพจะถกูตัดออกไปเล็กนอ้ย 
และความละเอยีดของภาพอาจดตํู่าลงเล็กนอ้ย) และ ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ 
Live View มมุมองภาพอาจเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการถา่ยภาพ <C> เด็ก
 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View หากแฟลชทํางานในการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง 
ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งจะลดลง ถงึแมว้า่แฟลชไมทํ่างานสําหรับภาพ
ตอ่ๆไป การถา่ยภาพก็ยงัคงดําเนนิตอ่ไปโดยทีค่วามเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนื่อง
จะลดลง

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการถา่ยภาพ <6> บคุคลกลางคนื และ <F> ถา่ย
กลางคนืแบบมอืถอื
 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View อาจจับโฟกสัไดย้ากในบรเิวณทีเ่ป็นจุดกําเนดิ
แสง เชน่ อาจพบไดใ้นการถา่ยภาพกลางคนื ในกรณีนี ้ใหป้รับสวติซเ์ลอืกโหมด
โฟกสัของเลนสไ์ปที ่<MF> และโฟกสัดว้ยตนเอง

 ภาพแบบ Live View ทีแ่สดงอาจมคีวามแตกตา่งจากภาพทีถ่า่ยจรงิบา้ง

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการถา่ยภาพ <6> บุคคลกลางคนื
 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View อาจจับโฟกสัไดย้ากเมือ่ใบหนา้ของบคุคล
นัน้มดื ในกรณีนี ้ใหป้รับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนสไ์ปที ่<MF> และโฟกสั
ดว้ยตนเอง
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ขอ้ควรระวงัสําหรบัการถา่ยภาพ <F> ถา่ยกลางคนืแบบมอืถอื และ <G> 
ควบคมุแสงพืน้หลงั HDR
 คณุไมส่ามารถเลอืก 1+73 หรอื 1 ได ้หากตัง้คา่เป็น 1+73 หรอื 

1 กลอ้งจะบนัทกึภาพดว้ยคณุภาพแบบ 73

 หากคณุถา่ยภาพวตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นที ่การเคลือ่นทีข่องวตัถอุาจทิง้รอ่งรอยไว ้
หรอืพืน้ทีโ่ดยรอบวัตถุนัน้อาจมดืลง

 การปรับแนวภาพอาจทํางานอยา่งไมส่มบรูณ์กบัลวดลายทีเ่ป็นแบบแผน (ตาราง
ริว้ ฯลฯ) เรยีบแบน หรอืภาพโทนสเีดยีว หรอืภาพทีค่ลาดแนวอยา่งเห็นไดช้ดั
เนื่องจากการสัน่ของกลอ้ง

 การบันทกึภาพลงในการด์จะใชเ้วลาสกัพัก เนื่องจากจะตอ้งรวมภาพเขา้ดว้ยกนั
หลังจากการถา่ย ระหวา่งกําลังประมวลผลภาพ ขอ้ความ “buSY” จะปรากฏขึน้
ในชอ่งมองภาพและในแผง LCD และคณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพตอ่ไปไดจ้นกวา่
การประมวลผลภาพจะเสร็จสมบรูณ์

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการถา่ยภาพ <F> ถา่ยกลางคนืแบบมอืถอื
 ในการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช หากวตัถอุยูใ่กลก้บักลอ้งมากเกนิไป ภาพทีไ่ดก็้อาจ
ดสูวา่งจา้มาก (คา่แสงมากเกนิไป)

 ในการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช หากถา่ยภาพกลางคนืในทีแ่สงนอ้ย ภาพถา่ยก็อาจ
ปรับแนวไดไ้มถ่กูตอ้ง ซึง่อาจสง่ผลใหภ้าพเบลอ

 ในการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช หากแบบทีเ่ป็นบคุคลอยูใ่นตําแหน่งใกลก้บัฉากหลัง
ทีส่อ่งดว้ยแสงแฟลช ภาพถา่ยก็อาจปรับแนวไดไ้มถ่กูตอ้ง ซึง่อาจสง่ผลใหภ้าพ
เบลอ และยังอาจเกดิเงาทีไ่มเ่ป็นธรรมชาตแิละสทีีไ่มเ่หมาะสมอกีดว้ย

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

• เมือ่ใช ้Speedlite ทีจํ่าเป็นตอ้งมกีารตัง้คา่การครอบคลมุแสงแฟลชดว้ยตนเอง 
ปรับหวัแฟลชใหไ้ดตํ้าแหน่งปกติ

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการถา่ยภาพ <G> ควบคมุแสงพืน้หลงั HDR
 โปรดทราบวา่ภาพอาจไมป่ระมวลผลดว้ยระดับสทีีเ่รยีบเนียน และอาจดผูดิปกติ
หรอืมจีุดรบกวนทีเ่ห็นไดช้ดัเจน

 ควบคมุแสงพืน้หลงั HDR อาจไมส่ามารถทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเทา่ทีค่วร
ในฉากทีม่กีารยอ้นแสงมากเกนิไปหรอืฉากทีม่คีวามเปรยีบตา่งสงู

 เมือ่ถ่ายภาพวตัถทุีม่คีวามสวา่งเพยีงพอตามสภาพทีป่รากฏ ตวัอยา่งเชน่ สําหรับ
ฉากสวา่งโดยท่ัวไป ภาพถา่ยอาจดไูมเ่ป็นธรรมชาต ิเนือ่งจากการใชเ้อฟเฟค HDR
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ในโหมด <v> (ฟิลเตอรส์รา้งสรรค)์ คณุสามารถใชล้กูเลน่ฟิลเตอรแ์บบใด
แบบหนึง่ในสบิแบบ (ภาพหยาบ ขาว/ดํา*, ซอฟตโ์ฟกสั*, เอฟเฟคเลนส์
ตาปลา*, ลกูเลน่ภาพสน้ํีา*, ลกูเลน่กลอ้งของเลน่*, เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม*, 
ศลิปะมาตรฐาน HDR, ศลิปะ สสีดใส HDR, ศลิปะ คมเขม้ HDR และ ศลิปะ 
ลายนูน HDR) สําหรับใชใ้นการถา่ยภาพได ้เมือ่ตัง้คา่กลอ้งไวเ้พือ่การถา่ยภาพ
แบบ Live View คณุสามารถดลูกูเลน่ในหนา้จอไดก้อ่นทีค่ณุจะเริม่ถา่ยภาพ 
กลอ้งจะบันทกึเฉพาะภาพทีใ่ชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรคเ์ทา่นัน้
สําหรับลกูเลน่ทีม่เีครือ่งหมายดอกจัน คณุยังสามารถถา่ยภาพไดโ้ดยไมต่อ้งเลอืกฟิลเตอร์
สรา้งสรรค ์จากนัน้ปรับใชล้กูเลน่ในภายหลังแลว้บันทกึเป็นภาพใหม ่(น.392)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<v>

2 แสดงภาพแบบ Live View
 กดปุ่ ม <A> เพือ่แสดงภาพแบบ Live 

View

3 เลอืก [ฟิลเตอรส์รา้งสรรค]์ ดว้ยการ
ควบคมุทนัใจ
 กดปุ่ ม <Q> (7)
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืก [G] ทาง
ดา้นซา้ยบนของหนา้จอ จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

v การถา่ยภาพโดยใชล้กูเลน่ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์

หากคณุไมต่อ้งการใหภ้าพแบบ Live View ปรากฏขึน้ในขณะกําลังตัง้คา่ฟังกช์ัน่ ให ้
กดปุ่ ม <Q> หลงัจากผ่านขัน้ตอนที ่1 แลว้เลอืก [เลอืกฟิลเตอร]์
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4 เลอืกโหมดถา่ยภาพ
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกโหมดถา่ย
ภาพ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 กลอ้งจะแสดงภาพดว้ยลกูเลน่ของฟิลเตอร์
ทีใ่ช ้

โหมดถา่ยภาพทีใ่ชง้านไดใ้นโหมด v

5 ปรบัลกูเลน่
 กดปุ่ ม <Q> และเลอืกไอคอนดา้นลา่ง 

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

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

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

โหมดถา่ยภาพ หนา้ โหมดถา่ยภาพ หนา้
G ภาพหยาบ ขาว/ดํา น.113 c เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม น.114

W ซอฟตโ์ฟกสั น.113 A ศลิปะมาตรฐาน HDR น.114

X เอฟเฟคเลนสต์าปลา น.113 B ศลิปะ สสีดใส HDR น.114

Z ลกูเลน่ภาพสน้ํีา น.114 C ศลิปะ คมเขม้ HDR น.115

H ลกูเลน่กลอ้งของเลน่ น.114 D ศลิปะ ลายนูน HDR น.115
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 G ภาพหยาบ ขาว/ดาํ
สรา้งภาพหยาบสขีาวดํา คณุสามารถเปลีย่นแปลงเอฟเฟคสขีาวดําโดยปรับ
ความเปรยีบตา่ง

 W ซอฟตโ์ฟกสั
ใหภ้าพดนุู่มนวล คณุสามารถเปลีย่นแปลงระดับความนุ่มนวลโดยปรับความ
เบลอ

 X เอฟเฟคเลนสต์าปลา
ใชเ้อฟเฟคของเลนสต์าปลา ภาพจะไดรั้บการบดิเบอืนทรงกระบอก
บรเิวณทีไ่ดรั้บการตัดแตง่ไปตามขอบของภาพจะเปลีย่นไป โดยขึน้อยูก่บั
ระดับของลกูเลน่ฟิลเตอรน์ี ้และเนือ่งจากฟิลเตอรน์ีจ้ะขยายสว่นกลางของ
ภาพ ความละเอยีดทีบ่รเิวณกลางภาพอาจลดลง โดยขึน้อยูก่บัจํานวนพกิเซล
ทีใ่ชบ้ันทกึภาพ โปรดตรวจสอบภาพบนหนา้จอขณะทีต่ัง้คา่ฟิลเตอรน์ี ้จดุ
โฟกสัอตัโนมัตจิะคงไวท้ีก่ ึง่กลาง

ลกัษณะของฟิลเตอรส์รา้งสรรค์

 คณุไมส่ามารถเลอืก 1+73 หรอื 1 ได ้หากตัง้คา่เป็น 1+73 หรอื 
1 กลอ้งจะบนัทกึภาพดว้ยคณุภาพแบบ 73

 เมือ่ตัง้คา่ <G>, <W>, <X>, <Z>, <H> หรอื <c> ไว ้คณุจะไม่
สามารถตัง้คา่การถา่ยภาพตอ่เนื่องได ้

 กลอ้งจะไมเ่พิม่ขอ้มลูการลบภาพฝุ่ น (น.341) ลงในภาพทีถ่า่ยโดยใชเ้อฟเฟค
เลนสต์าปลา

 <c> ตัง้คา่เริม่ตน้เป็น <b> (ปิดแฟลช) พยายามป้องกนักลอ้งสัน่ในขณะ
การถ่ายภาพในสภาวะแสงนอ้ย

ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View
 ในการใชฟิ้ลเตอรภ์าพหยาบ ขาว/ดํา ลกูเลน่ภาพหยาบทีป่รากฏอยูใ่นจอ LCD จะ
แตกตา่งจากลกูเลน่ภาพหยาบทีบ่ันทกึไวใ้นภาพ

 ในการใชฟิ้ลเตอรซ์อฟตโ์ฟกสัและเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม ลกูเลน่ความเบลอทีป่รากฏ
อยูใ่นจอ LCD อาจจะแตกตา่งจากลกูเลน่ความเบลอทีบ่ันทกึไวใ้นภาพ

 ฮสิโตแกรมจะไมแ่สดงขึน้
 การดภูาพแบบขยายไมส่ามารถทําได ้
 ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุสามารถตัง้คา่ฟิลเตอรส์รา้งสรรคบ์างอยา่งไดด้ว้ย
การควบคมุทันใจ (น.251)
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 Z ลกูเลน่ภาพสนํีา้
ทําใหภ้าพถา่ยดเูหมอืนภาพวาดสน้ํีาทีม่สีสีนันุ่มนวล คณุสามารถควบคมุ
ความทบึของสไีดโ้ดยการปรับลกูเลน่ฟิลเตอร ์โปรดทราบวา่ฉากกลางคนื
หรอืฉากทีม่ดือาจไมป่ระมวลผลดว้ยระดับสทีีเ่รยีบเนยีน และอาจดไูมป่กติ
หรอืมน๊ีอยสท์ีเ่ห็นไดช้ดั

 H ลกูเลน่กลอ้งของเลน่
ทําใหม้มุภาพมดืและปรับใชโ้ทนสเีฉพาะทําใหภ้าพดเูหมอืนกบัภาพทีถ่า่ย
ดว้ยกลอ้งของเลน่ คณุสามารถเปลีย่นแปลงสเีพีย้นไดโ้ดยการปรับโทนสี

 c เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม
สรา้งเอฟเฟคฉากจําลอง
หากคณุตอ้งการใหก้ลางภาพดคูมชดั ใหถ้า่ยภาพโดยไมต่อ้งเปลีย่นการตัง้คา่ใดๆ
สําหรับการยา้ยพืน้ทีท่ีจ่ะใหด้คูมชดั (กรอบเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม) ในการถา่ย
ภาพแบบ Live View โปรดด ู“การปรับเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม” (น.116) วธิโีฟกสั
อัตโนมตัจิะเป็น Live AF จดุเดยีว แนะนําใหว้างตําแหน่งกรอบเอฟเฟคกลอ้ง
รเูข็มไวเ้หนอืจดุโฟกสัอัตโนมตักิอ่นถา่ยภาพ
ระหวา่งการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ ใหเ้ล็งจดุโฟกัสอตัโนมัตจิดุกลาง
ไปยังวัตถแุลว้ถา่ยภาพ

A ศลิปะมาตรฐาน HDR
บรเิวณสวา่งและบรเิวณเงาทีทํ่าใหภ้าพขาดรายละเอยีดจะลดลง ความเปรยีบ
ตา่งตํา่และการไลร่ะดับสทีีแ่บนจะใหล้ักษณะภาพทีค่ลา้ยภาพวาด เคา้โครง
ของวตัถจุะมขีอบสวา่ง (หรอืมดื)

B ศลิปะ สสีดใส HDR
สจีะอิม่ตัวมากกวา่ [ศลิปะมาตรฐาน HDR] และมคีวามเปรยีบตา่งตํา่และ
การไลร่ะดับสทีีแ่บนจะใหล้กูเลน่ทีเ่ป็นศลิปะกราฟิก

สําหรับ <A> <B> <C> <D> บรเิวณสวา่งและบรเิวณมดืทีทํ่าใหภ้าพ
ขาดรายละเอยีดจะลดลงเป็นโทนสทีีม่ชีว่งไดนามกิสงู แมว้า่จะเป็นฉากทีม่คีวาม
เปรยีบตา่งสงู ในแตล่ะคร ัง้กลอ้งจะถา่ยภาพอยา่งตอ่เนือ่งสามภาพดว้ยคา่แสง
ทีแ่ตกตา่งกนัและรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นภาพเดยีว โปรดดขูอ้ควรระวงัใน หนา้ 115
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C ศลิปะ คมเขม้ HDR
สจีะมคีวามอิม่ตัวมากทีส่ดุ ทําใหว้ตัถดุนููนและภาพดเูหมอืนภาพวาดสน้ํีามัน

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

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

 หากคณุถา่ยภาพวตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นที ่การเคลือ่นทีข่องวตัถอุาจทิง้รอ่งรอยไว ้
หรอืพืน้ทีโ่ดยรอบวัตถุนัน้อาจมดืลง

 การปรับแนวภาพอาจทํางานอยา่งไมส่มบรูณ์กบัลวดลายทีเ่ป็นแบบแผน (ตาราง
ริว้ ฯลฯ) เรยีบแบน หรอืภาพโทนสเีดยีว หรอืภาพทีค่ลาดแนวอยา่งเห็นไดช้ดั
เนื่องจากการสัน่ของกลอ้ง

 หากคณุใชม้อืถอืกลอ้ง พยายามอยา่ใหก้ลอ้งสัน่เมือ่ถา่ยภาพ
 กลอ้งอาจไมส่ามารถสรา้งการไลร่ะดบัสขีองทอ้งฟ้าหรอืผนังสขีาวใหมอ่ยา่ง
ถกูตอ้งได ้คา่แสงทีไ่มส่มํา่เสมอ สผีดิเพีย้น หรอืจุดรบกวนอาจปรากฏขึน้

 การถ่ายภาพใตแ้สงไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอืไฟ LED อาจสง่ผลใหบ้รเิวณทีโ่ดน
แสงไฟเกดิการแสดงสทีีไ่มเ่ป็นธรรมชาติ

 การบันทกึภาพลงในการด์จะใชเ้วลาสกัพัก เนื่องจากจะตอ้งรวมภาพเขา้ดว้ยกนั
หลังจากการถา่ย ระหวา่งกําลังประมวลผลภาพ ขอ้ความ “buSY” จะปรากฏขึน้
ในชอ่งมองภาพและในแผง LCD และคณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพตอ่ไปไดจ้นกวา่
การประมวลผลภาพจะเสร็จสมบรูณ์

 ไมส่ามารถใชง้านการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชได ้ในสภาวะแสงนอ้ย แสงไฟชว่ย
ปรับโฟกสัอาจจะปลอ่ยออกมา (น.127)
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1 เลือ่นจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
 เลือ่นจดุโฟกัสอตัโนมัตไิปยังตําแหน่งที่
คณุตอ้งการโฟกสั

 หากจดุโฟกัสอตัโนมัตไิมอ่ยูใ่นการ
ครอบคลมุของกรอบเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม
โดยสมบรูณ ์ไอคอน [r] ทางดา้นลา่งขวา
ของหนา้จอจะกะพรบิ ในขัน้ตอนถัดไป 
ใหป้รับตําแหน่งกรอบเอฟเฟคกลอ้งรูเข็ม
เพือ่ใหค้รอบคลมุจดุโฟกสัอตัโนมัติ

2 เลือ่นกรอบเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม
 กดปุ่ ม <u> (หรอืแตะไอคอน [r] ทาง
ดา้นลา่งขวาของหนา้จอ) กรอบเอฟเฟค
กลอ้งรเูข็มจะเปลีย่นเป็นสสีม้และสามารถ
เลือ่นได ้

 กดปุ่ ม <B> (หรอืแตะไอคอน [T] 
ทางดา้นลา่งซา้ยของหนา้จอ) เพือ่สลับ
ทศิทางของกรอบเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม
ระหวา่งแนวตัง้และแนวนอน

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ตัง้คา่ตําแหน่งกรอบ
เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม

 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลือ่นจดุโฟกัสอตัโนมัตหิรอืกรอบ
เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม กดปุ่ ม <L> เพือ่ให ้
จดุโฟกสัอตัโนมัตหิรอืกรอบเอฟเฟคกลอ้ง
รเูข็มกลับไปตรงกลางหนา้จอ

3 ถา่ยภาพ

การปรบัเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม
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ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน ใหก้ดปุ่ ม <Q> เพือ่แสดงหนา้จอควบคมุทันใจ 
คณุสามารถตัง้คา่รายการทีแ่สดงอยูใ่นตารางในหนา้ 118-119 ได ้

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปทีโ่หมดถา่ยภาพ
พืน้ฐาน

2 กดปุ่ ม <Q> (7)
 หนา้จอควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้

3 ต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ทีต่อ้งการ
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลอืกฟังกช์ัน่ (ขัน้ตอนนีไ้มม่คีวาม
จําเป็นในโหมด 7)

 การตัง้คา่ของฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกและคําแนะนํา
คณุสมบัต ิ(น.63) จะปรากฏขึน้

 หมนุปุ่ ม <6> หรอื <5> เพือ่ปรับ
เปลีย่นการตัง้คา่

 คณุยงัสามารถเลอืกไดจ้ากรายการโดยการ
เลอืกฟังกช์ัน่ แลว้กดปุ่ ม <0>

 เมือ่ตัง้คา่ [s: หนา้จอถา่ยภาพ: มคีาํแนะนํา] ไว ้หนา้จอดังเชน่ตัวอยา่ง
ตอ่ไปนีก็้จะปรากฏขึน้

Q การควบคมุทนัใจ

ตัวอยา่ง: <C>

ตัวอยา่ง: <C>
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ฟงักช์ ัน่ทีส่ามารถต ัง้คา่ไดใ้นโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน
o: ตัง้คา่เริม่ตน้* k: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกได ้  : ไมส่ามารถเลอืกได ้

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

ฟงักช์ ัน่ A 7 C 2 3 4 5

โหมด
ขบัเคลือ่น 
(น.147)

u: ถา่ยภาพเดีย่ว o o o k o o k

o: ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วสงู k k k k k k o

i: ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ k k k o k k k

Q: 10 วนิาที k k k k k k k

l: 2 วนิาที k k k k k k k

q: ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง k k k k k k k

สอ่งแสง
ไฟแฟลช
ในตวักลอ้ง

a: แฟลชอตัโนมัติ o o o o

D: บงัคบัใชแ้ฟลช (ยงิไฟแฟลชทกุครัง้) k k k k

b: ปิดแฟลช k o k k o k o

ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ (น.94) k

เบลอฉากหลงั (น.92) k

ความสวา่ง (น.120) k k k k

ฟงักช์ ัน่
8

q C P x 6 F G

โหมด
ขบัเคลือ่น 
(น.147)

u: ถา่ยภาพเดีย่ว o k o o o o o

o: ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วสงู k o k k k k k

i: ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ k k k k k k k

Q: 10 วนิาที k k k k k k k

l: 2 วนิาที k k k k k k k

q: ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง k k k k k k k

สอ่งแสง
ไฟแฟลช
ในตวักลอ้ง

a: แฟลชอตัโนมัติ o o o

D: บงัคบัใชแ้ฟลช (ยงิไฟแฟลชทกุครัง้) k k k k

b: ปิดแฟลช k k o o o o

ความสวา่ง (น.120) k k k k k k

โทนส ี(น.104, 105) k k
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Q การควบคมุทนัใจ

o: ตัง้คา่เริม่ตน้* k: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกได ้  : ไมส่ามารถเลอืกได ้

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

ฟงักช์ ัน่
v

G W X Z H

โหมด
ขบัเคลือ่น 
(น.147)

u: ถา่ยภาพเดีย่ว o o o o o

o: ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วสงู

i: ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วตํา่

Q: 10 วนิาที k k k k k

l: 2 วนิาที k k k k k

q: ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง k k k k k

สอ่งแสง
ไฟแฟลช
ในตวักลอ้ง

a: แฟลชอตัโนมัติ o o o o o

D: บังคบัใชแ้ฟลช (ยงิไฟแฟลชทกุครัง้) k k k k k

b: ปิดแฟลช k k k k k

การปรับลกูเลน่ (น.111) k k k k k

ฟงักช์ ัน่
v

c A B C D

โหมด
ขบัเคลือ่น 
(น.147)

u: ถา่ยภาพเดีย่ว o o o o o

o: ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วสงู k k k k

i: ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ k k k k

Q: 10 วนิาที k k k k k

l: 2 วนิาที k k k k k

q: ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง k k k k k

สอ่งแสง
ไฟแฟลช
ในตวักลอ้ง

a: แฟลชอตัโนมัติ k

D: บังคบัใชแ้ฟลช (ยงิไฟแฟลชทกุครัง้) k

b: ปิดแฟลช o o o o o

การปรับลกูเลน่ (น.111)
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ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน เมือ่ตัง้คา่ไวเ้ป็นโหมดอืน่นอกเหนอืจาก <A>, 
<7>, <C>, <8: G> หรอื <v> คณุก็สามารถปรับความสวา่งใน
การถา่ยภาพได ้คณุสามารถปรับทัง้ความสวา่งและความมดืได ้3 ระดับโดย 0 
จะเป็นระดับปกติ

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<2>, <3>, 
<4>, <5> หรอื <8>
 ในกรณีทีต่ัง้คา่ <8> ไว ้ใหต้ัง้คา่เป็น 

<q>, <C>, <P>, <x>, <6> 
หรอื <F>

2 แสดงภาพแบบ Live View
 กดปุ่ ม <A> เพือ่แสดงภาพแบบ Live 

View (ยกเวน้ <x>)

3 เมือ่ใชง้านการควบคมุทนัใจ ใหเ้ลอืก
ความสวา่งทีต่อ้งการ
 กดปุ่ ม <Q> (7)
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืก [w
ความสวา่ง] จากนัน้กดปุ่ ม <Y> <Z> 
เพือ่เลอืกความสวา่งทีต่อ้งการ

 ภาพทีใ่ชก้ารปรับความสวา่งตามทีเ่ลอืกไว ้
กจ็ะปรากฏขึน้

4 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ
 หากตอ้งการกลับสูก่ารถา่ยภาพดว้ยชอ่งมองภาพ ใหก้ดปุ่ ม <A> 
เพือ่ออกจากการถา่ยภาพแบบ Live View จากนัน้กดปุ่ มชตัเตอรล์ง
จนสดุเพือ่ถา่ยภาพ

 หากเปลีย่นโหมดถา่ยภาพหรอืปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> 
การตัง้คา่จะกลับไปเป็น [0] (มาตรฐาน)

การปรบัความสวา่ง

หากคณุไมต่อ้งการใหภ้าพแบบ Live View ปรากฏขึน้ในขณะกําลงัตัง้คา่ฟังกช์ัน่ตา่งๆ 
ใหเ้ริม่การทํางานไดต้ัง้แตข่ัน้ตอนที ่3
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วธิทีีง่า่ยทีส่ดุในการเลน่ภาพไดอ้ธบิายไวด้า้นลา่งนี ้สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัวธิกีารเลน่ภาพ โปรดดหูนา้ 345

1 เลน่ดภูาพ
 กดปุ่ ม <x>
 ภาพสดุทา้ยทีถ่า่ยหรอืดจูะปรากฏขึน้

2 เลอืกภาพ
 หากตอ้งการดภูาพโดยเริม่จากภาพสดุทา้ย
ทีถ่า่ย ใหห้มนุปุ่ ม <5> ทวนเข็มนาฬกิา 
หากตอ้งการดภูาพโดยเริม่จากภาพแรก
ทีถ่า่ย ใหห้มนุปุ่ ม <5> ตามเข็มนาฬกิา

 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <B> การแสดง
ขอ้มลูจะเปลีย่นไป

x การเลน่ภาพ

ไมแ่สดงขอ้มลู การแสดงขอ้มูลพืน้ฐาน 

การแสดงขอ้มูลการถา่ยภาพ



x การเลน่ภาพ
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3 ออกจากการเลน่ภาพ
 กดปุ่ ม <x> เพือ่ออกจากการเลน่ภาพ
และกลับสูส่ถานะเตรยีมพรอ้มถา่ยภาพ

ในหนา้จอขอ้มลูการถา่ยภาพทีป่รากฏ (น.121) คณุกส็ามารถกดปุ่ ม <W> <X>
เพือ่เปลีย่นขอ้มลูการถา่ยภาพทีแ่สดงทางดา้นลา่งของหนา้จอดังตอ่ไปนีไ้ด ้
สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 386-387

การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ

ขอ้มลูแบบละเอยีด

เลนส ์/ ขอ้มลูฮสิโตแกรม

ขอ้มูลสมดุลแสงขาว

ขอ้มลูรปูแบบภาพ 1

ขอ้มูลแกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส์

พกิดัส ี/ ขอ้มูลลดจดุรบกวน

ขอ้มลูรปูแบบภาพ 2

 ขอ้มลูทีแ่สดงแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัโหมดถา่ยภาพและการตัง้คา่
 หากคณุใชอ้ปุกรณ์รับสญัญาณ GPS รุน่ GP-E2 เพือ่บนัทกึขอ้มลู GPS สําหรับ
ภาพหนา้จอ “ขอ้มลู GPS” จะปรากฏขึน้ดว้ยเชน่กนั
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3
การต ัง้คา่โฟกสัอตัโนมตั ิ

และโหมดขบัเคลือ่น
กลอ้งจะจัดเตรยีมจดุโฟกสัอตัโนมตัไิว ้
ในชอ่งมองภาพ เพือ่ใหก้ารถา่ยภาพ
โดยใชก้ารโฟกสัอตัโนมัตเิหมาะกบัวัตถุ
และฉากตา่งๆ

คณุยังสามารถเลอืกระบบการโฟกสัอัตโนมัตแิละโหมด
ขบัเคลือ่นใหเ้หมาะสมทีส่ดุกบัสภาพการถา่ยภาพและวัตถไุด ้

 สญัลักษณ์ O ดา้นบนขวาตรงหวัขอ้ของหนา้ หมายถงึฟังกช์ัน่
นัน้สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์(น.31)

 ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน กลอ้งจะตัง้คา่ระบบการโฟกัสอตัโนมัติ
ใหโ้ดยอตัโนมัติ

<AF> หมายถงึ Autofocus (การโฟกสัอตัโนมัต)ิ <MF> หมายถงึ 
Manual Focus (การโฟกสัดว้ยตนเอง)
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คณุสามารถเลอืกลักษณะการทํางานของ AF (โฟกสัอตัโนมตั)ิ ใหเ้หมาะกบั
สภาวะการถา่ยภาพหรอืวัตถ ุในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน กลอ้งจะตัง้คา่ระบบโฟกสั
อัตโนมตัทิีเ่หมาะสมทีส่ดุใหโ้ดยอตัโนมัตสํิาหรับโหมดถา่ยภาพแตล่ะโหมด

1 ปรบัสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของ
เลนสไ์ปที ่<AF>

2 หมนุปุ่ มโหมดไปทีโ่หมดถา่ยภาพ
สรา้งสรรค์

3 กดปุ่ ม <Zf>
 [การโฟกสัอตัโนมตั]ิ จะปรากฏขึน้

4 เลอืกระบบการโฟกสัอตัโนมตั ิ
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืกระบบ
การโฟกัสอตัโนมัตทิีต่อ้งการ จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

5 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 เล็งจุดโฟกสัอัตโนมัตไิปยังวัตถ ุและ
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ จากนัน้กลอ้ง
จะจับโฟกสัโดยอตัโนมัต ิดว้ยระบบ
การโฟกัสอตัโนมัตทิีเ่ลอืกไว ้

f: การปรบัเปลีย่นการทํางานของการโฟกสัอตัโนมตัNิ

ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุยงัสามารถกดปุ่ ม <p> เพือ่โฟกสัอัตโนมัติ
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f: การปรับเปลีย่นการทํางานของการโฟกสัอตัโนมัตNิ

เหมาะสําหรบัใชถ้า่ยภาพวตัถทุีอ่ยูน่ ิง่ เมือ่
คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กลอ้งจะทํา
การโฟกสัเพยีงคร ัง้เดยีว
 จดุโฟกสัอัตโนมัตทิีจั่บโฟกสัไดจ้ะแสดง
เป็นสแีดง และตัวแสดงการโฟกสั <o> 
ในชอ่งมองภาพจะสวา่งขึน้เชน่กนั

 เมือ่ใชโ้หมดวดัแสงประเมนิทัง้ภาพ กลอ้ง
จะปรับการตัง้คา่การเปิดรับแสงใหใ้นเวลา
เดยีวกบัทีจั่บโฟกสัได ้

 ในขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่คา้งไว ้โฟกัสจะถกูล็อค จากนัน้คณุ
สามารถจัดองคป์ระกอบภาพใหมไ่ดต้ามตอ้งการ

AF คร ัง้เดยีวสาํหรบัวตัถทุ ีอ่ยูน่ ิง่

ตัวแสดงการโฟกัส
จดุโฟกัสอัตโนมัติ

 หากกลอ้งไมส่ามารถจับโฟกสัได ้ตวัแสดงการโฟกสั <o> ในชอ่งมองภาพ
จะกะพรบิ หากเป็นเชน่นี ้จะถา่ยภาพไมไ่ดแ้มจ้ะกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุก็ตาม 
ใหจั้ดองคป์ระกอบภาพใหม ่หรอืด ู“วตัถทุีย่ากตอ่การโฟกสั” (น.145) แลว้ลอง
โฟกสัอกีครัง้

 หากตัง้คา่ [53: เสยีงเตอืน] เป็น [ปิด] เสยีงเตอืนจะไมด่งัขึน้ เมือ่จับโฟกสัได ้
 หลังจากจับโฟกสัไดโ้ดยใช ้AF ครัง้เดยีว คณุสามารถล็อคโฟกสัใหอ้ยูท่ีว่ัตถ ุ
และจัดองคป์ระกอบภาพใหมไ่ด ้ซึง่เรยีกวา่ “การล็อคโฟกสั” จะมปีระโยชน์
เมือ่คณุตอ้งการโฟกสัไปยังวตัถบุรเิวณขอบภาพทีไ่มค่รอบคลมุดว้ยกรอบพืน้ที่
โฟกสัอัตโนมัติ

 เมือ่ใชเ้ลนสท์ีม่รีะบบโฟกสัดว้ยตนเองแบบอเิล็กทรอนกิส ์โปรดดหูนา้ 128



f: การปรับเปลีย่นการทํางานของการโฟกัสอัตโนมตัNิ
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ระบบการโฟกสัอตัโนมตันิีเ้หมาะสําหรบัใชถ้า่ยภาพวตัถทุีก่าํลงัเคลือ่นที ่
ซึง่ทําใหร้ะยะโฟกสัเปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา ในขณะทีค่ณุกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่คา้งไว ้กลอ้งจะจบัโฟกสัไปทีว่ตัถอุยา่งตอ่เนือ่ง
 กลอ้งจะกําหนดคา่การเปิดรับแสงในชว่งเวลาทีถ่า่ยภาพ
 เมือ่ตัง้คา่โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัต ิ(น.129) เป็นโฟกสัอตัโนมัตแิบบ
เลอืกอตัโนมตั ิการตดิตามการโฟกสัจะทํางานอยา่งตอ่เนือ่งตราบใดทีก่รอบ
พืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตยัิงครอบคลมุภาพวัตถอุยู่

AI Focus AF จะปรบัเปลีย่นการทํางานของระบบการโฟกสัอตัโนมตัจิาก 
AF คร ัง้เดยีว ไปเป็น AI Servo AF โดยอตัโนมตั ิหากวตัถทุ ีอ่ยูน่ ิง่เร ิม่
เคลือ่นที่
 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 ้และตวัแสดงการ
โฟกสั <o> ในชอ่งมองภาพก็จะไมส่วา่งขึน้เชน่กนั

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

ตามคา่เริม่ตน้ จดุโฟกัสอตัโนมัตจิะสวา่งขึน้เป็นสแีดงเมือ่จับโฟกสัไดใ้นสภาวะ
แสงนอ้ยหรอืวัตถมุสีเีขม้ ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุสามารถตัง้คา่ใหจ้ดุ
โฟกสัอตัโนมัตสิวา่งขึน้เป็นสแีดงหรอืไมส่วา่งเมือ่จับโฟกสัได ้(น.406)

ภายใตส้ภาวะแสงนอ้ย เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ แฟลชในตัวกลอ้ง
อาจยงิแสงออกมาในชว่งเวลาสัน้ๆ ซึง่จะสอ่งสวา่งวัตถเุพือ่ชว่ยในการโฟกสั
อัตโนมตัิ

จดุโฟกสัอตัโนมตัสิวา่งขึน้เป็นสแีดง

แสงไฟชว่ยปรบัโฟกสัดว้ยแฟลชในตวักลอ้ง

 แฟลชในตวักลอ้งจะไมป่ลอ่ยแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัออกมาในโหมด <7>, 
<3>, <5> หรอื <8: C> หรอืเมือ่ตัง้คา่ [สอ่งแสงไฟแฟลชใน
ตวักลอ้ง] เป็น <b> ในโหมด <A>, <C>, <2>, <4>, <8: 
qPF> หรอื <v: GWXZHc>

 กลอ้งจะไมส่อ่งแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัออกมา เมือ่ใชง้าน AI Servo AF
 แฟลชในตวักลอ้งทําใหเ้กดิเสยีงเมือ่ยงิแสงอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ถอืเป็นเรือ่งปกติ
และไมใ่ชก่ารทํางานผดิปกตแิตอ่ยา่งใด

 ชว่งทีม่ปีระสทิธภิาพของแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัทีป่ลอ่ยออกมาโดยแฟลชใน
ตวักลอ้งมรีะยะประมาณ 4 เมตร / 13.1 ฟตุ

 ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์เมือ่คณุยกแฟลชในตัวกลอ้งดว้ยปุ่ ม <D> แสง
ไฟชว่ยปรับโฟกสัจะปลอ่ยออกมาเมือ่จําเป็น ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตัง้คา่สําหรับ 
[5: เปิดแสงไฟชว่ยปรบัโฟกสั] ในสว่น [54: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)] 
กลอ้งจะไมส่อ่งแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัออกมา (น.404)



f: การปรับเปลีย่นการทํางานของการโฟกัสอัตโนมตัNิ

128

เมือ่ใชเ้ลนส ์USM และ STM ทีม่รีะบบโฟกัสดว้ยตนเองแบบอเิล็กทรอนกิส์
ดังตอ่ไปนี ้คณุก็สามารถตัง้คา่วา่จะใชห้รอืไมใ่ชก้ารโฟกสัดว้ยตนเองแบบ
อเิล็กทรอนกิสใ์นโหมด AF ครัง้เดยีวได ้กลอ้งจะไดรั้บการตัง้คา่เริม่ตน้ไวท้ี ่
[ใชง้านไมไ่ด ้หลงัปรบั AF คร ัง้เดยีว]

* ณ วนัทีผ่ลติภณัฑเ์ริม่วางจําหน่าย

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

2 ปรบัการต ัง้คา่ทีต่อ้งการ
 เลอืกการตัง้คา่ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ใชง้านไมไ่ด ้หลงัปรบั AF คร ัง้เดยีว
การปรับโฟกสัดว้ยตนเอง หลังจากปิดใชง้านระบบการโฟกสัอัตโนมัติ

 ใชง้านได ้หลงัปรบั AF คร ัง้เดยีว
คณุสามารถปรับโฟกสัดว้ยตนเองหลังจากใชง้านระบบการโฟกสัอัตโนมัตไิด ้
หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่คา้งไว ้

3 การต ัง้คา่ MF อเิล็กทรอนกิสส์าํหรบัเลนส์

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM EF300mm f/2.8L USM EF1200mm f/5.6L USM

EF50mm f/1.0L USM EF400mm f/2.8L USM EF28-80mm f/2.8-4L USM

EF85mm f/1.2L USM EF400mm f/2.8L II USM EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM

EF85mm f/1.2L II USM EF500mm f/4.5L USM

EF200mm f/1.8L USM EF600mm f/4L USM

EF-S24mm f/2.8 STM EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM EF40mm f/2.8 STM

EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM EF50mm f/1.8 STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM
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กลอ้งมจีดุโฟกสั 45 จดุ สําหรับการโฟกสัอตัโนมัต ิคณุสามารถเลอืกโหมด
เลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตแิละจดุโฟกสัอตัโนมตัทิีเ่หมาะกบัฉากหรอืวัตถุ

คณุสามารถระบโุหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัตหินึง่ในสีโ่หมด สําหรับขัน้ตอน
การเลอืก โปรดดหูนา้ถัดไป

E: โฟกสัอตัโนมตัจิดุเดยีว 
(เลอืกดว้ยตนเอง)

เลอืกจุดโฟกสัอัตโนมัตหินึง่จดุเพือ่โฟกสั

F: โฟกสัอตัโนมตัแิบบโซน 
(เลอืกโซนดว้ยตนเอง)

กลอ้งจะใชโ้ซนการโฟกสัโซนใดโซนหนึง่ใน
เกา้โซน เพือ่จับโฟกสั

G: โฟกสัอตัโนมตัโิซนกวา้ง 
(เลอืกโซนดว้ยตนเอง)

กลอ้งจะใชโ้ซนการโฟกสัโซนใดโซนหนึง่ใน
สามโซน (ซา้ย กลาง และขวา) เพือ่จับโฟกสั

H: โฟกสัอตัโนมตัแิบบเลอืก
อตัโนมตั ิ

กลอ้งจะใชก้รอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัต ิ(พืน้ที่
โฟกสัอัตโนมัตทัิง้หมด) เพือ่จับโฟกสั

S การเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัแิละจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ

โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ

จํานวนจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ด ้รปูแบบของจดุโฟกสัอตัโนมตั ิกรอบพืน้ที่
โฟกสัอตัโนมตั ิฯลฯ จะแตกตา่งกนัโดยขึน้อยูก่บัเลนสท์ีใ่ช ้สําหรบัรายละเอยีด
โปรดด ู“เลนสแ์ละจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ด”้ ในหนา้ 137
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1 กดปุ่ ม <S> หรอื <B> (9)
 มองผา่นชอ่งมองภาพและกดปุ่ ม <S> 
หรอื <B>

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

การเลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ

 ในโหมด <8: x> และ <v: Xc> คณุไมส่ามารถเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสั
อตัโนมัตไิด ้กลอ้งจะนําโฟกสัอัตโนมัตจิุดเดยีว (คงไวท้ีก่ ึง่กลาง) มาใชใ้นการ
ถา่ยภาพ

 ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน หากคณุเปลีย่นโหมดถ่ายภาพหรอืปรับสวติซเ์ปิด/ปิด
กลอ้งไปที ่<2> การตัง้คา่จะกลับไปเป็นตัง้คา่เริม่ตน้

ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์หากตัง้คา่ [6: วธิเีลอืกพืน้ที ่AF] ในสว่น [54: ต ัง้คา่
ระบบสว่นตวั (C.Fn)] เป็น [1:S9ปุ่ มหมุนหลกั] คณุสามารถเลอืกโหมดเลอืก
พืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตไิดโ้ดยกดปุ่ ม <S> หรอื <B> จากนัน้หมนุปุ่ ม <6> 
(น.404)



131

S การเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตแิละจดุโฟกสัอตัโนมัติ

คณุสามารถเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมัตหิรอืโซนไดด้ว้ยตนเอง

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

 ในโหมดโฟกสัอตัโนมตัแิบบโซนหรอืโหมด
โฟกสัอัตโนมัตโิซนกวา้ง โซนทีเ่ลอืกจะ
แสดงขึน้

2 เลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
 คณุสามารถเลอืกจดุโฟกสัอัตโนมัตสํิาหรับ
ทศิทางแนวนอนไดโ้ดยการปรับปุ่ มหมนุ 
<6> หรอืทศิทางแนวตัง้โดยการปรับ
ปุ่ มหมนุ <5>

 หากกดปุ่ ม <0> กลอ้งจะเลอืกจดุโฟกสั
อตัโนมัตจิดุกลาง (หรอืโซนกลาง)

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

 คณุยังสามารถเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมัตหิรอื
โซนในทศิทางแนวนอนไดโ้ดยการปรับปุ่ ม 
<Y> <Z> หรอืในทศิทางแนวตัง้โดย
การปรับปุ่ ม <W> <X>

การเลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตัดิว้ยตนเอง

<6>

<5>

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

 เมือ่คณุกดปุ่ ม <S> หรอื <B> แผง LCD จะแสดงดังตอ่ไปนี:้
• โฟกสัอตัโนมัตแิบบโซน โฟกสัอตัโนมัตโิซนกวา้ง และโฟกสัอตัโนมัตแิบบ
เลอืกอัตโนมัต:ิ M AF

• โฟกสัอตัโนมัตจิุดเดยีว: SEL N (กึง่กลาง)/SEL AF (นอกจุดกึง่กลาง)
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การกดปุ่ ม <S> หรอื <B> จะทําใหจ้ดุโฟกสัอัตโนมัตแิบบกากบาทสําหรับ
การโฟกสัอัตโนมตัทิีม่คีวามแมน่ยําสงูสวา่งขึน้ จดุโฟกสัอตัโนมตัทิีก่ะพรบิ จะไว
ตามเสน้แนวนอนหรอืเสน้แนวตัง้ สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 136-140

การแสดงจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
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เลอืกจดุโฟกสัอตัโนมัตหินึง่จดุ <S> ทีจ่ะใชสํ้าหรับ
การโฟกสั

พืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตแิบง่ออกเป็นเกา้โซนสําหรับการโฟกสั เนือ่งจากกลอ้งจะใช ้
จดุโฟกสัอตัโนมตัทิกุจดุในโซนทีเ่ลอืกสําหรับการเลอืกโฟกัสอตัโนมัตแิบบ
อัตโนมตั ิจงึสง่ผลใหก้ารตดิตามวัตถเุหนอืกวา่โฟกัสอตัโนมัตจิดุเดยีว และยังใช ้
ไดผ้ลดกีบัวตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นทีอ่กีดว้ย
อยา่งไรก็ตาม การโฟกัสไปยังเป้าหมายทีเ่จาะจงอาจทําไดย้ากกวา่ เนือ่งจาก
คอ่นขา้งเนน้โฟกสัไปยังวัตถทุีใ่กลท้ีส่ดุ
จดุโฟกสัอตัโนมตัทิีจั่บโฟกัสไดจ้ะแสดงเป็น <S>

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

โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิ

S โฟกสัอตัโนมตัจิดุเดยีว (เลอืกดว้ยตนเอง)

m โฟกสัอตัโนมตัแิบบโซน (เลอืกโซนดว้ยตนเอง)

n โฟกสัอตัโนมตัโิซนกวา้ง (เลอืกโซนดว้ยตนเอง)
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กลอ้งจะใชก้รอบพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัต ิ(พืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตทัิง้หมด) เพือ่จับ
โฟกสั จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีจั่บโฟกสัไดจ้ะแสดงเป็น <S>

เมือ่ใช ้AF ครัง้เดยีว การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
จะแสดงจดุโฟกสัอัตโนมัต ิ<S> ทีจั่บโฟกสัได ้หาก
จดุโฟกสัอตัโนมัตหิลายจุดแสดงขึน้ หมายความวา่
จดุเหลา่นัน้ทัง้หมดจับโฟกัสได ้โหมดนีค้อ่นขา้งเนน้
โฟกสัไปยังวตัถทุีใ่กลท้ีส่ดุ

เมือ่ใช ้AI Servo AF กลอ้งจะใชจ้ดุโฟกัสอตัโนมัตทิี่
เลอืกเอง (น.131) <S> เป็นอันดับแรก เพือ่จับโฟกสั 
จดุโฟกสัอตัโนมัตทิีจั่บโฟกัสไดจ้ะแสดงเป็น <S>

o โฟกสัอตัโนมตัแิบบเลอืกอตัโนมตั ิ

 เมือ่ตัง้คา่โหมด AI Servo AF ใหก้ารโฟกสัอตัโนมัตแิบบโซน โฟกสัอัตโนมัติ
โซนกวา้ง หรอืโฟกสัแบบเลอืกอัตโนมัต ิจดุโฟกสัอตัโนมัตทิีใ่ชง้าน <S> จะ
ปรับเปลีย่นอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ตดิตามวตัถ ุอยา่งไรก็ตาม ในบางสภาพการถา่ยภาพ
(เชน่ เมือ่วตัถมุขีนาดเล็ก) อาจไมส่ามารถตดิตามวตัถไุด ้

 หากใชจุ้ดโฟกสัอัตโนมัตบิรเิวณขอบภาพ เลนสม์มุกวา้งหรอืเลนสถ์่ายภาพไกล 
การจับโฟกสัอาจทําไดย้ากเมือ่ใชแ้สงไฟชว่ยปรับโฟกสัของ Speedlite ภายนอก
สําหรับ EOS โดยเฉพาะ ในกรณีนี้ ใหใ้ชจุ้ดโฟกสัอัตโนมัตจิุดกลางหรอืจุดโฟกสั
อตัโนมัตทิีใ่กลเ้ขา้มาตรงกลาง

 เมือ่จุดโฟกสัสวา่งขึน้ บางสว่นหรอืทัง้ชอ่งมองภาพอาจสวา่งเป็นสแีดง นีเ่ป็น
ลกัษณะของการแสดงจุดโฟกสั

 ในทีอ่ณุหภมูตํิา่ การแสดงผลของจุดโฟกสัอาจยากตอ่การมองเห็น นี่เป็นลักษณะ
ของการแสดงจุดโฟกสั นอกจากนี้ การตอบสนองการตดิตามอาจชา้ลง
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โฟกสัอตัโนมตัโิดยใชก้ารตดิตามสี
โดยคา่เริม่ตน้ กลอ้งจะดําเนนิการโฟกสัอตัโนมตัดิว้ยการตดิตามสี
แตใ่นโหมด <3>, <4>, <8: Px6F> และ <v: Xc> กลอ้งจะไม่
โฟกสัอตัโนมตัติามการตดิตามส ีเมือ่ตัง้คา่โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตเิป็นโฟกสั
อัตโนมัตแิบบโซน โฟกสัอตัโนมัตโิซนกวา้ง หรอืเลอืกโฟกสัอตัโนมัตแิบบอัตโนมัต ิ
กลอ้งจะจับโฟกสัในลกัษณะตอ่ไปนี:้
 ในโหมด AF คร ัง้เดยีว
การโฟกสัไปยงับคุคลทีอ่ยูน่ิง่ในพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตทํิาไดง้า่ยขึน้

 ในโหมด AI Servo AF
การโฟกสัไปยงับคุคลในพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตทํิาไดง้า่ยขึน้ หากไมส่ามารถตรวจพบ
โทนสผีวิ กลอ้งจะจับโฟกสัไปทีว่ตัถซุ ึง่อยูใ่กลท้ีส่ดุ เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ กลอ้งจะ
เลอืกจดุโฟกสัอตัโนมัตใิหโ้ดยอตัโนมัต ิเพือ่ทีก่ลอ้งจะโฟกสัอยา่งตอ่เนื่องไปยังสี
ของบรเิวณแรกสดุทีจั่บโฟกสัได ้

* ใน [7: เลอืกจดุ AF อตัโนมตั:ิ ตดิตามส]ี ภายใต ้[54: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)] 
คณุสามารถตัง้คา่วา่จะโฟกสัอตัโนมตัโิดยการตดิตามสหีรอืไม ่หากตัง้คา่เป็น 
[1:ไมใ่ชง้าน] กลอ้งจะจับโฟกสัตามขอ้มลูการโฟกสัอัตโนมัตเิทา่นัน้ (น.405)
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เซนเซอรโ์ฟกสัอตัโนมัตขิองกลอ้งม ี45 จดุ ภาพประกอบดา้นลา่งแสดงใหเ้ห็น
รปูแบบของเซนเซอรโ์ฟกสัอตัโนมัตทิีส่อดคลอ้งกบัแตล่ะจุดโฟกสัอัตโนมัต ิ
เมือ่ใชเ้ลนสท์ีม่คีา่รรัูบแสงสงูสดุ f/2.8 หรอืกวา้งกวา่ การโฟกัสอตัโนมัตดิว้ย
ความแมน่ยําสงูสามารถทําไดท้ีต่รงกลางชอ่งมองภาพ

เซนเซอรโ์ฟกสัอตัโนมตั ิ

เซนเซอรโ์ฟกสันีไ้ดร้ับการปรับใหเ้หมาะกบัการโฟกสัทีม่คีวาม
แมน่ยําสงูขึน้สําหรับเลนสท์ีม่คีา่รรัูบแสงสงูสดุ f/2.8 หรอืกวา้งกวา่
รปูแบบกากบาทแนวทแยงชว่ยใหส้ามารถโฟกสัไปยงัวตัถทุีอ่าจ
ยากตอ่การโฟกสัไดส้ะดวกขึน้ ซึง่จะกําหนดไวท้ีจุ่ดโฟกสัอตัโนมัติ
จุดกลาง

เซนเซอรโ์ฟกสัเหลา่นีไ้ดร้ับการปรับใหเ้หมาะสําหรับเลนสท์ีม่ี
คา่รรูับแสงสงูสดุ f/5.6 หรอืกวา้งกวา่ (และเลนสบ์างชนดิทีร่องรับ 
f/8) เนือ่งจากมรีปูแบบแนวนอน จงึสามารถตรวจจับเสน้แนวตัง้ 
ซึง่ครอบคลมุจุดโฟกสัอตัโนมัตทิัง้หมด 45 จุด

เซนเซอรโ์ฟกสัเหลา่นีไ้ดร้ับการปรับใหเ้หมาะสําหรับเลนสท์ีม่ี
คา่รรูับแสงสงูสดุ f/5.6 หรอืกวา้งกวา่ (และเลนสบ์างชนดิทีร่องรับ 
f/8) เนือ่งจากมรีปูแบบแนวตัง้ จงึสามารถตรวจจับเสน้แนวนอน 
ซึง่ครอบคลมุจุดโฟกสัอตัโนมัตทิัง้หมด 45 จุด

จํานวนจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ด ้รปูแบบของจดุโฟกสัอตัโนมตั ิกรอบพืน้ที่
โฟกสัอตัโนมตั ิฯลฯ จะแตกตา่งกนัโดยขึน้อยูก่บัเลนสท์ีใ่ช ้สําหรบัรายละเอยีด
โปรดด ู“เลนสแ์ละจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ด”้ ในหนา้ 137

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

การโฟกัสแบบกากบาทคู:่
f/2.8 ทแยงขวา + f/2.8 ทแยงซา้ย
f/5.6 แนวตัง้ + f/5.6 แนวนอน 
(และเลนสท์ีร่องรับ f/8)
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กลอ้งสามารถทําการโฟกัสอตัโนมัตไิดเ้พยีง 45 จดุ เลอืกโหมดเลอืกพืน้ที่
โฟกสัอตัโนมัตไิดทั้ง้หมด

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาทคู ่
ประสทิธภิาพการทํางานในการตดิตาม
วตัถทุีด่กีวา่และความแมน่ยําการโฟกสั
สงูกวา่จดุโฟกสัอตัโนมัตอิืน่ๆ

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท 
ประสทิธภิาพการทํางานในการตดิตาม
วตัถทุีด่กีวา่และสามารถจับโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

เลนสแ์ละจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ด้

กลุม่ A

 แมว้า่กลอ้งมจีุดโฟกสัอตัโนมตั ิ45 จุด แตจ่ํานวนจดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีส่ามารถ
ใชไ้ด ้รปูแบบจดุโฟกสัอตัโนมตั ิรปูรา่งกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตั ิฯลฯ จะ
แตกตา่งกนัโดยขึน้อยูก่บัเลนสท์ ีใ่ช ้ดว้ยเหตนุีจ้งึแบง่เลนสอ์อกเป็นแปด
กลุม่จาก A ถงึ H

 การใชเ้ลนสท์ีอ่ยูใ่นกลุม่ E ถงึ H จะมจีดุโฟกสัอตัโนมตัทิ ีใ่ชไ้ดน้อ้ยลง
 กลุม่เลนสจ์ะอยูใ่นรายการในหนา้ 141-144 ตรวจสอบวา่เลนสข์องคณุ
อยูใ่นกลุม่ใด

 จํานวนจุดโฟกสัอตัโนมตัทิีส่ามารถใชไ้ดจ้ะแตกตา่งกนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตัง้คา่
อตัราสว่นภาพ (น.156)

 เมือ่กดปุ่ ม <S> หรอื <B> จุดโฟกสัอตัโนมตัใินตําแหน่งทีแ่สดงดว้ย
สญัลักษณ์  จะกะพรบิ (จุดโฟกสัอตัโนมตั ิ /  จะยงัคงสวา่งตอ่เนือ่ง) 
สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัการสวา่งหรอืการกะพรบิของจุดโฟกสัอัตโนมัต ิ
โปรดดหูนา้ 132

 สําหรับขอ้มลูลา่สดุเกีย่วกบั “การกําหนดกลุม่เลนส”์ สามารถตรวจสอบไดจ้าก
เวปไซตแ์คนนอน เป็นตน้

 เลนสบ์างชนดิอาจไมม่จํีาหน่ายในบางประเทศหรอืภมูภิาค
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กลอ้งสามารถทําการโฟกัสอตัโนมัตไิดเ้พยีง 45 จดุ เลอืกโหมดเลอืกพืน้ที่
โฟกสัอตัโนมตัไิดทั้ง้หมด

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท 
ประสทิธภิาพการทํางานในการตดิตาม
วตัถทุีด่กีวา่และสามารถจับโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

กลอ้งสามารถทําการโฟกัสอตัโนมัตไิดเ้พยีง 45 จดุ เลอืกโหมดเลอืกพืน้ที่
โฟกสัอตัโนมตัไิดทั้ง้หมด

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท 
ประสทิธภิาพการทํางานในการตดิตาม
วตัถทุีด่กีวา่และสามารถจับโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

: จดุโฟกัสอตัโนมัตไิวตามเสน้แนวนอน

กลอ้งสามารถทําการโฟกัสอตัโนมัตไิดเ้พยีง 45 จดุ เลอืกโหมดเลอืกพืน้ที่
โฟกสัอตัโนมตัไิดทั้ง้หมด

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท 
ประสทิธภิาพการทํางานในการตดิตาม
วตัถทุีด่กีวา่และสามารถจับโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

: จดุโฟกัสอตัโนมัตไิวตามเสน้แนวนอน

กลุม่ B

กลุม่ C

กลุม่ D
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กลอ้งสามารถทําการโฟกสัอตัโนมตัไิดเ้พยีง 35 จดุ (ไมส่ามารถทําไดทั้ง้ 45 จดุ)
เลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตไิดทั้ง้หมด ระหวา่งการเลอืกจดุโฟกสัแบบ
อัตโนมตั ิกรอบนอกทีร่ะบพุืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัต ิ(กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัต)ิ จะ
แตกตา่งจากการโฟกัสแบบเลอืกอัตโนมัต ิ45 จดุ

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท 
ประสทิธภิาพการทํางานในการตดิตาม
วตัถทุีด่กีวา่และสามารถจับโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

: จดุโฟกัสอตัโนมัตไิวตามเสน้แนวนอน
: จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีปิ่ดใช ้(ไมแ่สดง)

กลอ้งสามารถทําการโฟกสัอตัโนมตัไิดเ้พยีง 35 จดุ (ไมส่ามารถทําไดทั้ง้ 45 จดุ)
เลอืกโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตไิดทั้ง้หมด ระหวา่งการเลอืกจดุโฟกสัแบบ
อัตโนมตั ิกรอบนอกทีร่ะบพุืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมตั ิ(กรอบพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัต)ิ จะ
แตกตา่งจากการโฟกัสแบบเลอืกอัตโนมัต ิ45 จดุ

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท 
ประสทิธภิาพการทํางานในการตดิตาม
วตัถทุีด่กีวา่และสามารถจับโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

: จดุโฟกัสอตัโนมัตไิวตามเสน้แนวตัง้ 
(จดุโฟกัสอตัโนมัตใินแนวนอนทีเ่รยีงอยู่
ดา้นบนและดา้นลา่ง) หรอืไวตามเสน้
แนวนอน (จดุโฟกสัอตัโนมัตใินแนวตัง้
ทีเ่รยีงอยูด่า้นซา้ยและดา้นขวา)

: จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีปิ่ดใช ้(ไมแ่สดง)

กลุม่ E

กลุม่ F
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กลอ้งสามารถทําการโฟกสัอตัโนมตัไิดเ้พยีง 27 จดุ (ไมส่ามารถทําไดทั้ง้ 45 จดุ)
ในโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัต ิคณุจะไมส่ามารถเลอืกโฟกัสอตัโนมัตโิซน
กวา้ง (เลอืกโซนดว้ยตนเอง) ได ้ระหวา่งการเลอืกจดุโฟกสัแบบอตัโนมัต ิกรอบ
นอกทีร่ะบพุืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัต ิ(กรอบพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัต)ิ จะแตกตา่งจากการ
โฟกสัแบบเลอืกอตัโนมัต ิ45 จดุ

: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท 
ประสทิธภิาพการทํางานในการตดิตาม
วตัถทุีด่กีวา่และสามารถจับโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

: จดุโฟกัสอตัโนมัตไิวตามเสน้แนวนอน
: จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีปิ่ดใช ้(ไมแ่สดง)

สามารถโฟกสัอัตโนมัตไิดโ้ดยใชจ้ดุโฟกัสอตัโนมัตจิุดกลางเทา่นัน้
: จดุโฟกัสอตัโนมัตแิบบกากบาท 
ประสทิธภิาพการทํางานในการตดิตาม
วตัถทุีด่กีวา่และสามารถจับโฟกสัที่
แมน่ยําสงู

: จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีปิ่ดใช ้(ไมแ่สดง)

กลุม่ G

กลุม่ H

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

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

EF40mm f/2.8 STM A
EF50mm f/1.0L USM A
EF50mm f/1.2L USM A
EF50mm f/1.4 USM A
EF50mm f/1.8 A
EF50mm f/1.8 II A
EF50mm f/1.8 STM A
EF50mm f/2.5 Compact Macro B
EF50mm f/2.5 Compact Macro 
+ LIFE SIZE Converter B
EF85mm f/1.2L USM A
EF85mm f/1.2L II USM A
EF85mm f/1.8 USM A
EF100mm f/2 USM A
EF100mm f/2.8 Macro B
EF100mm f/2.8 Macro USM E
EF100mm f/2.8L Macro IS USM B
EF135mm f/2L USM A
EF135mm f/2L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III A
EF135mm f/2L USM 
+ Extender EF2x I/II/III B
EF135mm f/2.8 (ซอฟตโ์ฟกสั) A
EF180mm f/3.5L Macro USM B
EF180mm f/3.5L Macro USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III F
EF200mm f/1.8L USM A
EF200mm f/1.8L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III A*
EF200mm f/1.8L USM 
+ Extender EF2x I/II/III B*
EF200mm f/2L IS USM A
EF200mm f/2L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III A
EF200mm f/2L IS USM 
+ Extender EF2x I/II/III B
EF200mm f/2.8L USM A
EF200mm f/2.8L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B

การกาํหนดกลุม่เลนส์ (ณ วันทีผ่ลติภัณฑเ์ริม่วางจําหน่าย)
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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)
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
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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
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
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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
EF90-300mm f/4.5-5.6 USM D

EF100-200mm f/4.5A B
EF100-300mm f/4.5-5.6 USM C
EF100-300mm f/5.6 B
EF100-300mm f/5.6L B
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM B
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III H (f/8)
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM B
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM 
+ Extender EF1.4x I/II H (f/8)
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM 
+ Extender EF1.4x III G (f/8)
EF200-400mm f/4L IS USM 
Extender 1.4x B
EF200-400mm f/4L IS USM 
Extender 1.4x: พรอ้ม Ext.1.4x ในตวั B
EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
1.4x + Extender EF1.4x I/II/III B
EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
1.4x: พรอ้ม Ext.1.4x ในตัว 
+ Extender EF1.4x I/II/III H (f/8)
EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
1.4x + Extender EF2x I/II H (f/8)
EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
1.4x + Extender EF2x III G (f/8)
TS-E17mm f/4L B
TS-E24mm f/3.5L B
TS-E24mm f/3.5L II B
TS-E45mm f/2.8 A
TS-E90mm f/2.8 A

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

 เมือ่ใชเ้ลนสแ์ละตัวขยายกําลัง EF1.4x III/EF2x III รว่มกนัในแบบทีม่เีครือ่งหมาย
(*) หรอืเลนสแ์ละตวัขยายกําลังรว่มกนัในแบบทีม่เีครือ่งหมาย (**) อาจไมไ่ด ้
โฟกสัทีแ่มน่ยําดว้ยการโฟกสัอตัโนมัต ิในกรณนีี ้โปรดดคููม่อืการใชง้านของเลนส์
หรอืตัวขยายกําลงัทีใ่ช ้

หากคณุใชเ้ลนส ์TS-E จะจําเป็นตอ้งใชง้านการโฟกสัดว้ยตนเอง กลุม่เลนสท์ีกํ่าหนด
ของเลนส ์TS-E จะใชง้านไดเ้มือ่คณุไมใ่ชง้านฟังกช์ัน่เอยีงหรอืปรับเลือ่นเทา่นัน้
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โฟกสัอตัโนมัตอิาจไมส่ามารถจับโฟกสั (ตัวแสดงการโฟกสั <o> ในชอ่ง
มองภาพจะกะพรบิ) กบัวัตถพุเิศษดังตอ่ไปนี:้
 วัตถทุีม่คีวามเปรยีบตา่งตํา่มาก 

(ตัวอยา่ง: ทอ้งฟ้าสฟ้ีา พืน้ผวิสทีบึทีเ่รยีบแบน ฯลฯ)
 วัตถใุนสภาวะแสงทีน่อ้ยมาก
 วัตถทุีถ่า่ยแบบยอ้นแสงมากๆ หรอืวัตถทุีม่ผีวิสะทอ้น 

(ตัวอยา่ง: รถทีม่ผีวิสะทอ้นในระดับสงู ฯลฯ)
 วัตถใุนระยะใกลแ้ละไกลทีไ่ดรั้บการจับภาพใกลก้บัจุดโฟกสัอัตโนมัต ิ

(ตัวอยา่ง: สตัวใ์นกรง ฯลฯ)
 วัตถจํุาพวกจดุแสงทีไ่ดรั้บการจับภาพตามปกตใิกลก้บัจดุโฟกสัอตัโนมัต ิ

(ตัวอยา่ง: ฉากกลางคนื ฯลฯ)
 วัตถทุีม่ลีวดลายเป็นแบบแผน 

(ตัวอยา่ง: กลุม่หนา้ตา่งของตกึสงู แป้นพมิพค์อมพวิเตอร ์ฯลฯ)
 วัตถทุีม่รีปูแบบละเอยีดกวา่จดุโฟกสัอตัโนมตั ิ

(ตัวอยา่ง: ใบหนา้หรอืดอกไมข้นาดเล็กเทา่หรอืเล็กกวา่จดุโฟกสัอตัโนมัต ิ
ฯลฯ )

ในกรณีดังกลา่ว ใหโ้ฟกัสดว้ยวธิใีดวธิหีนึง่จากสองวธิตีอ่ไปนี้
(1) เมือ่ใช ้AF ครัง้เดยีว ใหโ้ฟกสัวัตถทุีอ่ยูใ่นระยะเดยีวกบัวัตถทุีจ่ะถา่ยและ
ล็อคโฟกสั จากนัน้จัดองคป์ระกอบภาพใหม ่(น.87)

(2)ปรับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนสไ์ปที ่<MF> และโฟกสัดว้ยตนเอง

วตัถทุ ีย่ากตอ่การโฟกสั

 กลอ้งอาจสามารถจับโฟกสัไดโ้ดยจัดองคป์ระกอบภาพใหมส่กัเล็กนอ้ย แลว้ใช ้
งานระบบการโฟกสัอัตโนมัตอิกีครัง้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัวัตถุ

 สําหรับสภาวะซึง่อาจทําใหย้ากตอ่การโฟกสัเมือ่ใชก้ารโฟกสัอตัโนมัตริะหวา่ง
การถ่ายภาพแบบ Live View หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหว โปรดดหูนา้ 266
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1 ปรบัสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนส์
ไปที ่<MF>

2 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 โฟกสัโดยการหมนุวงแหวนโฟกสัของเลนส์
จนกวา่วตัถจุะดคูมชดัในชอ่งมองภาพ

MF: โฟกสัดว้ยตนเอง

วงแหวนโฟกสั

 หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ในระหวา่งการโฟกสัดว้ยตนเอง จดุโฟกสั
อตัโนมัตทิีจั่บโฟกสัไดแ้ละตัวแสดงการโฟกสั <o> จะสวา่งขึน้ในชอ่งมองภาพ

 ดว้ยการโฟกสัแบบเลอืกอตัโนมัต ิเมือ่จดุโฟกสัอตัโนมัตจิุดกลางจับโฟกสัไดแ้ลว้ 
ตวัแสดงการโฟกสั <o> จะสวา่งขึน้
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มโีหมดขบัเคลือ่นถา่ยภาพเดีย่วและถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

1 กดปุ่ ม <YQi>
 [โหมดขบัเคลือ่น] จะปรากฏขึน้

2 เลอืกโหมดขบัเคลือ่น
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืกโหมด
ขบัเคลือ่นทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

u : ถา่ยภาพเดีย่ว
เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ จะถา่ยภาพเพยีงภาพเดยีว

o: ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วสงู (สงูสดุประมาณ 6.0 ภาพ/วนิาท)ี
เมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ กลอ้งก็จะถา่ยภาพอยา่งตอ่เนือ่งในขณะทีก่ด
ปุ่ มชตัเตอรค์า้งไว ้

i : ถา่ยตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ (สงูสดุประมาณ 3.0 ภาพ/วนิาท)ี
เมือ่กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ กลอ้งก็จะถา่ยภาพอยา่งตอ่เนือ่งในขณะทีก่ด
ปุ่ มชตัเตอรค์า้งไว ้

Q : ต ัง้เวลา 10 ว/ิรโีมทคอนโทรล
l : ต ัง้เวลา 2 วนิาที
q : ต ัง้เวลา:ตอ่เนือ่ง

สําหรับการถา่ยภาพโดยใชก้ารตัง้เวลา โปรดดหูนา้ 149 สําหรับการถา่ย
ภาพโดยใชร้โีมทคอนโทรล โปรดดหูนา้ 423

i การเลอืกโหมดขบัเคลือ่น
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 o: ความเร็วสงูสดุในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงูซึง่มคีา่โดยประมาณ
อยูท่ี ่6.0 ภาพ/วนิาท ีโดยกลอ้งจะสามารถทําความเร็วนี้ไดใ้นสภาวะตอ่ไปนี*้: 
ความเร็วชตัเตอร ์1/500 วนิาทหีรอืเร็วกวา่ คา่รรัูบแสงสงูสดุ (แตกตา่งกนัโดย
ขึน้อยูก่บัเลนส)์ ปิดใชง้านการลดแสงวบูวาบ แบตเตอรีแ่พ็คทีช่ารจ์ไฟจนเต็ม 
และทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C/73°F) ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจลดลง
ขึน้อยูก่บัความเร็วชตัเตอร ์คา่รรูับแสง สภาพวัตถุ ความสวา่ง เลนส ์การใชแ้ฟลช 
อณุหภมู ิแหลง่พลงังาน ระดับแบตเตอรีท่ีเ่หลอือยู ่เป็นตน้
* โดยตัง้คา่โหมดโฟกสัอตัโนมตัเิป็น AF ครัง้เดยีว และปิดระบบลดภาพสัน่เมือ่ใชง้าน
เลนสต์อ่ไปนี:้ EF300mm f/4L IS USM, EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM, 
EF75-300mm f/4-5.6 IS USM, EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM

 ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจลดลง หากระดับแบตเตอรีท่ีเ่หลอือยูตํ่า่หรอื
หากคณุถา่ยภาพในสภาวะแสงนอ้ย

 ในโหมด AI Servo AF ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจชา้ลงเล็กนอ้ย ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัสภาพของวตัถทุีถ่า่ยและเลนสท์ีใ่ชง้าน

 หากคณุตัง้คา่ [z5: ถา่ยลดแสงวบูวาบ] ไวเ้ป็น [ใชง้าน] (น.185) และถา่ย
ภาพภายใตแ้หลง่กําเนดิแสงทีว่บูวาบ ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจลดลง 
ชว่งเวลาในการถ่ายภาพอาจผดิปกต ิหรอืชว่งเวลาในการลัน่ชตัเตอรอ์าจนานขึน้

 เมือ่หน่วยความจําภายในเต็มระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนื่อง ความเร็วในการถา่ย
ภาพตอ่เนือ่งอาจลดลง เนือ่งจากการถา่ยภาพจะหยดุลงชัว่ขณะ

 หากคณุเลอืก [สมารท์โฟน] ใน [ฟงักช์ ัน่ Bluetooth] ภายใต ้[51: ต ัง้คา่
การสือ่สารไรส้าย] หรอืการจับคูไ่มเ่สร็จสมบรูณ์ แมว้า่คณุจะเลอืก [รโีมท] 
โหมด <Q> จะเปลีย่นเป็น <m> และการถา่ยภาพระยะไกลดว้ยรโีมท
คอนโทรลแบบไรส้าย รุน่ BR-E1 หรอืตัวควบคมุรโีมท รุน่ RC-6 จะไมส่ามารถ
ทําได ้
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1 กดปุ่ ม <YQi>
 [โหมดขบัเคลือ่น] จะปรากฏขึน้

2 เลอืกการต ัง้เวลา
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืกการตัง้เวลา
จากนัน้กดปุ่ ม <0>
Q: ต ัง้เวลา 10 วนิาที

สามารถใชร้โีมทคอนโทรลไดเ้ชน่กนั 
(น.423)

l:ต ัง้เวลา 2 วนิาท ี(น.93)
q:ต ัง้เวลา 10 วนิาทบีวกกบัการถา่ย

ภาพตอ่เนือ่ง
กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกจํานวน
ภาพทีต่อ้งการถา่ย (2 ถงึ 10) โดยใช ้
การตัง้เวลา

3 ถา่ยภาพ
 มองผา่นชอ่งมองภาพ โฟกสัไปยังวัตถ ุ
จากนัน้กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ

 คณุสามารถตรวจสอบการทํางานของการ
ตัง้เวลาไดจ้ากหลอดไฟการตัง้เวลา 
เสยีงเตอืน และการแสดงผลการนับถอย
หลัง (เป็นวนิาท)ี บนแผง LCD

 2 วนิาทกีอ่นการถา่ยภาพ หลอดไฟการ
ตัง้เวลาจะสวา่งและเสยีงเตอืนจะดังเร็วขึน้

j การใชก้ารต ัง้เวลา

 ดว้ย <q> ชว่งพักระหวา่งการถา่ยภาพอาจนานขึน้โดยขึน้อยูก่บัการตัง้คา่
ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ เชน่ คณุภาพในการบนัทกึภาพหรอืแฟลช

 หากคณุไมม่องผ่านชอ่งมองภาพเมือ่กดปุ่ มชตัเตอร ์ใหปิ้ดฝาปิดชอ่งมองภาพ 
(น.427) หากมแีสงจากแหลง่อืน่ๆ ลอดผ่านชอ่งมองภาพขณะถา่ยภาพ อาจสง่
ผลกระทบตอ่การเปิดรับแสงได ้

 หลังถา่ยภาพแบบตัง้เวลา แนะนําใหเ้ลน่ดภูาพ (น.121) เพือ่ตรวจสอบการโฟกสั
และการเปิดรับแสง

 เมือ่ใชก้ารตัง้เวลาเพือ่ถา่ยภาพตัวเอง ใหใ้ชก้ารล็อคโฟกสั (น.87) กบัวตัถทุีอ่ยู่
ในระยะเดยีวกบัตําแหน่งทีค่ณุจะยนื

 หากตอ้งการยกเลกิการตัง้เวลาหลังจากเริม่ทํางานแลว้ ใหแ้ตะจอ LCD หรอืกด
ปุ่ ม <YQi>
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4
การต ัง้คา่ภาพ

บทนีจ้ะอธบิายการตัง้คา่ฟังกช์ัน่เกีย่วกบัภาพ: คณุภาพใน
การบันทกึภาพ อตัราสว่นภาพ ความไวแสง ISO รปูแบบภาพ 
สมดลุแสงขาว ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิลดจดุรบกวน 
แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส ์ถา่ยลดแสงวบูวาบ และ
ฟังกช์ัน่อืน่ๆ

 สญัลักษณ์ O ดา้นบนขวาตรงหวัขอ้ของหนา้ หมายถงึฟังกช์ัน่นัน้
สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์(น.31)
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คณุสามารถเลอืกจํานวนพกิเซลและคณุภาพของภาพได ้คณุภาพในการ
บันทกึภาพทีต่ัง้คา่ไดม้ ี9 แบบดังนี:้ 73, 83, 74, 84, 7a, 8a, 
b, 1+73, 1

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

 [คณุภาพของภาพ] จะปรากฏขึน้

2 ต ัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ
 กลอ้งจะแสดงจํานวนพกิเซลในแตล่ะ
คณุภาพการบันทกึและจํานวนภาพทีถ่า่ย
ได ้เพือ่ชว่ยใหค้ณุสามารถเลอืกคณุภาพ
ตามทีต่อ้งการได ้จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 การต ัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ

พกิเซลทีบ่นัทกึ (จํานวนพกิเซล)
จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้

ขนาดภาพ [****x****] และจํานวนภาพทีถ่่ายได ้[****] ทีแ่สดงในหนา้จอ
การตัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพจะใชก้ารตัง้คา่ [3:2] เสมอไมว่า่การตัง้คา่ 
[z5: อตัราสว่นภาพ] จะเป็นอยา่งไร (น.156)
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3 การตัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ

คาํแนะนําการต ัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ  (โดยประมาณ)

* ขนาดไฟล ์จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้และจํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุอา้งองิตามมาตรฐาน
การทดสอบของแคนนอน (อตัราสว่นภาพ 3:2, ISO 100 และรปูแบบภาพปกต)ิ โดย
ใชก้ารด์ขนาด 8 GB ขอ้มลูเหลา่นีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามสภาพของวตัถ ุ
ยีห่อ้ของการด์ อตัราสว่นภาพ ความไวแสง รปูแบบภาพ การต ัง้คา่ระบบสว่นตวั 
และการต ัง้คา่อืน่ๆ

* จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุในวงเล็บใชก้บัการถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู <o> ซึง่จํานวน
ในวงเล็บใชก้บัการด์ทีร่องรับ UHS I Class ขนาด 16 GB ตามมาตรฐานการทดสอบ
ของแคนนอน

 “เต็ม” หมายถงึ การถา่ยภาพสามารถทําไดจ้นกระทัง่การด์เต็มตามสภาวะทีแ่สดงไว ้

คณุภาพของภาพ พกิเซลที่
บนัทกึ

ขนาดไฟล ์
(MB)

จํานวน
ภาพที่
ถา่ยได้

จํานวนภาพ
ตอ่เนือ่งสงูสดุ

73 คณุภาพ
สงู

JPEG

24M
7.6 950 190 (เต็ม)

83 3.9 1840 เต็ม (เต็ม)

74 คณุภาพ
ปานกลาง 11M

4.1 1790 เต็ม (เต็ม)

84 2.0 3480 เต็ม (เต็ม)

7a
คณุภาพ
ตํา่

5.9M
2.6 2730 เต็ม (เต็ม)

8a 1.3 5260 เต็ม (เต็ม)

b 3.8M 1.8 3810 เต็ม (เต็ม)

1+73
คณุภาพสงู 24M

29.4+7.6 170 19 (23)

1 29.4 210 21 (27)

แมว้า่คณุจะใชก้ารด์ UHS-I Class ตัวแสดงจํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะไม่
เปลีย่นแปลง จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะเป็นจํานวนในวงเล็บบนตารางแทน
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 ฉนัตอ้งการเลอืกคณุภาพในการบนัทกึภาพใหเ้หมาะสมกบัขนาด
กระดาษทีใ่ชพ้มิพ์

อา้งองิจากแผนภาพดา้นซา้ย เมือ่เลอืก
คณุภาพในการบนัทกึภาพ หากคณุตอ้งการ
ครอบตัดภาพ แนะนําใหเ้ลอืกคณุภาพทีส่งูขึน้ 
(พกิเซลเพิม่ขึน้) เชน่ 73, 83, 1+73 
หรอื 1
b เหมาะสําหรับการเลน่ภาพในกรอบแสดง
ภาพแบบดจิติอล

 7 และ 8 แตกตา่งกนัอยา่งไร
การตัง้คา่ทัง้สองแบบนีแ้สดงถงึระดบัความแตกตา่งของคณุภาพของภาพ 
ซึง่เกดิจากอตัราการบบีอดัไฟลท์ีต่า่งกนั การตัง้คา่ 7 จะใหค้ณุภาพของ
ภาพทีส่งูกวา่ในขณะทีจํ่านวนพกิเซลเทา่กนั ถงึแม ้8 จะใหค้ณุภาพของ
ภาพทีตํ่า่กวา่เล็กนอ้ย แตจ่ะสามารถบันทกึภาพลงในการด์ไดม้ากกวา่ 
b จะอยูใ่นกลุม่คณุภาพ (ละเอยีด) 7

 ฉนัสามารถถา่ยภาพไดม้ากกวา่จํานวนภาพทีถ่า่ยไดท้ ีร่ะบไุว้
คณุอาจสามารถถา่ยภาพไดม้ากกวา่จํานวนภาพทีร่ะบไุว ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
สภาพการถา่ยภาพ แต ่จํานวนภาพทีถ่า่ยไดอ้าจนอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวไ้ดเ้ชน่กัน 
จํานวนภาพทีถ่า่ยไดซ้ึง่แสดงในตารางเป็นเพยีงคา่โดยประมาณ

 กลอ้งแสดงจํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุไดห้รอืไม่
จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะแสดงอยูท่างดา้นขวาของชอ่งมองภาพ 
เนือ่งจากเป็นการแสดงตัวเลขเพยีงหลักเดยีว 0 - 9 จํานวนใดๆ ทีส่งูกวา่ 
8 จะแสดงเป็น “9” เทา่นัน้ โปรดทราบวา่จํานวนนีจ้ะยังคงแสดงขึน้ แม ้
ไมไ่ดใ้สก่ารด์ลงในกลอ้งก็ตาม ควรระวงัไมทํ่าการถา่ยภาพโดยไมม่กีารด์
ภายในกลอ้ง

 เมือ่ใดทีฉ่นัควรใช ้1
ภาพ 1 ตอ้งทําการประมวลผลบนคอมพวิเตอร ์สําหรับรายละเอยีด โปรดด ู
“1” และ “1+73” ในหนา้ถัดไป

คาํถามทีพ่บบอ่ย

7a

8ab

74

84

73

83

1+73

1

12.7x8.9ซม./5.0x3.5นิว้

A4(29.7x21ซม./11.7x8.3นิว้)

ขนาดกระดาษ

A2(59.4x42ซม./23.4x16.5นิว้)

A3(42x29.7ซม./
16.5x11.7นิว้)
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3 การตัง้คา่คณุภาพในการบนัทกึภาพ

1 เป็นขอ้มลูดบิของภาพกอ่นทีจ่ะแปลงไปเป็น 73 หรอืไฟลภ์าพชนดิอืน่ๆ 
1 ไมส่ามารถดภูาพในคอมพวิเตอรท์ีไ่มไ่ดใ้ชซ้อฟตแ์วรไ์ด ้เชน่ Digital 
Photo Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.488) แตค่ณุสามารถทําการปรับ
แตง่ตา่งๆ บนภาพชนดินี ้ซึง่จะไมส่ามารถทําไดก้บัภาพชนดิอืน่ๆ เชน่ 73 
1 จงึเหมาะสําหรับการปรับแตง่ภาพแบบพถิพีถิันดว้ยตัวคณุเอง หรอืเมือ่
ตอ้งการถา่ยภาพสําคัญ

1+73 จะบันทกึภาพ 1 และภาพ 73 โดยการถา่ยภาพเพยีงครัง้เดยีว 
และจะบันทกึภาพทัง้สองลงในการด์พรอ้มกัน ภายในโฟลเดอรเ์ดยีวกัน ดว้ย
หมายเลขไฟลท์ีเ่หมอืนกนั (สกลุ .JPG สําหรับ JPEG และ .CR2 สําหรับ RAW) 
73 สามารถดหูรอืพมิพภ์าพไดจ้ากคอมพวิเตอรท์ีไ่มม่กีารตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์EOS

1

1+73

ภาพ 1

ภาพ 73

หมายเลขไฟลภ์าพ นามสกลุไฟล์

0001 . CR2

0001 . JPG

ซอฟตแ์วรป์ระมวลผลภาพ RAW
 แนะนําใหใ้ช ้Digital Photo Professional (DPP, ซอฟตแ์วร ์EOS) ในการแสดง
ภาพ RAW บนจอคอมพวิเตอร ์(น.488)

 DPP Ver.4.x เวอรช์ัน่กอ่นหนา้ไมส่ามารถประมวลผลภาพ RAW ทีถ่า่ยดว้ยกลอ้ง
น้ีได ้หากคณุตดิตัง้ DPP Ver.4.x เวอรช์ัน่กอ่นหนา้อยูบ่นคอมพวิเตอรแ์ลว้ ใหข้อรับ
และตดิตัง้ DPP เวอรช์ัน่ใหมล่า่สดุจากเวปไซตแ์คนนอนเพือ่ปรับปรงุโปรแกรม 
(ระบบจะทําการบันทกึทับเวอรช์ัน่กอ่น) โปรดทราบวา่ DPP Ver.3.x หรอืเกา่กวา่
ไมส่ามารถประมวลผลภาพ RAW ทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งน้ีได ้

 ซอฟตแ์วรจั์ดการภาพทีม่จํีาหน่ายทัว่ไป อาจไมส่ามารถแสดงภาพ RAW ทีถ่่าย
ดว้ยกลอ้งนีไ้ด ้สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัความเขา้กนัได ้โปรดตดิตอ่สอบถามผูผ้ลติ
ซอฟตแ์วร์
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คณุสามารถเปลีย่นอตัราสว่นภาพได ้[3:2] จะไดรั้บการตัง้คา่ตามคา่เริม่ตน้ 
เมือ่ตัง้คา่เป็น [4:3], [16:9] หรอื [1:1] กลอ้งจะแสดงเสน้กรอบทีกํ่าหนด
พืน้ทีถ่า่ยภาพไวใ้นชอ่งมองภาพ ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View ภาพจะ
ปรากฏขึน้พรอ้มกบัพืน้ทีโ่ดยรอบทีถ่กูบดบังเป็นสดํีาบนจอ LCD

1 เลอืกอตัราสว่นภาพ
 ภายใตแ้ท็บ [z5] เลอืก [อตัราสว่น
ภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ต ัง้คา่อตัราสว่นภาพ
 เลอืกอัตราสว่นภาพ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ภาพ JPEG
กลอ้งจะบันทกึภาพดว้ยอตัราสว่นภาพทีต่ัง้คา่ไว ้

 ภาพ RAW
กลอ้งจะบันทกึภาพดว้ยอตัราสว่นภาพ [3:2] เสมอ ขอ้มลูอตัราสว่นภาพ
ทีเ่ลอืกจะเพิม่ไปยังไฟลภ์าพ RAW เมือ่คณุประมวลผลภาพ RAW ดว้ย 
Digital Photo Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS) จะทําใหค้ณุสามารถสรา้ง
ภาพทีม่อีตัราสว่นภาพเดยีวกับทีต่ัง้คา่สําหรับถา่ยภาพได ้ในกรณีทีอ่ัตราสว่น
ภาพเป็น [4:3] [16:9] และ [1:1] เสน้อัตราสว่นภาพจะปรากฏระหวา่ง
การเลน่ภาพ แตเ่สน้จะไมบ่ันทกึลงบนภาพถา่ยจรงิ

3 การปรบัเปลีย่นอตัราสว่นของภาพN
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3 การปรับเปลีย่นอตัราสว่นของภาพN

ตารางดา้นลา่งแสดงอตัราสว่นภาพและจํานวนพกิเซลทีใ่ชบ้ันทกึภาพสําหรับ
แตล่ะคณุภาพในการบันทกึภาพ

คณุภาพ
ของ
ภาพ

อตัราสว่นภาพและจํานวนพกิเซล (โดยประมาณ)

3:2 4:3 16:9 1:1

3/1 6000x4000
(24.0 ลา้นพกิเซล)

5328x4000*
(21.3 ลา้นพกิเซล)

6000x3368*
(20.2 ลา้นพกิเซล)

4000x4000
(16.0 ลา้นพกิเซล)

4
3984x2656

(10.6 ลา้นพกิเซล)
3552x2664

(9.5 ลา้นพกิเซล)
3984x2240*

(8.9 ลา้นพกิเซล)
2656x2656

(7.1 ลา้นพกิเซล)

a
2976x1984

(5.9 ลา้นพกิเซล)
2656x1992

(5.3 ลา้นพกิเซล)
2976x1680*

(5.0 ลา้นพกิเซล)
1984x1984

(3.9 ลา้นพกิเซล)

b
2400x1600

(3.8 ลา้นพกิเซล)
2112x1600*

(3.4 ลา้นพกิเซล)
2400x1344*

(3.2 ลา้นพกิเซล)
1600x1600

(2.6 ลา้นพกิเซล)

 รายการทีทํ่าเครือ่งหมายดอกจันจะไมส่อดคลอ้งพอดกีบัอตัราสว่นภาพทีร่ะบุ
 พืน้ทีภ่าพทีแ่สดงในอตัราสว่นภาพทีม่เีครือ่งหมายดอกจันอาจแตกตา่งจากพืน้ที่
ภาพจรงิเล็กนอ้ย ใหต้รวจสอบภาพทีถ่า่ยบนจอ LCD ในระหวา่งการถา่ยภาพ
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ตัง้คา่ความไวแสง ISO (การตอบสนองตอ่แสงของเซนเซอรภ์าพ) ใหเ้หมาะกบัระดบั
แสงโดยรอบ ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน กลอ้งจะตัง้คา่ความไวแสง ISO โดยอตัโนมตั ิ
เกีย่วกบัความไวแสง ISO ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว โปรดดหูนา้ 278 และ 281

1 กดปุ่ ม <g> (9)

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

 กลอ้งจะตัง้คา่ความไวแสง ISO โดย
อตัโนมัตใินชว่ง ISO 100 - ISO 25600

 “A” หมายถงึ ISO อตัโนมัต ิกลอ้งจะตัง้คา่
ความไวแสง ISO โดยอัตโนมตั ิ(น.159)

 เมือ่หนา้จอทีแ่สดงทางดา้นซา้ยปรากฏขึน้ 
คณุสามารถกดปุ่ ม <B> เพือ่ตัง้คา่
เป็น “AUTO”

คาํแนะนําในการปรบัความไวแสง ISO

* ยิง่ใชค้วามไวแสง ISO สงูขึน้ ภาพก็จะดหูยาบขึน้

g: การต ัง้คา่ความไวแสง ISO สําหรบัภาพนิง่N

ความไวแสง ISO ลกัษณะการถา่ยภาพ
(ไมใ่ชแ้ฟลช) ระยะการทาํงานของแฟลช

ISO 100 - ISO 400 ภายนอกอาคารทีม่ี
แสงแดดจัด

ความไวแสง ISO ยิง่สงู ระยะ
การทํางานของแฟลชทีม่ผีลจะ
ยิง่ไกลขึน้ (น.216)

ISO 400 - ISO 1600 ทอ้งฟ้าหลัว 
หรอืบรรยากาศในตอนเย็น

ISO 1600 - ISO 25600, H ภายในอาคารทีม่ดื 
หรอืกลางคนื

 คณุยงัสามารถตัง้คา่ดว้ย [z2: zความไวแสง ISO]
 ในสว่น [54: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)] หากตัง้คา่ [2: ขยายความไวแสง 

ISO] เป็น [1:เปิด] ยงัสามารถเลอืก “H” (เทยีบเทา่ ISO 51200) ได ้(น.402)
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g: การตัง้คา่ความไวแสง ISO สําหรับภาพนิง่N

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

 เมือ่ตัง้คา่เป็น “A” (อตัโนมตั)ิ ความไวแสง
ISO จะแสดงชว่งการเพิม่แบบเต็มระดับ 
อยา่งไรก็ตาม ความไวแสง ISO ทีก่ลอ้ง
เลอืกใชจ้รงิจะละเอยีดกวา่นัน้ ดังนัน้ใน
ขอ้มลูการถา่ยภาพ (น.385) คณุอาจจะ
เห็นคา่ความไวแสง ISO แสดงเป็น ISO 
125 หรอื ISO 640

การต ัง้คา่ความไวแสง ISO อตัโนมตั:ิ ISO [AUTO]

 ในสว่น [54: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)] หากตัง้คา่ [4: เนน้โทนภาพ
บรเิวณสวา่ง] เป็น [1:ใชง้าน] จะไมส่ามารถเลอืกความไวแสง ISO 100 และ 
“H” (เทยีบเทา่ ISO 51200) ได ้(น.403)

 การถา่ยภาพในทีม่อีณุหภมูสิงูอาจสง่ผลใหภ้าพดเูป็นเม็ดหยาบยิง่ขึน้ และการเปิด
รับแสงนานยังอาจทําใหภ้าพมสีผีดิเพีย้นได ้

 เมือ่คณุถ่ายภาพดว้ยการใชค้วามไวแสง ISO สงู จุดรบกวน (เชน่ จุดแสงและ
แถบแสง) อาจปรากฏใหเ้ห็นชดัขึน้

 หากคณุใชค้วามไวแสง ISO สงูและแฟลชเพือ่ถา่ยภาพวตัถใุนระยะใกล ้อาจสง่
ผลใหม้กีารเปิดรับแสงมากเกนิไป

 เมือ่ถ่ายภาพในสภาพทีทํ่าใหเ้กดิจุดรบกวนจํานวนมาก เชน่ ในสภาวะทีม่กีาร
รวมกนัของความไวแสง ISO สงู อณุหภมูทิีส่งูและการเปิดรับแสงนาน อาจทําให ้
ภาพถา่ยไมไ่ดร้ับการบนัทกึอยา่งสมบรูณ์

 “H” (เทยีบเทา่ ISO 51200) คอืการตัง้คา่ความไวแสง ISO ทีข่ยายสงูขึน้ เมือ่
เทยีบกบัการตัง้คา่มาตรฐาน จุดรบกวน (จุดแสง แถบแสง ฯลฯ) และสผีดิเพีย้น
จะปรากฏใหเ้ห็นชดัขึน้ และความละเอยีดของภาพจะลดตํา่ลง



g: การตัง้คา่ความไวแสง ISO สําหรับภาพนิง่N
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สําหรับ ISO อตัโนมัต ิคณุสามารถตัง้คา่ระดับความไวแสง ISO สงูสดุไดใ้นชว่ง 
ISO 400 - ISO 25600

ภายใตแ้ท็บ [z2] เลอืก [zISO อตัโนมตั]ิ
จากนัน้กดปุ่ ม <0> เลอืกความไวแสง ISO 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 การต ัง้คา่ความไวแสง ISO สงูสดุสาํหรบั [AUTO]N
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เพยีงเลอืกใชร้ปูแบบภาพทีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้ คณุก็สามารถไดล้ักษณะเฉพาะ
ของภาพอยา่งมปีระสทิธภิาพแบบสอดคลอ้งกบัทีค่ณุตอ้งการสือ่ออกมาในภาพ
นัน้ๆ หรอืใหเ้หมาะกบัวัตถุ

1 กดปุ่ ม <XA>
 หนา้จอการเลอืกรูปแบบภาพจะปรากฏขึน้

2 เลอืกรปูแบบภาพ
 เลอืกรูปแบบภาพ จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 กลอ้งจะตัง้คา่รปูแบบภาพ

D อตัโนมตั ิ
โทนสขีองภาพจะไดรั้บการปรับโดยอตัโนมัต ิเพือ่ใหเ้หมาะกบัฉากทีถ่า่ย 
สสีนัจะดสูดใส สําหรับภาพทอ้งฟ้าสฟ้ีา ใบไมส้เีขยีว และพระอาทติยต์ก 
โดยเฉพาะในฉากธรรมชาต ิกลางแจง้ และยามพระอาทติยต์กดนิ

P ปกติ
ภาพจะดมูสีสีนั สดใส และคมชดั เป็นรปูแบบภาพทีถ่า่ยโดยมวีัตถปุระสงค์
ท่ัวไปเหมาะกบัลักษณะการถา่ยภาพโดยสว่นใหญ่

A การเลอืกรปูแบบภาพN

ลกัษณะเฉพาะของรปูแบบภาพ

คณุยังสามารถเลอืกรปูแบบภาพดว้ย [z3: รปูแบบภาพ]

หากโทนสไีมเ่ป็นไปตามทีต่อ้งการเมือ่เลอืก [อตัโนมตั]ิ ใหใ้ชร้ปูแบบภาพอืน่



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

R ภาพววิ
ภาพทีไ่ดจ้ะมชีวีติชวีาและคมชดัมาก และสว่นทีเ่ป็นสฟ้ีาหรอืสเีขยีวจะดู
สดขึน้ เหมาะสําหรับภาพทวิทัศนท์ีด่ตูืน่ตา

u เนน้รายละเอยีด
เหมาะสําหรับเสน้ขอบแบบละเอยีดและลักษณะพืน้ผวิทีล่ะเอยีดของวตัถ ุ
สจีะสดใสเล็กนอ้ย

S ภาพเป็นกลาง
เหมาะสําหรับผูท้ีช่อบปรับแตง่ภาพเองโดยใชค้อมพวิเตอร ์ซึง่จะใหภ้าพ
ทีม่สีอีอ่นลงและเป็นธรรมชาต ิมคีวามสวา่งและความอิม่ตัวของสทีีเ่รยีบงา่ย

U ภาพตามจรงิ
เหมาะสําหรับผูท้ีช่อบปรับแตง่ภาพเองโดยใชค้อมพวิเตอร ์สขีองวัตถทุี่
ถา่ยภาพภายใตแ้สงโดยรอบดว้ยอณุหภมูขิองสทีี ่5200K จะไดรั้บการปรับ 
เพือ่ใหต้รงกบัสจีรงิของวตัถนัุน้ เพือ่ใหไ้ดภ้าพทีม่คีวามสวา่งและความอิม่ตวั
ของสทีีเ่รยีบงา่ย

V ภาพขาวดาํ
สรา้งสรรคภ์าพขาวดํา

W ผูใ้ชก้าํหนด 1-3
คณุสามารถบันทกึ [ภาพบคุคล], [ภาพววิ], ไฟลร์ปูแบบภาพ ฯลฯ เป็น
รปูแบบพืน้ฐาน และทําการปรับแตง่ไดต้ามตอ้งการ (น.167) รปูแบบภาพที่
ผูใ้ชกํ้าหนดใดๆ ทีไ่มไ่ดต้ัง้คา่ไว ้จะใชค้า่มาตรฐานเดยีวกับรปูแบบภาพ 
[อตัโนมตั]ิ

ภาพขาวดําทีถ่า่ยดว้ยรปูแบบ JPEG ไมส่ามารถเปลีย่นกลับมาเป็นภาพสไีด ้ควร
ระมดัระวังไมเ่ปิดการตัง้คา่ [ภาพขาวดํา] ไวโ้ดยไมต่ัง้ใจ เมือ่ตอ้งการทีจ่ะถา่ยภาพสี
อกีครัง้

คณุสามารถตัง้คา่ใหก้ลอ้งแสดง <i> ในชอ่งมองภาพ เมือ่มกีารตัง้คา่ [ภาพขาวดํา]
(น.407)
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A การเลอืกรปูแบบภาพN

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

สญัลกัษณ์

สญัลกัษณ์

g

ความคมชดั

J สงู

K ละเอยีด

L ตํา่

h ความเปรยีบตา่ง

i ความอิม่ตวัของสี

j โทนสี

k ลกูเลน่ฟิลเตอร ์(ภาพขาวดํา)

l ลกูเลน่โทนส ี(ภาพขาวดํา)

ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว “ * ” จะแสดงขึน้สําหรับทัง้ [ละเอยีด] และ [ตํา่] 
สําหรับ [ความคมชดั] ซึง่กลอ้งจะไมนํ่า [ละเอยีด] และ [ตํา่] มาใชก้บัภาพ
เคลือ่นไหว
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คณุสามารถกําหนดรปูแบบภาพไดเ้อง คณุสามารถเปลีย่นหรอืปรับการตัง้คา่
พารามเิตอรข์องรปูแบบภาพ เชน่ [สงู], [ละเอยีด] หรอื [ตํา่] ของ [ความ
คมชดั] และ [ความเปรยีบตา่ง] และพารามเิตอรอ์ืน่ๆ จากการตัง้คา่เริม่ตน้ 
ในการดผูลลัพธท์ีไ่ด ้ใหถ้า่ยภาพทดสอบ ในการกําหนด [ภาพขาวดาํ] เอง 
โปรดดหูนา้ 166

1 กดปุ่ ม <XA>
 หนา้จอการเลอืกรูปแบบภาพจะปรากฏขึน้

2 เลอืกรปูแบบภาพ
 เลอืกรูปแบบภาพ จากนัน้กดปุ่ ม 

<B>

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

 โปรดดหูนา้ 165 สําหรับการตัง้คา่และ
ลกูเลน่

4 ปรบัพารามเิตอร์
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่ปรับการแสดง
ผลของพารามเิตอร ์จากนัน้กดปุ่ ม<0>

 กดปุ่ ม <M> เพือ่บันทกึการตัง้คา่
พารามเิตอรท์ีป่รับ หนา้จอเลอืกรปูแบบ
ภาพจะปรากฏขึน้อกีครัง้

 คา่ของการตัง้คา่พารามเิตอรท์ีต่า่งจาก
คา่มาตรฐานจะแสดงเป็นสน้ํีาเงนิ

A การกาํหนดรปูแบบภาพเองN
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A การกําหนดรปูแบบภาพเองN

*1: แสดงถงึความละเอยีดของเสน้ขอบทีจ่ะเนน้ ยิง่ตัวเลขนอ้ยลง เสน้ขอบทีส่ามารถเนน้
จะยิง่ละเอยีดขึน้

*2: ตัง้คา่ปรมิาณทีจ่ะเนน้เสน้ขอบตามความแตกตา่งในความเปรยีบตา่งระหวา่งวตัถแุละ
พืน้ทีโ่ดยรอบ ยิง่ตัวเลขนอ้ยลง กจ็ะยิง่เนน้เสน้ขอบมากขึน้ เมือ่ความเปรยีบตา่งแตกตา่งกนั
เล็กนอ้ย อยา่งไรก็ตาม มแีนวโนม้ทีจ่ะเห็นจุดรบกวนไดช้ดัขึน้เมือ่ตัวเลขนอ้ยลง

การต ัง้คา่พารามเิตอรแ์ละลกูเลน่

g

 ความคมชดั

J สงู 0: เนน้เสน้ขอบแบบจาง 7: เนน้เสน้ขอบแบบเขม้

K ละเอยีด*1 1: ละเอยีด 5: หยาบ

L ตํา่*2 1: ตํา่ 5: สงู

h  ความเปรยีบตา่ง -4: ความเปรยีบตา่งตํา่ +4: ความเปรยีบตา่งสงู

i  ความอิม่ตวัของสี -4: ความอิม่ตัวของสตํีา่ +4: ความอิม่ตัวของสสีงู

j  โทนสี -4: โทนสผีวิแดง +4: โทนสผีวิเหลอืง

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

 โดยการเลอืก [ต ัง้คา่เร ิม่ตน้] ในขัน้ตอนที ่3 คณุจะสามารถยอ้นรปูแบบภาพนัน้
กลับสูก่ารตัง้คา่พารามเิตอรเ์ริม่ตน้ได ้

 ในการถา่ยดว้ยรปูแบบภาพทีค่ณุปรับ กอ่นอืน่ใหเ้ลอืกรปูแบบภาพทีป่รับ จากนัน้
จงึถา่ยภาพ



A การกําหนดรปูแบบภาพเองN
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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
คณุตอ้งการสรา้งภาพทีน่่าประทับใจยิง่ขึน้
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
คณุยังสามารถปรับพารามเิตอรข์องรปูแบบภาพทีบั่นทกึลงในกลอ้งดว้ย EOS 
Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.488) ไดัในสว่นนีอ้กีดว้ย

1 กดปุ่ ม <XA>
 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

A การบนัทกึรปูแบบภาพN
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5 เลอืกพารามเิตอร์
 เลอืกพารามเิตอร ์(เชน่ [สงู] ของ 

[ความคมชดั]) ทีจ่ะตัง้คา่ จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

6 ปรบัพารามเิตอร์
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่ปรับการแสดง
ผลของพารามเิตอร ์จากนัน้กดปุ่ ม<0>
สําหรับรายละเอยีด โปรดด ู“การกําหนด
รปูแบบภาพเอง” (น.164-166)

 กดปุ่ ม <M> เพือ่ลงทะเบยีนการ
ตัง้คา่พารามเิตอรท์ีป่รับ จากนัน้หนา้จอ
เลอืกรูปแบบภาพจะปรากฏขึน้อกีครัง้

 รปูแบบภาพพืน้ฐานจะระบไุวท้างดา้นขวา
ของ [ผูใ้ชก้าํหนด *]

 หากบนัทกึรปูแบบภาพไวแ้ลว้ในสว่น [ผูใ้ชก้ําหนด *] การเปลีย่นแปลงรปูแบบ
ภาพพืน้ฐานในขัน้ตอนที ่4 จะลบการตัง้คา่พารามเิตอรข์องรปูแบบภาพทีผู่ใ้ช ้
กําหนดและบันทกึไวก้อ่นหนา้นี้

 หากใชง้านฟังกช์ัน่ [ลบการต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมด] ในสว่น [54: ลบการต ัง้คา่] 
(น.335) รปูแบบและการตัง้คา่ทัง้หมดของ [ผูใ้ชก้ําหนด *] จะคนืสูค่า่เริม่ตน้ 
รปูแบบภาพทีบ่ันทกึผา่น EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS) จะมเีพยีงแคพ่ารามเิตอร์
ทีแ่กไ้ขเทา่นัน้ทีค่นืสูก่ารตัง้คา่เริม่ตน้

 ในการถา่ยภาพดว้ยรปูแบบภาพทีบ่นัทกึไว ้ใหทํ้าตามขัน้ตอนที ่2 ในหนา้ 161 
เพือ่เลอืก [ผูใ้ชก้ําหนด *] จากนัน้จงึถา่ยภาพ

 สําหรับขัน้ตอนการบนัทกึไฟลร์ปูแบบภาพไปยังกลอ้ง โปรดดคููม่อืการใชง้าน 
EOS Utility
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สมดลุแสงขาว (WB) สามารถทําใหพ้ืน้ทีข่าวภายในภาพดเูป็นสขีาว โดยปกต ิ
การตัง้คา่อัตโนมัต ิ[Q] (ตามบรรยากาศ) หรอื [Qw] (กําหนดสขีาว) จะ
ไดส้มดลุแสงขาวทีถ่กูตอ้ง หากสสีนัทีไ่ดไ้มเ่ป็นธรรมชาตเิมือ่ใชอ้ตัโนมตั ิคณุ
สามารถเลอืกสมดลุแสงขาวใหเ้หมาะกบัแหลง่กําเนดิแสง หรอืปรับดว้ยตนเอง
โดยการถา่ยภาพวัตถทุีม่สีขีาว
ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน [Q] (ตามบรรยากาศ) จะไดรั้บการตัง้คา่โดยอตัโนมตัิ
(ในโหมด <P> จะตัง้คา่เป็น [Qw] (กําหนดสขีาว))

1 กดปุ่ ม <WB>
 [สมดลุแสงขาว] จะปรากฏขึน้

2 เลอืกการต ัง้คา่สมดลุแสงขาว
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 “ประมาณ ****K” (K: เคลวนิ) ทีแ่สดงใน
การตัง้คา่สมดลุแสงขาวตอ่ไปนี ้<W>, 
<E>, <R>, <Y> หรอื <U> 
คอือณุหภมูสิแีตล่ะระดับทีจ่ะตัง้คา่

ในการมองเห็นของมนุษย ์วตัถสุขีาวจะดเูป็นสขีาวไมว่า่แสงจะเป็นชนดิใดก็ตาม 
ดว้ยกลอ้งดจิติอล สขีาวตามพืน้ฐานการปรับแกส้จีะถกูกําหนดโดยขึน้อยูก่ับ
อณุหภมูสิขีองแสง จากนัน้สจีะถกูปรับดว้ยซอฟตแ์วรเ์พือ่ทําใหพ้ืน้ทีข่าวดเูป็น
สขีาว ฟังกช์ัน่นีจ้ะชว่ยใหส้ามารถถา่ยภาพใหม้โีทนสทีีเ่ป็นธรรมชาตไิด ้

B: การปรบัสขีองภาพตามแหลง่กาํเนดิแสงN

สมดลุแสงขาว

นอกจากนีค้ณุยังสามารถตัง้คา่ดว้ย [z3: สมดลุแสงขาว]



B: การปรับสขีองภาพตามแหลง่กําเนดิแสงN

170

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

1 กดปุ่ ม <WB>
 [สมดลุแสงขาว] จะปรากฏขึน้

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

3 เลอืกรายการทีต่อ้งการ
 เลอืก [อตัโนมตั:ิ ตามบรรยากาศ] หรอื 

[อตัโนมตั:ิ กาํหนดสขีาว] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

Q : อตัโนมัต:ิ ตามบรรยากาศ
Qw : อตัโนมัต:ิ กําหนดสขีาว

Q สมดลุแสงขาวอตัโนมตั ิ

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการต ัง้คา่ [Qw] (กําหนดสขีาว)
 แนวสอีุน่ของวตัถอุาจซดีจาง
 เมือ่มหีลายแหลง่กําเนดิแสงรวมอยูใ่นฉากการถา่ยภาพ แนวสอีุน่ของภาพอาจ
ไมไ่ดจ้างลง

 เมือ่ใชแ้ฟลช โทนสจีะเหมอืนกบั [Q] (ตามบรรยากาศ)
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B: การปรับสขีองภาพตามแหลง่กําเนดิแสงN

เมือ่ใชส้มดลุแสงขาวกําหนดเอง คณุก็สามารถตัง้คา่สมดลุแสงขาวสําหรับแหลง่
กําเนดิแสงเฉพาะของสถานทีถ่า่ยภาพได ้โดยจะตอ้งแน่ใจวา่ปฏบิัตขิัน้ตอนนี้
ภายใตแ้หลง่กําเนดิแสงในตําแหน่งของภาพถา่ยจรงิ

1 ถา่ยภาพวตัถสุขีาว
 มองผา่นชอ่งมองภาพ และเล็งกรอบเสน้
ประทัง้หมด (แสดงในภาพประกอบ) เหนอื
วตัถสุขีาวสนทิ

 โฟกสัดว้ยตนเองและถา่ยดว้ยการเปิดรับ
แสงมาตรฐานทีต่ัง้คา่สําหรับวตัถสุขีาว

 คณุสามารถใชก้ารตัง้คา่สมดลุแสงขาวคา่
ใดก็ได ้

2 เลอืก [สมดลุแสงขาวกาํหนดเอง]
 ภายใตแ้ท็บ [z3] เลอืก [สมดลุแสงขาว
กาํหนดเอง] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หนา้จอการเลอืกสมดลุแสงขาวทีกํ่าหนด
เองจะปรากฏขึน้

3 นําเขา้ขอ้มลูสมดลุแสงขาว
 เลอืกภาพทีถ่า่ยภาพไวใ้นขัน้ตอนที ่1 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ในหนา้จอกลอ่งโตต้อบทีป่รากฏขึน้ ให ้
เลอืก [ตกลง] และกลอ้งจะนําเขา้ขอ้มลู

 เมือ่เมนูปรากฏขึน้อกีครัง้ กดปุ่ ม <M>
เพือ่ออกจากเมนู

O สมดลุแสงขาวกาํหนดเอง
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4 เลอืก [O (กาํหนดเอง)]
 กดปุ่ ม <WB>
 เลอืก [O (กาํหนดเอง)] จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

 หากการเปิดรับแสงทีไ่ดใ้นขัน้ตอนที ่1 แตกตา่งจากการเปิดรับแสงมาตรฐาน
อยา่งมาก อาจสง่ผลใหไ้มไ่ดส้มดลุแสงขาวทีถ่กูตอ้ง

 ในขัน้ตอนที ่3 ไมส่ามารถเลอืกภาพตอ่ไปนี้ได:้ ภาพทีถ่า่ยภาพดว้ยรปูแบบภาพ
ทีต่ัง้คา่เป็น [ภาพขาวดํา] (น.162) ภาพทีถ่า่ยภาพโดยใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรค ์
ภาพทีต่กแตง่โดยใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรคห์ลังจากการถา่ยภาพ ภาพทีค่รอบตัด 
และภาพทีถ่า่ยภาพดว้ยกลอ้งอืน่

สมดลุแสงขาวสว่นตัวทีบ่นัทกึดว้ย EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.488) จะไดร้ับ
การบันทกึขอ้มลูไวใ้นสว่น [O] หากคณุทําตามขัน้ตอนที ่3 ขอ้มลูสําหรับสมดลุ
แสงขาวสว่นตัวทีบ่นัทกึไวก็้จะถกูลบออก
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คณุสามารถแกไ้ขสมดลุแสงขาวทีต่ัง้คา่ไวไ้ด ้การปรับจะใหผ้ลแบบเดยีวกนั
กับการใชฟิ้ลเตอรแ์ปลงอณุหภมูสิหีรอืฟิลเตอรช์ดเชยสซีึง่มจํีาหน่ายท่ัวไป 
แตล่ะสสีามารถแกไ้ขเป็นหนึง่ในเกา้ระดับ
ฟังกช์ัน่นีม้ไีวสํ้าหรับผูใ้ชง้านขัน้สงู โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท้ีเ่ขา้ใจการใชง้าน
ฟิลเตอรแ์ปลงอณุหภมูสิแีละฟิลเตอรช์ดเชยส ีและผลทีไ่ด ้

1 เลอืก [ปรบั/ครอ่มแสงขาว]
 ภายใตแ้ท็บ [z3] เลอืก [ปรบั/ครอ่ม
แสงขาว] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หนา้จอปรับแกส้มดลุแสงขาว/ถา่ยภาพ
คร่อมสมดลุแสงขาวจะปรากฏขึน้

2 ต ัง้คา่การแกไ้ขสมดลุแสงขาว
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลือ่นเครือ่งหมาย “ ” ไปยังตําแหน่ง
ทีเ่หมาะสม

 B สําหรับสน้ํีาเงนิ, A สําหรับสเีหลอืง, 
M สําหรับสมีว่ง และ G สําหรับสเีขยีว 
สมดลุสขีองภาพจะปรับไปทางดา้นสใีน
ทศิทางทีเ่ลือ่นไป

 ทางดา้นขวาของหนา้จอ “ปรบัเลือ่น” 
แสดงถงึทศิทางและจํานวนทีแ่กไ้ขตาม
ลําดับ

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

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ออกจากการตัง้คา่
และกลับสูเ่มนู

u การปรบัแกโ้ทนสสีําหรบัแหลง่กาํเนดิแสงN

ปรบัแกส้มดลุแสงขาว

ตัวอยา่งการตัง้คา่: A2, G1

 คณุสามารถตัง้คา่กลอ้งใหแ้สดง <i> ในชอ่งมองภาพและในจอ LCD เมือ่ตัง้คา่
ใหม้กีารปรับแกส้มดลุแสงขาว (น.407)

 การแกไ้ขสน้ํีาเงนิ/เหลอืงหนึง่ระดับจะเทา่กบัฟิลเตอรแ์ปลงอณุหภมูสิปีระมาณ 
5 ไมเรด (Mired: หน่วยการวดัอณุหภมูสิซี ึง่แสดงถงึระดับความทบึของฟิลเตอร์
แปลงอณุหภมูสิ)ี



u การปรับแกโ้ทนสสํีาหรับแหลง่กําเนดิแสงN
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ดว้ยการกดถา่ยเพยีงครัง้เดยีว จะสามารถบันทกึภาพถา่ยสามภาพดว้ยโทนสี
ทีแ่ตกตา่งพรอ้มๆ กนัได ้เมือ่วดักับอณุหภมูสิขีองการตัง้คา่สมดลุแสงขาว
ปัจจบุันแลว้ ภาพจะไดรั้บการถา่ยภาพครอ่มดว้ยการตัง้คา่สน้ํีาเงนิ/เหลอืงและ
การตัง้คา่สมีว่ง/เขยีว ฟังกช์ัน่นีเ้รยีกวา่การถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว (WB 
Bkt.) การถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาวสามารถทําไดถ้งึ ±3 ระดับโดยปรับ
ทลีะระดับ

ต ัง้คา่จํานวนถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว
 ในขัน้ตอนที ่2 ของ “ปรับแกส้มดลุแสง
ขาว” เมือ่คณุหมนุปุ่ ม <5> สัญลักษณ์ 
“ ” บนหนา้จอจะเปลีย่นเป็น “   ” (3 จดุ)
การหมนุปุ่ มหมนุตามเข็มนาฬกิาจะปรับ
การถา่ยคร่อม B/A และการหมนุปุ่ มหมนุ
ทวนเข็มนาฬกิาจะปรับการถา่ยครอ่ม M/G

 ทีด่า้นขวา “ถา่ยครอ่ม” จะแสดงถงึ
ทศิทางการถา่ยคร่อมและจํานวนทีแ่กไ้ข

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

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ออกจากการตัง้คา่
และกลับสูเ่มนู

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

การถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาวอตัโนมตั ิ

การตัง้คา่ B/A ±3 ระดบั

 ระหวา่งการถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะลดลงและ
จํานวนภาพทีถ่า่ยไดจ้ะลดเหลอืประมาณหนึง่ในสามของจํานวนปกตดิว้ยเชน่กนั

 เนื่องจากกลอ้งจะบันทกึภาพสามภาพดว้ยการถา่ยเพยีงครัง้เดยีว การด์จงึใชเ้วลา
ในการบันทกึภาพถา่ยนานขึน้

 คณุยงัสามารถตัง้คา่การแกไ้ขสมดลุแสงขาวและการถา่ยภาพครอ่มไดพ้รอ้มกนัใน
การถ่ายภาพครอ่มสมดลุแสงขาว หากคณุตัง้คา่การถา่ยภาพครอ่มรว่มกบัการถา่ย
ภาพครอ่มสมดลุแสงขาว จํานวนภาพทัง้หมดเกา้ภาพจะไดร้ับการบันทกึใหเ้ป็น
ภาพเดยีว

 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View ไอคอนสมดลุแสงขาวจะกะพรบิ
 “Bkt.” หมายถงึ Bracketing (การถา่ยครอ่ม)
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หากภาพออกมามดืหรอืความเปรยีบตา่งตํา่ สามารถแกไ้ขความสวา่งและ
ความเปรยีบตา่งไดโ้ดยอตัโนมัต ิคณุสมบัตนิีเ้รยีกวา่ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมัต ิ
การตัง้คา่เริม่ตน้เป็น [มาตรฐาน] สําหรับภาพ JPEG กลอ้งจะใชก้ารแกไ้ข
ในขณะทีถ่า่ยภาพ
ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน จะปรับเป็น [มาตรฐาน] โดยอตัโนมตัิ

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

2 เลอืกการต ัง้คา่
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

3 ถา่ยภาพ
 ภาพจะไดรั้บการบันทกึดว้ยความสวา่ง
และความเปรยีบตา่งทีป่รับแกแ้ลว้ตาม
ความจําเป็น

3 การปรบัความสวา่งและความเปรยีบตา่งโดยอตัโนมตัNิ

 ในสว่น [54: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)] หากตัง้คา่ [4: เนน้โทนภาพ
บรเิวณสวา่ง] เป็น [1:ใชง้าน] กลอ้งจะตัง้คา่ [ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ 
ใหโ้ดยอตัโนมัตเิป็น [ไมใ่ชง้าน]

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

 จดุรบกวนอาจเพิม่ขึน้โดยขึน้อยูก่บัสภาพการถา่ยภาพ

ในขัน้ตอนที ่2 หากคณุกดปุ่ ม <B> และนําเครือ่งหมายถกู [X] ออกสําหรับ
การตัง้คา่ [ปิดเมือ่ต ัง้ระดบัแสงเอง] คณุก็ยังสามารถตัง้คา่ปรับแสงเหมาะสม
อัตโนมัตใินโหมด <a> ได ้
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คณุสมบัตนิีส้ามารถลดจุดรบกวนทีเ่กดิขึน้ในภาพ ถงึแมว้า่การลดจดุรบกวน
จะใชไ้ดก้บัความไวแสงทกุคา่ แตจ่ะไดผ้ลดเีป็นพเิศษในขณะทีใ่ชค้วามไวแสง 
ISO สงู เมือ่ถา่ยภาพโดยใชค้วามไวแสง ISO ตํา่ กลอ้งจะปรับจดุรบกวนใน
สว่นทีม่ดืของภาพ (บรเิวณเงามดื) ใหล้ดลง ปรับการตัง้คา่ใหเ้หมาะสมกบั
ระดับของจดุรบกวน

1 เลอืก [ลดจดุรบกวนจากความไวแสง 
ISO สงู]
 ภายใตแ้ท็บ [z4] เลอืก [ลดจดุรบกวน
จากความไวแสง ISO สงู] จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>

2 ต ัง้ระดบั
 เลอืกระดับการลดจุดรบกวนทีต่อ้งการ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 [M: ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ]
ใชก้ารลดจดุรบกวนกบัคณุภาพของภาพทีส่งูกวา่ [สงู] สําหรับภาพเดีย่วทีไ่ด ้
เกดิจากการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสีภ่าพแลว้จัดรวมเขา้ดว้ยกนัโดยอตัโนมตัใิห ้
เป็นภาพเดยีวแบบ JPEG
หากตัง้คา่คณุภาพในการบันทกึภาพเป็น 1 หรอื 1+73 คณุจะไม่
สามารถตัง้คา่ [ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ] ได ้

3 ถา่ยภาพ
 กลอ้งจะบันทกึภาพโดยปรับใชก้ารลด
จดุรบกวน

3 การต ัง้คา่ลดจดุรบกวนN

การลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู

คณุสามารถตัง้คา่ใหก้ลอ้งแสดง <i> ในชอ่งมองภาพ เมือ่มกีารตัง้คา่ลดจุดรบกวน
ถา่ยหลายภาพได ้(น.407)
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3 การตัง้คา่ลดจดุรบกวนN

การลดจดุรบกวนนีใ้ชไ้ดก้บัภาพทีม่กีารเปิดรับแสง 1 วนิาทหีรอืนานกวา่

1 เลอืก [ลดจดุรบกวนจากการเปิด
ชตัเตอรน์าน]
 ภายใตแ้ท็บ [z4] เลอืก [ลดจดุรบกวน
จากการเปิดชตัเตอรน์าน] จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>

การลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน

เมือ่ต ัง้คา่ [ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ] อยู่
 หากมคีวามคลาดแนวทีเ่ห็นไดช้ดัในภาพทีเ่กดิจากการสัน่ของกลอ้ง ผลการลด
จดุรบกวนอาจนอ้ยลง

 หากคณุกําลังถอืกลอ้งถา่ย ใหถ้อืใหม่ั้นเพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งสัน่ แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง
 หากคณุถา่ยภาพวตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นไหว วตัถทุีกํ่าลังเคลือ่นไหวนัน้อาจมรีอ่งรอย
หลงเหลอือยู่

 การปรับแนวภาพอาจไมทํ่างานอยา่งสมบรูณ์กบัลวดลายทีเ่ป็นแบบแผน (ตาราง 
ริว้ ฯลฯ) หรอืเรยีบแบน ภาพโทนสเีดยีว

 หากความสวา่งของวัตถเุปลีย่นแปลงในการถา่ยภาพทีถ่า่ยตดิตอ่กนัสีภ่าพ อาจสง่
ผลใหภ้าพมคีา่แสงทีไ่มส่มํา่เสมอ

 หลังจากการถา่ยภาพ อาจตอ้งใชเ้วลาสกัครูสํ่าหรับดําเนนิการลดจดุรบกวนและ
รวมภาพเพือ่บนัทกึลงในการด์ ระหวา่งกําลังประมวลผลภาพ ขอ้ความ “buSY” 
จะปรากฏขึน้ในชอ่งมองภาพและในแผง LCD และคณุจะไมส่ามารถถ่ายภาพ
ตอ่ไปไดจ้นกวา่การประมวลผลภาพจะเสร็จสมบรูณ์

 คณุไมส่ามารถใชฟั้งกช์ัน่ถ่ายภาพครอ่มและถ่ายภาพครอ่มสมดลุแสงขาวได ้
 หากตัง้คา่ [z4: ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน] ถา่ยภาพครอ่ม 
หรอืถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว คณุก็ไมส่ามารถตัง้คา่ [ลดจดุรบกวนถา่ย
หลายภาพ]

 กลอ้งจะตัง้คา่ [ภาพบดิเบีย้ว] โดยอัตโนมัตเิป็น [ไมใ่ชง้าน]
 ไมส่ามารถใชง้านการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชได ้แตก่ลอ้งจะสอ่งแสงไฟชว่ยปรับ
โฟกสัออกมา ตามการตัง้คา่ [5: เปิดแสงไฟชว่ยปรบัโฟกสั] ในสว่น [54: 
ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)]

 คณุไมส่ามารถตัง้คา่ [ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ] สําหรับเปิดหนา้กลอ้งคา้ง
ชตัเตอรไ์ด ้

 หากคณุปิดกลอ้งและเปลีย่นโหมดถ่ายภาพเป็นโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน ถา่ยภาพ
แบบเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์หรอืถา่ยภาพเคลือ่นไหว การตัง้คา่จะเปลีย่นเป็น 
[มาตรฐาน] โดยอัตโนมัติ

 [z4: เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น] ไมส่ามารถตัง้คา่ได ้
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2 ปรบัการต ัง้คา่ทีต่อ้งการ
 เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

 [อตัโนมตั]ิ
สําหรับภาพทีม่กีารเปิดรับแสง 1 วนิาทหีรอืนานกวา่ การลดจดุรบกวนจะ
ทํางานโดยอตัโนมัตหิากตรวจพบจดุรบกวนทีเ่กดิขึน้จากการเปิดชตัเตอร์
นาน การตัง้คา่ [อตัโนมตั]ิ มปีระสทิธภิาพเพยีงพอสําหรับการถา่ยภาพ
แทบจะครบทกุรปูแบบ

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

3 ถา่ยภาพ
 กลอ้งจะบันทกึภาพโดยปรับใชก้ารลด
จดุรบกวน

 เมือ่ตัง้คา่ [อตัโนมตั]ิ หรอื [เปิด] กระบวนการลดจดุรบกวนภายหลังจากการถา่ย
ภาพอาจใชเ้วลาเทา่กบัการเปิดรับแสง คณุไมส่ามารถถา่ยภาพเพิม่เตมิไดจ้นกวา่
การลดจุดรบกวนจะเสร็จสิน้

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

 เมือ่ตัง้คา่ [อตัโนมตั]ิ หรอื [เปิด] ในกรณีทีถ่า่ยภาพแบบเปิดรับแสงนานโดย
แสดงภาพแบบ Live View ขอ้ความ “BUSY” ก็จะปรากฏขึน้ระหวา่งทีก่ลอ้งกําลัง
ดําเนนิการลดจุดรบกวน การแสดงภาพแบบ Live View จะไมป่รากฏจนกวา่การ
ลดจุดรบกวนจะเสร็จสิน้ (คณุไมส่ามารถถา่ยภาพเพิม่เตมิได)้
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ระดับแสงบรเิวณขอบภาพทีล่ดลง คอือาการทีล่ักษณะเฉพาะทางแสงของเลนส์
ทําใหม้มุของภาพทัง้สีม่มุดมูดืลง สทีีผ่ดิปกตริอบขอบวัตถเุรยีกวา่ความคลาดส ี
สว่นการทีล่ักษณะเฉพาะทางแสงของเลนสทํ์าใหเ้กดิการบดิเบีย้วของภาพ
เรยีกวา่ความคลาดสว่น และความคมชดัของภาพทีล่ดลงเนือ่งจากรรัูบแสง
เรยีกวา่ปรากฏการณ์การเลีย้วเบนของแสง ความคลาดเคลือ่นของเลนสส์ามารถ
แกไ้ขได ้
ตามคา่เริม่ตน้ [แกไ้ขระดบัแสงขอบภาพ], [แกไ้ขสคีลาดเคลือ่น] และ 
[แกไ้ขการเลีย้วเบน] จะไดรั้บการตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] และ [แกไ้ขความ
คลาดสว่น] ไดรั้บการตัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน]
หากขอ้มลูแกไ้ขเลนสไ์ดรั้บการลงทะเบยีน (บันทกึ) ไวใ้นกลอ้ง ก็จะนําฟังกช์ัน่
แกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพ แกไ้ขความคลาดส ีและแกไ้ขการเลีย้วเบนมา
ใชง้าน แมจ้ะอยูใ่นโหมดถา่ยภาพพืน้ฐานก็ตาม
หากหนา้จอการตัง้คา่มขีอ้ความ [ไมม่ขีอ้มลูแกไ้ข] หรอืสญัลักษณ์ [F] 
ปรากฏขึน้ แสดงวา่ยังไมม่กีารบันทกึขอ้มลูแกไ้ขของเลนสนั์น้อยูใ่นกลอ้ง 
โปรดด ู“ขอ้มลูแกไ้ขเลนส”์ ในหนา้ 183

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

2 เลอืก [แกไ้ขระดบัแสงขอบภาพ]

3 การแกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส์
เนือ่งจากลกัษณะเฉพาะทางแสงN

การแกไ้ขระดบัแสงบรเิวณขอบภาพ
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3 เลอืก [ใชง้าน]
 ตรวจสอบวา่ [มขีอ้มลูแกไ้ข] สําหรับ
เลนสท์ีใ่ชแ้สดงขึน้

 เลอืก [ใชง้าน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

4 ถา่ยภาพ
 กลอ้งจะบันทกึภาพโดยมกีารแกไ้ขระดับ
แสงบรเิวณขอบภาพแลว้

 อาจมจีุดรบกวนปรากฏทีข่อบภาพโดยขึน้อยูก่บัสภาพการถา่ยภาพ
 ความไวแสง ISO ยิง่มาก ปรมิาณการแกไ้ขยิง่นอ้ยลง
 หากคณุใชก้ารดภูาพแบบขยายระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View การแกไ้ข
ระดับแสงบรเิวณขอบภาพจะไมม่ผีลในภาพทีแ่สดงบนหนา้จอ

ปรมิาณการแกไ้ขทีป่รับใชจ้ะตํา่กวา่ปรมิาณการแกไ้ขสงูสดุทีส่ามารถทําไดด้ว้ย 
Digital Photo Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.488)
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3 การแกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส ์เนือ่งจากลักษณะเฉพาะทางแสงN

1 เลอืก [แกไ้ขสคีลาดเคลือ่น]

2 เลอืก [ใชง้าน]
 ตรวจสอบวา่ [มขีอ้มลูแกไ้ข] สําหรับ
เลนสท์ีใ่ชแ้สดงขึน้

 เลอืก [ใชง้าน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 ถา่ยภาพ
 กลอ้งจะบันทกึภาพโดยมกีารแกไ้ข
ความคลาดสแีลว้

1 เลอืก [แกไ้ขความคลาดสว่น]

2 เลอืก [ใชง้าน]
 ตรวจสอบวา่ [มขีอ้มลูแกไ้ข] สําหรับ
เลนสท์ีใ่ชแ้สดงขึน้

 เลอืก [ใชง้าน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 ถา่ยภาพ
 กลอ้งจะบันทกึภาพโดยมกีารแกไ้ข
ความคลาดสว่นแลว้

การแกไ้ขความคลาดสี

การแกไ้ขความคลาดสว่น
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1 เลอืก [แกไ้ขการเลีย้วเบน]

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

3 ถา่ยภาพ
 กลอ้งจะบันทกึภาพโดยมกีารแกไ้ข
การเลีย้วเบนแลว้

การแกไ้ขการเลีย้วเบน

 เนื่องจากมกีารใชง้านฟังกช์ัน่แกไ้ขความคลาดสว่นแลว้ กลอ้งก็จะบันทกึชว่ง
ของภาพแคบกวา่ภาพทีม่องเห็นผ่านชอ่งมองภาพ (ขอบภาพจะถูกตัดออกไป
เล็กนอ้ย และความละเอยีดของภาพอาจดตํูา่ลงเล็กนอ้ย)

 แกไ้ขความคลาดสว่นจะมผีลตอ่ภาพทีถ่า่ยไว ้แตจ่ะไมส่ามารถเห็นจากในชอ่ง
มองภาพระหวา่งการถา่ยภาพได ้

 คณุไมส่ามารถตัง้คา่ฟังกช์ัน่แกไ้ขความคลาดสว่นในระหวา่งการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวหรอืในกรณีทีต่ัง้คา่ฟังกช์ัน่ลดจุดรบกวนถา่ยหลายภาพได ้

 การใชง้านแกไ้ขความคลาดสว่นขณะถา่ยภาพแบบ Live View จะสง่ผลกบั
มมุมองเล็กนอ้ย

 หากคณุขยายภาพระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View กลอ้งกจ็ะไมนํ่าฟังกช์ัน่
แกไ้ขความคลาดสว่นมาใชก้บัภาพทีแ่สดงอยู ่ดงันัน้ การขยายขอบของภาพ
อาจแสดงบางสว่นของภาพทีไ่มไ่ดร้ับการบนัทกึเอาไว ้

 ภาพทีม่กีารแกไ้ขความคลาดสว่นจะไมม่ชีือ่เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น (น.341) 
นอกจากนี ้จุด AF จะไมแ่สดงขึน้ (น.388) เพือ่ดภูาพ

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

(ไมส่ามารถใชง้านแกไ้ข)

เมือ่ใชง้าน “แกไ้ขการเลีย้วเบน” ความละเอยีดทีล่ดลงเนือ่งจากฟิลเตอร ์Low-Pass 
และสาเหตอุืน่ๆ จะไดร้ับการแกไ้ขเพิม่เตมินอกเหนอืจากการเลีย้วเบนดว้ย ดงันัน้จงึ
ไดผ้ลด ีแมค้า่รรูับแสงจะใกลก้บัรรูับแสงทีเ่ปิดกวา้งก็ตาม
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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.488) คณุจะสามารถตรวจสอบไดว้า่เลนส์
ตัวใดบา้งทีม่ขีอ้มลูแกไ้ขบันทกึอยูใ่นกลอ้ง คณุยังสามารถบันทกึขอ้มลูแกไ้ข
ของเลนสท์ียั่งไมม่กีารบันทกึไวไ้ดอ้กีดว้ย สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการ
ใชง้าน EOS Utility
สําหรับเลนสท์ีม่กีารรวมขอ้มลูแกไ้ข ไมจํ่าเป็นตอ้งบนัทกึขอ้มลูแกไ้ขลงในกลอ้ง

ขอ้มลูแกไ้ขเลนส์
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ขอ้ควรระวงัสําหรบัการแกไ้ขเลนส์
 การแกไ้ขระดบัแสงบรเิวณขอบภาพ แกไ้ขความคลาดส ีแกไ้ขความคลาดสว่น 
และแกไ้ขการเลีย้วเบนไมส่ามารถปรับใชก้บัภาพ JPEG ทีถ่า่ยไปแลว้ได ้

 เมือ่ใชเ้ลนสท์ีไ่มใ่ชข่องแคนนอน ขอแนะนําใหตั้ง้คา่การแกไ้ขเป็น [ไมใ่ชง้าน] 
ถงึแมว้า่ [มขีอ้มลูแกไ้ข] จะแสดงอยูก็่ตาม

 ปรมิาณการแกไ้ขจะนอ้ย (ยกเวน้แกไ้ขการเลีย้วเบน) หากเลนสท์ีใ่ชไ้มม่ขีอ้มลู
ระยะหา่ง

ขอ้ควรทราบเกีย่วกบัการแกไ้ขเลนส์
 ผลของการแกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนสจ์ะตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเลนส์
ทีใ่ชแ้ละสภาพการถ่ายภาพ นอกจากนีผ้ลทีอ่อกมาอาจไมช่ดัเจน ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
เลนสท์ีใ่ช ้สภาพการถา่ยภาพ ฯลฯ

 หากมองไมเ่ห็นผลของการแกไ้ข ใหข้ยายภาพหลงัจากทีถ่า่ยและตรวจสอบ
อกีครัง้

 การแกไ้ขสามารถปรับใชแ้มต้ดิตวัขยายกําลังหรอืตวัแปลงขนาดเทา่ตวัอยูก็่ตาม
 หากไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูแกไ้ขของเลนสท์ีต่ดิอยูล่งในกลอ้ง ผลลัพธท์ีไ่ดจ้ะเหมอืน
กบัเมือ่ตัง้การแกไ้ขเป็น [ไมใ่ชง้าน] (ยกเวน้แกไ้ขการเลีย้วเบน)

 ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน กลอ้งจะใชง้านฟังกช์ัน่แกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพ 
แกไ้ขความคลาดส ีและแกไ้ขการเลีย้วเบนโดยอัตโนมัต ิกลอ้งจะนําฟังกช์ัน่แกไ้ข
ความคลาดสว่นมาใชง้านโดยอัตโนมัต ิเฉพาะในโหมด <q>
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หากคณุถา่ยภาพโดยใชค้วามเร็วชตัเตอรส์งูภายใตแ้หลง่กําเนดิแสง เชน่ หลอด
ฟลอูอเรสเซนต ์การกะพรบิของหลอดไฟทําใหเ้กดิแสงวบูวาบและภาพอาจมี
การเปิดรับแสงในแนวตัง้ไมส่มํา่เสมอ หากใชก้ารถา่ยภาพตอ่เนือ่งภายใตส้ภาวะ
เหลา่นี ้อาจสง่ผลใหก้ารเปิดรบัแสงหรอืสโีดยรวมของภาพไมส่มํา่เสมอ เมือ่คณุใช ้
คณุสมบตันิีใ้นระหวา่งการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ กลอ้งจะตรวจสอบความถี่
ในการกะพรบิของแหลง่กําเนดิแสง และถา่ยภาพเมือ่การเปิดรบัแสงหรอืโทนสี
ไดรั้บผลกระทบจากแสงวบูวาบนอ้ยลง

1 เลอืก [ถา่ยลดแสงวบูวาบ]
 ภายใตแ้ท็บ [z5] 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
ภาพตอ่เนื่อง หรอืหากคณุถา่ยหลายภาพในฉากเดยีวกนัดว้ยความเร็วชตัเตอรต์า่งกนั 
โทนสอีาจไมส่มํา่เสมอ เพือ่หลกีเลีย่งโทนสไีมส่มํา่เสมอ ใหใ้ชโ้หมด <s> หรอื 
<a> กบัความเร็วชตัเตอรต์ายตัว

 โทนสขีองภาพทีถ่า่ยเมือ่ตัง้คา่ [ถา่ยลดแสงวบูวาบ] เป็น [ใชง้าน] อาจแตกตา่ง
จากเมือ่ตัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน]

 แสงวบูวาบทีม่คีวามถีน่อกเหนือไปจาก 100 Hz หรอื 120 Hz จะไมส่ามารถ
ตรวจพบได ้นอกจากนี ้หากความถีก่ารกะพรบิของแหลง่กําเนดิแสงเปลีย่นแปลง
ระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง ผลกระทบจากแสงวบูวาบจะไมล่ดลง
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 ในสว่น [54: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)] หากตัง้คา่ [10: ถา่ยภาพโดย
ล็อคกระจกขึน้] เป็น [1:ใชง้าน] การตัง้คา่ [ถา่ยลดแสงวบูวาบ] จะสลับเป็น 
[ไมใ่ชง้าน] โดยอตัโนมตัิ

 หากวตัถมุฉีากหลงัมดื หรอืหากมแีสงสวา่งจา้ในภาพ แสงวบูวาบก็อาจไมไ่ดร้ับ
การตรวจพบอยา่งถกูตอ้ง

 ภายใตส้ภาวะทีม่แีสงชนดิพเิศษ กลอ้งอาจไมส่ามารถลดผลกระทบจากแสง
วบูวาบได ้แมใ้นขณะที ่<G> แสดงขึน้ในชอ่งมองภาพ

 แสงวบูวาบอาจไมม่กีารตรวจพบอยา่งถกูตอ้ง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัชนดิของแหลง่
กําเนดิแสง

 หากคณุจัดองคป์ระกอบภาพใหม ่<G> อาจปรากฏและหายไปอยา่ง
ไมต่อ่เนือ่ง

 ขึน้อยูก่บัแหลง่กําเนดิแสง หรอืสภาพการถา่ยภาพ ถงึแมค้ณุใชฟั้งกช์ัน่นีผ้ลก็
อาจไมเ่ป็นไปตามทีค่าดไว ้

 ขอแนะนําใหถ้า่ยภาพทดสอบกอ่น
 หาก <G> ไมป่รากฏอยูใ่นชอ่งมองภาพ ใหต้ัง้คา่ [การตรวจจบัแสง
วบูวาบ] เป็น [แสดง] ในสว่น [52: การแสดงชอ่งมองภาพ] (น.81) หากคณุ
ถา่ยภาพดว้ยฟังกช์ัน่การลดแสงวบูวาบ <G> ก็จะสวา่งขึน้ ภายใตแ้หลง่
กําเนดิแสงทีไ่มม่แีสงวบูวาบ หรอืไมต่รวจพบวา่มแีสงวบูวาบ กลอ้งก็จะไมแ่สดง 
<G>

 หากตัง้คา่ [การตรวจจบัแสงวบูวาบ] เป็น [แสดง] และตัง้คา่ [ถา่ยลดแสง
วบูวาบ] เป็น [ไมใ่ชง้าน] การวัดแสงภายใตแ้หลง่กําเนดิแสงวบูวาบจะทําให ้
<G> กะพรบิเตอืนในชอ่งมองภาพ แนะนําใหต้ัง้คา่เป็น [ใชง้าน] กอ่น
การถ่ายภาพ

 ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน <G> จะไมแ่สดงขึน้มา แตผ่ลของแสงวบูวาบ
จะลดลงเมือ่คณุถา่ยภาพ

 การลดแสงวบูวาบสามารถทํางานรว่มกบัแฟลชไดเ้ชน่กนั อยา่งไรก็ตาม คณุอาจ
ไมไ่ดผ้ลตามทีค่าดไวจ้ากการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้าย
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ชว่งสําหรับปรับคา่การแสดงสเีรยีกวา่ “พกิดัส”ี ดว้ยกลอ้งตัวนี ้คณุสามารถปรับ
พกิดัสสํีาหรับการถา่ยภาพเป็น sRGB หรอื Adobe RGB สําหรับการถา่ยภาพ
ท่ัวไป ควรใช ้sRGB
ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน [sRGB] จะไดรั้บการตัง้คา่โดยอัตโนมัติ

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

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

พกิดัสนีีใ้ชสํ้าหรับงานพมิพเ์ชงิพาณชิยห์รอืการใชง้านในอตุสาหกรรมอืน่
เป็นหลัก ไมแ่นะนําใหใ้ชก้ารตัง้คา่นีห้ากคณุไมม่คีวามคุน้เคยกบัการประมวล
ผลภาพ Adobe RGB และกฎของการออกแบบระบบไฟลสํ์าหรับกลอ้ง Camera 
File System 2.0 (Exif 2.21 หรอืสงูกวา่) ภาพจะดหูมองมากเมือ่เปิดใน
สภาพแวดลอ้มของคอมพวิเตอรแ์บบ sRGB และใชเ้ครือ่งพมิพท์ีไ่มร่องรับ 
Camera File System 2.0 (Exif 2.21 หรอืสงูกวา่) ดังนัน้จงึจําเป็นตอ้งนําภาพ
ไปดําเนนิการตอ่ดว้ยซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร์

3 การต ัง้คา่ชว่งการปรบัคา่การแสดงสNี

Adobe RGB

 หากภาพนิง่ทีถ่า่ยภาพไวไ้ดป้รับพกิดัสไีวเ้ป็น Adobe RGB อกัขระตัวแรกของ
ชือ่ไฟลจ์ะเป็นขดีลา่ง “_”

 ไมม่กีารผนวกโปรไฟล ์ICC สําหรับคําอธบิายเกีย่วกบัโปรไฟล ์ICC โปรดดคููม่อื
การใชง้าน Digital Photo Professional
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5
การใชง้านข ัน้สงูสาํหรบั
ผลลพัธใ์นการถา่ยภาพ

ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์
คณุสามารถปรับการตัง้คา่ตา่งๆ 
ของกลอ้งตามตอ้งการเพือ่ใหไ้ด ้
ผลการถา่ยภาพทีห่ลากหลาย 
โดยการเลอืกความเร็วชตัเตอร์
และ/หรอืคา่รรัูบแสง ปรับคา่แสง
ตามทีค่ณุตอ้งการ เป็นตน้

 ไอคอน O ดา้นบนขวาตรงหวัขอ้ของหนา้ หมายถงึฟังกช์ัน่นัน้
สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค์

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

 สําหรับฟังกช์ัน่ทีส่ามารถตัง้คา่ไดใ้นแตล่ะโหมดถา่ยภาพ โปรดดู
หนา้ 436

การถ่ายภาพสร้างสรรค์

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> ทางดา้นลา่งขวาของชอ่งมองภาพ
จะสวา่งขึน้ (ในโหมด AF ครัง้เดยีว)

 ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงจะถกู
ตัง้คา่โดยอัตโนมัต ิและแสดงในชอ่งมอง
ภาพและบนแผง LCD

3 ตรวจสอบการแสดงคา่
 หากการแสดงคา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละ
คา่รรัูบแสงไมก่ะพรบิ จะไดก้ารเปิดรับแสง
มาตรฐาน

4 ถา่ยภาพ
 จัดองคป์ระกอบภาพและกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
จนสดุ

d: โปรแกรมระดบัแสงอตัโนมตั ิ

หากคําอธบิายของโหมดถา่ยภาพปรากฏในขัน้ตอนที ่1 กดปุ่ ม <0> เพือ่ซอ่น
คําอธบิาย (น.62)
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d: โปรแกรมระดับแสงอตัโนมัติ

 ปรบัความไวแสง ISO ใชแ้ฟลชในตวักลอ้ง
เพือ่ทําใหร้ะดับความสวา่งวัตถแุละสิง่แวดลอ้มตรงกัน คณุสามารถปรับ
ความไวแสง ISO (น.158) หรอืใชแ้ฟลชในตัวกลอ้ง (น.216) ในโหมด 
<d> แฟลชในตัวกลอ้งจะไมทํ่างานโดยอตัโนมัต ิดังนัน้ กดปุ่ ม <D> 
(แฟลช) เพือ่ยกแฟลชในตัวกลอ้งขึน้เมือ่ถา่ยภาพภายในอาคารหรอืใน
สภาวะแสงนอ้ย

 เปลีย่นโปรแกรมโดยใชก้ารสลบัโปรแกรม
หลังจากกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ ใหห้มนุปุ่ ม <6> เพือ่ปรับเปลีย่น
ชดุการตัง้คา่ของความเร็วชตัเตอรแ์ละรรัูบแสง (โปรแกรม) การสลบัโปรแกรม
จะถกูยกเลกิโดยอตัโนมัตหิลังจากถา่ยภาพ การสลับโปรแกรมไมส่ามารถ
ทําไดเ้มือ่ใชแ้ฟลช

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

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

 หากความเร็วชตัเตอร ์“4000” และ f/number สงูสดุกะพรบิ 
แสดงวา่การเปิดรับแสงมากเกนิไป ใหป้รับลดความไวแสง

ความแตกตา่งระหวา่ง <d> และ <A> (ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ)
ในโหมด <A> ฟังกช์ัน่ตา่งๆ เชน่ การโฟกสัอตัโนมัต ิและโหมดวดัแสง จะถกูตัง้คา่
โดยอตัโนมัตเิพือ่ป้องกนัภาพเสยี ฟังกช์ัน่ทีค่ณุสามารถตัง้คา่ไดเ้องมจํีากดั อยา่งไรกต็าม
ดว้ยโหมด <d> ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูับแสงเทา่นัน้ทีจ่ะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมตั ิ
คณุสามารถตัง้คา่การโฟกสัอตัโนมัต ิโหมดวดัแสง และฟังกช์ัน่อืน่ๆ ไดเ้อง (น.430)
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คณุสามารถหยดุการเคลือ่นไหวหรอืสรา้งโมชัน่เบลอไดด้ว้ยโหมด <s> 
(ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร)์ บนปุ่ มโหมด
* <s> หมายถงึ Time value (คา่เวลา)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<s>

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

 ด ู“เคล็ดลับการถา่ยภาพ” ในหนา้ถัดไป
สําหรับคําแนะนําเกีย่วกบัการตัง้ความเร็ว
ชตัเตอร์

 การหมนุปุ่ ม <6> ตามเข็มนาฬกิาจะตัง้
ความเร็วชตัเตอรใ์หส้งูขึน้ และการหมนุ
ทวนเข็มนาฬกิาจะตัง้ใหตํ้า่ลง

3 ถา่ยภาพ
 เมือ่คณุโฟกสัและกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ 
ภาพจะถกูถา่ยทีค่วามเร็วชตัเตอรท์ีต่ัง้ไว ้

s: การสือ่ถงึการเคลือ่นทีข่องวตัถุ

เบลอจากการเคลือ่นไหว
(ความเร็วชตัเตอรตํ์า่: 1/30 วนิาท)ี

หยดุนิง่การเคลือ่นไหว
(ความเร็วชตัเตอรส์งู: 1/2000 วนิาท)ี

การแสดงความเร็วชตัเตอร์
จอ LCD จะแสดงความเร็วชตัเตอรเ์ป็นเศษสว่น อยา่งไรก็ตาม แผง LCD และชอ่ง
มองภาพจะแสดงเฉพาะตวัสว่นเทา่นัน้ “0"5” บง่บอกถงึ 0.5 วนิาท ีและ “15"” คอื 
15 วนิาที
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s: การสือ่ถงึการเคลือ่นทีข่องวตัถุ

 ในการหยดุการเคลือ่นไหวของวตัถทุีเ่คลือ่นทีอ่ยา่งรวดเร็ว
ใชค้วามเร็วชตัเตอรท์ีเ่ร็ว เชน่ 1/4000 วนิาท ีถงึ 1/500 วนิาท ีตามความเร็ว
ของวตัถทุีเ่คลือ่นที่

 ในการทําใหเ้ด็กทีก่าํลงัว ิง่หรอืสตัวเ์บลอ เพือ่ใหรู้ส้กึถงึการเคลือ่นไหว
ใหใ้ชค้วามเร็วชตัเตอรป์านกลาง เชน่ 1/250 วนิาท ีถงึ 1/30 วนิาท ีตดิตาม
วัตถทุีกํ่าลังเคลือ่นทีผ่า่นทางชอ่งมองภาพ แลว้กดปุ่ มชตัเตอรเ์พือ่ถา่ยภาพ 
หากคณุใชเ้ลนสถ์า่ยภาพระยะไกล ใหถ้อืใหม้ั่นเพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งสัน่

 ในการทําใหแ้มนํ่า้ทีก่าํลงัไหลหรอืนํา้พเุบลอ
ใหใ้ชค้วามเร็วชตัเตอรตํ์า่ที ่1/30 หรอืตํา่กวา่ ใชข้าตัง้กลอ้งเพือ่ป้องกัน
การสัน่จากการถอืกลอ้งถา่ย

 ต ัง้ความเร็วชตัเตอรใ์หก้ารแสดงคา่รรูบัแสงไมก่ะพรบิ
หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่แลว้เปลีย่นความเร็ว
ชตัเตอรข์ณะทีค่า่รูรับแสงแสดงอยู ่คา่รูรับแสงจะเปลีย่น
ดว้ยเชน่กันเพือ่รักษาคา่การเปิดรับแสง (ปรมิาณของ
แสงทีเ่ขา้สูเ่ซนเซอรภ์าพ) ใหค้งเดมิ ในการดําเนนิการนี ้
หากคา่รรัูบแสงเกนิกวา่ชว่งทีป่รับได ้คา่รรัูบแสงจะกะพรบิ
เพือ่บง่บอกวา่ไมส่ามารถหาการเปิดรับแสงมาตรฐานได ้
หากการเปิดรับแสงจะมดืเกนิไป คา่รรัูบแสงกวา้งสดุ 
(f/number ตํา่สดุ) จะกะพรบิ หากเกดิกรณีนีข้ ึน้ ใหห้มนุปุ่ ม <6> ทวน
เข็มนาฬกิาเพือ่ตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรใ์หช้า้ลงหรอืเพิม่ความไวแสง ISO
หากการเปิดรับแสงจะสวา่งเกนิไป คา่รูรับแสงแคบสดุ (f/number สงูสดุ) 
จะกะพรบิ หากเกดิกรณีนีข้ ึน้ ใหห้มนุปุ่ ม <6> ตามเข็มนาฬกิาเพือ่ตัง้คา่
ความเร็วชตัเตอรใ์หเ้ร็วขึน้หรอืลดความไวแสง ISO ลง

ในการปรับใหไ้ดค้า่การเปิดรับแสงแฟลชทีถ่กูตอ้งไปยังวัตถหุลัก กําลังของ
แฟลชจะถกูตัง้โดยอตัโนมัต ิ(แฟลชอัตโนมัต)ิ เพือ่ใหต้รงกบัขนาดรรัูบแสง
ทีต่ัง้อตัโนมตั ิโปรดทราบวา่ชว่งของความเร็วชตัเตอรท์ีต่ัง้คา่ไดจ้ะจํากดัอยู่
ทีภ่ายใน 1/200 วนิาท ีถงึ 30 วนิาที

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

D การใชแ้ฟลชในตวักลอ้ง
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ในการเบลอฉากหลังหรอืทําใหท้กุอยา่งทัง้ใกลแ้ละไกลคมชดั ใหป้รับปุ่ มโหมด
ไปที ่<f> (ระบคุา่รรูับแสง) เพือ่ปรับความชดัลกึ (ชว่งระยะโฟกสัทีย่อมรับได)้
* <f> หมายถงึ คา่รรูับแสง (ขนาดของรมูา่นไดอะแฟรมภายในเลนส)์

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<f>

2 ต ัง้คา่รรูบัแสงทีต่อ้งการ
 ในขณะทีม่องแผง LCD หรอืในชอ่งมองภาพ 
ใหห้มนุปุ่ ม <6>

 คา่ f/number ทีส่งูขึน้จะทําใหค้วามชดัลกึ
กวา้งขึน้และทําใหไ้ดก้ารโฟกสัทีค่มชดัขึน้
ทัง้ฉากหนา้และฉากหลัง

 การหมนุปุ่ ม <6> ตามเข็มนาฬกิาจะ
ตัง้คา่ f/number ใหส้งูขึน้ (เปิดรรัูบแสง
แคบลง และการหมนุทวนเข็มนาฬกิาจะ
ตัง้คา่ f/number ใหตํ้า่ลง (เปิดรรัูบแสง
กวา้งขึน้)

3 ถา่ยภาพ
 เมือ่คณุโฟกสัและกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ 
ภาพจะถกูถา่ยทีค่า่รรัูบแสงทีต่ัง้ไว ้

f: การปรบัเปลีย่นระยะชดัลกึ

ฉากหนา้และฉากหลงัคมชดั
(ใชค้า่รรัูบแสงสงู f/number: f/32)

ฉากหลงัเบลอ
(ใชค้า่รรัูบแสงตํา่ f/number: f/5.6)

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

 เมือ่ใชค้า่รรูบัแสงทีม่ ีf/number สงู หรอืถา่ยภาพในฉากทีแ่สงนอ้ย 
โปรดทราบวา่อาจเกดิการส ัน่ของกลอ้งได้
คา่รรูับแสงหรอื f/number ทีส่งูจะทําใหค้า่ความเร็วชตัเตอรล์ดตํา่ลง ภายใต ้
แสงนอ้ย ความเร็วชตัเตอรอ์าจนานไดถ้งึ 30 วนิาท ีในกรณีนี ้ใหเ้พิม่ความไว
แสง ISO และถอืกลอ้งใหม้ั่นหรอืใชข้าตัง้กลอ้ง

 ความชดัลกึไมไ่ดข้ ึน้อยูก่บัคา่รรูบัแสงเพยีงอยา่งเดยีวเทา่น ัน้ แตย่งั
ข ึน้อยูก่บัเลนสแ์ละระยะวตัถอุกีดว้ย
เนือ่งจากเลนสม์มุกวา้งมรีะยะชดัลกึกวา้ง (ชว่งโฟกัสดา้นหนา้และดา้นหลัง
จดุโฟกสัทีย่อมรับได)้ คณุจําเป็นตอ้งตัง้คา่รรัูบแสง f/number ใหส้งู เพือ่ให ้
ไดภ้าพทีค่มชดัตัง้แตฉ่ากหนา้ไปจนถงึฉากหลัง ในอกีทางหนึง่ เลนสถ์า่ย
ภาพระยะไกลจะมคีวามชดัลกึแคบ
และยิง่วตัถอุยูใ่กลข้ึน้ ความชดัลกึจะยิง่แคบลง วตัถทุีอ่ยูไ่กลกวา่จะมคีวาม
ชดัลกึกวา้งกวา่

 ต ัง้คา่รรูบัแสงเพือ่ใหค้วามเร็วชตัเตอรท์ีแ่สดงไมก่ะพรบิ
หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่แลว้เปลีย่นคา่รรัูบแสง
ขณะทีค่วามเร็วชตัเตอรแ์สดงอยู ่ความเร็วชตัเตอรจ์ะ
เปลีย่นดว้ยเชน่กันเพือ่รักษาคา่การเปิดรับแสง (ปรมิาณ
ของแสงทีเ่ขา้สูเ่ซนเซอรภ์าพ) ใหค้งเดมิ ในการดําเนนิ
การนี ้หากความเร็วชตัเตอรเ์กนิกวา่ชว่งทีป่รับได ้ความ
เร็วชตัเตอรจ์ะกะพรบิเพือ่บง่บอกวา่ไมส่ามารถหาการเปิด
รับแสงมาตรฐานได ้
หากภาพจะมดืเกนิไป การแสดงความเร็วชตัเตอร ์“30"” (30 วนิาท)ี จะกะพรบิ 
หากเกดิกรณีนีข้ ึน้ ใหห้มนุปุ่ ม <6> ทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ตัง้คา่ f/number 
ใหตํ้า่ลงหรอืเพิม่ความไวแสง ISO
หากภาพจะสวา่งเกนิไป การแสดงความเร็วชตัเตอร ์“4000” (1/4000 วนิาท)ี 
จะกะพรบิ หากเกดิกรณีนีข้ ึน้ ใหห้มนุปุ่ ม <6> ตามเข็มนาฬกิาเพือ่ตัง้คา่ 
f/number ใหส้งูขึน้หรอืลดความไวแสง ISO

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ
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f: การปรับเปลีย่นระยะชดัลกึ

ในการปรับใหไ้ดค้า่การเปิดรับแสงแฟลชทีถ่กูตอ้ง กําลังของแฟลชจะถกูควบคมุ
โดยอตัโนมัต ิ(แฟลชอัตโนมัต)ิ เพือ่ใหต้รงกบัคา่รรัูบแสงทีต่ัง้ไว ้ความเร็ว
ชตัเตอรจ์ะถกูตัง้โดยอตัโนมัตภิายในชว่ง 1/200 วนิาท ี- 30 วนิาท ีเพือ่ใหต้รง
กับความสวา่งของฉาก
ในสภาพแสงนอ้ย จะปรับคา่การเปิดรับแสงของวตัถหุลกัดว้ยแสงแฟลชอตัโนมัต ิ
และจะปรับคา่การเปิดรับแสงของฉากหลังดว้ยความเร็วชตัเตอรตํ์า่ทีต่ัง้คา่
โดยอตัโนมัต ิภาพทีไ่ดจ้ะมคีา่การเปิดรับแสงมาตรฐานทัง้ทีว่ัตถแุละฉากหลัง
และรับรูไ้ดถ้งึบรรยากาศ (การซงิคแ์ฟลชความเร็วตํา่อตัโนมัต)ิ หากคณุกําลังถอื
กลอ้งถา่ย ใหถ้อืใหม้ัน่เพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งสัน่ แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งเพือ่
ป้องกนัการสัน่ของกลอ้ง
เพือ่ป้องกนัการใชค้วามเร็วชตัเตอรตํ์า่ ใน [z2: ควบคมุแฟลช] ใหต้ัง้คา่ 
[ความเร็วซงิคแ์ฟลชในโหมด Av] เป็น [1/200-1/60 วนิาท ีอตัโนมตั]ิ 
หรอื [1/200 วนิาท ี(คงที)่] (น.224)

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

กดปุ่ มเชค็ระยะชดัลกึเพือ่หยดุเลนสไ์วท้ี่
การตัง้คา่รรัูบแสงปัจจบุัน และเชค็ระยะชดัลกึ 
(ชว่งโฟกสัทีรั่บได)้

D การใชแ้ฟลชในตวักลอ้ง

การเช็คระยะชดัลกึN

ขณะดภูาพแบบ Live View (น.242) และกดปุ่ มเช็คระยะชดัลกึคา้งไว ้คณุจะสามารถ
ดไูดว้า่ชว่งโฟกสัทีร่ับไดจ้ะเปลีย่นไปตามทีค่ณุปรับคา่รรูับแสงอยา่งไร
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คณุสามารถตัง้คา่ทัง้ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงดว้ยตนเองไดต้ามตอ้งการ 
ขณะทีด่ตูัวแสดงระดับการเปิดรับแสงในชอ่งมองภาพ คณุสามารถตัง้การเปิด
รับแสงไดต้ามตอ้งการ วธินีีเ้รยีกวา่การตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง
* <a> หมายถงึ Manual (แมนนวล)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<a>

2 ต ัง้คา่ความไวแสง ISO (น.158)

3 ต ัง้คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูบัแสง
 ในการตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร ์ใหห้มนุปุ่ ม 

<6>
 ในการตัง้คา่รรัูบแสง ใหห้มนุปุ่ ม <5>
 หากไมส่ามารถตัง้คา่ได ้ใหป้รับสวติซ ์

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

4 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
 การตัง้คา่การเปิดรับแสงจะแสดงในชอ่ง
มองภาพและบนแผง LCD

 ตรวจสอบสญัลักษณ์ระดับการเปิดรับแสง 
<h> เพือ่ดวูา่ระดับการเปิดรับแสงปัจจบุัน
หา่งจากระดับการเปิดรับแสงมาตรฐาน
เทา่ใด

5 ต ัง้การเปิดรบัแสงแลว้ถา่ยภาพ
 ตรวจสอบตวัแสดงระดบัคา่แสงและตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูับแสง
ตามตอ้งการ

 หากระดบัการเปิดรับแสงเกนิกวา่ ±2 ระดับจากการเปิดรับแสงมาตรฐาน 
ปลายของตวัแสดงระดบัคา่แสงจะแสดง <I> หรอื <J> ในชอ่งมองภาพ
และบนแผง LCD (<I> หรอื <J> จะแสดงขึน้บนจอ LCD หากระดับ
การเปิดรับแสงเกนิกวา่ ±3 ระดับ)

a: การต ัง้คา่ระดบัแสงดว้ยตนเอง

<6> <5>

สญัลกัษณ์ระดบัการเปิดรับแสง

จดุบง่ชีค้า่แสงมาตรฐาน

การเปิดรับแสงทีต่ัง้คา่ไวจ้ะไมใ่ชก้บัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
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a: การตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง

หากตัง้คา่ความไวแสง ISO เป็น A (AUTO) สําหรับการถา่ยภาพแบบตัง้คา่
ระดับแสงดว้ยตนเอง คณุสามารถปรับการชดเชยแสง (น.205) ไดด้ังนี:้
 [z2: ชดเชยแสง/AEB]
 [s: ชดเชยแสง (กดแช ่หมนุ S)] ดว้ย [14: ต ัง้การควบคมุดว้ย
ตนเอง] ภายใต ้[54: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)] (น.409)

 การควบคมุทันใจ (น.65)

ในการปรับใหไ้ดค้า่การเปิดรับแสงแฟลชทีถ่กูตอ้งไปยังวัตถหุลัก กําลังของ
แฟลชจะถกูตัง้โดยอตัโนมัต ิ(แฟลชอตัโนมัต)ิ เพือ่ใหต้รงกับขนาดรรัูบแสงที่
ตัง้ดว้ยตนเอง โปรดทราบวา่ชว่งของความเร็วชตัเตอรท์ีต่ัง้คา่ไดจ้ะจํากดัอยู่
ทีภ่ายใน 1/200 วนิาท ีถงึ 30 วนิาท ีหรอืคา้งชตัเตอรไ์ว ้

การชดเชยแสงเมือ่ใช ้ISO อตัโนมตั ิ

D การใชแ้ฟลชในตวักลอ้ง

 หาก ISO อัตโนมัตถิกูตัง้คา่ การตัง้คา่ความไวแสง ISO จะปรับเปลีย่นเพือ่ใหไ้ด ้
การเปิดรับแสงมาตรฐานดว้ยความเร็วชตัเตอรแ์ละรรัูบแสงทีตั่ง้คา่ไว ้ดังนัน้ คณุอาจ
ไมไ่ดผ้ลของการเปิดรับแสงตามทีต่อ้งการ ในกรณีนี ้ใหต้ัง้คา่ชดเชยระดับแสง

 หากมกีารใชแ้ฟลชในขณะทีต่ัง้คา่ ISO อตัโนมัต ิกลอ้งจะไมป่รับใชก้ารชดเชยแสง
แมว้า่จะตัง้คา่ปรมิาณการชดเชยแสงไว ้

 ภายใต ้[z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ หากเครือ่งหมายถกู [X] สําหรับ 
[ปิดเมือ่ต ัง้ระดบัแสงเอง] ถกูยกเลกิ ปรับแสงเหมาะสมอตัโนมตัสิามารถตัง้คา่
ไดแ้มใ้นโหมด <a> (น.175)

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

 หากใชก้ารชดเชยแสง (น.205) ในโหมด <d>, <s> หรอื <f> ปรมิาณ
การชดเชยแสงทีตั่ง้ไวแ้ลว้จะยังคงถกูรักษาไวเ้มือ่เปลีย่นโหมดถา่ยภาพเป็น <a>
ดว้ย ISO อตัโนมตัทิีต่ัง้ไว ้
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ในโหมดนี ้ชตัเตอรจ์ะเปิดอยูต่ลอดระยะเวลาทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ 
และจะปิดเมือ่คณุปลอ่ยปุ่ มชตัเตอร ์ซึง่เรยีกวา่การเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์
ใชเ้ปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรสํ์าหรับฉากกลางคนื พล ุทอ้งฟ้า หรอืวัตถอุืน่ๆ 
ทีต่อ้งการการเปิดรับแสงนาน

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<a>

2 ต ัง้เป็น <BULB> (คา้งชตัเตอรไ์ว)้
 หมนุปุ่ ม <6> ทวนเข็มนาฬกิาเพือ่
ตัง้คา่

3 ต ัง้คา่รรูบัแสงทีต่อ้งการ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่ตัง้คา่

4 ถา่ยภาพ
 การเปิดรับแสงจะดําเนนิตอ่เนือ่งไปตลอด
ระยะเวลาทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ

 ขณะถา่ยภาพ เวลาเปิดรับแสงทีใ่ชไ้ปจะ
แสดงบนแผง LCD

BULB: การเปิดรบัแสงเป็นเวลานาน (คา้งชตัเตอรไ์ว)้

เวลาเปิดรับแสงทีใ่ชไ้ป
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BULB: การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (คา้งชตัเตอรไ์ว)้

 อยา่หนักลอ้งชีไ้ปทางแหลง่แสงทีส่วา่งจา้ เชน่ ดวงอาทติย ์หรอืแสงจา้ทีเ่กดิจาก
ฝีมอืมนุษย ์การกระทําเชน่นีอ้าจทําใหเ้ซนเซอรภ์าพหรอืสว่นประกอบภายในของ
กลอ้งเสยีหายได ้

 เนื่องจากการเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรจ์ะสรา้งน๊อยสม์ากกวา่ปกต ิภาพจงึอาจดู
หยาบเล็กนอ้ย

 หาก ISO อัตโนมัตถิกูตัง้คา่ไว ้ความไวแสง ISO จะเป็น ISO 400
 เมือ่ถา่ยภาพดว้ยการเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรโ์ดยไมใ่ชตั้วตัง้เวลาคา้งชตัเตอรไ์ว ้
หากคณุใชทั้ง้ตัวตัง้เวลาและล็อคกระจกขึน้ ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรจ์นสดุคา้งไว ้(สําหรับ
เวลาทีต่ัง้เวลาไว ้+ เวลาเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร)์ หากคณุปลอ่ยปุ่ มชตัเตอร์
ระหวา่งการตัง้เวลานับถอยหลัง จะมเีสยีงล่ันชตัเตอรแ์ตจ่ะไมม่กีารถา่ยภาพเกดิขึน้ 
หากคณุใชง้านตัง้เวลาคา้งชตัเตอรภ์ายใตส้ภาวะการถา่ยภาพเดยีวกนั คณุไมต่อ้ง
กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุคา้งไว ้

 คณุสามารถลดน๊อยสจ์ากการเปิดรับแสงนานไดโ้ดยการตัง้คา่ [z4: การลดนอ๊ยส์
จากการปิดรบัแสงนาน] เป็น [อตัโนมตั]ิ หรอื [เปิด] (น.177)

 สําหรับการเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งและตัง้เวลาคา้ง
ชตัเตอร ์คณุยังสามารถใชง้านรว่มกบัการถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้ (น.209) ได ้

 คณุยังสามารถถา่ยภาพแบบเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรด์ว้ยรโีมทสวติซ ์รุน่ RS-60E3
(แยกจําหน่าย, น.201)

 คณุยงัสามารถใชร้โีมทคอนโทรลแบบไรส้าย รุน่ BR-E1 (แยกจําหน่าย, น.423) 
หรอืตัวควบคมุรโีมท รุน่ RC-6 (แยกจําหน่าย, น.426) สําหรับถ่ายภาพดว้ยการ
เปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์เมือ่คณุกดปุ่ มถา่ยภาพของตัวควบคมุรโีมท (ปุ่ มสง่
สญัญาณ) การเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรจ์ะเริม่ขึน้ทันท ีหรอือกี 2 วนิาทใีหห้ลัง 
กดปุ่ มอกีครัง้เพือ่หยดุการทํางานเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์
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BULB: การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (คา้งชตัเตอรไ์ว)้

คณุสามารถตัง้เวลาเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรล์ว่งหนา้ได ้ดว้ยฟังกช์ัน่ตัง้เวลา
คา้งชตัเตอร ์คณุไมจํ่าเป็นตอ้งกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไวร้ะหวา่งการเปิดหนา้กลอ้ง
คา้งชตัเตอร ์ซึง่จะลดการสัน่ของกลอ้ง
สามารถตัง้คา่ตัง้เวลาคา้งชตัเตอรสํ์าหรับ <BULB> (เปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร)์ 
เทา่นัน้ ไมส่ามารถตัง้คา่ (หรอืจะไมทํ่างาน) ในโหมดถา่ยภาพอืน่ๆ

1 เลอืก [ต ัง้เวลาคา้งชตั.]
 ภายใตแ้ท็บ [z5] เลอืก [ต ัง้เวลา
คา้งชตั.] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

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

3 ต ัง้เวลาคา้งชตัเตอรท์ ีต่อ้งการ
 เลอืก ชัว่โมง นาท ีหรอืวนิาที
 กดปุ่ ม <0> เพือ่ให ้<r> แสดงขึน้
 ตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม <0> 

(กลับไปยัง <s>)

p ต ัง้เวลาคา้งชตัเตอรN์
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BULB: การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (คา้งชตัเตอรไ์ว)้

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

5 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ แลว้การเปิดหนา้
กลอ้งคา้งชตัเตอรจ์ะเริม่ขึน้และตอ่เนือ่ง
ไปจนหมดเวลาทีต่ัง้ไว ้

 ขณะถา่ยภาพตัง้เวลาคา้งชตัเตอร ์
<p> จะกะพรบิ

 การยกเลกิการตัง้เวลา ตัง้คา่ [ไมใ่ชง้าน] 
ในขัน้ตอนที ่2

ตัง้เวลาคา้งชตัเตอร์

เวลาเปิดรับแสงทีใ่ชไ้ป

 โหมดขับเคลือ่น <q> ไมส่ามารถเลอืกได ้
 ในขณะทีกํ่าลงัใชก้ารตัง้เวลาคา้งชตัเตอร ์หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรจ์นสดุและทํา
การลั่นชตัเตอร ์การเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรจ์ะหยดุทํางาน

 หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรจ์นสดุคา้งไวห้ลังเริม่ตน้การเปิดรับแสง การเปิดหนา้กลอ้ง
คา้งชตัเตอรจ์ะทํางานตอ่แมก้ารตัง้เวลาเปิดรับแสงจะหมดลง (การเปิดหนา้กลอ้ง
คา้งชตัเตอรจ์ะไมห่ยดุโดยอตัโนมตัเิมือ่เวลาเปิดรับแสงทีต่ัง้ไวห้มดลง)

 การกระทําสิง่ใดตอ่ไปนีจ้ะยกเลกิการตัง้เวลาคา้งชตัเตอร ์(กลับเป็น [ไมใ่ชง้าน]):
ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> สลบัไปยงัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว หรอื
เปลีย่นเป็นโหมดถา่ยภาพอืน่นอกเหนอืจาก <BULB>
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วธิกีารวัดความสวา่งของวัตถมุสีีว่ธิ ี(โหมดวดัแสง) โดยปกตแิลว้ แนะนําใหใ้ช ้
การวัดแสงประเมนิทัง้ภาพ ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน การวัดแสงประเมนิทัง้ภาพ
จะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัต ิ(ในโหมด <8: x> และ <v: X> จะตัง้คา่เป็น
การวัดแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ)

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

2 ปรบัโหมดวดัแสง
 เลอืกโหมดวัดแสงทีต่อ้งการ จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>

q วดัแสงประเมนิท ัง้ภาพ 
โหมดวัดแสงซึง่เหมาะสําหรับการถา่ยภาพท่ัวไป
หรอืแมแ้ตว่ัตถทุีย่อ้นแสง กลอ้งจะปรับการเปิดรับ
แสงโดยอตัโนมัตเิพือ่ใหเ้หมาะสมกบัฉาก

w วดัแสงบางสว่น
ไดผ้ลดเีมือ่มแีสงสวา่งรอบๆ วัตถมุากกวา่เนือ่งจาก
แสงดา้นหลงั เป็นตน้ บรเิวณสเีทาในรปูทางดา้นซา้ย
คอืตําแหน่งโดยประมาณทีใ่ชว้ัดแสงเพือ่ใหไ้ดก้าร
เปิดรับแสงมาตรฐาน

r วดัแสงแบบจดุ
ไดผ้ลดเีมือ่วัดแสงเฉพาะจดุของวตัถหุรอืฉากทีถ่า่ย 
บรเิวณสเีทาในรปูทางดา้นซา้ยคอืตําแหน่งโดย
ประมาณทีใ่ชว้ัดแสงเพือ่ใหไ้ดก้ารเปิดรับแสง
มาตรฐาน โหมดวดัแสงนีเ้หมาะสําหรับผูใ้ชข้ัน้สงู

q การปรบัเปลีย่นโหมดวดัแสงN



204

q การปรับเปลีย่นโหมดวดัแสงN

e วดัแสงเฉลีย่หนกักลางภาพ
การวดัแสงจะถกูเฉลีย่ท่ัวทัง้ฉากโดยเนน้หนักขึน้
ทีจ่ดุกึง่กลางหนา้จอ โหมดวดัแสงนีเ้หมาะสําหรับ
ผูช้าํนาญขัน้สงู

ดว้ย q (วัดแสงประเมนิทัง้ภาพ) การตัง้คา่การเปิดรับแสงจะถูกล็อคเมือ่คณุกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่และจับโฟกสัไดแ้ลว้ ในโหมด w (วดัแสงบางสว่น), r (วดัแสง
แบบจุด) และ e (วดัแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ) การเปิดรับแสงจะถกูตัง้คา่ในจังหวะ
ทีถ่า่ยภาพ (การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่จะไมล็่อคการเปิดรับแสง)
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ปรับการชดเชยแสงหากการเปิดรับแสง (ไมใ่ชแ้ฟลช) ไมไ่ดต้ามทีต่อ้งการ 
คณุสมบัตนิีส้ามารถใชไ้ดใ้นโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์(ยกเวน้ <a>) คณุ
สามารถปรับการชดเชยแสงไดจ้นถงึ ±5 ระดับ* โดยจะปรับทลีะ 1/3 ระดับ
หากตัง้คา่ทัง้โหมด <a> และ ISO อัตโนมัต ิโปรดดหูนา้ 198 เพือ่ปรับการ
ชดเชยแสง
* ในการถา่ยภาพแบบ Live View/การถ่ายภาพเคลือ่นไหว หรอืเมือ่ตัง้คา่ [s: หนา้จอ
ถา่ยภาพ] เป็น [มคีําแนะนํา] สามารถปรับการชดเชยแสงไดจ้นถงึ ±3 ระดับ

1 ตรวจสอบตวัแสดงระดบัคา่แสง
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ (0) และ
ตรวจสอบตัวแสดงระดับคา่แสง

2 ปรบัปรมิาณการชดเชย
 ในขณะทีม่องชอ่งมองภาพหรอืแผง LCD 
ใหห้มนุปุ่ ม <5>

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

 สําหรับการชดเชยแสง ไอคอน <O> 
จะแสดงในชอ่งมองภาพและบนจอ LCD

3 ถา่ยภาพ
 หากตอ้งการยกเลกิการชดเชยแสง ให ้
ปรับปรมิาณการชดเชยแสงกลับไปเป็น 
<E>

การต ัง้คา่การชดเชยแสงตามทีต่อ้งการN

คา่แสงเพิม่ขึน้ 
เพือ่ใหภ้าพสวา่งขึน้

คา่แสงลดลง 
เพือ่ใหภ้าพมดืลง

 หากตัง้คา่ [z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ (น.175) ไวเ้ป็นอยา่งอืน่นอกเหนอืจาก 
[ไมใ่ชง้าน] ภาพอาจยังดสูวา่งอยูถ่งึแมจ้ะปรับลดการชดเชยแสงสําหรับภาพมดื

 ระดับการชดเชยแสงทีต่ัง้คา่ไวจ้ะไมใ่ชก้บัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 เมือ่คณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> การตัง้คา่การชดเชยแสงจะถกูยกเลกิ
 หลังจากตัง้คา่ปรมิาณการชดเชยแสง คณุสามารถเลือ่นสวติซ ์<R> ขึน้
ดา้นบนเพือ่ป้องกนัการเปลีย่นปรมิาณการชดเชยแสงโดยไมต่ัง้ใจ

 ปรมิาณการชดเชยแสงทีแ่สดงในชอ่งมองภาพและบนแผง LCD จะปรับไดเ้พยีง 
±2 ระดบั หากปรมิาณการชดเชยแสงเกนิกวา่ ±2 ระดบั ปลายของตัวแสดงระดับ
คา่แสงจะแสดง <I> หรอื <J>

 หากคณุตอ้งการปรับการชดเชยแสงเกนิกวา่ ±2 ระดับ แนะนําใหต้ัง้คา่โดยใช ้
[z2: ชดเชยแสง/AEB] (น.206)
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คณุสมบตันิีนํ้าการชดเชยแสงไปใชใ้นอกีขัน้ทีส่งูขึน้ กลอ้งจะเปลีย่นการเปิดรบัแสง
โดยอตัโนมตัภิายในชว่ง ±2 ระดบั โดยปรับทลีะ 1/3 ระดบั พรอ้มการถา่ยภาพ
สามภาพตามทีแ่สดงไวท้างดา้นลา่ง จากนัน้คณุจะสามารถเลอืกการเปิดรับแสงที่
ดทีีส่ดุได ้
ซึง่เรยีกวา่ AEB (ถา่ยภาพครอ่มการเปิดรับแสงอตัโนมัต)ิ

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

AEB] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ปรบัชว่ง AEB
 หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ปรับชว่ง AEB
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่ปรับปรมิาณ
การชดเชยแสง หากใช ้AEB รว่มกับการ
ชดเชยแสง จะปรับใช ้AEB ตรงกลาง
ระดับของการชดเชยแสง

 กดปุ่ ม <0> เพือ่ตัง้คา่
 เมือ่คณุกดปุ่ ม <M> เพือ่ออกจาก
เมนู ชว่ง AEB จะแสดงบนแผง LCD

3 ถา่ยภาพ
 โฟกสัและกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ ภาพที่
ถา่ยครอ่มสามภาพจะถา่ยตามลําดับดังนี:้ 
การเปิดรับแสงมาตรฐาน ลดการเปิดรับแสง
และเพิม่การเปิดรับแสง

3 การถา่ยภาพครอ่มการเปิดรบัแสงอตัโนมตัNิ

คา่แสงมาตรฐาน การเปิดรับแสงมดืลง
(ลดการเปิดรับแสง)

การเปิดรับแสงสวา่งขึน้
(เพิม่การเปิดรับแสง)

ชว่ง AEB
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3 การถา่ยภาพครอ่มการเปิดรับแสงอตัโนมัตNิ

 ทําตามขัน้ตอนที ่1 และ 2 เพือ่ปิดการแสดงชว่ง AEB (ตัง้เป็น 0)
 การตัง้คา่ AEB จะถกูยกเลกิโดยอตัโนมัตเิชน่กัน หากปรับสวติซเ์ปิด/ปิด
กลอ้งไปที ่<2> การชารจ์แฟลชเสร็จสมบรูณ์ ฯลฯ

 การใช ้AEB กบัการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
หากคณุตัง้คา่โหมดขบัเคลือ่นเป็น <o> หรอื <i> (น.147) และกด
ปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ กลอ้งจะถา่ยภาพครอ่มสามภาพตดิตอ่กันตามลําดับ
การเปิดรับแสงมาตรฐาน ลดการเปิดรับแสง และเพิม่การเปิดรับแสง จากนัน้
กลอ้งจะหยดุถา่ยภาพโดยอตัโนมัติ

 การใช ้AEB กบัการถา่ยภาพเดีย่ว (u)
กดปุ่ มชตัเตอรส์ามครัง้เพือ่ทําการถา่ยคร่อมสามภาพ ภาพทีถ่า่ยคร่อมสาม
ภาพจะถกูถา่ยตามลําดับตอ่ไปนี:้ การเปิดรับแสงมาตรฐาน ลดการเปิดรับแสง
และเพิม่การเปิดรับแสง

 การใช ้AEB กบัการต ัง้เวลาหรอืตวัควบคมุรโีมท (แยกจําหนา่ย)
ดว้ยการตัง้เวลาหรอืการถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล (<Q> หรอื <l>)
คณุจะสามารถถา่ยภาพ 3 ภาพตดิตอ่กันหลังจากการตัง้เวลารอ 10 วนิาที
หรอื 2 วนิาท ีหากปรับ <q> (น.149) ไว ้จํานวนการถา่ยตดิตอ่กนัจะเป็น
สามเทา่ของจํานวนทีต่ัง้ไว ้

การยกเลกิ AEB

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

 ระหวา่ง AEB ชว่ง <A> และ AEB ในชอ่งมองภาพจะกะพรบิ
 ไมส่ามารถใช ้AEB กบัแฟลช เมือ่ตัง้คา่ [ลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ] ไว ้
สําหรับการถา่ยภาพดว้ยฟิลเตอรส์รา้งสรรค ์หรอืเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์

 หากตัง้คา่ [z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ (น.175) ไวเ้ป็นอยา่งอืน่
นอกเหนือจาก [ไมใ่ชง้าน] ผลของ AEB อาจลดนอ้ยลง
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คณุสามารถล็อคการเปิดรบัแสงเมือ่ตอ้งการตัง้คา่โฟกสัและการเปิดรับแสงแยกกนั
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> คา้งไว ้
และกดปุ่ มชตัเตอรเ์พือ่ถา่ยภาพตอ่ไป

* เมือ่ปรับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนสไ์ปที ่<MF> ล็อค AE จะถกูใชก้บัการเปิดรับแสง
หนักกลางภาพทีจุ่ด AF จุดกลาง

A การล็อคการเปิดรบัแสงN

ผลการล็อค AE

โหมดวดัแสง 
(น.203)

วธิกีารเลอืกจดุ AF (น.131)

เลอืกอตัโนมตั ิ เลอืกดว้ยตนเอง

q* ปรับใชล็้อค AE ทีจ่ดุ AF ทีจั่บ
โฟกสัได ้

ปรับใชล็้อค AE ทีจุ่ด AF ทีเ่ลอืก

wre ปรับใชล็้อค AE ทีจ่ดุ AF กึง่กลาง

ล็อค AE ไมส่ามารถใชง้านไดก้บัเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอรไ์ว ้
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คณุสามารถใชฟั้งกช์ัน่ถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้เพือ่ป้องกนัการรบกวนจากการ
สัน่สะเทอืนของกลไก (แรงสัน่ของกระจก) เมือ่ถา่ยภาพโดยใชเ้ลนสถ์า่ยภาพไกล
ชว่งพเิศษหรอืภาพระยะใกล ้(การถา่ยภาพแบบมาโคร)
การถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้เปิดใชง้านไดโ้ดยต ัง้คา่ [10: ถา่ยภาพ
โดยล็อคกระจกขึน้] เป็น [1:ใชง้าน] ใน [54: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)]
(น.406)

1 โฟกสัทีว่ตัถ ุจากน ัน้กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ
 กระจกจะเปิดขึน้

2 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุอกีคร ัง้
 ภาพจะถกูถา่ยและกระจกจะปิดลง
 หลังจากถา่ยภาพแลว้ ตัง้คา่ [10: ถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้] เป็น 

[0:ไมใ่ชง้าน]

 การใชง้านการต ัง้เวลา <Q>, <l> กบัการถา่ยภาพโดยล็อค
กระจกขึน้
เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ กระจกจะล็อค ภาพจะถกูถา่ยหลังจาก 
10 วนิาทหีรอื 2 วนิาที

 การถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล
เนือ่งจากคณุไมไ่ดส้ัมผัสกลอ้งเมือ่ทําการถา่ยภาพ การถา่ยภาพดว้ยรโีมท
คอนโทรลพรอ้มกบัการล็อคกระจกขึน้จะชว่ยลดอาการภาพเบลอทีเ่กดิจาก
กลอ้งสัน่ไดด้ขี ึน้ (น.423) หากตัง้รโีมทคอนโทรลแบบไรส้าย รุ่น BR-E1 
(แยกจําหน่าย) หรอืตัวควบคมุรโีมท รุน่ RC-6 (แยกจําหน่าย) เป็นตัง้เวลา
รอ 2 วนิาท ีใหก้ดปุ่ มถา่ยภาพ (ปุ่ มสง่สญัญาณ) เพือ่ล็อคกระจกขึน้ และ
ภาพจะถกูถา่ย 2 วนิาทหีลังจากการล็อคกระจก

การถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้เพือ่ลดอาการภาพเบลอจากกลอ้งส ัน่N

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ
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การถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้เพือ่ลดอาการภาพเบลอจากกลอ้งสัน่N

 อยา่หนักลอ้งชีไ้ปทางแหลง่แสงทีส่วา่งจา้ เชน่ ดวงอาทติย ์หรอืแสงจา้ทีเ่กดิจาก
ฝีมอืมนุษย ์การกระทําเชน่นีอ้าจทําใหเ้ซนเซอรภ์าพหรอืสว่นประกอบภายในของ
กลอ้งเสยีหายได ้

 ในสภาวะแสงสวา่งจา้ เชน่ ชายหาดหรอืลานสกใีนวนัทีม่แีดดจัด ใหถ้า่ยภาพทนัที
หลังจากล็อคกระจกขึน้เรยีบรอ้ยแลว้

 เมือ่ถ่ายภาพดว้ยการล็อคกระจกขึน้โดยไมใ่ชต้ัวตัง้เวลาคา้งชตัเตอรไ์ว ้หากคณุ
ใชท้ัง้ตัวตัง้เวลาและเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรจ์นสดุคา้งไว ้
(สําหรับเวลาทีต่ัง้เวลาไว ้+ เวลาเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร)์ หากคณุปลอ่ยปุ่ ม
ชตัเตอรร์ะหวา่งการตัง้เวลานับถอยหลัง จะมเีสยีงลัน่ชตัเตอรแ์ตจ่ะไมม่กีารถา่ย
ภาพเกดิขึน้ หากคณุใชง้านตัง้เวลาคา้งชตัเตอรภ์ายใตส้ภาวะการถา่ยภาพเดยีวกนั
คณุไมต่อ้งกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุคา้งไว ้

 ระหวา่งการถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้ การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การทํางาน
ของเมนู ฯลฯ จะถกูปิดใชง้าน

 เมือ่คณุใชแ้ฟลช ไฟลดตาแดงจะไมส่วา่งขึน้ (น.217)

 แมว้า่คณุตัง้คา่โหมดขับเคลือ่นเป็น <o>, <i> หรอื <q> กลอ้งจะยัง
คงทําการถา่ยภาพในโหมดถา่ยภาพเดีย่ว

 เมือ่ตัง้คา่ [z4: ลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู] เป็น [ลดจดุรบกวน
ถา่ยหลายภาพ] ภาพถา่ยตดิตอ่กนัสีภ่าพจะถกูถา่ยเป็นภาพเดยีวไมว่า่การตัง้คา่ 
[10: ถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้] จะเป็นอยา่งไร

 ภายหลังจากหมดเวลาประมาณ 30 วนิาท ีหลังจากการถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้
กระจกจะปิดลงทีเ่ดมิอตัโนมัต ิการกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุจะล็อคกระจกขึน้อกีครัง้

 เมือ่ตอ้งถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้ แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้งและรโีมทสวติซ ์
รุน่ RS-60E3 (แยกจําหน่าย, น.427)
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ดว้ยฟังกช์ัน่ตัง้ชว่งเวลาถา่ย คณุสามารถตัง้คา่ชว่งเวลาการถา่ยภาพและจํานวน
ภาพได ้กลอ้งจะทําการถา่ยภาพซ้ําทลีะหนึง่ภาพ ตามชว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไว ้จนครบ
จํานวนภาพทีต่ัง้คา่

1 เลอืก [ต ัง้ชว่งเวลาถา่ย]
 ภายใตแ้ท็บ [z5] (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

p การถา่ยภาพแบบกาํหนดชว่งเวลา
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p การถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลา

4 เลอืก [ตกลง]
 การตัง้คา่ชว่งเวลาถา่ยจะแสดงบนหนา้จอ
เมนู

 เมือ่คณุออกจากเมนู <p> จะแสดง
บนแผง LCD

5 ถา่ยภาพ
 เริม่ถา่ยภาพแรกและถา่ยภาพตอ่ไปตาม
การตัง้คา่ชว่งเวลาถา่ย

 ระหวา่งการถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลา 
<p> จะกะพรบิ

 หลงัจากถา่ยภาพครบตามจํานวนทีต่ัง้คา่ไว ้
การถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลาจะหยดุ
ลงและถกูยกเลกิอัตโนมตัิ

ชว่งเวลาการถา่ยภาพ
จํานวนภาพ

ตัง้ชว่งเวลาถา่ย

 แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง
 ขอแนะนําใหถ้า่ยภาพทดสอบกอ่น
 หลังจากการถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลาเริม่ขึน้ คณุสามารถกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
จนสดุเพือ่ถา่ยภาพตามปกต ิอยา่งไรก็ตาม ในเวลาประมาณ 5 วนิาทกีอ่นการถา่ย
ภาพแบบกําหนดชว่งเวลาครัง้ตอ่ไป การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ การทํางานของ
เมนู การเลน่ภาพ และการทํางานอืน่ๆ จะถกูหยดุไว ้และกลอ้งจะกลบัสูส่ถานะ
พรอ้มถา่ยภาพ

 ในขณะกลอ้งกําลังถา่ยภาพหรอืกําลังประมวลผลภาพ ซึง่จะตอ้งมกีารถา่ยภาพ
ครัง้ตอ่ไปตามทีต่ัง้คา่แบบกําหนดชว่งเวลาไว ้การถา่ยภาพทีต่ัง้ไวใ้นชว่งเวลานัน้
จะถกูยกเลกิไป ดังนัน้ กลอ้งจะถา่ยภาพไดจํ้านวนนอ้ยกวา่จํานวนภาพถา่ยแบบ
กําหนดชว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไว ้

 ปิดสวติซอ์ตัโนมัตทํิางานกบัการตัง้ชว่งเวลาถา่ยหลงัจากไมม่กีารใชง้านกลอ้ง
ประมาณ 8 วนิาท ีไมว่า่จะตัง้คา่ [52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ ไวอ้ยา่งไร กลอ้งจะ
เปิดสวติซโ์ดยอตัโนมัตปิระมาณ 1 นาทกีอ่นการถา่ยภาพครัง้ตอ่ไป

 สามารถใชก้ารถา่ยภาพโดยตัง้ชว่งเวลาถา่ยรว่มกบั AEB และถา่ยภาพครอ่ม
สมดลุแสงขาว

 คณุสามารถหยดุการถา่ยภาพแบบตัง้ชว่งเวลาถา่ยทีกํ่าลงัดําเนนิอยูโ่ดยเลอืก 
[ไมใ่ชง้าน] หรอืปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
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p การถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลา

 อยา่หนักลอ้งชีไ้ปทางแหลง่แสงทีส่วา่งจา้ เชน่ ดวงอาทติย ์หรอืแสงจา้ทีเ่กดิจาก
ฝีมอืมนุษย ์การกระทําเชน่นีอ้าจทําใหเ้ซนเซอรภ์าพหรอืสว่นประกอบภายในของ
กลอ้งเสยีหายได ้

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

 การถ่ายภาพแบบ Live View การถา่ยภาพเคลือ่นไหว เปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์
หรอืถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้ ไมส่ามารถทํางานกบัการตัง้ชว่งเวลาถา่ยได ้

 หากใชเ้วลาในการถา่ยภาพนาน แนะนําใหใ้ชอ้ปุกรณ์เสรมิสําหรับปลั๊กไฟภายใน
บา้น (แยกจําหน่าย, น.422)

 หากตัง้คา่ความเร็วชตัเตอรน์านกวา่ชว่งเวลาการถา่ยภาพ เชน่ ใชก้ารเปิดรับแสงนาน 
กลอ้งจะไมส่ามารถถา่ยภาพตามชว่งเวลาทีตั่ง้คา่ไวไ้ด ้ดังนัน้ กลอ้งจะถา่ยภาพนิง่
นอ้ยกวา่จํานวนภาพถา่ยแบบกําหนดชว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไว ้นอกจากนี ้จํานวนภาพ
อาจลดลงเมือ่ความเร็วชตัเตอรแ์ละชว่งเวลาถ่ายภาพเกอืบจะเหมอืนกนั

 หากเวลาทีก่ลอ้งใชใ้นการบนัทกึภาพลงในการด์นานกวา่ชว่งเวลาระหวา่งการถา่ย
ภาพแตล่ะภาพ เนือ่งจากฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพทีตั่ง้หรอืประสทิธภิาพของการด์ 
ภาพบางภาพอาจไมถ่กูถา่ยโดยใชช้ว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไว ้

 หากคณุใชแ้ฟลชกบัการถา่ยภาพแบบตัง้ชว่งเวลาถา่ย ตัง้คา่ชว่งเวลาการถา่ยภาพ
ใหน้านกวา่เวลาชารจ์แฟลช หากชว่งเวลาสัน้เกนิไป แฟลชอาจจะไมทํ่างาน

 หากชว่งเวลาถา่ยภาพสัน้เกนิไป กลอ้งอาจไมทํ่าการถา่ยภาพหรอือาจถา่ยภาพ
โดยไมม่กีารโฟกสัอตัโนมัติ

 การตัง้ชว่งเวลาถา่ยจะถกูยกเลกิและรเีซ็ตเป็น [ไมใ่ชง้าน] หากคณุทําสิง่ใด
ตอ่ไปนี:้ ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> แสดงหนา้จอการถา่ยภาพแบบ 
Live View หรอืภาพเคลือ่นไหว ตัง้กลอ้งเป็นเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์หรอืใช ้
EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.488)

 หลังจากการถา่ยภาพแบบกําหนดชว่งเวลาเริม่ขึน้ คณุไมส่ามารถใชก้ารถา่ยภาพ
ดว้ยรโีมทคอนโทรลได ้(น.423) หรอืการถา่ยภาพสัง่การดว้ยรโีมททีอ่อกแบบมา
เพือ่ Speedlite ภายนอกสําหรับ EOS โดยเฉพาะ

 หากตาของคณุไมไ่ดอ้ยูท่ีเ่ลนสต์าของชอ่งมองภาพในระหวา่งการถา่ยภาพแบบ
กําหนดชว่งเวลา ใหใ้ชฝ้าปิดชอ่งมองภาพ (น.427) หากมแีสงจากแหลง่อืน่ๆ ลอด
ผา่นชอ่งมองภาพขณะถ่ายภาพ อาจสง่ผลกระทบตอ่การเปิดรับแสงได ้

 เมือ่ตัง้คา่ [ต ัง้ชว่งเวลาถา่ย] เป็น [ใชง้าน] การดําเนนิการ [ทาํความสะอาด
เดีย๋วนีf้] หรอื [ทาํความสะอาดดว้ยตนเอง] ภายใต ้[54: ทาํความสะอาด
เซนเซอร]์ จะไมส่ามารถเลอืกได ้
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6
การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช

บทนีอ้ธบิายวธิกีารถา่ยภาพดว้ยแฟลชในตัวกลอ้งและ 
Speedlite ภายนอก (ซรีีส่ ์EX แยกจําหน่าย) วธิกีารตัง้คา่
แฟลชบนหนา้จอเมนูของกลอ้ง และวธิกีารใชแ้ฟลชในตวั
กลอ้งเพือ่การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้าย

 ไมส่ามารถใชแ้ฟลชไดใ้นการถา่ยภาพเคลือ่นไหว (แฟลชจะไมทํ่างาน)
 ไมส่ามารถใช ้AEB ในการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช
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ในทีร่ม่ ทีแ่สงนอ้ย หรอืสภาวะยอ้นแสงตอนกลางวัน เพยีงยกแฟลชในตวักลอ้งขึน้
และกดปุ่ มชตัเตอรเ์พือ่ถา่ยภาพสวยไดง้า่ยๆ ในโหมด <d> ความเร็วชตัเตอร ์
(1/60 ว.ิ - 1/200 ว.ิ) จะมกีารตัง้คา่โดยอัตโนมัตเิพือ่ป้องกันการสัน่ของกลอ้ง

1 กดปุ่ ม <D>
 ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุสามารถ
กดปุ่ ม <D> เมือ่ใดก็ไดเ้พือ่ถา่ยภาพโดย
ใชแ้ฟลช

 ในขณะทีแ่ฟลชกําลังรชีารจ์ “buSY” จะ
แสดงในชอ่งมองภาพ และบนแผง LCD

2 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่
 ทางดา้นซา้ยลา่งของชอ่งมองภาพ ให ้
ตรวจสอบวา่ไอคอน <D> แสดงอยู่

3 ถา่ยภาพ
 เมือ่จับโฟกสัไดแ้ละคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
จนสดุ แฟลชจะยงิแสงทกุครัง้

ระยะทีม่ผีลของแฟลชในตวักลอ้ง (เมตร/ฟตุโดยประมาณ)

* เมือ่ตัง้คา่ความไวแสง ISO สงูและระยะโฟกสัไกล อาจจะไมไ่ดค้า่แสงทีเ่หมาะสม
ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาวะของวัตถ ุฯลฯ

D การใชแ้ฟลชในตวักลอ้ง

ความไวแสง ISO
(น.158)

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

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

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

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

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

 ในทีแ่สงจา้ ใหล้ดความไวแสงลง
หากการตัง้คา่การเปิดรับแสงในชอ่งมองภาพกะพรบิ ใหล้ดความไวแสงลง

 ถอดเลนสฮ์ดู อยา่อยูใ่กลว้ตัถมุากเกนิไป
หากเลนสม์ฮีดูตดิอยูห่รอืคณุอยูใ่กลก้บัวัตถมุากเกนิไป สว่นลา่งของภาพ
อาจดมูดืเนือ่งจากแสงแฟลชถกูบัง สําหรับภาพทีสํ่าคัญ ใหเ้ลน่ภาพและ
ตรวจสอบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ภาพไมด่มูดือยา่งไมเ่ป็นธรรมชาตทิีส่ว่นลา่ง

การใชไ้ฟลดตาแดงกอ่นถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชสามารถชว่ยลดตาแดงได ้

 ภายใตแ้ท็บ [z2] (แท็บ [z1] ใน
โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน) เลอืก [เปิด/ปิด 
ลดตาแดง] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เลอืก [เปิด] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 สําหรับการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช เมือ่คณุ
กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ ไฟลดตาแดงจะ
สวา่งขึน้ จากนัน้เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์ง
จนสดุ จะทําการถา่ยภาพ

คาํแนะนําในการถา่ยภาพ

3 การลดตาแดง

 คณุสมบัตลิดตาแดงจะทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้เมือ่สิง่ทีถ่า่ยมอง
ไฟลดตาแดง เมือ่หอ้งมแีสงสวา่งเพยีงพอ หรอืเมือ่คณุอยูใ่กลก้บัสิง่ทีถ่า่ย

 เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ สเกลทีแ่สดงอยูท่ีด่า้นลา่ง
ของชอ่งมองภาพจะคอ่ยๆ หดลงไปทางจุดกึง่กลางเพือ่
ปิดลง เพือ่ผลลัพธท์ีด่ทีีส่ดุ ใหถ้า่ยภาพหลังจากการแสดง
สเกลนี้หายไป

 ประสทิธภิาพของการลดตาแดงแตกตา่งออกไปโดยขึน้อยูก่บัแตล่ะสิง่ทีถ่า่ย
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ตัง้คา่ชดเชยระดับแสงแฟลชหากความสวา่งของวัตถไุมเ่ป็นดังทีต่อ้งการ 
(คณุตอ้งการปรับกําลังแฟลช) ในการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช คณุสามารถปรับ
การชดเชยระดับแสงแฟลชไดจ้นถงึ ±2 ระดับ โดยจะปรับทลีะ 1/3 ระดับ

1 กดปุ่ ม <Q> (7)
 หนา้จอควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้ (น.65)

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

 [ชดเชยระดบัแสงแฟลช] จะแสดงขึน้
ทางดา้นลา่ง

3 ปรบัปรมิาณการชดเชย
 หากระดับแสงมดืเกนิไป ใหห้มนุปุ่ ม 

<6> ตามเข็มนาฬกิา (เพือ่เพิม่การ
เปิดรับแสง) หากระดับแสงสวา่งเกนิไป 
ใหห้มนุปุ่ ม <6> ทวนเข็มนาฬกิา 
(เพือ่ลดการเปิดรับแสง)

 เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ ไอคอน <y> จะปรากฏในชอ่งมองภาพ
 หลงัจากถา่ยภาพแลว้ ใหย้กเลกิชดเชยระดบัแสงแฟลชโดยการปรบั
กลบัไปที ่0

y การชดเชยระดบัแสงแฟลชN

 หาก [z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ (น.175) ถกูปรับไวเ้ป็นอยา่งอืน่
นอกเหนือจาก [ไมใ่ชง้าน] ภาพอาจยงัดสูวา่งอยูถ่งึแมจ้ะปรับลดการชดเชย
ระดับแสงแฟลช

 หากชดเชยระดบัแสงแฟลชถกูตัง้คา่ไวก้บั Speedlite ภายนอก (แยกจําหน่าย, 
น.221) คณุจะไมส่ามารถตัง้คา่ชดเชยระดับแสงแฟลชดว้ยกลอ้งได ้(การควบคมุ
ทนัใจหรอืการตัง้คา่ฟังกช์ัน่แฟลชภายนอก) หากตัง้คา่ไวก้บัทัง้กลอ้งและ 
Speedlite ภายนอก การตัง้คา่ของ Speedlite จะมผีลทบัการตัง้คา่ของกลอ้ง
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หากวตัถอุยูท่างดา้นขา้งของเฟรมและคณุใชแ้ฟลช วตัถอุาจสวา่งหรอืมดืเกนิไป
โดยขึน้อยูก่บัฉากหลงั ฯลฯ ในกรณีนีใ้หใ้ชก้ารล็อคแฟลช FE หลงัจากตัง้คา่
กําลงัแฟลชใหเ้หมาะสมกบัความสวา่งของวตัถแุลว้ คณุสามารถจัดองคป์ระกอบใหม ่
(วางวตัถไุปทางดา้นขา้ง) แลว้ถา่ยภาพได ้คณุสมบตันิีย้งัสามารถใชก้บั Speedlite 
ซรีีส่ ์EX ของแคนนอนไดอ้กีดว้ย
* FE หมายถงึ Flash Exposure (คา่แสงแฟลช)

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

2 โฟกสัไปยงัวตัถุ

3 กดปุ่ ม <A> (8)
 เล็งศนูยก์ลางชอ่งมองภาพไปทีว่ัตถทุีค่ณุ
ตอ้งการล็อคการเปิดรับแสงแฟลช จากนัน้
กดปุ่ ม <A>

 แฟลชจะยงิแฟลชนําและจะคํานวณกําลัง
แฟลชทีจํ่าเป็นแลว้เก็บไวใ้นหน่วยความจํา

 “FEL” จะแสดงในชอ่งมองภาพชัว่ขณะหนึง่
และ <d> จะสวา่งขึน้

 ในแตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <A> จะทําการยงิแฟลชนําและคํานวณกําลัง
แฟลชแลว้เก็บไวใ้นหน่วยความจํา

A การล็อคแสงแฟลช (ล็อคแฟลช FE)N

 ปรมิาณการชดเชยจะยังคงอยูแ่มว้า่คณุจะปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
 นอกจากนีค้ณุยังสามารถปรับชดเชยระดบัแสงแฟลชดว้ย [ต ัง้คา่ระบบแฟลช
ในตวักลอ้ง] ใน [z2: ควบคมุแฟลช] (น.226)
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4 ถา่ยภาพ
 จัดองคป์ระกอบภาพและกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงจนสดุ

 แฟลชจะยงิ และภาพจะถกูถา่ย

 หากวตัถอุยูไ่กลเกนิไปและภาพทีถ่า่ยออกมามดื ไอคอน <D> จะกะพรบิ ใหข้ยบั
เขา้ใกลว้ัตถแุลว้ทําซ้ําขัน้ตอนที ่2 ถงึ 4

 ล็อค FE ไมส่ามารถทําไดร้ะหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View
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การใช ้Speedlite ซรีีส่ ์EX (แยกจําหน่าย) จะทําใหก้ารถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชงา่ยขึน้
สําหรบัข ัน้ตอนการใชง้าน โปรดดคููม่อืการใชง้าน Speedlite ซรีีส่ ์EX 
กลอ้งรุ่นนีเ้ป็นกลอ้ง Type-A ซึง่สามารถใชง้านคณุสมบัตทัิง้หมดของ Speedlite 
ซรีีส่ ์EX ได ้
หากตอ้งการตัง้คา่ระบบแฟลชและระบบสว่นตวัของแฟลชบนหนา้จอเมนูของ
กลอ้ง ใหด้ทูีห่นา้ 223-228

D การใช ้Speedlite ภายนอก

Speedlite ซรีีส่ ์EX สาํหรบัรุน่ EOS โดยเฉพาะ

Shoe-mount Speedlite Macro Lite

 Speedlite ซรีีส่ ์EX ทีไ่มส่ามารถใชร้ว่มกบัการตัง้คา่ระบบแฟลช (น.223) จะมี
เพยีง [ชดเชยระดบัแสงแฟลช] และ [E-TTL II] เทา่นัน้ทีส่ามารถตัง้คา่ได ้
สําหรับ [ต ัง้คา่ระบบแฟลชตดิต ัง้ภายนอก] ([ชตัเตอรซ์งิค]์ ก็สามารถตัง้คา่
ไดเ้มือ่ใช ้Speedlite ซรีีส่ ์EX บางรุน่)

 หากตัง้คา่ชดเชยระดบัแสงแฟลชกบั Speedlite ภายนอก ไอคอนชดเชยระดับ
แสงแฟลชทีแ่สดงบนจอ LCD ของกลอ้งจะเปลีย่นจาก y เป็น 0 (เมือ่ตัง้คา่ 
[s: หนา้จอถา่ยภาพ] เป็น [มาตรฐาน])
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 สําหรบั Speedlite ซรีีส่ ์EZ/E/EG/ML/TL ทีต่ ัง้คา่โหมดแฟลช
อตัโนมตัไิวท้ ี ่A-TTL หรอื TTL แฟลชจะยงิแสงเต็มกาํลงัไฟทกุคร ัง้
ตัง้คา่โหมดถา่ยภาพของกลอ้งเป็น <a> (ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง) หรอื 
<f> (ระบคุา่รรัูบแสง) และปรับการตัง้คา่รรัูบแสงกอ่นถา่ยภาพ

 เมือ่คณุใชง้าน Speedlite ทีม่โีหมดแฟลชกําหนดเอง ใหถ้า่ยภาพในโหมด
แฟลชกําหนดเอง

ความเร็วการซงิค์
กลอ้งสามารถซงิโครไนซก์บัแฟลชขนาดเล็กยีห่อ้อืน่ไดท้ี ่ความเร็วชตัเตอร ์
1/200 วนิาทหีรอืตํา่กวา่ ใหใ้ชค้วามเร็วการซงิคท์ีตํ่า่กวา่ 1/200 วนิาที
โปรดทดสอบการใชง้านแฟลชลว่งหนา้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่แฟลชสามารถซงิโครไนซ์
เขา้กบักลอ้งไดอ้ยา่งสมบรูณ์

ขอ้ควรระวงัสาํหรบัการถา่ยภาพแบบ Live View
แฟลชทีไ่มใ่ชข่องแคนนอนจะไมย่งิแสงออกมาระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live 
View

Speedlite ของแคนนอนรุน่อืน่ๆ นอกเหนอืจากซรีีส่ ์EX

การใชง้านแฟลชทีไ่มใ่ชข่องแคนนอน

 หากใชง้านกลอ้งรว่มกบัแฟลชหรอือปุกรณ์เสรมิสําหรับแฟลชซึง่ออกแบบมา
เพือ่กลอ้งยีห่อ้อืน่ ไมเ่พยีงกลอ้งจะไมส่ามารถทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง แตอ่าจ
สง่ผลใหทํ้างานผดิปกตไิด ้

 อยา่ตดิตัง้แฟลชทีม่แีรงดนัไฟฟ้าสงูมากกบัชอ่งเสยีบแฟลชภายนอกของกลอ้ง 
เนื่องจากแฟลชอาจไมทํ่างาน
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ดว้ยแฟลชในตัวกลอ้งหรอืแฟลช Speedlite ซรีีส่ ์EX ภายนอกทีใ่ชก้ับการตัง้คา่
ระบบแฟลช คณุสามารถใชห้นา้จอเมนูของกลอ้งเพือ่ตัง้คา่ระบบแฟลชหรอืระบบ
สว่นตัวของ Speedlite ภายนอกได ้
หากคณุใช ้Speedlite ภายนอก ใหต้ดิ Speedlite กบักลอ้งและเปิด 
Speedlite กอ่นการต ัง้คา่ระบบแฟลช สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัระบบแฟลช
Speedlite ภายนอก โปรดดคููม่อืการใชง้าน Speedlite

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

 หนา้จอการควบคมุแสงแฟลชจะปรากฏขึน้

2 เลอืกรายการทีต่อ้งการ
 เลอืกตัวเลอืกเมนูทีจ่ะตัง้คา่ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

หากตอ้งการเปิดใชก้ารถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช 
ใหต้ัง้คา่เป็น [ใชง้าน] หากตอ้งการใหย้งิ
แสงไฟชว่ยปรับโฟกสัเทา่นัน้ ใหต้ัง้คา่เป็น 
[ไมใ่ชง้าน]

สําหรับการวดัแสงแฟลชท่ัวไป ใหป้รับเป็น 
[ประเมนิ] หากเลอืก [เฉลีย่] การชดเชย
ระดับแสงแฟลชจะถกูเฉลีย่ไปท่ัวทัง้ฉากที่
จะวัด อาจจําเป็นตอ้งใชก้ารชดเชยระดับแสง
แฟลชโดยขึน้อยูก่บัฉาก การตัง้คา่นีม้ไีว ้
สําหรับผูใ้ชง้านขัน้สงู

3 การต ัง้คา่ระบบแฟลชN

สอ่งแสงไฟแฟลช

วดัแสงแฟลช E-TTL II

แมจ้ะตัง้คา่ [สอ่งแสงไฟแฟลช] เป็น [ไมใ่ชง้าน] ก็ตาม หากจับโฟกสัไดย้ากใน
สภาวะแสงนอ้ย แฟลชอาจยงัคงยงิแสงเป็นชดุ (แสงไฟชว่ยปรับโฟกสั, น.127)
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คณุสามารถปรับความเร็วการซงิคแ์ฟลช
สําหรับการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชในโหมด
ระบคุา่รรัูบแสง <f>

 4 : อตัโนมตั ิ
ความเร็วการซงิคแ์ฟลชจะปรับอตัโนมัตใินชว่งระหวา่ง 1/200 วนิาท ีถงึ 
30 วนิาท ีเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัความสวา่งของฉากหลงั และสามารถซงิค์
แฟลชความเร็วสงูได ้

 6 : 1/200-1/60 วนิาท ีอตัโนมตั ิ
ป้องกนัการใชค้วามเร็วชตัเตอรตํ์า่ในสภาวะแสงนอ้ย เหมาะสําหรับป้องกนั
ไมใ่หว้ัตถใุนภาพเบลอและปัญหากลอ้งสัน่ อยา่งไรก็ตาม ในขณะทีว่ัตถุ
รับแสงแฟลชไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ฉากหลังจะมดื

 7 : 1/200 วนิาท ี(คงที)่
ความเร็วการซงิคแ์ฟลชถกูตัง้คา่ตายตัวที ่1/200 วนิาท ีซึง่เหมาะตอ่การ
ป้องกนัการเบลอของวัตถแุละปัญหากลอ้งสัน่มากกวา่การตัง้คา่ [1/200-
1/60 วนิาท ีอตัโนมตั]ิ อยา่งไรก็ตาม ในสภาวะแสงนอ้ย ฉากหลังของ
วัตถจุะออกมามดืกวา่การตัง้คา่ [1/200-1/60 วนิาท ีอตัโนมตั]ิ

ความเร็วซงิคแ์ฟลชในโหมด Av 

หากตัง้คา่ [1/200-1/60 วนิาท ีอตัโนมตั]ิ หรอื [1/200 วนิาท ี(คงที)่] จะไม่
สามารถซงิคค์วามเร็วสงูไดเ้มือ่ใชโ้หมด <f> กบั Speedlite ภายนอก
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3 การตัง้คา่ระบบแฟลชN

เมือ่คณุใชแ้ฟลชในตัวกลอ้งหรอืแฟลช 
Speedlite ซรีีส่ ์EX ภายนอกทีใ่ชก้บัการ
ตัง้คา่ระบบแฟลช คณุสามารถกดปุ่ ม <D> 
เพือ่แสดงหนา้จอ [ต ัง้คา่ระบบแฟลชใน
ตวักลอ้ง] หรอื [ต ัง้คา่ระบบแฟลชตดิต ัง้
ภายนอก] ไดโ้ดยตรงโดยไมต่อ้งแสดง
หนา้จอเมนูกอ่น

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

 หากตัง้คา่ [สอ่งแสงไฟแฟลช] เป็น 
[ไมใ่ชง้าน] หนา้จอ [z2: ควบคมุ
แฟลช] จะปรากฏขึน้ (น.223)

 ดว้ย Speedlite ภายนอก
กดปุ่ ม <D>
 เมือ่เปิด Speedlite ภายนอกแลว้ ใหก้ด
ปุ่ ม <D> เพือ่แสดงหนา้จอ [ต ัง้คา่ระบบ
แฟลชตดิต ัง้ภายนอก]

การแสดงหนา้จอการต ัง้คา่ระบบแฟลชโดยตรง

เมือ่คณุกดปุ่ ม <D> เพือ่แสดงหนา้จอการตัง้คา่ระบบแฟลช คณุจะไมส่ามารถตัง้คา่ 
[สอ่งแสงไฟแฟลช], [E-TTL II], [ความเร็วซงิคแ์ฟลชในโหมด Av] หรอื 
[ต ัง้คา่ C.Fn ของแฟลชภายนอก] ตัง้คา่ระบบเหลา่นีด้ว้ย [z2: ควบคมุแฟลช] 
แทน
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คณุสามารถตัง้คา่ฟังกช์ัน่ในตารางดา้นลา่งนี ้ฟังกช์ัน่ภายใต ้[ต ัง้คา่ระบบแฟลช
ตดิต ัง้ภายนอก] แตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัรุน่ของ Speedlite

 เลอืก [ต ัง้คา่ระบบแฟลชในตวักลอ้ง] 
หรอื [ต ัง้คา่ระบบแฟลชตดิต ัง้ภายนอก]

 หนา้จอการตัง้คา่ระบบแฟลชจะแสดงขึน้ 
สําหรับ [ต ัง้คา่ระบบแฟลชในตวักลอ้ง] 
จะสามารถเลอืกและตัง้คา่เฉพาะฟังกช์ัน่
ทีไ่ฮไลทเ์ทา่นัน้

ฟงักช์ ัน่หลกัสําหรบั [ต ัง้คา่ระบบแฟลชในตวักลอ้ง] และ [ต ัง้คา่ระบบแฟลช
ตดิต ัง้ภายนอก]

* สําหรับ [ถา่ยภาพครอ่มแสงแฟลช] และ [ซูมแฟลช] โปรดดคููม่อืการใชง้านของ 
Speedlite ทีส่ามารถใชก้บัฟังกช์ัน่นีไ้ด ้

[ต ัง้คา่ระบบแฟลชในตวักลอ้ง] และ [ต ัง้คา่ระบบแฟลชตดิต ัง้ภายนอก]

ฟงักช์ ัน่
[ต ัง้คา่ระบบแฟลชในตวักลอ้ง] [ต ัง้คา่ระบบ

แฟลชตดิต ัง้
ภายนอก]

หนา้ยงิแสง
ปกติ

อซีีไ่วรเ์ลส 
(น.232)

คสัตไ์วรเ์ลส
 (น.235)

โหมดทาํงานแฟลช k k 227
ชตัเตอรซ์งิค์ k k 227
ถา่ยภาพครอ่มแสง
แฟลช* k

ระบบไรส้าย k k 227
ชดเชยระดบัแสงแฟลช k k k k 218
การควบคมุอตัรา
สว่นแฟลช k k

แสงไฟแฟลชหลกั k

ซูมแฟลช* k

[ต ัง้คา่ระบบแฟลชในตวักลอ้ง] [ต ัง้คา่ระบบแฟลชตดิต ัง้ภายนอก]

โหมดทํางานแฟลช

ซมูแฟลช 
(การครอบคลมุแสงแฟลช)

ชดเชยระดบัแสง
แฟลช

ระบบไรส้าย

ชตัเตอรซ์งิค์

ถา่ยภาพครอ่มแสง
แฟลช
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 โหมดทํางานแฟลช
เมือ่ใช ้Speedlite ภายนอก คณุสามารถเลอืกโหมดทํางานแฟลชเพือ่ให ้
เหมาะกบัเอฟเฟคการถา่ยภาพตามทีค่ณุตอ้งการได ้

 [E-TTL II] เป็นโหมดมาตรฐานของ 
Speedlite ซรีีส่ ์EX สําหรับการถา่ยภาพ
แบบใชแ้ฟลชอัตโนมัติ

 [แฟลชกาํหนดเอง] เป็นโหมดสําหรับ
ผูใ้ชง้านขัน้สงูทีต่อ้งการตัง้คา่ [กาํลงั
แฟลช] (1/1 ถงึ 1/128) ดว้ยตนเอง

 สําหรับโหมดทํางานแฟลชอืน่ๆ โปรดดู
คูม่อืการใชง้านของ Speedlite ทีส่ามารถ
ใชก้บัโหมดทํางานแฟลชทีเ่กีย่วขอ้ง

 ชตัเตอรซ์งิค ์
โดยปกตแิลว้ ใหต้ัง้คา่เป็น [ซงิคม์า่นชตัเตอรแ์รก] เพือ่ใหแ้ฟลชยงิทันที
ทีเ่ริม่เปิดรับแสง
หากตัง้คา่ [ซงิคม์า่นชตัเตอรท์ี ่2] แฟลชจะยงิกอ่นทีช่ตัเตอรจ์ะดบัลงพอด ี
เมือ่รวมกบัความเร็วชตัเตอรท์ีช่า้ คณุจะสามารถเก็บภาพเสน้แสงทีส่วยงาม 
เชน่ แสงของไฟหนา้รถยนตใ์นเวลากลางคนื ดว้ยความรูส้กึทีเ่ป็นธรรมชาติ
มากขึน้ เมือ่ตัง้คา่การซงิคม์า่นชตัเตอรท์ีส่องรว่มกบั [E-TTL II] กลอ้งจะยงิ
แฟลชสองครัง้ตอ่เนือ่งกนั ครัง้แรกเมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ และอกีครัง้
ในทันทกีอ่นทีก่ารรับแสงจะสิน้สดุลง และหากความเร็วชตัเตอรเ์ป็น 1/30 วนิาที
หรอืเร็วกวา่ การซงิคม์า่นชตัเตอรแ์รกจะถกูปรับใชโ้ดยอตัโนมัติ
หากตดิ Speedlite ภายนอก คณุยังสามารถเลอืก [ซงิคค์วามเร็วสงู] (e) 
สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้าน Speedlite

 ระบบไรส้าย
เมือ่ทําการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายโดยสง่ขอ้มลูผา่นแสงโดยใช ้
ฟังกช์ัน่หลักของแฟลชในตัวกลอ้ง โปรดด ู“การใชแ้ฟลชแบบไรส้าย” ใน
หนา้ 229 เมือ่ทําการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายโดยสง่ขอ้มลูผา่นคลืน่
วทิยหุรอืแสงโดยใชฟั้งกช์ัน่หลักของ Speedlite ภายนอก โปรดดคููม่อื
การใชง้าน Speedlite

 ชดเชยระดบัแสงแฟลช
โปรดด ู“การชดเชยระดับแสงแฟลช” ในหนา้ 218
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การตัง้คา่ระบบสว่นตัวภายใต ้[ต ัง้คา่ C.Fn ของแฟลชภายนอก] แตกตา่ง
กันไปขึน้อยูก่บัรุน่ของ Speedlite

1 แสดงการต ัง้คา่ระบบสว่นตวั
 เมือ่กลอ้งพรอ้มถา่ยภาพดว้ย Speedlite 
ภายนอก ใหเ้ลอืก [ต ัง้คา่ C.Fn ของ
แฟลชภายนอก] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืกหมายเลข
ฟังกช์ัน่ จากนัน้ตัง้คา่ฟังกช์ัน่ ขัน้ตอนนี้
เหมอืนกนักบัการตัง้คา่ระบบสว่นตัวของ
กลอ้ง (น.400)

1 เลอืก [ลบการต ัง้คา่]
 ภายใตแ้ท็บ [z2: ควบคมุแฟลช] 
เลอืก [ลบการต ัง้คา่] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

2 เลอืกการต ัง้คา่ทีต่อ้งการจะลบ
 เลอืก [ลบการต ัง้คา่แฟลชในตวักลอ้ง], 

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

 เมือ่คณุเลอืก [ตกลง] การตัง้คา่แฟลช
ทีเ่ลอืกจะถกูลบ

การต ัง้คา่ระบบสว่นตวัของ Speedlite ภายนอก

ลบการต ัง้คา่ท ัง้หมดเป็นคา่เร ิม่ตน้

ขณะใชง้าน Speedlite ซรีีส่ ์EX หากการตัง้คา่ระบบสว่นตัว [โหมดวดัแสงแฟลช] 
ตัง้ไวเ้ป็น [วดัแสงแฟลช TTL] (แฟลชอตัโนมัต)ิ Speedlite จะยงิแสงเต็มกําลังไฟ
เสมอ

ระบบสว่นตัว (P.Fn) ของ Speedite ไมส่ามารถตัง้คา่หรอืยกเลกิไดบ้นหนา้จอ 
[ควบคมุแฟลช] ของกลอ้ง ใหต้ัง้คา่โดยตรงบน Speedlite
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แฟลชในตัวกลอ้งจะทํางานเป็นอปุกรณ์หลกัสําหรับ Speedlite ซรีีส่ ์EX ภายนอก
ของแคนนอนทีม่คีณุสมบตัติวัรองไรส้าย ซึง่จะสามารถสัง่ Speedlite ใหย้งิแฟลช
ดว้ยการสง่ขอ้มลูผา่นแสง
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดอ้า่นวธิกีารใชง้านและขอ้ควรระวังเกีย่วกบัการ
ถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลชแบบไรส้าย (ดว้ยการสง่ขอ้มลูผา่นแสง) ในคูม่อืการใชง้าน
Speedlite

สําหรับการใช ้Speedlite (ในทีน่ีเ้รยีกวา่ตัวรอง) โปรดดคููม่อืการใชง้านและ
ตัง้คา่ดังนี ้การตัง้คา่ทีน่อกเหนอืจากทีอ่ยูด่า้นลา่งนีสํ้าหรับการควบคมุตัวรอง
จะตัง้คา่ดว้ยกลอ้ง Speedlite ตัวรองรุน่ตา่งๆ สามารถใชด้ว้ยกนัและควบคมุ
ดว้ยกนัได ้

(1) ต ัง้คา่ Speedlite ภายนอกเป็นแฟลชตวัรอง
(2) ต ัง้คา่ชอ่งรบัสญัญาณ Speedlite เป็นชอ่งเดยีวกบัทีต่ ัง้คา่ไวท้ ีก่ลอ้ง*1

(3) สําหรบัการควบคมุอตัราสว่นแฟลช (น.237) ใหต้ ัง้กลุม่แฟลชตวัรอง
(4) วางกลอ้งและแฟลชตวัรองไวใ้นระยะทีแ่สดงดา้นลา่ง
(5) หนัเซนเซอรไ์รส้ายของแฟลชตวัรองไปทางกลอ้ง*2

การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายN

การต ัง้คา่ตวัรองและการวางตาํแหนง่

ตัวอยา่งการวางตําแหน่งแฟลชไรส้าย

ในอาคาร

นอกอาคาร

ประมาณ 10 เมตร/32.8 ฟตุ

ประมาณ 7 เมตร/
23.0 ฟตุ

ประมาณ 80°

ประมาณ 5 เมตร/
16.4 ฟตุ

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

*2: ในหอ้งขนาดเล็ก แฟลชตัวรองอาจทํางานแมว้า่เซนเซอรไ์รส้ายจะไมห่นัไปทางกลอ้ง 
สญัญาณไรส้ายของกลอ้งอาจกระเดง้กบัผนังทําใหใ้ชง้านการถ่ายภาพแบบไรส้ายได ้
เมือ่ใช ้Speedlite ซรีีส่ ์EX กบัหน่วยปลอ่ยแสงคงที ่(หวัแฟลช) และเซนเซอรไ์รส้าย 
ใหทํ้าการถา่ยภาพเมือ่แน่ใจวา่แฟลชจะยงิออกมา

 การยกเลกิการปิดสวติซอ์ตัโนมตัขิองแฟลชตวัรอง
หากตอ้งการยกเลกิการปิดสวติซอ์ตัโนมัตขิองแฟลชตัวรอง ใหก้ดปุ่ ม <A> 
ของกลอ้ง หากคณุใชง้านแฟลชกําหนดเอง กดปุ่ มทดลองยงิของแฟลช
ตัวรอง (PILOT) เพือ่ยกเลกิการปิดสวติซอ์ัตโนมัติ

ฟังกช์ัน่หลกัของกลอ้งจะไมส่ามารถใชใ้นการถ่ายภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายดว้ยการ
สง่ขอ้มลูผา่นคลืน่วทิยไุด ้
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การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายN

ตารางดา้นลา่งนีแ้สดงการตัง้คา่การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายทีส่ามารถทําได ้
เลอืกการตัง้คา่ทีเ่หมาะสมกับวตัถ,ุ สภาวะการถา่ยภาพ, จํานวนของ Speedlite 
ภายนอกทีค่ณุใช ้ฯลฯ

การต ัง้คา่ถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้าย

Speedlite ภายนอก
แฟลช
ในตวั
กลอ้ง

หนา้

การต ัง้คา่

จํานวน
อตัราสว่น
แฟลช 
A:B

ระบบ
ไรส้าย กลุม่แฟลช

อตัโนมตั ิ
(E-TTL II 
แฟลช
อตัโนมตั)ิ

หนึง่ตวั - - น.232 0 1ทกุตัว

หนึง่ตวั - ใชง้าน น.235 0:3 -

หลายตวั - - น.234 0 1ทกุตัว

หลายตวั ต ัง้คา่ - น.237 0 1(A:B)

หลายตวั - ใชง้าน
น.238

0+3 1ทกุตวัและ 2

หลายตวั ต ัง้คา่ ใชง้าน 0+3 1(A:B)2

• ชดเชยระดบัแสงแฟลช
น.239

• ล็อคแฟลช FE

Speedlite ภายนอก
แฟลช
ใน

ตวักลอ้ง
หนา้

การต ัง้คา่

จํานวน
อตัราสว่น
แฟลช 
A:B

ระบบ
ไรส้าย กลุม่แฟลช

แฟลช
กําหนดเอง

หนึง่ตวั/
หลายตวั - -

น.240

0 1ทกุตัว

หลายตวั ต ัง้คา่ - 0 1(A:B)

หนึง่ตวั/
หลายตวั - ใชง้าน 0+3 1ทกุตวัและ 2

หลายตวั ต ัง้คา่ ใชง้าน 0+3 1(A:B)2

แมว้า่คณุจะปิดใชง้านแฟลชในตวักลอ้งไมใ่หย้งิแฟลช แตแ่ฟลชดงักลา่วจะ
ยงัทาํงานเพือ่ควบคุมแฟลชตวัรองดว้ยการสง่ขอ้มลูผา่นแสง ดังนัน้ แฟลชที่
ถกูยงิออกมาเพือ่ควบคมุตัวรองอาจปรากฏในภาพได ้ขึน้อยูก่บัสภาวะการถ่ายภาพ
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การใชง้านพืน้ฐานของการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายอตัโนมัตอิยา่งงา่ย
อธบิายไวด้า้นลา่งนี้

ข ัน้ตอนที ่1 ถงึ 4 และ 6 ใชไ้ดก้บัการ
ถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายท ัง้หมด 
ดงัน ัน้ จะไมม่กีารกลา่วถงึข ัน้ตอนเหลา่นี้
กบัการต ัง้คา่แฟลชแบบไรส้ายอืน่ทีจ่ะ
อธบิายในหนา้หลงัจากนี้

1 กดปุ่ ม <D> เพือ่ยกแฟลชในตวั
กลอ้ง
 สําหรับการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้าย 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดย้กแฟลชในตัว
กลอ้งขึน้แลว้

2 เลอืก [ควบคมุแฟลช]
 ภายใตแ้ท็บ [z2] เลอืก [ควบคมุ
แฟลช] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 เลอืก [ประเมนิ]
 สําหรับ [E-TTL II] เลอืก [ประเมนิ] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายอยา่งงา่ยN

การถา่ยภาพแบบอตัโนมตัดิว้ย Speedlite ภายนอกหนึง่ตวั
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4 เลอืก [ต ัง้คา่ระบบแฟลชในตวักลอ้ง]
 เลอืก [ต ัง้คา่ระบบแฟลชในตวักลอ้ง] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

5 เลอืก[อซีีไ่วรเ์ลส]
 สําหรับ [แฟลชในตวักลอ้ง] เลอืก 

[อซีีไ่วรเ์ลส] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

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

7 ถา่ยภาพ
 ตัง้คา่กลอ้งและถา่ยภาพดว้ยวธิเีดยีวกัน
กบัทีถ่า่ยแบบใชแ้ฟลชธรรมดา

8 ออกจากการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช
ไรส้าย
 สําหรับ [แฟลชในตวักลอ้ง] เลอืก 

[ยงิแสงปกต]ิ

 แนะนําใหต้ัง้คา่ [E-TTL II] เป็น [ประเมนิ]
 แมว้า่จะปิดไมใ่หแ้ฟลชในตัวกลอ้งยงิแฟลชออกมาเมือ่ตัง้คา่เป็น [อซีีไ่วรเ์ลส] 
แตแ่ฟลชดังกลา่วจะยังคงยงิแสงออกมาเล็กนอ้ยเพือ่ควบคมุแฟลชตัวรอง และ
แฟลชทีถ่กูยงิออกมาเพือ่ควบคมุตวัรองอาจปรากฏในภาพได ้โดยขึน้อยูก่บัสภาวะ
การถ่ายภาพ

 ฟังกช์ัน่ทดสอบแสงแฟลชใชง้านไมไ่ดก้บัแฟลชตัวรอง
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คณุสามารถยงิแฟลชตัวรองหลายตัวใหเ้หมอืนกบัวา่แฟลชตัวรองเหลา่นัน้คอื 
Speedlite ตัวเดยีว ซึง่จะสะดวกเมือ่คณุตอ้งการกําลังแฟลชสงู

การต ัง้คา่พืน้ฐาน:
โหมดทํางานแฟลช: E-TTL II
E-TTL II : ประเมนิ
แฟลชในตวักลอ้ง : อซีีไ่วรเ์ลส
ชอ่งสญัญาณ : (เหมอืนกนักบัแฟลชตวัรอง)

แฟลชตัวรองทัง้หมดจะถกูควบคมุใหย้งิแสง
ดว้ยกําลังเดยีวกนัและไดค้า่การเปิดรับแสง
มาตรฐาน
ไมว่า่แฟลชตัวรองจะอยูใ่นกลุม่แฟลชใด 
(A, B หรอื C) แฟลชทัง้หมดจะยงิพรอ้มกนั
เป็นกลุม่เดยีวกนั

หากระดับแสงแฟลชดมูดืหรอืสวา่งมากเกนิไป คณุสามารถปรับชดเชยระดับ
แสงแฟลชเพือ่ตัง้คา่กําลังแฟลชของแฟลชตวัรอง

 เลอืก [ชดเชยแสงแฟลช1] จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

 หากระดับแสงแฟลชมดืเกนิไป ใหก้ดปุ่ ม 
<Z> เพือ่เพิม่กําลังแฟลชและทําให ้
สวา่งขึน้ หากระดับแสงแฟลชสวา่งเกนิไป 
ใหก้ดปุ่ ม <Y> เพือ่ลดกําลังแฟลชและ
ทําใหม้ดืลง

การถา่ยภาพแบบอตัโนมตัดิว้ย Speedlite ภายนอกหลายตวั

การชดเชยระดบัแสงแฟลช
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นีค่อืการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้าย
อตัโนมัตดิว้ย Speedlite ภายนอกหนึง่ตัว
และแฟลชในตัวกลอ้ง
คณุสามารถเปลีย่นอัตราสว่นแฟลชระหวา่ง 
Speedlite ภายนอกและแฟลชในตวักลอ้ง
เพือ่ปรับมมุมองแสงเงาบนวัตถุ
บนหนา้จอเมนู ไอคอน <0> และ <1> 
แสดงถงึ Speedlite ภายนอก และไอคอน 
<3> และ <2> แสดงถงึแฟลชในตัว
กลอ้ง

1 เลอืก [คสัตไ์วรเ์ลส]
 ทําตามขัน้ตอนที ่5 ในหนา้ 233 เพือ่เลอืก 

[คสัตไ์วรเ์ลส] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ระบบไรส้าย]
 สําหรับ [ระบบไรส้าย] เลอืก [0:3] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 ต ัง้คา่อตัราสว่นแฟลชทีต่อ้งการแลว้
จงึถา่ยภาพ
 เลอืก [1:2] และตัง้คา่อตัราสว่นแฟลช
ระหวา่ง 8:1 ถงึ 1:1 ไมส่ามารถตัง้คา่
อตัราสว่นแฟลชไปทางขวาของ 1:1 ได ้

การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายทีก่าํหนดเองN

การถา่ยภาพแบบอตัโนมตัดิว้ย Speedlite ภายนอกหนึง่ตวั
และแฟลชในตวักลอ้ง

 หากกําลังแฟลชของแฟลชในตัวกลอ้งไมเ่พยีงพอ ตัง้คา่ความไวแสงใหส้งูขึน้ 
(น.158)

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

การต ัง้คา่พืน้ฐาน:
โหมดทํางานแฟลช: E-TTL II
E-TTL II : ประเมนิ
ระบบไรส้าย :0
ชอ่งสญัญาณ : (เหมอืนกนักบัแฟลชตวัรอง)

[1ทกุตวั] การยงิแฟลช Speedlite ตวัรองหลายตวัรวมกนัเป็นหนึง่หนว่ย
ไดผ้ลดเีมือ่คณุตอ้งการกําลังแฟลชสงู 
แฟลชตัวรองทัง้หมดจะถกูควบคมุใหย้งิแสง
ดว้ยกําลังเดยีวกนัและไดค้า่การเปิดรับแสง
มาตรฐาน
ไมว่า่แฟลชตัวรองจะอยูใ่นกลุม่แฟลชใด 
(A, B หรอื C) แฟลชทัง้หมดจะยงิพรอ้มกนั
เป็นกลุม่เดยีวกนั

1 ต ัง้คา่ [กลุม่แฟลช] เป็น [1ทกุตวั]

2 ถา่ยภาพ

การถา่ยภาพแบบอตัโนมตัดิว้ย Speedlite ภายนอกหลายตวั
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[1(A:B)] การยงิแฟลชตวัรองหลายตวัในหลายกลุม่แฟลช
คณุสามารถแบง่แฟลชตัวรองไปอยูใ่นกลุม่
แฟลช A หรอื B และสามารถเปลีย่นอตัราสว่น
แฟลชเพือ่ใหไ้ดล้กูเลน่ของแสงทีต่อ้งการ
โปรดดคููม่อืการใชง้าน Speedlite และตัง้คา่
แฟลชตัวรองหนึง่ตัวเขา้ไปในกลุม่แฟลช A 
และแฟลชตัวรองอกีตัวหนึง่เขา้ไปในกลุม่
แฟลช B ใหว้างตําแหน่ง Speedlite ตามที่
แสดงในภาพประกอบ

1 เลอืก [ระบบไรส้าย]
 ทําตามขัน้ตอนที ่2 ในหนา้ 235 เพือ่เลอืก 

[0] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ต ัง้คา่ [กลุม่แฟลช] เป็น [1(A:B)]

3 ต ัง้คา่อตัราสว่นแฟลช A:B แลว้จงึ
ถา่ยภาพ
 เลอืก [อตัราสว่นกาํลงั A:B] และตัง้คา่
อตัราสว่นแฟลช

A B

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

อัตราสว่นแฟลช 8:1 ถงึ 1:1 ถงึ 1:8 จะเทยีบเทา่กบัระดับคา่แสง 3:1 ถงึ 1:1 ถงึ 1:3 
ระดบั (โดยปรับทลีะ 1/2 ระดบั)
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แฟลชในตัวกลอ้งยังสามารถรวมเขา้กับการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้ายได ้
ดังคําอธบิายในหนา้ 236-237
การตัง้คา่พืน้ฐานจะแสดงอยูด่า้นลา่งนี ้ดว้ยการเปลีย่น [กลุม่แฟลช] คณุสามารถ
ถา่ยดว้ยการตัง้คา่แฟลชไรส้ายหลายแบบกบั Speedlite หลายตัว เสรมิเขา้กับ
แฟลชในตัวกลอ้ง

1 การต ัง้คา่พืน้ฐาน:
โหมดทํางานแฟลช: E-TTL II
E-TTL II : ประเมนิ
ระบบไรส้าย : [0+3]
ชอ่งสญัญาณ : (เหมอืนกนักบัแฟลชตวัรอง)

2 เลอืก [กลุม่แฟลช]
 เลอืกกลุม่แฟลช จากนัน้ตัง้คา่อัตราสว่น
แฟลช ชดเชยระดับแสงแฟลช และการ
ตัง้คา่ทีจํ่าเป็นอืน่ๆ กอ่นทําการถา่ยภาพ

การถา่ยภาพแบบอตัโนมตัดิว้ยแฟลชในตวักลอ้งและ 
Speedlite ภายนอกหลายตวั

[1ทกุตวัและ 2] [1(A:B)2]

A B
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เมือ่ตัง้คา่ [โหมดทํางานแฟลช] เป็น [E-TTL II] จะสามารถตัง้คา่การชดเชย
ระดับแสงแฟลชได ้การตัง้คา่การชดเชยระดบัแสงแฟลช (ดดูา้นลา่ง) ซึง่สามารถ
ตัง้คา่ไดจ้ะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ [ระบบไรส้าย] และ [กลุม่แฟลช]

[ชดเชยระดบัแสงแฟลช]
 ระดับทีต่ัง้ไวใ้นการชดเชยระดับแสงแฟลช
จะปรับใชก้บัทัง้แฟลชในตัวกลอ้งและ 
Speedlite ภายนอกทัง้หมด

[ชดเชยแสงแฟลช2]
 การชดเชยระดับแสงแฟลชจะปรับใชก้ับ
แฟลชในตัวกลอ้งเทา่นัน้

[ชดเชยแสงแฟลช1]
 ระดับทีต่ัง้ไวใ้นการชดเชยระดับแสงแฟลช
จะปรับใชก้บั Speedlite ภายนอกทัง้หมด

หากตัง้คา่ [โหมดทํางานแฟลช] เป็น [E-TTL II] คณุสามารถกดปุ่ ม <A> 
เพือ่ทําการล็อคแฟลช FE ได ้

การชดเชยระดบัแสงแฟลช

ล็อคแฟลช FE
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เมือ่ตัง้คา่ [โหมดทํางานแฟลช] เป็น [แฟลชกาํหนดเอง] จะสามารถตัง้คา่
ชดเชยแสงแฟลชดว้ยตวัเองได ้การตัง้คา่กําลงัแฟลชทีส่ามารถตัง้คา่ได ้([กาํลงั
แสงแฟลช1], [กาํลงัแสงกลุม่ A] ฯลฯ) จะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ 
[ระบบไรส้าย] (ดดูา้นลา่ง)

[ระบบไรส้าย: 0]
 [กลุม่แฟลช: 1ทกุตวั]
การตัง้คา่กําลังแฟลชแบบกําหนดเองจะ
ปรับใชก้บั Speedlite ภายนอกทัง้หมด

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

[ระบบไรส้าย: 0+3]
 [กลุม่แฟลช: 1ทกุตวัและ 2]
สามารถตัง้คา่กําลังแฟลชแยกกันได ้
สําหรับ Speedlite ภายนอกและแฟลช
ในตัวกลอ้ง

 [กลุม่แฟลช: 1(A:B)2]
คณุสามารถตัง้คา่กําลังแฟลชแยกกนัได ้
สําหรับแฟลชตัวรองกลุม่ A และ B และ
คณุยังสามารถตัง้คา่กําลังแฟลชสําหรับ
แฟลชในตัวกลอ้งไดอ้กีดว้ย

การต ัง้คา่กาํลงัแฟลชดว้ยตนเองสาํหรบั
การถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้าย
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7
การถา่ยภาพโดยใชจ้อ LCD

(การถา่ยภาพแบบ Live View)
คณุสามารถถา่ยภาพในขณะทีม่องภาพผา่นจอ LCD ของ
กลอ้งได ้ซึง่เรยีกวา่ “การถา่ยภาพแบบ Live View”

 หากคณุถอืกลอ้งดว้ยมอืและถา่ยภาพในขณะทีม่องผา่นจอ LCD 
การสัน่ของกลอ้งอาจจะทําใหภ้าพเบลอ ในกรณีนีข้อแนะนําให ้
ใชข้าตัง้กลอ้ง

การถา่ยภาพแบบ Live View จากระยะไกล
ดว้ยการตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.488) บน
คอมพวิเตอร ์คณุสามารถเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรแ์ละถา่ยภาพโดย
การควบคมุจากระยะไกลในขณะทีม่องผ่านหนา้จอคอมพวิเตอร ์สําหรับ
รายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้าน EOS Utility
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1 แสดงภาพแบบ Live View
 กดปุ่ ม <A>
 ภาพแบบ Live View จะปรากฏบนจอ LCD 
ในโหมด <A> ไอคอนบนหนา้จอ
สําหรับฉากทีก่ลอ้งตรวจพบจะแสดงอยู่
ดา้นซา้ยบนของหนา้จอ (น.247)

 ภาพแบบ Live View จะแสดงใหเ้ห็นระดับ
ความสวา่งทีใ่กลเ้คยีงกบัภาพทีจ่ะถา่ยจรงิ

2 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กลอ้งจะ
โฟกสัดว้ยวธิโีฟกสัอตัโนมตัปัิจจบุนัทีต่ัง้ไว ้
(น.259)

 คณุยังสามารถแตะบนหนา้จอเพือ่เลอืก
ใบหนา้หรอืวตัถ ุ(น.269)

3 ถา่ยภาพ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ
 กลอ้งจะถา่ยภาพ และภาพทีถ่า่ยจะแสดง
บนจอ LCD

 เมือ่สิน้สดุการแสดงภาพ กลอ้งจะกลับสู่
การถา่ยภาพแบบ Live View อกีครัง้โดย
อตัโนมัติ

 กดปุ่ ม <A> เพือ่ออกจากการถา่ยภาพ
แบบ Live View

A การถา่ยภาพโดยใชจ้อ LCD

 ขอบเขตการมองเห็นของภาพอยูท่ีป่ระมาณ 100% (เมือ่ตัง้คา่คณุภาพในการ
บนัทกึภาพเป็น JPEG 73 และตัง้คา่อัตราสว่นภาพเป็น 3:2)

 ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุสามารถตรวจสอบระยะชดัลกึไดโ้ดยการกดปุ่ ม
เช็คระยะชดัลกึ

 คณุยงัสามารถใชต้วัควบคมุรโีมท (แยกจําหน่าย, น.423) สําหรับการถา่ยภาพ
แบบ Live View
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ตัง้คา่ [z5: ถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW] 
(แท็บ [z1] ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน) เป็น 
[ใชง้าน]

จํานวนภาพทีถ่า่ยไดโ้ดยใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View
(จํานวนภาพโดยประมาณ)

 จํานวนทีไ่ดน้ี้องิจากการทดสอบดว้ยแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E17 ทีช่ารจ์ไฟจนเต็ม 
และตรงตามมาตรฐานของ CIPA (Camera & Imaging Products Association)

 ดว้ยแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E17 ทีช่ารจ์ไฟจนเต็ม การถา่ยภาพแบบ Live View อยา่ง
ตอ่เนือ่งสามารถทําไดป้ระมาณ 2 ชัว่โมง 25 นาท ีทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C / 73°F)

ในระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View หากคณุใชง้าน <o> การถา่ยภาพ
ตอ่เนือ่งความเร็วสงูพรอ้มกับ AF ครัง้เดยีว ใหก้ดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุคา้งไว ้
เพือ่แสดง (เลน่) ภาพทีถ่า่ยอยา่งตอ่เนือ่ง เมือ่สิน้สดุการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง 
(ปุ่ มชตัเตอรก์ลับมาทีตํ่าแหน่งครึง่หนึง่) ภาพแบบ Live View จะแสดงขึน้มา

3 การเปิดใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View

อณุหภมู ิ อณุหภมูหิอ้ง 
(23°C / 73°F)

อณุหภมูติํา่ 
(0°C / 32°F)

ไมใ่ชแ้ฟลช 310 270
ใชแ้ฟลช 50% 270 230

การแสดงผลการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

ขึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ยภาพ เชน่ เมือ่ถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช หรอืถา่ยภาพแบบเปิด
รับแสงนาน ภาพทีถ่า่ยอาจไมส่ามารถแสดง (เลน่) ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง
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 ในโหมด <8: x> ไมส่ามารถทําการถา่ยภาพแบบ Live View ได ้
 ในโหมด <8: q> มมุมองจะเปลีย่นไปเล็กนอ้ยสําหรบัการถา่ยภาพแบบ 

Live View เนื่องจากใชก้ารแกไ้ขความคลาดสว่น
 ในโหมด <8: FG> และ <v: ABCD> พืน้ทีภ่าพจะเล็กลง
 สําหรับการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช ความเร็วในการถ่ายภาพตอ่เนื่องจะชา้ลง 

(สงูสดุประมาณ 2.0 ภาพ/วนิาท)ี
 อยา่หนักลอ้งชีไ้ปทางแหลง่แสงทีส่วา่งจา้ เชน่ ดวงอาทติย ์หรอืแสงจา้ทีเ่กดิ
จากฝีมอืมนุษย ์การกระทําเชน่นีอ้าจทําใหเ้ซนเซอรภ์าพหรอืสว่นประกอบภายใน
ของกลอ้งเสยีหายได ้

 ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพแบบ Live View อยูใ่นหนา้ 273-274

 คณุยงัสามารถโฟกสัไดโ้ดยกดปุ่ ม <p>
 เมือ่ใชแ้ฟลช จะมเีสยีงชตัเตอรด์งัขึน้สองครัง้ แตก่ลอ้งจะถา่ยภาพเพยีงหนึง่ภาพ
เทา่นัน้ และเวลาทีใ่ชใ้นการถา่ยภาพหลังจากกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุจะนานกวา่
การถ่ายภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ

 หากไมใ่ชง้านกลอ้งเป็นระยะเวลานาน กลอ้งจะปิดลงโดยอัตโนมัตหิลังจากเวลา
ทีต่ัง้ไวใ้น [52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ (น.325) หากตัง้คา่ [52: ปิดสวติซ์
อตัโนมตั]ิ เป็น [ไมใ่ชง้าน] การถา่ยภาพแบบ Live View จะสิน้สดุลงโดย
อตัโนมัตเิมือ่ครบ 30 นาท ี(กลอ้งยังคงเปิดอยู)่

 คณุสามารถใชส้าย HDMI เพือ่แสดงภาพแบบ Live View บนเครือ่งรับโทรทศัน์
ได ้(น.369) โปรดทราบวา่จะไมม่กีารสง่สญัญาณเสยีงออก หากภาพไมป่รากฏ
บนหนา้จอโทรทศัน ์ใหต้รวจสอบวา่ไดต้ัง้คา่ [53: ระบบวดิโีอ] เป็น [สําหรบั 
NTSC] หรอื [สําหรบั PAL] อยา่งถกูตอ้งหรอืไม ่(ขึน้อยูก่บัระบบวดิโีอของ
เครือ่งรับโทรทศันข์องคณุ)
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 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <B> การแสดงขอ้มลูจะเปลีย่นไป

* ตวัเลขจะแสดงขึน้เมือ่จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุลดลงเป็นเกา้หรอืตํา่กวา่

การแสดงขอ้มลู

ความไวแสง ISO

โหมดวัดแสง

จดุ AF (AF 1 จดุ Live)

AEB/FEB/ลดจดุรบกวน
ถา่ยหลายภาพ

ฮสิโตแกรม

โหมดขบัเคลือ่น

ล็อค AE

แฟลชพรอ้มทํางาน/ปิดแฟลช

ปรับแสงเหมาะสม
อตัโนมัติ

ตัวแสดงการเชือ่มตอ่ GPS

ความแรงของสญัญาณ Wi-Fi/
สถานะการสง่สญัญาณการด์ Eye-Fi

โหมดถา่ยภาพ

ตวัแสดงระดบัคา่แสง/ชว่งการถา่ยภาพครอ่ม

ดภูาพแบบขยาย

ชตัเตอรแ์บบแตะ

การควบคมุทนัใจ

สมดลุแสงขาว/
ปรับแกส้มดลุแสงขาว

ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์

ระดบัแบตเตอรี่

รปูแบบภาพ

คณุภาพในการบนัทกึ
ภาพ

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

จําลองระดับแสง

วธิโีฟกสัอตัโนมตัิ

จํานวนภาพทีถ่า่ยได ้

การโฟกสัอตัโนมตัิ

คา่รรัูบแสง

จํานวนภาพตอ่เนื่องสงูสดุ*

ตวัวดัระดบัอเิล็กทรอนกิส์

ฟังกช์ัน่ Bluetooth

ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

ความเร็วชตัเตอร์

ชดเชยระดบัแสงแฟลช
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 คณุสามารถแสดงตัววัดระดบัอเิล็กทรอนกิสไ์ดโ้ดยการกดปุ่ ม <B> (น.78) 
โปรดทราบวา่หากวธิโีฟกสัอัตโนมัตติัง้คา่เป็น [u+การตดิตาม] หรอืกลอ้ง
เชือ่มตอ่อยูก่บัเครือ่งรับโทรทศันท์ีม่สีาย HDMI จะไมส่ามารถแสดงตัววดัระดับ
อเิล็กทรอนกิส์

 คณุสามารถแสดงฮสิโตแกรมไดโ้ดยการกดปุ่ ม <B> อยา่งไรก็ตาม ฮสิโตแกรม
จะไมแ่สดงขึน้ในระหวา่งกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุ

 เมือ่ <g> แสดงเป็นสขีาว บง่บอกวา่ภาพแบบ Live View แสดงใหเ้ห็นระดับ
ความสวา่งทีใ่กลเ้คยีงกบัภาพทีจ่ะถา่ยจรงิ

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

 ไอคอน <g> และฮสิโตแกรมจะแสดงเป็นสเีทา (สําหรับการอา้งองิ) ในโหมด 
<8: FG> เมือ่มกีารตัง้คา่ลดจุดรบกวนถา่ยหลายภาพ เมือ่ใชแ้ฟลช หรอื
เมือ่ใชก้ารเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์ฮสิโตแกรมอาจไมแ่สดงอยา่งสมบรูณ์ใน
สภาวะแสงนอ้ยหรอืแสงจา้

 ไอคอน <g> จะแสดงเป็นสเีทาในโหมด <v:ABCD> ดว้ย
เชน่กนั ฮสิโตแกรมจะไมแ่สดงขึน้

อยา่จบักลอ้งตรงตําแหนง่เดมิเป็นระยะเวลานาน
ถงึแมว้า่กลอ้งจะไมร่อ้นมาก การสมัผัสกบัตวักลอ้งสว่นเดมิเป็นเวลานาน อาจทําให ้
ผวิหนังมผีืน่แดงหรอืเม็ดพุพอง เนือ่งจากรอยแผลไหม ้แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง 
สําหรับบคุคลทีม่ปัีญหาระบบไหลเวยีนโลหติหรอืผวิหนังทีแ่พง้า่ย หรอืเมือ่ใชก้ลอ้ง
ในสถานทีท่ีร่อ้นจัด
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ในโหมดถา่ยภาพ <A> กลอ้งจะตรวจจับประเภทของฉากและตัง้คา่ทกุอยา่ง
โดยอตัโนมัตเิพือ่ใหเ้หมาะสมกบัฉาก ประเภทของฉากทีต่รวจจับไดจ้ะแสดงที่
ดา้นซา้ยบนของหนา้จอ

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

*2: จะแสดงขึน้เมือ่เลนสท์ีต่ดิอยูม่ขีอ้มลูระยะทาง หากใชท้อ่ตอ่เสรมิหรอืเลนสร์ะยะใกล ้
ไอคอนทีแ่สดงอาจไมต่รงกบัฉากทีแ่ทจ้รงิ

*3: ไอคอนของฉากทีเ่ลอืกจากฉากทีส่ามารถตรวจจับไดจ้ะแสดงขึน้

ไอคอนแสดงฉาก

วตัถุ ภาพบคุคล*1 ไมใ่ชภ่าพบุคคล
สฉีากหลงั

ฉากหลงั เคลือ่นไหว ฉากธรรมชาติ
และกลางแจง้ เคลือ่นไหว ใกล*้2

สวา่ง
สเีทา

ยอ้นแสง

ทอ้งฟ้า
สฟ้ีาออ่น

ยอ้นแสง

อาทติยต์ก *3 *3 สสีม้

สปอตไลท์

สน้ํีาเงนิเขม้ทีม่ดื

ใชข้าต ัง้
กลอ้ง

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

สําหรับบางฉากหรอืบางสภาวะการถา่ยภาพ ไอคอนทีแ่สดงอาจไมต่รงกบัฉากทีแ่ทจ้รงิ
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*4: จะแสดงขึน้เมือ่อยูใ่นสภาวะทัง้หมดตอ่ไปนี:้
ฉากถา่ยภาพมดื ฉากกลางคนื และกลอ้งตดิอยูก่บัขาตัง้กลอ้ง

*5: จะแสดงขึน้หากใชเ้ลนสเ์หลา่นี:้
• EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II • EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II
• EF300mm f/2.8L IS II USM • EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM • EF600mm f/4L IS II USM
• เลนสท์ีม่รีะบบลดภาพสัน่ ซึง่ออกสูต่ลาดในปี 2012 เป็นตน้มา

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

การจําลองภาพผลลัพธเ์ป็นฟังกช์ัน่ทีแ่สดงภาพแบบ Live View พรอ้มผลของ
การตัง้คา่ปัจจุบันสําหรับรปูแบบภาพ สมดลุแสงขาว และฟังกช์ัน่การถา่ยภาพ
อืน่ๆ ทีถ่กูใช ้
ภาพแบบ Live View จะแสดงตามการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ตอ่ไปนีโ้ดยอตัโนมัต ิแตอ่าจ
แตกตา่งจากภาพผลลัพธเ์ล็กนอ้ย

การจําลองภาพผลลพัธร์ะหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View
 รปูแบบภาพ

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

* คณุสามารถตรวจสอบลกูเลน่ไดร้ะหวา่งขัน้ตอนการตัง้คา่เทา่นัน้ (ขณะ 
[จําลองการเบลอ] แสดงอยู)่

 โทนส ี(ในโหมด <P>)
 ความสวา่ง
 โหมดวดัแสง
 ระดับแสง
 ความชดัลกึ (ตัง้คา่ปุ่ มเชค็ระยะชดัลกึ เปิด)
 ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ
 แกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพ
 แกไ้ขความคลาดสี
 แกไ้ขความคลาดสว่น
 เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง
 อัตราสว่นภาพ (การยนืยันพืน้ทีภ่าพ)

การจําลองภาพผลลพัธ์
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การตัง้คา่ฟังกช์ัน่เฉพาะสําหรับการถา่ยภาพแบบ Live View จะอธบิายดงัตอ่ไปนี้

ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์หากคณุกดปุ่ ม <Q> ขณะทีแ่สดงภาพบนจอ LCD 
คณุสามารถตัง้คา่วธิโีฟกสัอตัโนมตั,ิ การโฟกสัอตัโนมัต,ิ โหมดขบัเคลือ่น, 
โหมดวดัแสง, คณุภาพของภาพ, สมดลุแสงขาว, รปูแบบภาพ, ปรับแสง
เหมาะสมอตัโนมัต ิและฟิลเตอรส์รา้งสรรค์
ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน คณุสามารถตัง้คา่ฟังกช์ัน่ทีแ่สดงอยูใ่นตารางในหนา้ 
118-119 (ยกเวน้เบลอฉากหลัง) รวมทัง้ฟังกช์ัน่ทีเ่ป็นตัวหนาทางดา้นบน

1 กดปุ่ ม <Q> (7)
 ฟังกช์ัน่ทีส่ามารถตัง้คา่ไดจ้ะแสดงขึน้

2  เลอืกฟงักช์ ัน่และต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกฟังกช์ัน่
 การตัง้คา่ของฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกและคําแนะนําคณุสมบัต ิ(น.63) จะปรากฏ
ขึน้บนหนา้จอ

 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่ตัง้คา่ฟังกช์ัน่
 ในโหมด <8> และ <v> เลอืกกลอ่งโหมดถา่ยภาพทางดา้นซา้ย
บนของหนา้จอ จากนัน้กดปุ่ ม <0> เพือ่เลอืกโหมดถา่ยภาพ

 เพือ่ตัง้คา่สมดลุแสงขาวอตัโนมัต ิเลอืก [Q] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 ในการปรับการตัง้คา่ <q> ของโหมดขบัเคลือ่น แกไ้ขสมดลุแสงขาว/
ถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว พารามเิตอรร์ปูแบบภาพ หรอืลกูเลน่ฟิลเตอร์
สรา้งสรรค ์ใหก้ดปุ่ ม<B>

การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ในการถา่ยภาพ

Q การควบคมุทนัใจ
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การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพ

3 ออกจากการต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <0> หรอื <Q> เพือ่ยนืยัน
การตัง้คา่และกลับสูก่ารถา่ยภาพแบบ 
Live View

 คณุยังสามารถเลอืก [2] เพือ่กลับสู่
การถา่ยภาพแบบ Live View

 ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุสามารถตัง้คา่ความไวแสงไดโ้ดยการกดปุ่ ม <g>
 เมือ่คณุตัง้คา่ w (วดัแสงบางสว่น) หรอื r (วัดแสงแบบจุด) รอบวงการวดัแสง
จะแสดงขึน้ทีก่ ึง่กลางหนา้จอ
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ขณะทีด่ภูาพแบบ Live View คณุสามารถใชห้นึง่ในเจ็ดลกูเลน่ฟิลเตอร ์(ภาพ
หยาบ ขาว/ดํา ซอฟตโ์ฟกสั เอฟเฟคเลนสต์าปลา ลกูเลน่ศลิปะคมเขม้ ลกูเลน่
ภาพสน้ํีา ลกูเลน่กลอ้งของเลน่ และเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม) สําหรับการถา่ยภาพได ้
กลอ้งจะบันทกึเฉพาะภาพทีใ่ชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรคเ์ทา่นัน้ คณุยังสามารถถา่ย
ภาพไดโ้ดยไมต่อ้งเลอืกฟิลเตอรส์รา้งสรรค ์จากนัน้ปรับใชล้กูเลน่ในภายหลัง
แลว้บันทกึเป็นภาพใหม ่(น.392)

1 หมนุปุ่ มโหมดไปทีโ่หมดถา่ยภาพ
สรา้งสรรค์

2 กดปุ่ ม <Q> (7)
 หนา้จอควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้

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

(ฟิลเตอรส์รา้งสรรค)์ ทางดา้นขวาของ
หนา้จอ

4 เลอืกฟิลเตอร์
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืกฟิลเตอร ์

(น.253)
 กลอ้งจะแสดงภาพดว้ยลกูเลน่ของฟิลเตอร์
ทีใ่ช ้

U การถา่ยภาพโดยใชล้กูเลน่ฟิลเตอรส์รา้งสรรคN์
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U การถา่ยภาพโดยใชล้กูเลน่ฟิลเตอรส์รา้งสรรคN์

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

6 ถา่ยภาพ
 ภาพจะถกูถา่ยโดยใชล้กูเลน่ฟิลเตอรน์ี้

 เมือ่คณุตัง้คา่ฟิลเตอรส์รา้งสรรค ์การถา่ยภาพเดีย่วจะทํางานแมว้า่โหมดขบัเคลือ่น
จะถกูตัง้คา่เป็น <o> หรอื <i>

 คณุไมส่ามารถถา่ยภาพโดยใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรค ์หากคณุภาพในการบนัทกึเป็น 
1 หรอื 1+73 หรอืหากมกีารตัง้คา่ถา่ยภาพครอ่ม ถา่ยภาพครอ่มสมดลุ
แสงขาว หรอืลดจุดรบกวนถา่ยหลายภาพ

ฮสิโตแกรมจะไมแ่สดงขึน้เมือ่คณุถา่ยภาพโดยใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรค์
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U การถา่ยภาพโดยใชล้กูเลน่ฟิลเตอรส์รา้งสรรคN์

 G ภาพหยาบ ขาว/ดาํ
สรา้งภาพหยาบสขีาวดํา คณุสามารถเปลีย่นแปลงเอฟเฟคสขีาวดําโดย
ปรับความเปรยีบตา่ง

 W ซอฟตโ์ฟกสั
ใหภ้าพดนุู่มนวล คณุสามารถเปลีย่นแปลงระดับความนุ่มนวลโดยปรับ
ความเบลอ

 X เอฟเฟคเลนสต์าปลา
ใหเ้อฟเฟคของเลนสต์าปลา ภาพจะไดรั้บการบดิเบอืนทรงกระบอก
บรเิวณทีไ่ดรั้บการตัดแตง่ไปตามขอบของภาพจะเปลีย่นไป โดยขึน้อยูก่บั
ระดับของลกูเลน่ฟิลเตอรน์ี ้และเนือ่งจากฟิลเตอรน์ีจ้ะขยายสว่นกลาง
ของภาพ ความละเอยีดทีบ่รเิวณกลางภาพอาจลดลง โดยขึน้อยูก่บัจํานวน
พกิเซลทีใ่ชบ้ันทกึภาพ โปรดตรวจสอบภาพบนหนา้จอขณะทีต่ัง้คา่
ฟิลเตอรน์ี ้วธิโีฟกัสอตัโนมัตจิะเป็น AF 1 จดุ Live (คงไวท้ีก่ ึง่กลาง)

 Y ลกูเลน่ศลิปะคมเขม้
ทําใหภ้าพดเูหมอืนภาพวาดสน้ํีามนัและวตัถดุเูป็นสามมติมิากขึน้ คณุ
สามารถปรับความเปรยีบตา่งและความอิม่ตัวของสไีด ้โปรดทราบวา่วัตถุ
บางอยา่ง เชน่ ทอ้งฟ้าหรอืกําแพงสขีาว อาจไมส่ามารถประมวลผล
ใหม้รีะดับสทีีเ่รยีบเนยีนได ้และอาจจะดผูดิปกตหิรอืมน๊ีอยสท์ีเ่ห็นไดช้ดั

 Z ลกูเลน่ภาพสนํีา้
ทําใหภ้าพถา่ยดเูหมอืนภาพวาดสน้ํีาทีม่สีสีนันุ่มนวล คณุสามารถควบคมุ
ความทบึของสไีดโ้ดยการปรับลกูเลน่ฟิลเตอร ์โปรดทราบวา่ฉากกลางคนื
หรอืฉากทีม่ดือาจไมป่ระมวลผลดว้ยระดับสทีีเ่รยีบเนยีน และอาจดไูมป่กติ
หรอืมน๊ีอยสท์ีเ่ห็นไดช้ดั

ลกัษณะของฟิลเตอรส์รา้งสรรค์
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U การถา่ยภาพโดยใชล้กูเลน่ฟิลเตอรส์รา้งสรรคN์

 H ลกูเลน่กลอ้งของเลน่
ทําใหม้มุภาพมดืและปรับใชโ้ทนสเีฉพาะทําใหภ้าพดเูหมอืนกบัภาพทีถ่า่ย
ดว้ยกลอ้งของเลน่ คณุสามารถเปลีย่นแปลงสเีพีย้นไดโ้ดยการปรับโทนสี

 c เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม
สรา้งเอฟเฟคฉากจําลอง 
หากคณุตอ้งการใหก้ลางภาพดคูมชดั ถา่ยภาพโดยไมต่อ้งเปลีย่นการตัง้คา่
ใดๆ
สําหรับการยา้ยพืน้ทีท่ีจ่ะใหด้คูมชดั (กรอบเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม) โปรดด ู
“การปรับเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม” (น.116) วธิโีฟกสัอัตโนมัตจิะเป็น Live AF 
จดุเดยีว แนะนําใหว้างตําแหน่งกรอบเอฟเฟคกลอ้งรเูข็มไวเ้หนอืจดุโฟกสั
อัตโนมตักิอ่นถา่ยภาพ

 ในการใชฟิ้ลเตอรภ์าพหยาบ ขาว/ดํา ลกูเลน่ภาพหยาบทีป่รากฏอยูใ่นจอ LCD จะ
แตกตา่งจากลกูเลน่ภาพหยาบทีบ่ันทกึไวใ้นภาพ

 ในการใชฟิ้ลเตอรซ์อฟตโ์ฟกสัและเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม ลกูเลน่ความเบลอทีป่รากฏ
อยูใ่นจอ LCD อาจจะแตกตา่งจากลกูเลน่ความเบลอทีบั่นทกึไวใ้นภาพ คณุสามารถ
ตรวจสอบลกูเลน่ความเบลอของภาพไดโ้ดยการกดปุ่ มเช็คระยะชดัลกึ
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เมือ่ตัง้คา่กลอ้งไวสํ้าหรับการถา่ยภาพแบบ 
Live View ตัวเลอืกเมนูเฉพาะการถา่ยภาพ
แบบ Live View จะปรากฏขึน้ภายใตแ้ท็บ 
[z6] (แท็บ [z2] ในโหมดถา่ยภาพ
พืน้ฐาน)

 วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ
คณุสามารถเลอืก [u+การตดิตาม], [โซนเรยีบ] หรอื [AF 1 จดุ Live] 
โปรดดหูนา้ 259-268 สําหรับวธิโีฟกสัอัตโนมตัิ

 ชตัเตอรแ์บบแตะ
เพยีงแคแ่ตะหนา้จอ LCD คณุก็สามารถโฟกสัและถา่ยภาพไดโ้ดยอตัโนมัต ิ
สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 269

 ระยะเวลาวดัแสงN
คณุสามารถเปลีย่นระยะเวลาแสดงการตัง้คา่การเปิดรับแสงได ้(เวลาล็อค 
AE) ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน ระยะเวลาวดัแสงถกูจํากดัที ่8 วนิาที

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

3 การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ของเมนู

การเลอืก [z4: เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น] หรอืวา่ [ทาํความสะอาดดว้ยตนเอง] 
หรอื [ทาํความสะอาดเดีย๋วนีf้] ภายใต ้[54: ทาํความสะอาดเซนเซอร]์ จะ
หยดุการถา่ยภาพแบบ Live View ใหก้ดปุ่ ม <A> เพือ่เริม่การถ่ายภาพแบบ Live 
View อกีครัง้
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คณุสามารถเลอืกลักษณะการทํางานของ AF (โฟกสัอตัโนมตั)ิ ใหเ้หมาะกบั
สภาวะการถา่ยภาพหรอืวัตถ ุในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน กลอ้งจะตัง้คา่ระบบโฟกสั
อัตโนมตัทิีเ่หมาะสมทีส่ดุใหโ้ดยอตัโนมัตสํิาหรับโหมดถา่ยภาพแตล่ะโหมด

1 กดปุ่ ม <Q>
 หนา้จอควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้

2 เลอืก [X]
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืก 

[X] (การโฟกสัอัตโนมัต)ิ 
ทางดา้นซา้ยของหนา้จอ

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

4 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 เล็งจุดโฟกสัอัตโนมัตไิปยังวัตถ ุและกด
ปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ จากนัน้กลอ้งจะจับ
โฟกสัโดยอตัโนมตั ิดว้ยระบบการโฟกัส
อตัโนมัตทิีเ่ลอืกไว ้

การปรบัเปลีย่นการทาํงานของการโฟกสัอตัโนมตัNิ

 ตัง้คา่ไดสํ้าหรับการถ่ายภาพแบบ Live View เทา่นัน้ (ไมส่ามารถตัง้คา่ไดสํ้าหรับ
การถ่ายภาพเคลือ่นไหว)

 หากไมส่ามารถโฟกสัได ้จุด AF จะเปลีย่นเป็นสสีม้ หากเป็นเชน่นี ้จะถา่ยภาพ
ไมไ่ดแ้มจ้ะกดปุ่ มชตัเตอรล์งจนสดุก็ตาม ใหจั้ดองคป์ระกอบภาพใหมแ่ละลอง
โฟกสัอกีครัง้ หรอืดทูี ่“สภาวะการถา่ยภาพซึง่อาจทําใหย้ากตอ่การโฟกสั” (น.266)
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เหมาะสําหรบัใชถ้า่ยภาพวตัถทุีอ่ยูน่ ิง่ เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ 
กลอ้งจะทําการโฟกสัเพยีงคร ัง้เดยีว
 เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอตัโนมัตจิะเปลีย่นเป็นสเีขยีวและมเีสยีงเตอืน
ดังขึน้

 โฟกสัจะยังคงถกูล็อคไวใ้นขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ ชว่ยใหค้ณุ
สามารถจัดองคป์ระกอบภาพใหมก่อ่นการถา่ยภาพ

 เมือ่ตัง้คา่โหมดขับเคลือ่นเป็น <o> สําหรับการถา่ยภาพตอ่เนือ่งความ
เร็วสงู ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะอยูท่ีป่ระมาณ 6.0 ภาพ/วนิาที

 เมือ่ตัง้คา่โหมดขับเคลือ่นเป็น <i> สําหรับการถา่ยภาพตอ่เนือ่งความ
เร็วตํา่ ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะอยูท่ีป่ระมาณ 3.5 ภาพ/วนิาที

 สําหรับการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งจะชา้ลง 
โดยทัง้การตัง้คา่ <o> และ <i> จะมคีวามเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
เทา่กัน (สงูสดุประมาณ 2.0 ภาพ/วนิาท)ี

AF คร ัง้เดยีวสาํหรบัวตัถทุ ีอ่ยูน่ ิง่

หากตัง้คา่ [53: เสยีงเตอืน] เป็น [ปิด] เสยีงเตอืนจะไมด่ังขึน้ เมือ่จับโฟกสัได ้
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การโฟกสัอตัโนมตัแิบบนีเ้หมาะสําหรบัใชถ้า่ยภาพวตัถทุีก่าํลงัเคลือ่นที ่
ในขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่คา้งไว ้กลอ้งจะจบัโฟกสัไปทีว่ตัถุ
อยา่งตอ่เนือ่ง
 เมือ่ตัง้คา่โหมดขับเคลือ่นเป็น <o> สําหรับการถา่ยภาพตอ่เนือ่งความ
เร็วสงู ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะอยูท่ีป่ระมาณ 4.5 ภาพ/วนิาที
กลอ้งจะถา่ยภาพโดยเนน้ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง

 เมือ่ตัง้คา่โหมดขับเคลือ่นเป็น <i> สําหรับการถา่ยภาพตอ่เนือ่งความ
เร็วตํา่ ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุจะอยูท่ีป่ระมาณ 3.5 ภาพ/วนิาที
กลอ้งจะถา่ยภาพโดยเนน้การตดิตามวัตถุ

 สําหรับการถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลช ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งจะชา้ลง 
โดยทัง้การตัง้คา่ <o> และ <i> จะมคีวามเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
เทา่กนั (สงูสดุประมาณ 2.0 ภาพ/วนิาท)ี

 หากโฟกสัไดแ้ลว้ จดุ AF จะเปลีย่นเป็นสน้ํีาเงนิ
 กลอ้งจะกําหนดคา่การเปิดรับแสงในชว่งเวลาทีถ่า่ยภาพ
 เมือ่ตัง้คา่ [วธิโีฟกสัอตัโนฯ] เป็น [u+การตดิตาม] การโฟกสัจะดําเนนิ
ไปอยา่งตอ่เนือ่งตราบใดทีก่รอบพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัตสิามารถตดิตามวตัถุ

Servo AF สาํหรบัวตัถทุ ีก่าํลงัเคลือ่นที่

 กลอ้งอาจไมส่ามารถโฟกสัไดถ้กูตอ้ง ขึน้อยูก่บัเลนสท์ีใ่ชแ้ละระยะระหวา่งวตัถุ
และความเร็วของวัตถุ

 การซมูในระหวา่งการถา่ยภาพตอ่เนือ่งอาจทําใหเ้สยีการโฟกสั ควรซมูกอ่น จากนัน้
จัดองคป์ระกอบใหมแ่ลว้ถ่ายภาพ

เมือ่เลอืกใช ้Servo AF เสยีงเตอืนจะไมด่งัขึน้แมว้า่จับโฟกสัได ้
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คณุสามารถเลอืกวธิโีฟกสัอตัโนมัตเิพือ่ใหเ้หมาะกับสภาวะการถา่ยภาพและวตัถุ
ทีค่ณุตอ้งการถา่ยภาพ วธิโีฟกสัอตัโนมัตมิใีหด้ังตอ่ไปนี:้ [u(ใบหนา้)+
การตดิตาม] (น.260), [โซนเรยีบ] (น.262) และ [AF 1 จดุ Live] (น.264)
หากคณุตอ้งการไดโ้ฟกสัทีแ่มน่ยํา ใหป้รับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนส์
ไปที ่<MF> ขยายภาพและโฟกัสดว้ยตนเอง (น.271)

เลอืกวธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ
 ภายใตแ้ท็บ [z6] (แท็บ [z2] ใน
โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน) เลอืก [วธิโีฟกสั
อตัโนฯ]

 เลอืกวธิโีฟกสัอตัโนมัตทิีต่อ้งการ จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

 ขณะแสดงภาพแบบ Live View คณุยัง
สามารถกดปุ่ ม <Q> เพือ่เลอืกวธิโีฟกสั
อตัโนมตับินหนา้จอควบคมุทันใจไดเ้ชน่กนั
(น.249)

3 การโฟกสัดว้ยโฟกสัอตัโนมตั ิ

การเลอืกวธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ

 คําอธบิายในหนา้ 260-264 ถอืวา่ไดต้ัง้คา่ [การโฟกสัอตัโนมตั]ิ เป็น [AF คร ัง้
เดยีว] (น.257) เมือ่ตัง้คา่เป็น [Servo AF] (น.258) จดุโฟกสัอตัโนมัตจิะเปลีย่น
เป็นสน้ํีาเงนิเมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้

 ในโหมด <5> และ <8: C> Servo AF จะถกูตัง้คา่โดยอัตโนมัต ิและเมือ่
จับโฟกสัไดแ้ลว้ จุดโฟกสัอตัโนมัตจิะเปลีย่นเป็นสน้ํีาเงนิและเสยีงเตอืนจะดังขึน้

 สําหรับชตัเตอรแ์บบแตะ (โฟกสัอตัโนมัตแิละล่ันชตัเตอรด์ว้ยการทํางานแบบสมัผัส)
โปรดดหูนา้ 269
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กลอ้งจะตรวจจับและโฟกัสบนใบหนา้บคุคล หากใบหนา้มกีารขยับ จดุโฟกสั
อัตโนมตั ิ<p> จะเคลือ่นทีเ่พือ่ตดิตามใบหนา้นัน้ไป

1 แสดงภาพแบบ Live View
 กดปุ่ ม <A>
 ภาพแบบ Live View จะปรากฏบนจอ LCD
 กรอบพืน้ทีอ่ตัโนมัตจิะแสดงขึน้

2 ตรวจสอบจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
 เมือ่ตรวจพบใบหนา้ จดุ AF <p> จะ
ปรากฏขึน้บรเิวณใบหนา้ทีโ่ฟกสั

 หากตรวจพบหลายใบหนา้ <q> จะ
แสดงขึน้ ใหใ้ชปุ้่ ม <Y> <Z> เพือ่
เลือ่น <q> ไปบรเิวณใบหนา้ทีค่ณุ
ตอ้งการโฟกสั

 คณุยังสามารถแตะหนา้จอ LCD เพือ่เลอืก
ใบหนา้หรอืวตัถ ุหากคณุแตะวัตถอุืน่
นอกจากใบหนา้บคุคล จดุโฟกัสอตัโนมัติ
จะเปลีย่นเป็น <z>

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสั
 หากไมส่ามารถตรวจพบใบหนา้ หรอืหาก
คณุไมไ่ดแ้ตะสิง่ใดบนหนา้จอ กลอ้งจะจับ
โฟกสัภายในกรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัติ

 เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอัตโนมตัจิะ
เปลีย่นเป็นสเีขยีวและมเีสยีงเตอืนดังขึน้

 หากไมส่ามารถโฟกสัได ้จดุโฟกสัอตัโนมตัิ
จะเปลีย่นเป็นสสีม้

u(ใบหนา้)+การตดิตาม: c

กรอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัติ
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4 ถา่ยภาพ
 ตรวจสอบโฟกัสและคา่แสง จากนัน้กดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ (น.242)

 การโฟกสัวตัถอุ ืน่นอกเหนอืจากใบหนา้บคุคล
หากคณุกดปุ่ ม <0> หรอื <L> จดุโฟกัสอตัโนมัต ิ<z> จะปรากฏขึน้ที่
ก ึง่กลาง และคณุสามารถใชปุ้่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> เพือ่เลือ่น
จดุโฟกสัอตัโนมตัไิด ้เมือ่จดุโฟกสัอตัโนมตั ิ<z> จับโฟกสัไดแ้ลว้ จดุโฟกสั
จะตดิตามวัตถไุปตลอดแมว้า่คณุจะจัดองคป์ระกอบภาพใหมห่รอืวัตถมุกีาร
เคลือ่นที่

 หากใบหนา้ไมอ่ยูใ่นโฟกสั จะไมส่ามารถตรวจจับใบหนา้ได ้ปรับโฟกสัดว้ยตนเอง 
(น.271) เพือ่ใหส้ามารถตรวจจับใบหนา้ จากนัน้ทําการโฟกสัอตัโนมัติ

 วตัถอุืน่นอกเหนอืจากใบหนา้บคุคลอาจถกูตรวจพบเป็นใบหนา้ได ้
 การตรวจจับใบหนา้จะไมทํ่างานหากใบหนา้ในภาพมขีนาดเล็กมากหรอืใหญม่าก 
สวา่งหรอืมดืเกนิไป หรอืถูกซอ่นเป็นบางสว่น

 <p> อาจครอบคลมุเพยีงบางสว่นของใบหนา้ ไมใ่ชท่ัง้ใบหนา้

 ใชก้รอบพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมตัเิป็นตัวระบตํุาแหน่ง และโฟกสัภายในกรอบพืน้ที่
โฟกสัอัตโนมัตนัิน้

 ขนาดของจดุโฟกสัอตัโนมัตจิะเปลีย่นไปขึน้อยูก่บัวัตถุ
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กรอบโซนโฟกัสอตัโนมัตทิีเ่ลอืกจะถกูใชเ้พือ่โฟกสั พืน้ทีโ่ฟกสัอัตโนมัตจิะ
กวา้งกวา่การใช ้[AF 1 จดุ Live]

1 แสดงภาพแบบ Live View
 กดปุ่ ม <A>
 ภาพแบบ Live View จะปรากฏบนจอ LCD
 โซนกรอบพืน้ทีอ่ัตโนมัตจิะแสดงขึน้

2 เลอืกจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลอืกโซน หากตอ้งการกลับสู่
โซนกลาง ใหก้ดปุ่ ม <0> หรอื <L>

 คณุยังสามารถสมัผัสหนา้จอ LCD เพือ่
เลือ่นกรอบโซนโฟกสัอตัโนมตัไิด ้

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 เล็งกรอบโซนโฟกสัอตัโนมัตไิปยังวตัถ ุ
และกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

 เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอัตโนมตัจิะ
เปลีย่นเป็นสเีขยีวและมเีสยีงเตอืนดังขึน้

 หากไมส่ามารถโฟกสัได ้กรอบโซนโฟกสั
อตัโนมัตจิะเปลีย่นเป็นสสีม้

โซนเรยีบ: o

กรอบโซนโฟกสัอตัโนมัติ



263

3 การโฟกสัดว้ยโฟกสัอตัโนมัติ

4 ถา่ยภาพ
 ตรวจสอบโฟกัสและคา่แสง จากนัน้กดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ (น.242)
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กลอ้งจะโฟกสัโดยใชจ้ดุโฟกสัอัตโนมัตจิุดเดยีว ซึง่ไดผ้ลดเีมือ่คณุตอ้งการ
โฟกสัไปยังวัตถทุีเ่จาะจง

1 แสดงภาพแบบ Live View
 กดปุ่ ม <A>
 ภาพแบบ Live View จะปรากฏบนจอ LCD
 จดุโฟกสัอตัโนมัต ิ< > จะปรากฏขึน้
 ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว หากตัง้คา่ 

[Servo AF ภาพเคลือ่นไหว] เป็น 
[ใชง้าน] จะแสดงจดุโฟกัสอตัโนมัตทิี่
ใหญข่ึน้

2 เลือ่นจดุโฟกสัอตัโนมตั ิ
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลือ่นจดุโฟกัสอตัโนมัตไิปยังตําแหน่ง
ทีค่ณุตอ้งการโฟกสั (ไมส่ามารถเลือ่นไป
ตรงขอบของหนา้จอ)

 การกดปุ่ ม <0> หรอื <L> จะทําให ้
จดุโฟกสัอตัโนมัตกิลับไปทีก่ ึง่กลางหนา้จอ

 คณุยังสามารถสมัผัสหนา้จอ LCD เพือ่
เลือ่นจดุโฟกัสอตัโนมัตไิด ้

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 เล็งจุดโฟกสัอัตโนมัตไิปยังวัตถ ุและกด
ปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่

 เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ จดุโฟกสัอัตโนมตัจิะ
เปลีย่นเป็นสเีขยีวและมเีสยีงเตอืนดังขึน้

 หากไมส่ามารถโฟกสัได ้จดุโฟกสัอตัโนมตัิ
จะเปลีย่นเป็นสสีม้

4 ถา่ยภาพ
 ตรวจสอบโฟกัสและคา่แสง จากนัน้กดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ (น.242)

AF 1 จดุ Live: d

จดุโฟกสัอตัโนมัติ
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3 การโฟกสัดว้ยโฟกสัอตัโนมัติ

การโฟกสัอตัโนมตั ิ
 แมจ้ะโฟกัสไดแ้ลว้ การกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่จะทําใหจั้บโฟกัสอกีครัง้
 ความสวา่งของภาพอาจเปลีย่นแปลงในระหวา่งและหลงัจากทําการโฟกสั
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.271)

 หากคณุถา่ยวตัถบุนขอบภาพและวตัถนัุน้หลดุโฟกสัอยูเ่ล็กนอ้ย ใหจั้ดองคป์ระกอบ
ภาพใหมเ่พือ่ยา้ยวัตถ ุ(และจุด AF) ไปทางกึง่กลางหนา้จอ โฟกสัอกีครัง้ จากนัน้
จงึถา่ยภาพ

 แสงไฟชว่ยปรับโฟกสัจะไมป่ลอ่ยออกมา อยา่งไรก็ตาม หากใช ้Speedlite ซรีีส่ ์
EX (แยกจําหน่าย) รุน่ทีม่ไีฟ LED แสงไฟ LED จะเปิดขึน้เพือ่ชว่ยโฟกสัเมือ่จําเป็น

 สําหรับเลนสบ์างชนดิ อาจตอ้งใชเ้วลานานขึน้เพือ่จับโฟกสัดว้ยการโฟกสัอตัโนมัติ
หรอือาจไมไ่ดก้ารโฟกสัทีถ่กูตอ้ง
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3 การโฟกัสดว้ยโฟกัสอัตโนมตัิ

สภาวะการถา่ยภาพซึง่อาจทําใหย้ากตอ่การโฟกสั
 วัตถทุีม่คีวามเปรยีบตา่งตํา่ เชน่ ทอ้งฟ้าสฟ้ีา พืน้ผวิสทีบึทีเ่รยีบแบน หรอืเมือ่
รายละเอยีดบรเิวณสวา่งหรอืมดืขาดหายไป

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

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

 วตัถใุนระยะใกลแ้ละไกลทีอ่ยูใ่นจดุโฟกสัเดยีวกนั (ตวัอยา่ง: สตัวใ์นกรง ฯลฯ)
 วัตถใุนจดุโฟกสัทีข่ยับอยูต่ลอดเวลาและจะไมห่ยดุนิง่เนือ่งจากกลอ้งสัน่หรอื
วัตถเุบลอ

 ทําการโฟกสัอัตโนมัตขิณะทีว่ัตถหุลดุโฟกัสไปมาก
 ปรับใชเ้อฟเฟคซอฟตโ์ฟกสัเมือ่ใชเ้ลนสซ์อฟตโ์ฟกสั
 เมือ่ใชฟิ้ลเตอรแ์บบเทคนคิพเิศษ
 น๊อยส ์(จดุแสง ริว้ ฯลฯ) ปรากฏบนหนา้จอในระหวา่งการโฟกสัอัตโนมัติ
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3 การโฟกสัดว้ยโฟกสัอตัโนมัติ

ในโหมด [โซนเรยีบ] และ [AF 1 จดุ Live] 
ใหก้ดปุ่ ม <u> หรอืแตะ [Y] ทีแ่สดงอยู่
ทางดา้นลา่งขวาของหนา้จอ คณุสามารถขยาย
ดภูาพประมาณ 5x หรอื 10x แลว้ตรวจสอบ
โฟกสั
การดภูาพแบบขยายไมส่ามารถทําไดเ้มือ่ใช ้
[u+การตดิตาม]

 ในการเลือ่นจดุโฟกสัอตัโนมัต ิใหก้ดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
หรอืแตะจุดทีค่ณุตอ้งการขยาย

 กดปุ่ ม <u> หรอืแตะ [Y] เพือ่ขยายบรเิวณทีอ่ยูใ่นกรอบขยายภาพ 
แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <u> หรอืแตะ [Y] อตัรากําลังขยายจะเปลีย่นไป

 เมือ่ตัง้คา่เป็น [โซนเรยีบ] กรอบขยายภาพจะปรากฏขึน้ทีก่ ึง่กลางของ
กรอบโซนโฟกัสอตัโนมัต ิและเมือ่ตัง้คา่เป็น [AF 1 จดุ Live] กรอบขยาย
ภาพจะปรากฏขึน้รอบตําแหน่งของจดุโฟกัสอตัโนมัติ

 ทีกํ่าลังขยาย 100% (ประมาณ 1x) ใหก้ดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> 
<Z> หรอืสมัผัสหนา้จอเพือ่เลือ่นกรอบขยายภาพ การกดปุ่ ม <0> หรอื 
<L> จะทําใหก้รอบขยายภาพกลับไปทีก่ ึง่กลางหนา้จอ

 เมือ่ขยายภาพประมาณ 5x หรอื 10x คณุสามารถเปลีย่นบรเิวณทีถ่กูขยาย
โดยการกดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> หรอืแตะทีส่ามเหลีย่ม
ดา้นบน ลา่ง ซา้ย หรอืขวาของหนา้จอ

 เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กลอ้งจะกลบัสูก่ารดภูาพแบบปกตสํิาหรับ 
[โซนเรยีบ] แตโ่ฟกสัอตัโนมตัจิะทํางานตอ่ไปขณะทีม่กีารดภูาพแบบขยาย
สําหรับ [AF 1 จดุ Live]

 เมือ่ใช ้Servo AF หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ในระหวา่งการดภูาพ
แบบขยาย กลอ้งจะกลับสูก่ารดภูาพแบบปกตเิพือ่ทําการโฟกัส

การดภูาพแบบขยาย



268

3 การโฟกัสดว้ยโฟกัสอัตโนมตัิ

 หากยากตอ่การโฟกสัในขณะดภูาพแบบขยาย ใหก้ลบัสูก่ารดภูาพแบบปกตแิละ
ทําการโฟกสัอตัโนมตัิ

 หากคณุทําการโฟกสัอตัโนมัตใินขณะดภูาพแบบปกตแิลว้ใชก้ารดภูาพแบบขยาย 
อาจไมไ่ดก้ารโฟกสัทีถ่กูตอ้ง

 ความเร็วการโฟกสัอตัโนมัตจิะแตกตา่งกนัระหวา่งการดภูาพแบบปกตแิละการดู
ภาพแบบขยาย

 เมือ่อยูใ่นระหวา่งการดภูาพแบบขยาย Servo AF ภาพเคลือ่นไหว (น.315) จะไม่
ทํางาน

 เมือ่ใชก้ารดภูาพแบบขยาย การจับโฟกสัจะทําไดย้ากขึน้เนือ่งจากการสัน่ของ
กลอ้ง แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง
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เพยีงแคแ่ตะหนา้จอ LCD คณุก็สามารถโฟกสัและถา่ยภาพไดโ้ดยอตัโนมัติ

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

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

 [x] (ชตัเตอรแ์บบแตะ: เปิด)
กลอ้งจะโฟกสัตรงจดุทีค่ณุแตะ จากนัน้จงึ
ถา่ยภาพ

 [y] (ชตัเตอรแ์บบแตะ: ปิด)
คณุสามารถแตะทีจ่ดุใดจดุหนึง่เพือ่ทํา
การโฟกัสทีจ่ดุนัน้ (AF แบบแตะ) กดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งจนสดุเพือ่ถา่ยภาพ

3 แตะบนหนา้จอเพือ่ถา่ยภาพ
 แตะบนใบหนา้หรอืวตัถบุนหนา้จอ
 กลอ้งจะโฟกสัดว้ยวธิโีฟกัสอตัโนมัตทิี่
ตัง้คา่ไวต้รงจดุทีค่ณุแตะ (น.259-264) 
เมือ่ตัง้คา่เป็น [โซนเรยีบ] วธิโีฟกสั
อตัโนมัตจิะเปลีย่นเป็น [AF 1 จดุ Live]

 เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ จดุ AF จะเปลีย่นเป็น
สเีขยีวและภาพจะถกูถา่ยโดยอัตโนมตัิ

 หากไมส่ามารถโฟกสัได ้จดุ AF จะเปลีย่น
เป็นสสีม้และจะไมส่ามารถถา่ยภาพได ้
แตะบนใบหนา้หรอืวตัถบุนหนา้จออกีครัง้

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
 หากตัง้คา่ฟิลเตอรส์รา้งสรรคเ์ป็นเอฟเฟคเลนสต์าปลา กลอ้งจะโฟกสัโดยใชจุ้ด 

AF ทีก่ ึง่กลางของหนา้จอ ไมว่า่คณุจะแตะทีตํ่าแหน่งใด
 หากตัง้คา่เป็นฟิลเตอรส์รา้งสรรคเ์อฟเฟคกลอ้งรเูข็ม ชตัเตอรแ์บบแตะจะไมทํ่างาน

 คณุยงัสามารถตัง้คา่ชตัเตอรแ์บบแตะดว้ย [z6: ชตัเตอรแ์บบแตะ] (แท็บ 
[z2] ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน)

 หากตอ้งการถา่ยภาพดว้ยการเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์ใหแ้ตะทีห่นา้จอสองครัง้ 
การแตะครัง้แรกจะเริม่การเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์แตะอกีครัง้เพือ่ปิดหนา้กลอ้ง
ควรระวงัอยา่ขยับกลอ้งขณะทีแ่ตะหนา้จอ
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คณุสามารถขยายภาพและโฟกสัอยา่งแมน่ยําไดโ้ดยใชโ้หมด MF (โฟกสัดว้ยตนเอง)

1 ปรบัสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนส์
ไปที ่<MF>
 หมนุวงแหวนโฟกัสของเลนสเ์พือ่โฟกสั
แบบหยาบ

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

3 เลือ่นกรอบขยายภาพ
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลือ่นกรอบขยายภาพไปยังตําแหน่งที่
คณุตอ้งการโฟกสั

 การกดปุ่ ม <0> หรอื <L> จะทําให ้
กรอบขยายภาพกลบัไปทีก่ ึง่กลางหนา้จอ

4 ขยายภาพ
 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <u> การขยาย
ของภาพจะเปลีย่นไปตามลําดับตอ่ไปนี:้

MF: การโฟกสัดว้ยตนเอง

กรอบขยายภาพ

ล็อค AE

ตําแหน่งของภาพบรเิวณทีถ่กูขยาย

กําลังขยาย

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

5 โฟกสัดว้ยตนเอง
 ในขณะทีม่องภาพขยาย ใหห้มนุวงแหวน
โฟกสัของเลนสเ์พือ่ปรับโฟกัส

 หลังจากจับโฟกสัไดแ้ลว้ ใหก้ดปุ่ ม <u> 
เพือ่กลับสูก่ารดภูาพแบบปกติ

6 ถา่ยภาพ
 ตรวจสอบโฟกสัและการเปิดรับแสง จากนัน้
กดปุ่ มชตัเตอรเ์พือ่ถา่ยภาพ (น.242)

 ในขณะดภูาพแบบขยาย การเปิดรับแสงจะถกูล็อค (ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูับ
แสงจะแสดงเป็นสแีดง)

 แมจ้ะมกีารโฟกสัดว้ยตนเอง คณุยงัสามารถใชช้ตัเตอรแ์บบแตะเพือ่ถา่ยภาพได ้



273

ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพแบบ Live View
คุณภาพของภาพ
 เมือ่คณุถ่ายภาพดว้ยการใชค้วามไวแสง ISO สงู จุดรบกวน (เชน่ จุดแสงและ
แถบแสง) อาจปรากฏใหเ้ห็นชดัขึน้

 การถ่ายภาพในทีท่ีม่อีณุหภมูสิงูอาจสง่ผลใหเ้กดิน๊อยสห์รอืสผีดิเพีย้นในภาพได ้
 เมือ่ใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View ตอ่เนือ่งเป็นระยะเวลานาน อณุหภมูภิายใน
ตวักลอ้งอาจจะสงูขึน้ และคณุภาพของภาพอาจลดลง ใหอ้อกจากการถา่ยภาพ
แบบ Live View เสมอเมือ่คณุไมไ่ดถ้า่ยภาพ

 หากคณุถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงนานในขณะทีอ่ณุหภมูภิายในตัวกลอ้งสงู คณุภาพ
ของภาพอาจลดลง ใหอ้อกจากการถา่ยภาพแบบ Live View แลว้รอสกัครูก่อ่นจะ
ถา่ยภาพอกีครัง้

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

 ไอคอนสขีาว <s> บง่บอกวา่คณุภาพของภาพนิง่จะลดลง แนะนําใหค้ณุออก
จากการถา่ยภาพแบบ Live View ชัว่คราวและพักใหก้ลอ้งเย็นลงกอ่นเริม่ถา่ยภาพ
อกีครัง้

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

 การใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View ในทีอ่ณุหภมูสิงูเป็นระยะเวลานานจะสง่ผล
ใหไ้อคอน <s> หรอื <E> ปรากฏเร็วขึน้ ควรปิดกลอ้งตลอดเวลาเมือ่คณุ
ไมไ่ดถ้า่ยภาพ

 หากอณุหภมูภิายในตัวกลอ้งสงู คณุภาพของภาพทีใ่ชค้วามไวแสง ISO สงูหรอื
เปิดรับแสงนานอาจลดลง แมก้อ่นทีไ่อคอน <s> สขีาวจะแสดงขึน้

ผลการถา่ยภาพ
 หากคณุถา่ยภาพขณะใชก้ารดภูาพแบบขยาย การเปิดรับแสงอาจไมเ่ป็นไปดังที่
ตอ้งการ ใหก้ลับสูก่ารดภูาพแบบปกตกิอ่นถา่ยภาพ ขณะใชก้ารดภูาพแบบขยาย 
ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูับแสงจะแสดงเป็นสสีม้ แมว้า่คณุจะถา่ยภาพขณะใช ้
การดภูาพแบบขยาย ภาพจะถกูถา่ยโดยมพีืน้ทีภ่าพเหมอืนการดภูาพแบบปกติ

 หากคณุใชเ้ลนสช์นดิ TS-E (ยกเวน้ TS-E17mm f/4L หรอื TS-E24mm f/3.5L II)
สําหรับการเลือ่นหรอืเอยีงเลนส ์หรอืหากคณุใชท้อ่ตอ่เลนส ์อาจไมไ่ดก้ารเปิดรับ
แสงมาตรฐาน หรอือาจสง่ผลใหค้า่แสงไมส่มํา่เสมอ
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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 อาจทําใหส้ญูเสยีความสวา่งทีถ่กูตอ้งของ
ภาพแบบ Live View ไปชัว่ขณะ รอจนกวา่ระดบัความสวา่งคงทีแ่ลว้จงึถา่ยภาพ

 หากในภาพมแีหลง่กําเนดิแสงทีส่วา่งจา้ พืน้ทีส่วา่งอาจแสดงเป็นสดํีาบนจอ LCD 
อยา่งไรก็ตาม ภาพจรงิทีถ่า่ยจะแสดงพืน้ทีส่วา่งอยา่งถกูตอ้ง

 ในสภาวะแสงนอ้ย หากคณุตัง้คา่ [52: ความสวา่งจอ LCD] เป็นสวา่งจา้ ภาพ
แบบ Live View อาจมน๊ีอยสห์รอืสผีดิเพีย้นได ้อยา่งไรก็ตาม น๊อยสห์รอืสผีดิเพีย้น
จะไมถ่กูบันทกึลงในภาพทีถ่า่ย

 เมือ่คณุขยายภาพ ความคมชดัของภาพอาจดเูดน่ชดักวา่ภาพจรงิ
 หากความเร็วชตัเตอรเ์ป็น 1 วนิาท ีหรอืชา้กวา่ “BUSY” จะแสดงบนจอ LCD และ
การแสดงภาพแบบ Live View จะไมป่รากฏขึน้จนกวา่การเปิดรับแสงจะเสร็จสิน้

ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั
 ในระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View การตัง้คา่ระบบสว่นตวับางอยา่งจะไม่
ทํางาน (น.401)

เลนสแ์ละแฟลช
 หากเลนสท์ีต่ดิมรีะบบลดภาพสัน่และคณุปรบัสวติซร์ะบบลดภาพสัน่ (IS) ไปที ่

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

 ฟังกช์ัน่ตัง้คา่โฟกสัลว่งหนา้สามารถใชไ้ดก้บัการถา่ยภาพแบบ Live View เมือ่
ใชเ้ลนสถ์า่ยภาพระยะไกล (ชว่งพเิศษ) ทีม่โีหมดตัง้คา่โฟกสัลว่งหนา้ ซึง่ออกสู่
ตลาดในครึง่หลังของปี 2011 เป็นตน้มาเทา่นัน้

 ล็อคแฟลช FE จะไมทํ่างานหากใชง้านแฟลชในตัวกลอ้งอยู ่ล็อคแฟลช FE และ
แสงแฟลชตวัอยา่งจะไมทํ่างานขณะใช ้Speedlite ภายนอก
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8
การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

การถา่ยภาพเคลือ่นไหวสามารถ
เปิดใชง้านไดโ้ดยการปรับสวติซ์
เปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<k>

 สําหรับการด์ทีส่ามารถใชบ้ันทกึภาพเคลือ่นไหว โปรดดหูนา้ 7
 หากคณุถอืกลอ้งดว้ยมอืและถา่ยภาพเคลือ่นไหว การสัน่ของกลอ้ง
อาจจะทําใหภ้าพเคลือ่นไหวเบลอ ในกรณีนี ้แนะนําใหใ้ชข้าตัง้
กลอ้ง

 สําหรับการถา่ยภาพโดยใชม้อืถอืกลอ้ง โปรดดหูนา้ 88

Full HD 1080
Full HD 1080 หมายถงึความเขา้กนัไดก้บัระบบความ
ละเอยีดสงูทีม่คีณุลักษณะพกิเซลแนวตัง้ 1080 พกิเซล 
(เสน้สแกน)
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แนะนําใหต้อ่กลอ้งกบัเครือ่งรับโทรทัศนเ์มือ่ตอ้งการเลน่ภาพเคลือ่นไหวทีถ่า่ยไว ้
(น.369-371)

เมือ่โหมดถา่ยภาพถกูตัง้คา่เป็นโหมดใดๆ นอกเหนอืจาก <a> กลอ้งจะควบคมุ
การเปิดรับแสงอตัโนมัตเิพือ่ใหเ้หมาะกบัความสวา่งปัจจบุนัของฉาก

1 ปรบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<k>
 จะเกดิเสยีงจากการยกตวัของกระจกสะทอ้น
ภาพ จากนัน้ภาพจะปรากฏบนจอ LCD

2 ปรบัปุ่ มโหมดไปทีโ่หมดอืน่นอกเหนอื
จาก <8>, <v> หรอื <a>

3 โฟกสัไปยงัวตัถุ
 กอ่นถา่ยภาพเคลือ่นไหว ใหโ้ฟกสัโดยใช ้
ระบบโฟกสัอัตโนมตัหิรอืโฟกสัดว้ยตนเอง 
(น.259-268, 271)

 โดยคา่เริม่ตน้ [Servo AF ภาพเคลือ่น
ไหว: ใชง้าน] จะถกูตัง้คา่ไวเ้พือ่ใหก้ลอ้ง
โฟกสัตลอดเวลา สําหรับการหยดุ Servo 
AF ภาพเคลือ่นไหว โปรดดหูนา้ 315

4 ถา่ยภาพเคลือ่นไหว
 กดปุ่ ม <A> เพือ่เริม่ถา่ยภาพเคลือ่นไหว
กดปุ่ ม <A> อกีครัง้ เพือ่หยดุการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว

 ในขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว สญัลักษณ์ 
“o” จะแสดงขึน้ทีม่มุบนขวาของหนา้จอ

 เสยีงจะถกูบันทกึโดยใชไ้มโครโฟนในตัว
กลอ้ง

k การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

การถา่ยภาพแบบเปิดรบัแสงอตัโนมตั ิ

กําลงับนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ไมโครโฟนในตัวกลอ้ง
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k การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพเคลือ่นไหว จะอยูท่ ีห่นา้ 321-322
 หากมคีวามจําเป็น ใหอ้า่น “ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพแบบ Live 

View” เพิม่เตมิในหนา้ 273-274

 ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน (ยกเวน้โหมด <8> และ <v>) ผลการถา่ยภาพ
ทีไ่ดจ้ะเหมอืนกนักบั <A> และไอคอนแสดงฉากสําหรับฉากทีก่ลอ้งตรวจพบ 
จะแสดงทางดา้นซา้ยบน (น.279)

 ในโหมดถา่ยภาพ <f> และ <s> การตัง้คา่จะเหมอืนกบัเมือ่ถา่ยภาพใน
โหมด <d>

 ฟังกช์ัน่ตา่งๆ ของเมนูทีต่ัง้คา่ไดจ้ะแตกตา่งกนัระหวา่งในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน
และในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์(น.450)

 ความเร็วชตัเตอร ์คา่รรูับแสง และความไวแสง ISO จะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัติ
 ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุสามารถกดปุ่ ม <A> (น.208) เพือ่ล็อคการเปิด
รับแสง (ล็อค AE) การตัง้คา่การเปิดรับแสงจะแสดงตัวเลขเป็นวนิาทตีามทีต่ัง้คา่
ใน [z4: ระยะเวลาวดัแสง] หากใชก้ารล็อค AE ระหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
คณุสามารถยกเลกิไดโ้ดยการกดปุ่ ม <S> (การตัง้คา่การล็อค AE จะถกูเก็บไว ้
จนกระทั่งคณุกดปุ่ ม <S>)

 ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุสามารถปรับสวติซ ์<R> ลงทางดา้นลา่ง 
และหมนุปุ่ ม <5> เพือ่ตัง้คา่การชดเชยแสง

 หากคณุถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดยใชก้ารเปิดรับแสงอัตโนมัต ิความเร็วชตัเตอร ์คา่รู
รับแสง และความไวแสง ISO จะไมถ่กูบนัทกึลงในขอ้มลู Exif ของภาพเคลือ่นไหว

 เมือ่ถ่ายภาพเคลือ่นไหวโดยใชก้ารเปิดรับแสงอตัโนมัต ิ(ยกเวน้ในการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวแบบยน่เวลา) กลอ้งจะเปิดไฟ LED ของ Speedlite ขึน้โดยอัตโนมัติ
ภายใตส้ภาวะแสงนอ้ย สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้านของ Speedlite 
ซรีีส่ ์EX รุน่ทีม่ไีฟ LED
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k การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ความไวแสง ISO ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน
 ความไวแสง ISO จะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัตใินชว่ง ISO 100 - ISO 12800

ความไวแสง ISO ในโหมด <d>, <s> และ <f>
 ความไวแสง ISO จะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัตใินชว่ง ISO 100 - ISO 12800 
ระดับสงูสดุจะแตกตา่งกนัไปตามการตัง้คา่ [kISO อตัโนมตั]ิ (น.320)

 ภายใต ้[54: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)] หากตัง้คา่ [2: ขยายความไว
แสง ISO] เป็น [1:เปิด] คณุยังสามารถเลอืก [สงูสดุ:H(25600)] ได ้
สําหรับ [kISO อตัโนมตั]ิ

 ภายใต ้[54: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)] หากตัง้คา่ [4: เนน้โทนภาพ
บรเิวณสวา่ง] เป็น [1:ใชง้าน] ความไวแสง ISO จะอยูใ่นชว่ง ISO 200 - 
ISO 12800

เมือ่สลับจากการถ่ายภาพนิง่เป็นการถ่ายภาพเคลือ่นไหว ใหต้รวจสอบการตัง้คา่ความ
ไวแสง ISO อกีครัง้กอ่นทีจ่ะถา่ยภาพเคลือ่นไหว
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k การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน (ยกเวน้โหมด <8>
และ <v>) ไอคอนแสดงฉากทีก่ลอ้งตรวจพบจะแสดงขึน้ และจะทําการถา่ย
ภาพใหเ้หมาะกบัฉากนัน้ สําหรับบางฉากหรอืบางสภาวะการถา่ยภาพ ไอคอนที่
แสดงอาจไมต่รงกับฉากทีแ่ทจ้รงิ

*1: • จะแสดงขึน้เมือ่ตัง้คา่วธิโีฟกสัอตัโนมตัเิป็น [u+การตดิตาม] เทา่นัน้ หากตัง้คา่
วธิโีฟกสัอตัโนมตัอิืน่ ไอคอน “ไมใ่ชภ่าพบคุคล” จะแสดงขึน้แมว้า่จะตรวจพบบคุคล
ก็ตาม

 • ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา ไอคอน “ไมใ่ชภ่าพบคุคล” จะแสดงขึน้
แมว้า่จะตรวจพบบคุคลก็ตาม

*2: จะแสดงขึน้เมือ่เลนสท์ีต่ดิอยูม่ขีอ้มลูระยะทาง หากใชท้อ่ตอ่เสรมิหรอืเลนสร์ะยะใกล ้
ไอคอนทีแ่สดงอาจไมต่รงกบัฉากทีแ่ทจ้รงิ

*3: ไอคอนของฉากทีเ่ลอืกจากฉากทีส่ามารถตรวจจับไดจ้ะแสดงขึน้

ไอคอนแสดงฉาก

วตัถุ
ภาพบคุคล*1

ไมใ่ชภ่าพบคุคล
สฉีากหลงั

ฉากหลงั
ฉากธรรมชาติ
และกลางแจง้ ใกล*้2

สวา่ง
สเีทา

ยอ้นแสง

ทอ้งฟ้า
สฟ้ีาออ่น

ยอ้นแสง

อาทติยต์ก *3 *3 สสีม้

สปอตไลท์
สน้ํีาเงนิเขม้

ทีม่ดื
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ในโหมด <a> คณุสามารถตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร ์คา่รรัูบแสง และความไวแสง
ISO สําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหวไดด้ว้ยตนเอง การใชก้ารตัง้คา่ระดับแสง
ดว้ยตนเองเพือ่ถา่ยภาพเคลือ่นไหวเหมาะสําหรับผูใ้ชง้านขัน้สงู

1 ปรบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<k>
 จะเกดิเสยีงจากการยกตวัของกระจกสะทอ้น
ภาพ จากนัน้ภาพจะปรากฏบนจอ LCD

2 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<a>

3  ต ัง้คา่ความไวแสง ISO
 กดปุ่ ม <g> และหมนุปุ่ ม <6> หรอื 

<5> เพือ่เลอืกความไวแสง
 สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกับความไวแสง 

ISO โปรดดหูนา้ถัดไป

4 ต ัง้คา่ความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรูบัแสง
 ในการตัง้คา่ความเร็วชตัเตอร ์ใหห้มนุปุ่ ม 

<6> ความเร็วชตัเตอรท์ีส่ามารถตัง้คา่
ไดจ้ะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่ับอตัราเฟรม
• 5 4 : 1/4000 วนิาท ี- 1/25 วนิาที
• 6 : 1/4000 วนิาท ี- 1/30 วนิาที
• 7 : 1/4000 วนิาท ี- 1/50 วนิาที
• 8 : 1/4000 วนิาท ี- 1/60 วนิาที

 ในการตัง้คา่รรัูบแสง ใหห้มนุปุ่ ม <5>
 หากไมส่ามารถตัง้คา่ได ้ใหป้รับสวติซ ์

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

การถา่ยภาพแบบต ัง้คา่ระดบัแสงดว้ยตนเอง

<6><5>



281

k การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

5 โฟกสัและถา่ยภาพเคลือ่นไหว
 กระบวนการเดยีวกบัขัน้ตอนที ่3 และ 4 ใน “การถา่ยภาพแบบเปิดรับ
แสงอตัโนมัต”ิ (น.276)

ความไวแสง ISO ระหวา่งการถา่ยภาพแบบต ัง้คา่ระดบัแสงดว้ยตนเอง
 ดว้ย [AUTO] (A) ความไวแสง ISO จะถกูตัง้คา่โดยอัตโนมัตใินชว่ง ISO 

100 - ISO 12800 ระดับสงูสดุจะแตกตา่งกันไปตามการตัง้คา่ [kISO 
อตัโนมตั]ิ (น.320)

 คณุสามารถตัง้คา่ความไวแสง ISO ดว้ยตนเองในชว่ง ISO 100 - ISO 12800
โดยเพิม่ขึน้แบบเต็มระดับ ภายใต ้[54: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)] หาก
ตัง้คา่ [2: ขยายความไวแสง ISO] เป็น [1:เปิด] ระดับสงูสดุของชว่ง
การตัง้คา่ความไวแสง ISO ทีกํ่าหนดเองจะขยายกวา้งขึน้เพือ่ใหค้ณุสามารถ
เลอืก H (เทยีบเทา่ ISO 25600) ไดเ้ชน่กัน

 ภายใต ้[54: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)] หากตัง้คา่ [4: เนน้โทนภาพ
บรเิวณสวา่ง] เป็น [1:ใชง้าน] ความไวแสง ISO จะอยูใ่นชว่ง ISO 200 - 
ISO 12800

 เนื่องจากการถา่ยภาพเคลือ่นไหวดว้ยความไวแสงเทยีบเทา่ ISO 25600 
อาจสง่ผลใหเ้กดิจุดรบกวนมาก จงึกําหนดใหเ้ป็นความไวแสง ISO ทีข่ยายสงูขึน้ 
(แสดงเป็น “H”)

 เมือ่สลับจากการถา่ยภาพนิง่เป็นการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ใหต้รวจสอบการตัง้คา่
กลอ้งอกีครัง้กอ่นทีจ่ะถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 ไมแ่นะนําใหเ้ปลีย่นความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงระหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
เนื่องจากความเปลีย่นแปลงในการเปิดรับแสงจะถกูบันทกึ

 เมือ่ถา่ยภาพเคลือ่นไหวของวัตถทุีเ่คลือ่นที ่แนะนําใหใ้ชค้วามเร็วชตัเตอรท์ีป่ระมาณ
1/30 วนิาท ีถงึ 1/125 วนิาท ียิง่ความเร็วชตัเตอรส์งูขึน้ การเคลือ่นไหวของวัตถุ
อาจดไูมค่อ่ยราบรืน่

 หากคณุเปลีย่นความเร็วชตัเตอรข์ณะถา่ยภาพภายใตแ้สงไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอื
ไฟ LED อาจบันทกึภาพแบบกระตกุ

 หากคณุตัง้คา่ [s: ชดเชยแสง (กดแช ่หมนุ S)] ดว้ย [14: ต ัง้การควบคมุ
ดว้ยตนเอง] ภายใต ้[54: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)] (น.409) คณุจะสามารถ
ใชก้ารชดเชยแสงไดใ้นขณะทีต่ัง้คา่ ISO อตัโนมัติ

 เมือ่ตัง้คา่ ISO อัตโนมัตไิว ้คณุสามารถกดปุ่ ม <A> เพือ่ล็อคความไวแสง ISO
 หากคณุกดปุ่ ม <A> และจัดองคป์ระกอบภาพใหม ่คณุจะเห็นความแตกตา่งของ
ระดับคา่แสงทีต่วัแสดงระดบัคา่แสง (น.282) เปรยีบเทยีบกบัเมือ่กดปุ่ ม <A>

 โดยการกดปุ่ ม <B> คณุสามารถแสดงฮสิโตแกรมได ้
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 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <B> การแสดงขอ้มลูจะเปลีย่นไป

* ใชก้บัคลปิภาพเคลือ่นไหวเดีย่ว

การแสดงขอ้มลู

รปูแบบภาพ

การควบคมุทนัใจ

จดุ AF (AF 1 จดุ Live)

ตวัแสดงระดบัคา่แสง

คา่รรัูบแสง

ความเร็วชตัเตอร์

สมดลุแสงขาว

โหมดถา่ยภาพเคลือ่นไหว/
ไอคอนแสดงฉาก
y : เปิดรับแสงอัตโนมัต ิ

(โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน)
k : เปิดรับแสงอัตโนมัต ิ

(โหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค)์
M :ตัง้คา่ระดบัแสงดว้ย

ตนเอง
u :ภาพเคลือ่นไหว HDR
l : ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์
N :ภาพเคลือ่นไหว

ยน่เวลา

ขนาดการบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหว

ล็อค AE

วธิโีฟกัสอัตโนมัติ
• c : u+การตดิตาม
• o : โซนเรยีบ
• d : AF 1 จดุ Live

ระดบัแบตเตอรี่

อตัราเฟรม

ความไวแสง ISO

ระดบัเสยีง (ตัง้เอง)

ความแรงของสญัญาณ Wi-Fi/
สถานะการสง่สญัญาณการด์ Eye-Fi

ปรับแสงเหมาะสม
อัตโนมตัิ

เวลาถา่ยภาพเคลือ่นไหวทีเ่หลอือยู*่/เวลาทีใ่ชไ้ป

ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

ลดเสยีงลม: ไมใ่ชง้าน

ลดระดับเสยีง

ซมูดจิติอล

Servo AF ภาพเคลือ่นไหว

ตวัแสดงการเชือ่มตอ่ 
GPS

ขยายภาพ/ซมูดจิติอล

ชดเชยแสง

รปูแบบการบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหว

ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

ดจิติอล IS
ภาพเคลือ่นไหว

ถา่ย video snapshot

ฟังกช์ัน่ Bluetooth
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การจําลองภาพผลลัพธเ์ป็นฟังกช์ัน่ทีแ่สดงใหเ้ห็นลกัษณะของภาพเคลือ่นไหว 
เมือ่มกีารปรับใชร้ปูแบบภาพ สมดลุแสงขาว และฟังกช์ัน่การถา่ยภาพอืน่ๆ ใน
การตัง้คา่ปัจจุบัน
ขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว ภาพทีเ่ห็นจะแสดงผลของการตัง้คา่ตอ่ไปนีโ้ดย
อัตโนมตัิ

การจําลองภาพผลลพัธสํ์าหรบัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
 รปูแบบภาพ

* ความคมชดั (สงู) ความเปรยีบตา่ง ความอิม่ตัวของส ีและโทนสจีะถกูแสดง
 สมดลุแสงขาว
 แกไ้ขสมดลุแสงขาว
 ระดับแสง
 ความชดัลกึ
 ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ
 แกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพ
 แกไ้ขความคลาดสี
 เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง
 ภาพเคลือ่นไหว HDR
 ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์

การจําลองภาพผลลพัธ์

 คณุสามารถแสดงตัววัดระดบัอเิล็กทรอนกิสไ์ดโ้ดยการกดปุ่ ม <B> (น.78)
 หากตัง้คา่วธิโีฟกสัอตัโนมัตเิป็น [u+การตดิตาม] หรอืกลอ้งเชือ่มตอ่อยูก่บั
เครือ่งรับโทรทศันด์ว้ยสาย HDMI (น.369) ตัววัดระดบัอเิล็กทรอนกิสจ์ะไม่
สามารถแสดงขึน้มาได ้

 ตวัวดัระดับอเิล็กทรอนกิส ์เสน้ตาราง หรอืฮสิโตแกรม จะไมส่ามารถแสดงขึน้
ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว (การแสดงผลจะหายไปเมือ่คณุเริม่การถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว)

 เมือ่เริม่ถา่ยภาพเคลือ่นไหว เวลาถา่ยภาพเคลือ่นไหวทีเ่หลอือยูจ่ะเปลีย่นเป็น
เวลาทีใ่ชไ้ป
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ไมส่ามารถถา่ยภาพนิง่ในระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวได ้หากตอ้งการ
ถา่ยภาพนิง่ ใหห้ยดุถา่ยภาพเคลือ่นไหวแลว้ถา่ยภาพนิง่ดว้ยการถา่ยภาพโดย
ใชช้อ่งมองภาพหรอืการถา่ยภาพแบบ Live View

การถา่ยภาพนิง่

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
 อยา่หนักลอ้งชีไ้ปทางแหลง่แสงทีส่วา่งจา้ เชน่ ดวงอาทติย ์หรอืแสงจา้ทีเ่กดิจาก
ฝีมอืมนุษย ์การกระทําเชน่นีอ้าจทําใหเ้ซนเซอรภ์าพหรอืสว่นประกอบภายในของ
กลอ้งเสยีหายได ้

 เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่โฟกสัอตัโนมัตริะหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
อาจเกดิกรณีดงัตอ่ไปนี้ข ึน้
• อาจหลดุโฟกสัชัว่ขณะ
• ความสวา่งของภาพเคลือ่นไหวทีบ่ันทกึอาจเปลีย่นแปลง
• ภาพเคลือ่นไหวทีบ่นัทกึอาจหยดุนิง่ชัว่ขณะ
• ภาพเคลือ่นไหวอาจบนัทกึเสยีงกลไกของเลนส์

 หากตัง้คา่ <Q> หรอื <Qw> ไว ้และความไวแสง ISO หรอืคา่รรูับแสง
เปลีย่นไประหวา่งการถ่ายภาพเคลือ่นไหว สมดลุแสงขาวอาจเปลีย่นไปเชน่กนั

 หากคณุถา่ยภาพเคลือ่นไหวภายใตแ้สงไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอืไฟ LED ภาพ
เคลือ่นไหวอาจกระตกุ

 ขอแนะนําใหท้ดสอบถา่ยภาพเคลือ่นไหวสองสามคลปิ หากคณุตัง้ใจทีจ่ะทําการ
ซมูระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว การซมูระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวอาจ
ทําใหก้ารบนัทกึมกีารเปลีย่นการเปิดรับแสงหรอืมเีสยีงกลไกของเลนส ์หรอืภาพ
อาจไมโ่ฟกสั

 ขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว คณุจะไมส่ามารถขยายภาพไดแ้มว้า่คณุจะกดปุ่ ม <u>
 ควรระมัดระวงัไมใ่หน้ิว้ของคณุหรอืสิง่ใดๆ ปิดบงัไมโครโฟนในตวักลอ้ง (น.276)
 หากคณุเชือ่มตอ่หรอืตดัการเชือ่มตอ่สาย HDMI ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
การถ่ายภาพเคลือ่นไหวจะสิน้สดุ

 ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพเคลือ่นไหว จะอยูท่ ีห่นา้ 321-322
 หากมคีวามจําเป็น ใหอ้า่น “ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพแบบ Live 

View” เพิม่เตมิในหนา้ 273-274

อยา่จบักลอ้งตรงตําแหนง่เดมิเป็นระยะเวลานาน
ถงึแมว้า่กลอ้งจะไมร่อ้นมาก การสมัผัสกบัตวักลอ้งสว่นเดมิเป็นเวลานาน อาจทําให ้
ผวิหนังมผีืน่แดงหรอืเม็ดพุพอง เนือ่งจากรอยแผลไหม ้แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง 
สําหรับบคุคลทีม่ปัีญหาระบบไหลเวยีนโลหติหรอืผวิหนังทีแ่พง้า่ย หรอืเมือ่ใชก้ลอ้ง
ในสถานทีท่ีร่อ้นจัด
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k การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ขอ้ควรทราบเกีย่วกบัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
 ในแตล่ะครัง้ทีค่ณุถา่ยภาพเคลือ่นไหว ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวใหมจ่ะถกูสรา้งในการด์
 ขอบเขตการมองเห็นของภาพเคลือ่นไหวอยูท่ีป่ระมาณ 100% (เมือ่ขนาดการ
บนัทกึภาพเคลือ่นไหวถกูตัง้คา่เป็น [1920x1080])

 คณุยงัสามารถโฟกสัไปทีภ่าพไดโ้ดยการกดปุ่ ม <p>
 กลอ้งจะบันทกึเสยีงแบบสเตอรโิอโดยใชไ้มโครโฟนในตัวกลอ้ง
 หากคณุเชือ่มตอ่ไมโครโฟนสเตอรโิอแบบทศิทาง รุน่ DM-E1 (แยกจําหน่าย) 
กบัชอ่งตอ่เขา้ไมโครโฟนภายนอกของกลอ้ง (น.28) ไมโครโฟนภายนอกจะถกู
ใชง้านกอ่น

 ดว้ยแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E17 ทีช่ารจ์ไฟจนเต็ม ระยะเวลาในการถา่ยภาพเคลือ่น
ไหวทีส่ามารถทําไดจ้ะเป็นดังตอ่ไปนี:้ ประมาณ 1 ชัว่โมง 55 นาท ีทีอ่ณุหภมูหิอ้ง 
(23°C / 73°F) และประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท ีทีอ่ณุหภมูตํิา่ (0°C / 32°F) 
(เมือ่ตัง้คา่ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวเป็น L6/5X และตัง้คา่ 
[z4: Servo AF ภาพเคลือ่นไหว: ไมใ่ชง้าน])

 ฟังกช์ัน่ตัง้คา่โฟกสัลว่งหนา้สามารถใชไ้ดก้บัการถา่ยภาพเคลือ่นไหว เมือ่ใชเ้ลนส์
ถา่ยภาพไกล (ชว่งพเิศษ) ทีม่โีหมดตัง้คา่โฟกสัลว่งหนา้ ซึง่ออกสูต่ลาดในครึง่
หลังของปี 2011 เป็นตน้มา
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การตัง้คา่ฟังกช์ัน่เฉพาะสําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหวจะอธบิายดังตอ่ไปนี้

หากคณุกดปุ่ ม <Q> ขณะทีแ่สดงภาพบนจอ LCD คณุสามารถตัง้คา่วธิโีฟกสั
อตัโนมตั,ิ ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว, ซูมดจิติอล, ดจิติอล IS ภาพ
เคลือ่นไหว, ถา่ย video snapshot, สมดลุแสงขาว, รปูแบบภาพ, ปรับแสง
เหมาะสมอตัโนมัต ิและฟิลเตอรส์รา้งสรรค์
ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน เฉพาะฟังกช์ัน่ทีเ่ป็นตวัหนาทางดา้นบนเทา่นัน้ทีส่ามารถ
ตัง้คา่ได ้

1 กดปุ่ ม <Q> (7)
 ฟังกช์ัน่ทีส่ามารถตัง้คา่ไดจ้ะแสดงขึน้

2 เลอืกฟงักช์ ัน่และต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกฟังกช์ัน่
 การตัง้คา่ของฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกและคําแนะนํา
คณุสมบัต ิ(น.63) จะปรากฏขึน้บนหนา้จอ

 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่ตัง้คา่ฟังกช์ัน่
 เพือ่ตัง้คา่สมดลุแสงขาวอตัโนมัต ิเลอืก 

[Q] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เพือ่ตัง้คา่แกไ้ขสมดลุแสงขาว พารามเิตอร์
รปูแบบภาพ หรอืฟิลเตอรส์รา้งสรรค ์กด
ปุ่ ม <B>

 การกดปุ่ ม <0> จะทําใหก้ลอ้งกลับเขา้
สูก่ารถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 คณุยังสามารถเลอืก [2] เพือ่กลับสูก่าร
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวได ้

การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ในการถา่ยภาพ

Q การควบคมุทนัใจ
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ใน [z1: ขนาดบนัทกึภาพเคลือ่นไหว] 
คณุสามารถตัง้คา่ขนาดการบันทกึภาพ
เคลือ่นไหว (ขนาดภาพ อตัราเฟรม และวธิี
การบบีอดั) รวมทัง้ฟังกช์ัน่อืน่ๆ
ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึในรปูแบบ MP4

 ขนาดภาพ
L 1920x1080
คณุภาพในการบันทกึระดับความละเอยีดสงูสดุ (Full HD) อัตราสว่นภาพเป็น 
16:9
w 1280x720
คณุภาพในการบันทกึระดับความละเอยีดสงู (HD) อตัราสว่นภาพเป็น 16:9
x 640x480
คณุภาพในการบันทกึระดับความละเอยีดมาตรฐาน อัตราสว่นภาพเป็น 4:3

 อตัราเฟรม (fps: ภาพตอ่วนิาท)ี
6 29.97 ภาพตอ่ว.ิ/8 59.94 ภาพตอ่ว.ิ
สําหรับพืน้ทีซ่ ึง่ใชร้ะบบโทรทัศน ์NTSC (อเมรกิาเหนอื, ญีปุ่่ น, เกาหลใีต,้ 
เม็กซโิก ฯลฯ)
5 25.00 ภาพตอ่ว.ิ/7 50.00 ภาพตอ่ว.ิ
สําหรับพืน้ทีซ่ ึง่ใชร้ะบบโทรทัศน ์PAL (ยโุรป, รัสเซยี, จนี, ออสเตรเลยี ฯลฯ)
4 23.98 ภาพตอ่ว.ิ
สว่นใหญสํ่าหรับการถา่ยทําภาพยนตร์

3 การต ัง้คา่ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

 อตัราเฟรมทีแ่สดงบนหนา้จอขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวจะปรับเปลีย่นขึน้อยู่
กบัการตัง้คา่ [53: ระบบวดิโีอ] วา่เป็น [สําหรบั NTSC] หรอื [สําหรบั PAL] 
4 (23.98 ภาพตอ่ว.ิ) สามารถเลอืกไดเ้มือ่ตัง้คา่เป็น [สําหรบั NTSC] เทา่นัน้

 หากคณุเปลีย่นการตัง้คา่ [53: ระบบวดิโีอ] ใหต้ัง้คา่ขนาดการบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหวอกีครัง้
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3 การตัง้คา่ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

 วธิกีารบบีอดั
X IPB (มาตรฐาน)
บบีอดัหลายเฟรมตอ่หนึง่ครัง้ในการบันทกึอยา่งมปีระสทิธภิาพ
Xv IPB (ออ่น)
เนือ่งจากภาพเคลือ่นไหวจะถกูบันทกึดว้ยอตัราบติตํา่สําหรับการเลน่ใน
อปุกรณ์ชนดิตา่งๆ ขนาดไฟลจ์ะเล็กกวา่ทีใ่ช ้IPB (มาตรฐาน) ดังนัน้ คณุ
จงึสามารถถา่ยภาพไดย้าวนานกวา่การใช ้IPB (มาตรฐาน)

ระยะเวลารวมในการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวและขนาดไฟลต์อ่นาที (ประมาณ)

ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
ระยะเวลารวมในการบนัทกึบนการด์

ขนาดไฟล์
4 GB 16 GB 64 GB

L 
[1920x
1080]

87 มาตรฐาน 8 นาที 35 นาที 2 ชม. 21 นาที 431 MB/นาที

654 มาตรฐาน 17 นาที 1 ชม. 10 นาที 4 ชม. 41 นาที 216 MB/นาที

65 ออ่น 43 นาที 2 ชม. 53 นาที 11 ชม. 35 นาที 87 MB/นาที

w 
[1280x

720]

87 มาตรฐาน 20 นาที 1 ชม. 21 นาที 5 ชม. 24 นาที 184 MB/นาที

65 ออ่น 2 ชม. 5 นาที 8 ชม. 20 นาที 33 ชม. 22 นาที 30 MB/นาที

x 
[640x
480]

65 มาตรฐาน 57 นาที 3 ชม. 50 นาที 15 ชม. 20 นาที 66 MB/นาที

65 ออ่น 2 ชม. 43 นาที 10 ชม. 53 นาที 43 ชม. 32 นาที 23 MB/นาที

ภาพเคลือ่นไหว HDR (น.291) 17 นาที 1 ชม. 10 นาที 4 ชม. 41 นาที 216 MB/นาที

ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา 
(น.296) 5 นาที 23 นาที 1 ชม. 33 นาที 654 MB/นาที

อณุหภมูภิายในตัวกลอ้งทีเ่พิม่ขึน้อาจทําใหก้ารถา่ยภาพเคลือ่นไหวหยดุลงกอ่นทีจ่ะ
ถงึระยะเวลารวมในการบนัทกึทีแ่สดงในตารางดา้นบน (น.321)
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3 การตัง้คา่ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว

ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวมขีนาดเกนิ 4 GB
แมค้ณุจะถา่ยภาพเคลือ่นไหวเกนิ 4 GB คณุยังคงสามารถถา่ยภาพตอ่ไดโ้ดย
ไมม่กีารหยดุชะงัก

 การใชก้ารด์ SD/SDHC ทีฟ่อรแ์มตดว้ยกลอ้ง
หากคณุใชก้ลอ้งเพือ่ฟอรแ์มตการด์ SD/SDHC กลอ้งจะฟอรแ์มตในรปูแบบ 
FAT32
ดว้ยการด์ทีฟ่อรแ์มตแบบ FAT32 หากคณุถา่ยภาพเคลือ่นไหวและขนาดไฟล์
เกนิกวา่ 4 GB ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวใหมจ่ะถกูสรา้งขึน้โดยอตัโนมัติ
เมือ่คณุเลน่ภาพเคลือ่นไหว คณุจะตอ้งแยกเลน่ทลีะไฟล ์ไมส่ามารถเลน่ไฟล์
ภาพเคลือ่นไหวไดแ้บบอตัโนมัตติามลําดับ หลังจากการดภูาพเคลือ่นไหว
หนึง่จบลง ใหเ้ลอืกและดภูาพเคลือ่นไหวถัดไป

 การใชก้ารด์ SDXC ทีฟ่อรแ์มตดว้ยกลอ้ง
หากคณุใชก้ลอ้งเพือ่ฟอรแ์มตการด์ SDXC กลอ้งจะฟอรแ์มตในรปูแบบ exFAT
เมือ่ใชก้ารด์ทีฟ่อรแ์มตแบบ exFAT แมว้า่ขนาดไฟลจ์ะเกนิกวา่ 4 GB ใน
ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบันทกึเป็นไฟลเ์ดีย่ว 
(แทนทีจ่ะถกูแบง่ออกเป็นหลายไฟล)์

ขดีจํากดัเวลาในการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
ระยะเวลาสงูสดุในการบันทกึภาพเคลือ่นไหวหนึง่คลปิอยูท่ี ่29 นาท ี59 วนิาท ี
หากเวลาในการถา่ยภาพเคลือ่นไหวถงึ 29 นาท ี59 วนิาท ีการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
จะหยดุลงโดยอตัโนมัต ิคณุสามารถเริม่ตน้ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไดอ้กีครัง้โดย
การกดปุ่ ม <A> (ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบันทกึเป็นไฟลใ์หม)่

เมือ่ดาวนโ์หลดไฟลภ์าพเคลือ่นไหวขนาดเกนิ 4 GB เขา้สูค่อมพวิเตอร ์ใหใ้ช ้EOS 
Utility (น.488) หรอืตวัอา่นการด์ (น.492) ภาพเคลือ่นไหวขนาดเกนิ 4 GB จะไม่
สามารถดาวนโ์หลดได ้หากคณุทําการดาวนโ์หลดภาพดว้ยฟังกช์ัน่ของระบบปฏบัิตกิาร
คอมพวิเตอร์
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เมือ่ขนาดการบนัทกึเป็น L6/4 (NTSC) หรอื L5 (PAL) 
คณุสามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดยใชซ้มูดจิติอลไดป้ระมาณ 3 ถงึ 10 เทา่

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปทีโ่หมดอืน่นอกเหนอื
จาก <8> หรอื <v>

2 เลอืก [ซูมดจิติอล]
 ภายใตแ้ท็บ [z1] เลอืก [ซูมดจิติอล] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 เลอืก [ซูมประมาณ 3-10x]
 เลอืก [ซูมประมาณ 3-10x] จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>

 กดปุ่ ม <M> เพือ่ออกจากเมนูและ
กลับสูก่ารถา่ยภาพแบบเคลือ่นไหว

4 ใชซู้มดจิติอล
 กดปุ่ ม <W> <X>
 แถบซมูดจิติอลจะปรากฏขึน้
 กดปุ่ ม <W> เพือ่ซมูเขา้ หรอืกดปุ่ ม <X>
เพือ่ซมูออก

 เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ กลอ้ง
จะโฟกสัดว้ย [AF 1 จดุ Live] (คงไวท้ี่
ก ึง่กลาง)

 ในการยกเลกิซมูดจิติอล ใหต้ัง้คา่เป็น 
[ไมใ่ชง้าน] ในขัน้ตอนที ่2

3 การใชซู้มดจิติอลกบัภาพเคลือ่นไหว

 ควรใชข้าตัง้กลอ้งเพือ่ป้องกนัการสัน่ของกลอ้ง
 ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหว และฟิลเตอรส์รา้งสรรค์
ไมส่ามารถตัง้คา่ได ้

 ความไวแสง ISO สงูสดุจะเป็น ISO 6400
 การดภูาพแบบขยายไมส่ามารถทําได ้
 เนื่องจากซมูดจิติอลภาพเคลือ่นไหวจะประมวลผลภาพดว้ยระบบดจิติอล ภาพที่
ไดจ้ะดหูยาบขึน้เมือ่ใชกํ้าลงัขยายทีส่งูขึน้ น๊อยส ์จุดแสง และอืน่ๆ อาจปรากฏให ้
เห็นชดัขึน้

 ไอคอนแสดงฉากจะไมแ่สดงขึน้
 โปรดด ู“สภาวะการถา่ยภาพซึง่อาจทําใหย้ากตอ่การโฟกสั” ในหนา้ 266
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คณุสามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดยลดการสญูเสยีรายละเอยีดของภาพบรเิวณ
สวา่งโพลนไดแ้มใ้นฉากทีม่คีวามเปรยีบตา่งสงู
ขนาดการบันทกึจะเป็น L6X (NTSC) หรอื L5X (PAL)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<8>

2 ถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR

u การถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR

 เนื่องจากมกีารรวมหลายเฟรมเขา้ดว้ยกนัเพือ่สรา้งภาพเคลือ่นไหว HDR บางสว่น
ของภาพเคลือ่นไหวจงึอาจดบูดิเบีย้ว และระหวา่งการถา่ยภาพโดยใชม้อืถอืกลอ้ง 
การสัน่ของกลอ้งอาจทําใหก้ารบดิเบีย้วดชูดัขึน้ แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง โปรด
ทราบวา่แมจ้ะใชข้าตัง้กลอ้งสําหรับการถา่ยภาพ รอ่งรอยภาพทีเ่หลอือยูห่รอื
น๊อยสอ์าจเห็นไดช้ดัขึน้ ในขณะทีเ่ลน่ภาพเคลือ่นไหว HDR เฟรมตอ่เฟรมหรอื
เลน่ภาพชา้เมือ่เทยีบกบัการเลน่ภาพปกติ

 ซมูดจิติอลภาพเคลือ่นไหว ถา่ย video snapshot ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา 
และดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหวไมส่ามารถตัง้คา่ได ้
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ในโหมด <v> (ฟิลเตอรส์รา้งสรรค)์ คณุสามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดยใช ้
หนึง่ในหา้ลกูเลน่ฟิลเตอร ์(ความฝัน, ภาพยนตรเ์กา่, ความทรงจํา, ขาวดําเรา้
อารมณ์ และเคลือ่นไหวเอฟเฟครเูข็ม)
ขนาดการบนัทกึสามารถตัง้คา่เป็น L6/4 (NTSC) หรอื L5 (PAL)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปที ่<v>

2 กดปุ่ ม <Q> (7)
 หนา้จอควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้

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

(ฟิลเตอรส์รา้งสรรค)์ ทางดา้นซา้ยบนของ
หนา้จอ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

4 เลอืกลกูเลน่ฟิลเตอร์
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกฟิลเตอร ์

(น.293) จากนัน้กดปุ่ ม <0> และเลอืก 
[ตกลง]

 กลอ้งจะแสดงภาพดว้ยลกูเลน่ของฟิลเตอร์
ทีใ่ช ้

v การถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดยใชล้กูเลน่ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์
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5 ปรบัระดบัลกูเลน่ฟิลเตอร์
 กดปุ่ ม <Q> และเลอืกไอคอนดา้นลา่ง 

[ฟิลเตอรส์รา้งสรรค]์
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่ปรับลกูเลน่
ฟิลเตอร ์จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เมือ่ตัง้คา่ภาพเคลือ่นไหวเอฟเฟคกลอ้ง
รเูข็ม ใหเ้ลอืกความเร็วในการเลน่

6 ถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 l ความฝนั
สรา้งบรรยากาศทีนุ่่มนวล เหมอืนฝัน ดแูปลกตา ทําใหภ้าพเคลือ่นไหว
โดยรวมดนุู่มนวล รวมทัง้การเบลอบรเิวณขอบของหนา้จอ คณุสามารถปรับ
บรเิวณทีเ่บลอตามขอบหนา้จอได ้

 m ภาพยนตรเ์กา่
สรา้งบรรยากาศเหมอืนหนังเกา่โดยเพิม่การสัน่ไหว รอยเสน้ และอาการ
กะพรบิใหก้บัภาพ ดา้นบนและดา้นลา่งของหนา้จอจะถกูบดบังเป็นสดํีา 
คณุสามารถแกไ้ขผลกระทบของการสัน่ไหวและรอยเสน้ไดโ้ดยการปรับ
ลกูเลน่ฟิลเตอร์

ลกัษณะของฟิลเตอรส์รา้งสรรค์

 การดภูาพแบบขยายไมส่ามารถทําได ้
 ฮสิโตแกรมจะไมแ่สดงขึน้
 ซมูดจิติอลภาพเคลือ่นไหว ถา่ย video snapshot ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา 
และดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหวไมส่ามารถตัง้คา่ได ้

 กลอ้งอาจไมส่ามารถสรา้งการไลร่ะดบัสขีองทอ้งฟ้าหรอืผนังสขีาวใหมอ่ยา่ง
ถกูตอ้งได ้คา่แสงทีไ่มส่มํา่เสมอ สผีดิเพีย้น หรอืจุดรบกวนอาจปรากฏขึน้

ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุสามารถตัง้คา่ฟิลเตอรส์รา้งสรรคไ์ดด้ว้ยการควบคมุ
ทันใจ (น.286)
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 k ความทรงจํา
สรา้งบรรยากาศของความทรงจําทีห่า่งไกล ทําใหภ้าพเคลือ่นไหวโดยรวม
ดนุู่มนวล รวมทัง้ลดความสวา่งบรเิวณขอบของหนา้จอ คณุสามารถแกไ้ข
ความอิม่ตัวของสโีดยรวมและบรเิวณทีม่ดืตามขอบหนา้จอไดโ้ดยการปรับ
ลกูเลน่ฟิลเตอร์

 n ขาวดาํเรา้อารมณ์
สรา้งบรรยากาศความสมจรงิเป็นพเิศษดว้ยภาพขาวดําทีม่คีวามคมชดัสงู 
คณุสามารถปรับความหยาบและผลขาวดําได ้

 o เคลือ่นไหวเอฟเฟครเูข็ม
คณุสามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหวทีม่เีอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม (ฉากจําลอง) ได ้
เลอืกความเร็วในการเลน่และถา่ยภาพ
หากคณุตอ้งการใหก้ลางภาพดคูมชดั ถา่ยภาพโดยไมต่อ้งเปลีย่นการตัง้คา่
ใดๆ
สําหรับการยา้ยพืน้ทีท่ีจ่ะใหด้คูมชดั (กรอบเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม) โปรดด ู
“การปรับเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม” (น.116) วธิโีฟกสัอัตโนมัตจิะเป็น Live AF 
จดุเดยีว แนะนําใหว้างตําแหน่งกรอบเอฟเฟคกลอ้งรเูข็มไวเ้หนอืจดุโฟกสั
อัตโนมตักิอ่นถา่ยภาพ จดุโฟกัสอตัโนมัตหิรอืกรอบเอฟเฟคกลอ้งรูเข็มจะ
ไมแ่สดงขึน้ในระหวา่งการถา่ยภาพ
ในขัน้ตอนที ่5 ใหต้ัง้คา่ความเร็วในการเลน่เป็น [5 เทา่], [10 เทา่] หรอื 
[20 เทา่] และถา่ยภาพ

ความเร็วและความยาวในการเลน่ภาพ (สําหรบัภาพเคลือ่นไหว 1 นาท)ี

ความเร็ว ความยาวในการเลน่
5 เทา่ ประมาณ 12 วนิาที

10 เทา่ ประมาณ 6 วนิาที

20 เทา่ ประมาณ 3 วนิาที
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<o> (ภาพเคลือ่นไหวเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม)
 เสยีงจะไมถ่กูบนัทกึ
 Servo AF ภาพเคลือ่นไหวจะไมทํ่างาน
 ภาพเคลือ่นไหวเอฟเฟคกลอ้งรเูข็มทีม่เีวลาเลน่สัน้กวา่ 1 วนิาท ีจะไมส่ามารถ
แกไ้ขได ้(น.364)
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ภาพหลายภาพทีถ่า่ยในชว่งเวลาทีต่ัง้ไวส้ามารถตอ่เขา้ดว้ยกันโดยอตัโนมัตเิพือ่
สรา้งเป็นไฟลภ์าพเคลือ่นไหวเดยีว ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาแสดงใหเ้ห็น
การเปลีย่นแปลงของวัตถใุนชว่งระยะเวลาทีส่ัน้ลงมากกวา่ระยะเวลาจรงิทีใ่ช ้
ซึง่เหมาะสําหรับการสงัเกตการณ์ความเปลีย่นแปลงของทัศนยีภาพ การเจรญิ
เตบิโตของพชื เป็นตน้ ณ จุดใดจดุหนึง่ทีแ่น่นอน
ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาจะถกูบันทกึในรปูแบบ MOV และมขีนาดการบันทกึ
เป็น L6W (NTSC) หรอื L5W (PAL)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปทีโ่หมดอืน่นอกเหนอื
จาก <8> หรอื <v>

2 เลอืก [วดีโีอไทมแ์ลปส]์
 ภายใตแ้ท็บ [z5] (แท็บ [z3] ใน
โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน) เลอืก [วดีโีอ
ไทมแ์ลปส]์ และกดปุ่ ม <0>

3 เลอืก [ใชง้าน]

N การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา

อยา่หนักลอ้งชีไ้ปทางแหลง่แสงทีส่วา่งจา้ เชน่ ดวงอาทติย ์หรอืแสงจา้ทีเ่กดิจาก
ฝีมอืมนุษย ์การกระทําเชน่นีอ้าจทําใหเ้ซนเซอรภ์าพหรอืสว่นประกอบภายในของ
กลอ้งเสยีหายได ้
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4 ต ัง้คา่ชว่งเวลาการถา่ยภาพและ
จํานวนภาพ
 ตรวจสอบ [k: เวลาทีต่อ้งการ] และ 

[3: เวลาเลน่] ทีแ่สดงอยูด่า้นลา่งของ
หนา้จอเพือ่ตัง้คา่ชว่งเวลาการถา่ยภาพ
และจํานวนภาพ

 ตัง้คา่ชว่งเวลาการถา่ยภาพ (ชัว่โมง:
นาท:ีวนิาท)ี ใน [ชว่งเวลา]

 ตัง้คา่จํานวนภาพใน [จํานวนภาพ]
 กดปุ่ ม <0> เพือ่ให ้<r> แสดงขึน้
 ตัง้คา่ทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม <0> (กลับไปยัง <s>)
 หลังจากเสร็จสิน้การตัง้คา่ ใหเ้ลอืก [ตกลง] เพือ่กลับไปยังหนา้จอกอ่นหนา้

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

 จํานวนภาพ
ตัง้คา่ไดต้ัง้แตช่ว่ง [0002] ถงึ [3600] ตัง้คา่ครัง้ละหนึง่หลัก หากตัง้คา่
เป็น 3600 ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาจะยาวประมาณ 2 นาทสํีาหรับ NTSC 
และประมาณ 2 นาท ี24 วนิาทสํีาหรับ PAL

5 ต ัง้คา่ระดบัแสง
 เลอืก [ระดบัแสงอตัโนมตั]ิ และตัง้คา่

 วดัทีเ่ฟรมแรก
ถา่ยเฟรมทีส่องและเฟรมตอ่ๆ มาโดยใชค้า่แสงเดยีวกนั และมกีารตัง้คา่
ฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพอืน่ๆ เหมอืนกบัเฟรมแรกดว้ย

 วดัใหมท่กุเฟรม
ถา่ยแตล่ะเฟรมโดยใชค้า่แสงทีป่รับใหต้รงกับความสวา่งของฉากนัน้ 
โปรดทราบวา่การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ตา่งๆ เชน่ รปูแบบภาพ และสมดลุแสงขาว 
จะถกูตัง้คา่โดยอตัโนมัตสํิาหรับแตล่ะเฟรม เมือ่มกีารตัง้คา่ตัวเลอืกเหลา่นัน้
ไวเ้ป็น [อตัโนมตั]ิ

เวลาทีต่อ้งการ เวลาเลน่
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6 ต ัง้คา่ใหปิ้ดหรอืไมปิ่ดจอ LCD โดย
อตัโนมตั ิ
 เลอืก [ปิดจอLCD อตัโนมตั]ิ และตัง้คา่

 ไมใ่ชง้าน
ภาพแบบ Live View จะยังคงแสดงอยูร่ะหวา่งการถา่ยภาพ โปรดทราบวา่
จอ LCD จะปิดลงเมือ่เวลาผา่นไปประมาณ 30 นาทหีลังจากทีม่กีารเริม่ตน้
ถา่ยภาพ

 ใชง้าน
จอ LCD จะปิดลงในเวลาประมาณ 10 วนิาทหีลังจากการถา่ยเฟรมแรก

7 ต ัง้คา่เสยีงเตอืนสาํหรบัการถา่ยภาพ
 เลอืก [สง่เสยีงถา่ยภาพ] และตัง้คา่
 หากตัง้คา่เป็น [ปิด] เสยีงเตอืนจะ
ไมด่ังขึน้ขณะถา่ยภาพ

8 ตรวจสอบการต ัง้คา่

คณุสามารถกดปุ่ ม <B> เพือ่ปิดหรอืเปิดจอ LCD ไดใ้นระหวา่งการถา่ยภาพ

เวลาทีต่อ้งการ เวลาเลน่

หากตัง้คา่ [53: เสยีงเตอืน] เป็น [ปิด] การตัง้คา่ในขัน้ตอนที ่7 จะไมส่ามารถ
ตัง้คา่ได ้
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 เวลาทีต่อ้งการ
หมายถงึเวลาทีต่อ้งการในการถา่ยภาพตามจํานวนภาพและชว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไว ้
หากเกนิ 24 ชัว่โมง จะแสดงเป็น “*** วัน”

 เวลาเลน่
หมายถงึเวลาในการบันทกึ (เวลาทีใ่ชใ้นการเลน่ภาพเคลือ่นไหว) เมือ่ถา่ย
ภาพตามชว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไวเ้พือ่สรา้งภาพเคลือ่นไหวในรปูแบบ “L 6 
W (NTSC)” หรอื “L 5 W (PAL)”

9 ออกจากเมนู
 กดปุ่ ม <M> เพือ่ปิดหนา้จอเมนู

10ถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เพือ่ตรวจสอบ
โฟกสัและคา่แสง

 กดปุ่ ม <A> เพือ่เริม่ถา่ยภาพเคลือ่นไหว
แบบยน่เวลา

 โฟกสัอตัโนมตัจิะไมทํ่างานระหวา่งการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา

 ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา
<p> จะกะพรบิบนแผง LCD

 เนือ่งจากชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิสถ์กูใชง้าน
สําหรับการถา่ยภาพ กระจกสะทอ้นภาพ
และชตัเตอรจ์ะไมม่เีสยีงกลไกออกมา
ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่
เวลา

 เมือ่ถา่ยภาพครบตามจํานวนทีต่ัง้คา่ไว ้
การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาจะ
หยดุลงและถกูยกเลกิอตัโนมัติ

ภาพเคลือ่นไหวยน่เวลา

จํานวนภาพทีเ่หลอื
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 แนะนําใหใ้ชข้าตัง้กลอ้ง
 หากตอ้งการยกเลกิการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา ใหก้ดปุ่ ม <A> (การ
ตัง้คา่จะถกูเปลีย่นเป็น [ไมใ่ชง้าน]) ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาทีถ่า่ยแลว้จะ
ถกูบันทกึลงในการด์

 คณุสามารถเลน่ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาดว้ยกลอ้งนีเ้หมอืนกบัการเลน่ภาพ
เคลือ่นไหวปกติ

 หากเวลาทีต่อ้งการในการถา่ยภาพมากกวา่ 24 ชัว่โมงแตไ่มเ่กนิ 48 ชัว่โมง จะ
แสดงเป็น “2 วนั” หากตอ้งการสามวนัหรอืมากกวา่ จํานวนวันจะแสดงโดยปรบั
ทลีะ 24 ชัว่โมง

 แมว้า่เวลาเลน่ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลานอ้ยกวา่ 1 วนิาท ีไฟลภ์าพเคลือ่นไหว
จะยงัคงถกูสรา้งขึน้ “00:00:00” จะแสดงขึน้สําหรับ [เวลาเลน่]

 หากใชเ้วลาในการถา่ยภาพนาน แนะนําใหใ้ชอ้ปุกรณ์เสรมิสําหรับปลั๊กไฟภายใน
บา้น (แยกจําหน่าย, น.422)

 เมือ่ตัง้คา่ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาเป็น [ใชง้าน] คณุจะไมส่ามารถตัง้คา่ 
[z1: ขนาดบนัทกึภาพเคลือ่นไหว] หรอื [53: ระบบวดิโีอ] ได ้

 การถ่ายภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาไมส่ามารถตัง้คา่ได ้เมือ่มกีารตัง้คา่ซมู
ดจิติอลภาพเคลือ่นไหว ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหว ถา่ย video snapshot หรอื
ฟิลเตอรส์รา้งสรรค ์หรอืเมือ่มสีรา้งการเชือ่มตอ่ Wi-Fi

 หากกลอ้งเชือ่มตอ่อยูก่บัคอมพวิเตอรผ์า่นสายเชือ่มตอ่ หรอืหากสาย HDMI 
เชือ่มตอ่อยูก่บักลอ้ง คณุจะไมส่ามารถเลอืก [ใชง้าน] ได ้

 Servo AF ภาพเคลือ่นไหวจะไมทํ่างาน
 รายละเอยีดเกีย่วกบัความเร็วชตัเตอรท์ีส่ามารถตัง้คา่ไดสํ้าหรับการตัง้คา่ระดับแสง
ดว้ยตนเอง โปรดดหูนา้ 280

 เมือ่ตัง้คา่ [ชว่งเวลา] เป็น 3 วนิาทหีรอืนอ้ยกวา่ และตัง้คา่ [ระดบัแสงอตัโนมตั]ิ
เป็น [วดัใหมท่กุเฟรม] หากความสวา่งของวตัถแุตกตา่งจากในเฟรมสดุทา้ยที่
ถา่ยเป็นอยา่งมาก การถ่ายภาพอาจไมส่ามารถทําไดโ้ดยใชช้ว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไว ้

 หากมภีาพแสดงขึน้บนจอ LCD ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา 
ภาพแบบ Live View จะหยดุชัว่ขณะในชว่งเวลาของการถ่ายภาพ

 อยา่ปรับการซมูของเลนสร์ะหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา การปรับ
การซมูของเลนสอ์าจทําใหภ้าพหลดุโฟกสั คา่แสงมกีารเปลีย่นแปลง หรอืการ
แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนสไ์มส่ามารถทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
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 ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา ระบบปิดสวติซอ์ัตโนมัตจิะไมทํ่างาน 
และคณุจะไมส่ามารถปรับการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพและฟังกช์ัน่ของเมนู 
ดภูาพ ฯลฯ ได ้

 เสยีงจะไมถ่กูบนัทกึสําหรับภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา
 หากไมส่ามารถถา่ยภาพตอ่ไปได ้กลอ้งอาจขา้มการถา่ยภาพนัน้ไป ซึง่อาจทําให ้
เวลาในการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาทีส่รา้งขึน้สัน้ลง

 หากเวลาทีก่ลอ้งใชใ้นการบนัทกึภาพลงในการด์นานกวา่ชว่งเวลาระหวา่งการถา่ย
ภาพแตล่ะภาพ เนือ่งจากฟังกช์ัน่ในการถา่ยภาพทีตั่ง้หรอืประสทิธภิาพของการด์ 
ภาพบางภาพอาจไมถ่กูถา่ยโดยใชช้ว่งเวลาทีต่ัง้คา่ไว ้

 หากพืน้ทีว่า่งบนการด์ไมเ่พยีงพอสําหรับบันทกึภาพในจํานวนทีตั่ง้คา่ไว ้[เวลาเลน่]
จะแสดงเป็นสแีดง แมว้า่กลอ้งจะสามารถถา่ยภาพตอ่ไปได ้แตก่ารถา่ยภาพจะ
หยดุลงเมือ่การด์เต็ม

 หากการด์ไมม่คีวามจุทีส่ามารถใชไ้ด ้“จํานวนภาพทีถ่า่ยไดท้ีเ่หลอือยู”่ จะแสดง 
[z 0000] เป็นสแีดง และคณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพได ้

 หากคณุเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสายเชือ่มตอ่และใชง้าน EOS Utility 
(ซอฟตแ์วร ์EOS) ใหต้ัง้คา่ [z5: ภาพ.ไหวยน่เวลา] เป็น [ไมใ่ชง้าน] หาก
ตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] กลอ้งจะไมส่ามารถสือ่สารกบัคอมพวิเตอรไ์ด ้

 ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา ระบบลดภาพสัน่ของเลนสจ์ะไม่
ทํางาน

 หากปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> การถ่ายภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา
จะสิน้สดุลงและการตัง้คา่จะเปลีย่นเป็น [ไมใ่ชง้าน]

 ถงึแมว้า่จะใชแ้ฟลชอยู ่แตแ่ฟลชจะไมทํ่างาน
 สถานะเตรยีมพรอ้มถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาจะถกูยกเลกิและการตัง้คา่จะ
เปลีย่นเป็น [ไมใ่ชง้าน] เมือ่มกีารทํางานตอ่ไปนี:้
• ดําเนนิการ [53: ทาํความสะอาดเซนเซอร]์ หรอืดําเนนิการ [ลบการต ัง้คา่
กลอ้งท ัง้หมด] ภายใต ้[54: ลบการต ัง้คา่]

 เมือ่การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาสิน้สดุลง การตัง้คา่จะถกูลบโดยอตัโนมัติ
และกลอ้งจะกลบัสูก่ารถา่ยภาพเคลือ่นไหวปกติ
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คณุสามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาดว้ยแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E17 ทีช่ารจ์
ไฟจนเต็มไดด้ังทีแ่สดงในตารางดา้นลา่ง (เวลาโดยประมาณตัง้แตเ่ริม่การถา่ยภาพ
จนกระทัง่แบตเตอรีห่มด) เวลาในการถา่ยภาพทีส่ามารถทําไดจ้ะตา่งกนัไปขึน้อยูก่บั
สภาวะการถ่ายภาพ
ระยะเวลารวมทีท่าํไดส้ําหรบัการถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา (ประมาณ)

* เมือ่ชว่งเวลาการถา่ยภาพถกูตัง้คา่เป็น [00:00:03]

จอ LCD
ขณะถา่ยภาพ

อณุหภมูหิอ้ง
(23°C / 73°F)

อณุหภมูติํา่
(0°C / 32°F)

เปิด 2 ชม. 10 นาที 2 ชม.

ปิด 3 ชม. 30 นาที 3 ชม. 20 นาที

คณุสามารถใชร้โีมทคอนโทรลแบบไรส้าย รุน่ BR-E1 (แยกจําหน่าย, น.423) หรอื
ตัวควบคมุรโีมท รุน่ RC-6 (แยกจําหน่าย, น.426) เพือ่เริม่และหยดุการถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวแบบยน่เวลาได ้ใหต้ัง้คา่ [z5: รโีมทคอนโทรล] เป็น [ใชง้าน] ไว ้
ลว่งหนา้
• เมือ่ใชรุ้น่ BR-E1
ปรับสวติซโ์หมดถ่ายภาพ/ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไปยังตําแหน่ง <k> จากนัน้กด
ปุ่ มถา่ยภาพ

• เมือ่ใชรุ้น่ RC-6
ดตูารางดา้นลา่ง

สถานะการทาํงานดว้ยรุน่ RC-6
สถานะของกลอ้ง/

การต ัง้คา่รโีมทคอนโทรล <2> (รอ 2 วนิาท)ี <o> 
(ถา่ยภาพทนัท)ี

เตรยีมพรอ้มถา่ยภาพ เริม่การถา่ยภาพ ทํางานตามการตัง้คา่ 
[หนา้ทีปุ่่ ม V] 

(น.317)
ระหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว
แบบยน่เวลา สิน้สดุการถา่ยภาพ
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คณุสามารถถา่ยชดุคลปิภาพเคลือ่นไหวสัน้ๆ ไดน้านประมาณ 2 วนิาท,ี 4 วนิาท ี
หรอื 8 วนิาท ีซึง่เรยีกวา่ video snapshot ทัง้นี ้video snapshot หลายๆ ชดุ
สามารถนํามารวมกนัเป็นภาพเคลือ่นไหวเดยีวได ้เรยีกวา่อลับัม้ video snapshot 
คณุจงึสามารถแสดงไฮไลทข์องการเดนิทางหรอืเหตกุารณ์อยา่งกระชบัและ
รวดเร็ว
อัลบัม้ video snapshot สามารถเลน่พรอ้มกับดนตรฉีากหลัง (น.310, 368)

1 ปรบัปุ่ มโหมดไปทีโ่หมดอืน่นอกเหนอื
จาก <8> หรอื <v>

2 เลอืก [ถา่ย video snapshot]
 ภายใตแ้ท็บ [z5] (แท็บ [z3] ใน
โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน) เลอืก [ถา่ย 
video snapshot] และกดปุ่ ม <0> 

3 เลอืก [ใชง้าน]

3 การถา่ย Video Snapshot

การต ัง้คา่ระยะเวลาการถา่ย Video Snapshot

มโนภาพของอลับ ัม้ video snapshot

อลับัม้ video snapshot

Video 
snapshot 1

Video 
snapshot 2

Video 
snapshot **
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4 เลอืก [การต ัง้คา่อลับ ัม้]

5 เลอืก [สรา้งอลับ ัม้ใหม]่

6 เลอืกความยาว snapshot
 กดปุ่ ม <0> และใชปุ้่ ม <W> <X> 
เพือ่เลอืกความยาว snapshot จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

7 เลอืก [ตกลง]
 กดปุ่ ม <M> เพือ่ออกจากเมนู
 แถบสน้ํีาเงนิจะปรากฏขึน้เพือ่แสดง
ความยาว snapshot

 ไปที ่“การสรา้งอลับัม้ video snapshot” 
(น.305)

ระยะเวลาการถา่ย
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8 ถา่ย video snapshot แรก
 กดปุ่ ม <A> จากนัน้เริม่ถา่ย
 แถบสน้ํีาเงนิบง่บอกระยะเวลาการถา่ยที่
จะคอ่ยๆ ลดลง หลังจากครบระยะเวลา
การถา่ยทีกํ่าหนด การถา่ยภาพจะหยดุลง
โดยอัตโนมตัิ

 หนา้จอยนืยันจะปรากฏขึน้ (น.306-307)

9 บนัทกึเป็นอลับ ัม้ video snapshot
 เลอืก [J บนัทกึเป็นอลับ ัม้] จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

 คลปิภาพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึเป็น 
video snapshot แรกของอลับัม้ video 
snapshot

10ถา่ย video snapshot ตอ่ไป
 ทําซ้ําขัน้ตอนที ่8 เพือ่ถา่ย video 

snapshot ถัดไป
 เลอืก [J เพิม่ในอลับ ัม้] จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>

 ในการสรา้งอัลบัม้ video snapshot อืน่ 
ใหเ้ลอืก [W บนัทกึเป็นอลับ ัม้ใหม]่

 ทําซ้ําขัน้ตอนที ่10 ตามความจําเป็น

11 ออกจากการถา่ย video snapshot
 ตัง้คา่ [ถา่ย video snapshot] เป็น 

[ไมใ่ชง้าน] ในการกลบัสูก่ารถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวตามปกต ิตรวจสอบ
ใหแ้นใ่จวา่ไดต้ ัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน]

 กดปุ่ ม <M> เพือ่ออกจากเมนูและ
กลับสูก่ารถา่ยภาพเคลือ่นไหวตามปกติ

การสรา้งอลับ ัม้ video snapshot



306

3 การถา่ย Video Snapshot

ตวัเลอืกในข ัน้ตอนที ่9 และ 10

ฟงักช์ ัน่ คําอธบิาย

J บนัทกึเป็นอลับ ัม้ (ขัน้ตอนที ่9) คลปิภาพเคลือ่นไหวจะถูกบนัทกึเป็น video 
snapshot แรกของอลับัม้ video snapshot

J เพิม่ในอลับ ัม้ (ขัน้ตอนที ่10) Video snapshot ทีเ่พิง่ถา่ยจะถกูเพิม่ไปยังอัลบัม้
ทีบ่นัทกึไวก้อ่นหนา้นีใ้นทันที

W บนัทกึเป็นอลับ ัม้ใหม ่
(ขัน้ตอนที ่10)

สรา้งอัลบัม้ video snapshot ใหมแ่ละคลปิภาพ
เคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึเป็น video snapshot แรก 
ไฟลอ์ัลบัม้ใหมจ่ะแตกตา่งจากอลับัม้ทีบ่ันทกึ
กอ่นหนา้

1 เลน่ video snapshot 
(ขัน้ตอนที ่9 และ 10)

Video snapshot ทีเ่พิง่ถา่ยจะถกูเลน่ สําหรับวธิี
การเลน่ภาพ โปรดดตูารางในหนา้ถัดไป

r ไมบ่นัทกึเป็นอลับ ัม้ 
(ขัน้ตอนที ่9)

r ลบโดยไมบ่นัทกึเป็นอลับ ัม้ 
(ขัน้ตอนที ่10)

Video snapshot ทีเ่พิง่ถา่ยจะถกูลบแทนทีจ่ะ
บนัทกึไปยงัอลับัม้ เลอืก [ตกลง] ในกลอ่งโตต้อบ
เพือ่ยนืยนั

หากคณุตอ้งการทีจ่ะถ่าย video snapshot ใหม่
หลังจากทีเ่พิง่ถา่ย video snapshot ไป ใหต้ัง้คา่ 
[แสดงขอ้ความยนืยนั] เป็น [ไมใ่ชง้าน] การ
ตัง้คา่นี้จะชว่ยใหค้ณุทําการถา่ย video snapshot 
ครัง้ใหมไ่ดท้นัท ีโดยไมม่หีนา้จอแสดงการยนืยนั
ปรากฏขึน้ในแตล่ะครัง้ทีค่ณุถา่ยเสร็จ
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วธิกีาร [เลน่ video snapshot] ในข ัน้ตอนที ่9 และ 10

* เมือ่ใช ้[ขา้มไปขา้งหลงั] และ [ขา้มไปขา้งหนา้] ความยาวในการขา้มจะสมัพันธก์บั
จํานวนวนิาททีีต่ัง้คา่ไวภ้ายใต ้[ถา่ย video snapshot] (ประมาณ 2 วนิาท,ี 4 วนิาท ี
หรอื 8 วนิาท)ี

ฟงักช์ ัน่ คําอธบิายการเลน่ภาพ

7 เลน่ ดว้ยการกดปุ่ ม <0> คณุก็สามารถเลน่หรอืหยดุ video 
snapshot ชัว่คราว ทีเ่พิง่ถ่ายเสร็จไป

5 เฟรมแรก แสดงฉากแรกของ video snapshot แรกในอลับัม้

P ขา้มไปขา้งหลงั* ทกุครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <0> video snapshot จะขา้มไปขา้งหลงั
ไมก่ีว่นิาที

3 เฟรมทีแ่ลว้ แสดงเฟรมทีแ่ลว้ในแตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <0> การกดปุ่ ม 
<0> คา้งไวจ้ะเลน่ภาพเคลือ่นไหวยอ้นกลับ

6 เฟรมถดัไป เลน่ภาพเคลือ่นไหวเฟรมตอ่เฟรมในแตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <0>
การกดปุ่ ม <0> คา้งไวจ้ะเลน่ภาพเคลือ่นไหวไปขา้งหนา้อยา่งรวดเร็ว

O ขา้มไปขา้งหนา้* ทกุครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <0> video snapshot จะขา้มไปขา้งหนา้
ไมก่ีว่นิาที

4 เฟรมสดุทา้ย แสดงฉากสดุทา้ยของ video snapshot สดุทา้ยในอลับัม้

ตําแหน่งการเลน่ภาพ

mm’ ss” เวลาในการเลน่ (นาท:ีวนิาท)ี

9 ระดบัเสยีง หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ปรับระดับเสยีงของลําโพงในตวักลอ้ง 
(น.362)

32 กดปุ่ ม <M> เพือ่กลบัไปหนา้จอกอ่นหนา้
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1 เลอืก [เพิม่ไปยงัอลับ ัม้ทีม่อียู]่
 ทําตามขัน้ตอนที ่5 ในหนา้ 304 เพือ่เลอืก 

[เพิม่ไปยงัอลับ ัม้ทีม่อียู]่ จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

2 เลอืกอลับ ัม้ทีม่อียู่
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกอลับัม้ทีม่อียู ่
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เลอืก [ตกลง] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 การตัง้คา่ video snapshot บางคา่จะ
เปลีย่นเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการตัง้คา่ของ
อลับัม้ทีม่อียู่

 กดปุ่ ม <M> เพือ่ออกจากเมนู
 หนา้จอการถา่ย video snapshot จะ
ปรากฏขึน้

3 ถา่ย video snapshot 
 รายละเอยีดในการถา่ย video snapshot 
โปรดด ู“การสรา้งอลับัม้ video snapshot”
(น.305)

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
• การเปลีย่น [ขนาดบนัทกึภาพเคลือ่นไหว]
• การเปลีย่นการตัง้คา่ [บนัทกึเสยีง] จาก [อตัโนมตั]ิ/[ต ัง้เอง] เป็น 

[ไมใ่ชง้าน] หรอืจาก [ไมใ่ชง้าน] เป็น [อตัโนมตั]ิ/[ต ัง้เอง]
• อัพเดทโปรแกรมควบคมุระบบ

 ระยะเวลาการถา่ย video snapshot เป็นเพยีงการประมาณเทา่นัน้ ระยะเวลา
การถ่ายทีแ่สดงในระหวา่งการเลน่ภาพอาจไมแ่น่นอนทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัอตัราเฟรม
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คณุสามารถเลน่อลับัม้ video snapshot ไดเ้ชน่เดยีวกบัการเลน่ภาพเคลือ่นไหว
ปกต ิ(น.362)

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.363, 368) ในการเลน่ดนตรฉีากหลัง คณุจะตอ้งคดัลอกดนตรี
ฉากหลังโดยใช ้EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS) ไปยงัการด์กอ่น สําหรับขอ้มลู
เกีย่วกบัวธิคีดัลอกดนตรฉีากหลัง โปรดดคููม่อืการใชง้าน EOS Utility

 เพลงทีบ่ันทกึอยูใ่นเมมโมรีก่ารด์จะตอ้งใชเ้พือ่ความบันเทงิสว่นตัวเทา่นัน้ 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 ทีค่ณุ
ตอ้งการยา้ย จากนัน้กดปุ่ ม <0> กดปุ่ ม <Y> <Z> 
เพือ่ยา้ย snapshot จากนัน้กดปุ่ ม <0>

L ลบ snapshot

กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืก video snapshot ทีค่ณุ
ตอ้งการลบ จากนัน้กดปุ่ ม <0> ไอคอน [L] จะแสดงขึน้
ที ่video snapshot ทีถ่กูเลอืก การกด <0> อกีครัง้จะ
เป็นการยกเลกิการเลอืก และ [L] จะหายไป

7 ด ูsnapshot กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืก video snapshot ทีค่ณุ
ตอ้งการเลน่ จากนัน้กดปุ่ ม <0>
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3 บนัทกึอลับ ัม้ทีแ่กไ้ข
 กดปุ่ ม <M> เพือ่กลับสูแ่ผงการ
แกไ้ขทางดา้นลา่งของหนา้จอ

 เลอืก [W] (บันทกึ) จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 หนา้จอการบนัทกึจะปรากฏขึน้
 ในการบันทกึเป็นอลับัม้ใหม ่เลอืก 

[ไฟลใ์หม]่ ในการบันทกึและเขยีนทับ
อลับัม้ดัง้เดมิ เลอืก [เขยีนทบั] จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

 หากการด์มทีีว่า่งไมเ่พยีงพอ ตวัเลอืก [ไฟลใ์หม]่ จะไมส่ามารถเลอืกได ้
 เมือ่ระดบัพลังงานแบตเตอรีตํ่า่ การแกไ้ขอลับัม้จะไมส่ามารถทําได ้ใหใ้ชแ้บตเตอรี่
ทีช่ารจ์ไฟจนเต็ม
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เมือ่ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<k> แท็บ [z1], [z4] และ [z5] 
จะแสดงเป็นตัวเลอืกเมนูเฉพาะสําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว (แท็บ [z1], 
[z2] และ [z3] ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน)

z1
 ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว
คณุสามารถตัง้คา่ขนาดการบันทกึภาพเคลือ่นไหว (ขนาดภาพ, อตัราเฟรม, 
วธิกีารบบีอดั) ได ้สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 287

 ซูมดจิติอล
คณุสามารถใชซ้มูดจิติอลสําหรับการถา่ยภาพชว่งระยะไกลได ้สําหรับ
รายละเอยีด โปรดดหูนา้ 290

 บนัทกึเสยีงN
โดยปกตแิลว้ไมโครโฟนในตัวกลอ้งจะ
บันทกึเสยีงแบบสเตอรโิอ หากเชือ่มตอ่
ไมโครโฟนสเตอรโิอแบบทศิทาง รุ่น DM-E1 
(แยกจําหน่าย) กบัชอ่งตอ่เขา้ไมโครโฟน
ภายนอกของกลอ้ง (น.28) ไมโครโฟน
ภายนอกจะถกูใชง้านกอ่น

3 การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ของเมนู

z1 z4 z5

มาตรระดับ
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3 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ของเมนู

ตัวเลอืก [บนัทกึเสยีง/ระดบัเสยีง]
[อตัโนมตั]ิ : ระดบัการบนัทกึเสยีงจะถกูปรับโดยอตัโนมัต ิการควบคมุ

ระดบัแบบอัตโนมตัจิะทํางานโดยอตัโนมัตเิพือ่ตอบรับระดับ
เสยีง

[ต ัง้เอง] : สําหรับผูใ้ชง้านขัน้สงู คณุสามารถปรับระดับการบันทกึเสยีง
ไดใ้น 64 ระดับ
เลอืก [ระดบัเสยีง] และกดปุ่ ม <Y> <Z> ในขณะทีม่อง
มาตรระดับเพือ่ปรับระดับการบันทกึเสยีง มองตัวแสดงขดี
ระดบัสงูสดุ (ประมาณ 3 วนิาท)ี และปรับ ซึง่ทําใหบ้างครัง้
มาตรระดับทีอ่ยูด่า้นขวาของสญัลักษณ์ “12” (-12 dB) 
สวา่งขึน้เมือ่เกดิเสยีงดังสดุ หากมาตรระดับเกนิ “0” เสยีงจะ
ผดิเพีย้น

[ไมใ่ชง้าน]: เสยีงจะไมถ่กูบันทกึ
[ลดเสยีงลม]
เมือ่ตัง้คา่เป็น [อตัโนมตั]ิ จะลดเสยีงลมขณะทีม่ลีมภายนอกได ้คณุสมบตันิี้
ใชง้านไดเ้มือ่คณุใชไ้มโครโฟนในตัวกลอ้งเพือ่ถา่ยภาพเคลือ่นไหวเทา่นัน้ 
ขณะทีฟั่งกช์ัน่ลดเสยีงลมทํางานอยู ่บางสว่นของเสยีงเบสตํา่จะถกูลดลง
ไปดว้ย

[ลดระดบัเสยีง]
ลดการบดิเบอืนของเสยีงทีเ่กดิจากเสยีงดังโดยอตัโนมัต ิถงึแมว้า่จะตัง้คา่ 
[บนัทกึเสยีง] เป็น [อตัโนมตั]ิ หรอื [ต ัง้เอง] สําหรับการถา่ยภาพแลว้ 
การบดิเบอืนของเสยีงยังอาจเกดิขึน้ไดห้ากมเีสยีงดังมาก ในกรณีนี ้แนะนํา
ใหต้ัง้คา่เป็น [ใชง้าน]

หากคณุใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi (การสือ่สารแบบไรส้าย) พรอ้มกบัไมโครโฟนภายนอก 
เสยีงรบกวนอาจจะถกูบนัทกึ จงึไมแ่นะนําใหใ้ชฟั้งกช์ัน่การสือ่สารแบบไรส้ายใน
ระหวา่งการบนัทกึเสยีง

 ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน การตัง้คา่ทีส่ามารถใชไ้ดก้บั [บนัทกึเสยีง] จะเป็น 
[เปิด]/[ปิด] หากตัง้คา่เป็น [เปิด] ระดับการบนัทกึเสยีงจะถกูปรับโดยอตัโนมัต ิ
(เชน่เดยีวกบั [อตัโนมตั]ิ) และฟังกช์ัน่ลดเสยีงลมจะทํางาน

 ความสมดลุของระดับเสยีงระหวา่ง L (ซา้ย) และ R (ขวา) ไมส่ามารถปรับได ้
 ทัง้เสยีง L และ R จะถกูบันทกึทีอ่ตัราการสุม่ตวัอยา่ง 48 kHz/16-bit
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 แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนสN์
คณุสามารถตัง้คา่การแกไ้ขระดับแสงบรเิวณขอบภาพและการแกไ้ขความ
คลาดสไีด ้สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 179

 MF อเิล็กทรอนกิสสํ์าหรบัเลนสN์
เมือ่ใชเ้ลนสท์ีม่รีะบบโฟกสัดว้ยตนเองแบบอเิล็กทรอนกิส ์โปรดดหูนา้ 128

z4
 Servo AF ภาพเคลือ่นไหว
เมือ่เปิดใชง้านฟังกช์ัน่นี ้กลอ้งจะโฟกสัทีว่ตัถอุยา่งตอ่เนือ่งระหวา่งการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว การตัง้คา่เริม่ตน้คอื [ใชง้าน]
เมือ่ต ัง้คา่เป็น [ใชง้าน]:
 กลอ้งจะโฟกสัทีว่ัตถอุยา่งตอ่เนือ่ง แมใ้นขณะทีค่ณุไมไ่ดก้ดปุ่ มชตัเตอร์
ลงครึง่หนึง่ก็ตาม

 หากคณุตอ้งการโฟกสัคา้งเฉพาะจดุทีต่อ้งการ หรอืคณุไมต่อ้งการให ้
เสยีงกลไกของเลนสถ์กูบันทกึ คณุสามารถหยดุการทํางานของ Servo 
AF ภาพเคลือ่นไหวชัว่คราวไดด้ังนี้
• แตะที ่[Z] ทางดา้นลา่งซา้ยของหนา้จอ
• กดปุ่ ม <D>
• หากคณุกําหนดปุ่ มไวสํ้าหรับ [หยดุ AF] โดยใช ้[14: ต ัง้การควบคมุ
ดว้ยตนเอง] ภายใต ้[54: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)] คณุสามารถ
หยดุ Servo AF ภาพเคลือ่นไหวไดช้ัว่ขณะระหวา่งทีก่ดปุ่ มนัน้คา้งไว ้
เมือ่คณุปลอ่ยนิว้จากปุ่ ม Servo AF ภาพเคลือ่นไหวจะทํางานตอ่

 เมือ่ Servo AF ภาพเคลือ่นไหวถกูหยดุชัว่ขณะ หากคณุกลับสูก่ารถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวหลังจากการดําเนนิการ เชน่ การกดปุ่ ม <M> หรอื 
<x> หรอืการเปลีย่นวธิโีฟกสัอตัโนมัต ิServo AF ภาพเคลือ่นไหวจะ
ทํางานตอ่

เมือ่ต ัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน]:
 กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ หรอืกดปุ่ ม <p> เพือ่โฟกัส
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 วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ
วธิโีฟกัสอตัโนมัตจิะเหมอืนกนักบัทีอ่ธบิายไวใ้นหนา้ 259-268 คณุสามารถ
เลอืก [u+การตดิตาม], [โซนเรยีบ] หรอื [AF 1 จดุ Live]

 ระยะเวลาวดัแสงN
คณุสามารถเปลีย่นระยะเวลาแสดงการตัง้คา่การเปิดรับแสงได ้(เวลาล็อค AE)

ขอ้ควรระวงัเมือ่ต ัง้คา่ [Servo AF ภาพเคลือ่นไหว] เป็น [ใชง้าน]
 สภาวะการถา่ยภาพซึง่อาจทาํใหย้ากตอ่การโฟกสั

• เป้าหมายทีข่ยับอยา่งรวดเร็วเขา้หากลอ้งหรอืถอยออกหา่งจากกลอ้ง
• เป้าหมายทีกํ่าลงัขยับในระยะใกลก้บัหนา้กลอ้ง
• โปรดด ู“สภาวะการถ่ายภาพซึง่อาจทําใหย้ากตอ่การโฟกสั” ในหนา้ 266

 เนื่องจากมกีารขับเคลือ่นเลนสอ์ยา่งตอ่เนือ่ง จงึตอ้งใชพ้ลังงานแบตเตอรีม่าก 
และระยะเวลาในการถา่ยภาพเคลือ่นไหวทีส่ามารถทําไดจ้ะสัน้ลง (น.288)

 สําหรับเลนสบ์างชนดิ เสยีงกลไกสําหรับการโฟกสัอาจถูกบนัทกึลงไปดว้ย หาก
เกดิกรณีนีข้ ึน้ การใชไ้มโครโฟนสเตอรโิอแบบทศิทาง รุน่ DM-E1 (แยกจําหน่าย) 
อาจชว่ยลดเสยีงกลไกของเลนสใ์นภาพเคลือ่นไหวลงได ้นอกจากนี ้การใชเ้ลนส ์
USM บางชนดิ (เชน่ EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM) หรอืเลนส ์STM บาง
ชนดิ (เชน่ EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM) จะลดเสยีงกลไกของเลนสท์ีถ่กู
บนัทกึได ้

 Servo AF ภาพเคลือ่นไหว จะหยดุชัว่ขณะระหวา่งการซมูหรอืขยายภาพ
 ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว หากเป้าหมายขยบัเขา้หาหรอืเคลือ่นทีอ่อก 
หรอืหากกลอ้งเคลือ่นทีใ่นแนวตัง้หรอืแนวนอน (แพน) ภาพเคลือ่นไหวทีบ่ันทกึ
อาจขยายหรอืหดชัว่ขณะ (เปลีย่นแปลงในการขยายภาพ)

 หากคณุตอ้งการปรับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนสเ์ป็น <MF> ระหวา่ง 
Servo AF ภาพเคลือ่นไหว ใหป้รับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<1> กอ่น
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 แสดงตาราง
เมือ่ใช ้[3x3 l] หรอื [6x4 m] คณุสามารถแสดงเสน้ตารางเพือ่ชว่ย
ในการจัดระดับกลอ้งในแนวตัง้หรอืแนวนอน และเมือ่ใช ้[3x3+diag n] 
เสน้ตารางจะแสดงพรอ้มกบัเสน้ทแยง เพือ่ชว่ยในการจัดองคป์ระกอบภาพ
ใหม้คีวามสมดลุมากยิง่ขึน้โดยจัดแนวจดุตัดไวเ้หนอืวตัถุ
โปรดทราบวา่ตารางจะไมแ่สดงขึน้บนจอ LCD ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

 หนา้ทีปุ่่ ม V
คณุสามารถตัง้คา่ฟังกช์ัน่การทํางานไดโ้ดยกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่หรอืกด
ลงจนสดุระหวา่งทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหว

หากตัง้คา่เป็น [a/k] หรอื [q/k] นอกจากการกดปุ่ ม <A> 
คณุสามารถเริม่หรอืหยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหวไดโ้ดยการกดปุ่ มชตัเตอร์
ลงจนสดุ หรอืโดยใชร้โีมทสวติซ ์รุน่ RS-60E3 (แยกจําหน่าย, น.427)

การต ัง้คา่ กดลงครึง่หนึง่ กดลงจนสดุ
a/- วัดแสง + AF ไมม่หีนา้ที่
q/- วดัแสงเทา่นัน้ ไมม่หีนา้ที่

a/k วัดแสง + AF เริม่/หยดุการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว

q/k วดัแสงเทา่นัน้ เริม่/หยดุการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหว

ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว การตัง้คา่ [หนา้ทีปุ่่ ม V] จะแทนทีฟั่งกช์ัน่ใด
ก็ตามทีกํ่าหนดไวก้บัปุ่ มชตัเตอรโ์ดย [14: ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง] ภายใต ้
[54: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)]
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z5
 ถา่ย video snapshot
คณุสามารถถา่ย video snapshot สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 303

 ภาพเคลือ่นไหวยน่เวลา
คณุสามารถถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 
296

 ถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล
เมือ่ตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] คณุสามารถเริม่หรอืหยดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหวได ้
โดยใชร้โีมทคอนโทรลแบบไรส้าย รุน่ BR-E1 (แยกจําหน่าย, น.423) หรอื
ตัวควบคมุรโีมท รุน่ RC-6 (แยกจําหน่าย, น.426)

• เมือ่ใชรุ้น่ BR-E1
ปรับสวติซโ์หมดถา่ยภาพ/ถา่ยภาพเคลือ่นไหวไปยังตําแหน่ง <k> 
จากนัน้กดปุ่ มถา่ยภาพ

• เมือ่ใชรุ้น่ RC-6
ปรับสวติซไ์ปทีตํ่าแหน่ง <2> จากนัน้กดปุ่ มสง่สญัญาณ หากปรับสวติซ์
เป็น <o> (ถา่ยภาพทันท)ี การตัง้คา่ [หนา้ทีปุ่่ ม V] จะถกูปรับใช ้
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 ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหว
ระบบป้องกนัภาพสัน่ในตัวกลอ้งจะแกไ้ขอาการกลอ้งสัน่ระหวา่งการถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวไดแ้บบอเิล็กทรอนกิส ์ฟังกช์ัน่นีเ้รยีกวา่ “ดจิติอล IS 
ภาพเคลือ่นไหว” ดว้ยการใชด้จิติอล IS ภาพเคลือ่นไหว ภาพจะถกูปรับ
ใหน้ิง่แมว้า่จะใชง้านเลนสท์ีไ่มม่รีะบบลดภาพสัน่ก็ตาม ขณะใชง้านเลนส์
ทีม่รีะบบลดภาพสัน่แบบออปตคิัลในตัว ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหวจะ
ทํางานตอ่เมือ่ปรับสวติซก์นัสัน่ของเลนสไ์ปที ่<1>

ไมใ่ชง้าน (v) : ระบบป้องกนัภาพสัน่พรอ้มกบัดจิติอล IS 
ภาพเคลือ่นไหวถกูปิดใชง้าน

ใชง้าน (w) : อาการกลอ้งสัน่จะไดรั้บการแกไ้ข ภาพจะ
ขยายใหญข่ึน้เล็กนอ้ย

เพิม่ประสทิธภิาพ (y) : เทยีบกับเมือ่ตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] อาการ
กลอ้งสัน่ทีรุ่นแรงจะไดรั้บการแกไ้ข ภาพจะ
ขยายใหญม่ากขึน้

 ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหวจะไมทํ่างานเมือ่ปรับสวติซก์นัสัน่แบบออปตคิัลของ
เลนสไ์ปที ่<2> (tu)

 เมือ่ใชเ้ลนสท์ีม่คีวามยาวโฟกสัมากกวา่ 800 มม. ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหวจะ
ไมทํ่างาน

 ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหวไมส่ามารถตัง้คา่ไดใ้นโหมด <8> หรอื <v> 
หรอืเมือ่มกีารตัง้คา่ซมูดจิติอลภาพเคลือ่นไหว ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา 
หรอืฟิลเตอรส์รา้งสรรค์

 มมุมองทีก่วา้งขึน้จะทําใหร้ะบบป้องกนัภาพสัน่มปีระสทิธภิาพมากขึน้ มมุมองที่
แคบลงจะทําใหร้ะบบป้องกนัภาพสัน่มปีระสทิธภิาพนอ้ยลง

 เมือ่ใชเ้ลนสช์นดิ TS-E เลนสต์าปลา หรอืเลนสท์ีไ่มใ่ชข่องแคนนอน แนะนําให ้
ตัง้คา่ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหวเป็น [ไมใ่ชง้าน]

 เมือ่ดภูาพแบบขยาย ผลการทํางานของดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหวจะไมส่ะทอ้น
ใหเ้ห็นในภาพทีแ่สดงบนหนา้จอ

 เนื่องจากมกีารขยายภาพขณะใชด้จิติอล IS ภาพเคลือ่นไหว ภาพจะดหูยาบขึน้ 
น๊อยส ์จุดแสง และอืน่ๆ อาจปรากฏใหเ้ห็นชดัขึน้

 ขึน้อยูก่บัวตัถแุละสภาวะการถา่ยภาพ วตัถอุาจจะเบลออยา่งเห็นไดช้ดั (วัตถุดู
หลดุโฟกสัไปชัว่ขณะ) เนือ่งจากผลการทํางานของดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหว

 เมือ่ตัง้คา่ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหว ขนาดของจดุโฟกสัอัตโนมัตจิะเปลีย่นไปดว้ย
 เมือ่ใชข้าตัง้กลอ้ง แนะนําใหตั้ง้คา่ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหวเป็น [ไมใ่ชง้าน]
 เลนสบ์างชนดิไมส่นับสนุนฟังกช์ัน่นี ้สําหรับรายละเอยีด โปรดดจูากเวปไซต์
แคนนอน
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ความไวแสง ISO ขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหวN
คณุสามารถตัง้คา่ความไวแสง ISO แยกตา่งหากสําหรับการถา่ยภาพนิง่และ
การถา่ยภาพเคลือ่นไหว โดยตัง้คา่ภายใตแ้ท็บ [z2]

 [kความไวแสง ISO]
ในการตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง คณุสามารถ
ตัง้คา่ความไวแสง ISO ได ้(น.281)

 [kISO อตัโนมตั]ิ
คณุสามารถตัง้คา่ระดับสงูสดุของความไวแสง 
ISO อตัโนมตัเิป็น ISO 6400 หรอื ISO 12800
ไดสํ้าหรับ ISO อัตโนมัติ
ภายใต ้[54: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)] 
หากตัง้คา่ [2: ขยายความไวแสง ISO] 
เป็น [1:เปิด] คณุสามารถเลอืก [สงูสดุ:
H(25600)]
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ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
ไอคอนการเตอืนอณุหภูมภิายใน <E> สแีดง
 หากอณุหภมูภิายในตัวกลอ้งเพิม่สงูขึน้เนือ่งจากถา่ยภาพเคลือ่นไหวเป็นเวลานาน
หรอืภายใตอ้ณุหภมูแิวดลอ้มทีส่งู ไอคอน <E> สแีดงจะปรากฏขึน้

 ไอคอน <E> สแีดงบง่บอกวา่การถา่ยภาพเคลือ่นไหวจะสิน้สดุลงโดยอัตโนมัติ
ในไมช่า้ หากเกดิกรณีนีข้ ึน้ คณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพไดอ้กีครัง้จนกวา่อณุหภมูิ
ภายในตวักลอ้งจะลดลง ใหปิ้ดกลอ้งและพักกลอ้งชัว่ครู่

 การถ่ายภาพเคลือ่นไหวในทีอ่ณุหภมูสิงูเป็นระยะเวลานานจะสง่ผลใหไ้อคอน 
<E> ปรากฏเร็วขึน้ ควรปิดกลอ้งตลอดเวลาเมือ่คณุไมไ่ดถ้า่ยภาพ

การบนัทกึภาพและคณุภาพของภาพ
 หากเลนสท์ีต่ดิมรีะบบลดภาพสัน่และคณุปรบัสวติซร์ะบบลดภาพสัน่ (IS) ไปที ่

<1> ระบบลดภาพสัน่จะทํางานตลอดเวลาแมค้ณุจะไมไ่ดก้ดปุ่ มชตัเตอรล์ง
ครึง่หนึง่ก็ตาม ระบบลดภาพสัน่จะใชพ้ลงังานของแบตเตอรีแ่ละอาจทําใหร้ะยะ
เวลาในการถา่ยภาพเคลือ่นไหวทัง้หมดสัน้ลงโดยขึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ยภาพ 
เมือ่ไมจํ่าเป็นตอ้งใชร้ะบบลดภาพสัน่ เชน่ เมือ่ใชข้าตัง้กลอ้ง แนะนําใหค้ณุปรับ
สวติซ ์IS ไปที ่<2>

 ไมโครโฟนในตวักลอ้งจะบันทกึเสยีงการทํางานและเสยีงกลไกของกลอ้งระหวา่ง
การถ่ายภาพดว้ยเชน่กนั การใชไ้มโครโฟนสเตอรโิอแบบทศิทาง รุน่ DM-E1 
(แยกจําหน่าย) อาจชว่ยลดเสยีงเหลา่นีใ้นภาพเคลือ่นไหวลงได ้

 อยา่เชือ่มตอ่อปุกรณ์ใดๆ เขา้กบัชอ่งตอ่เขา้ไมโครโฟนภายนอก นอกจากไมโครโฟน
ภายนอกเทา่นัน้

 หากมกีารเปลีย่นแปลงความสวา่งในขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดยใชก้ารเปิดรับแสง
อตัโนมัต ิภาพเคลือ่นไหวอาจจะหยดุชัว่ขณะ ในกรณีนี ้ใหถ้า่ยภาพเคลือ่นไหว
โดยตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง

 หากในภาพมแีหลง่กําเนดิแสงทีส่วา่งจา้ พืน้ทีส่วา่งอาจแสดงเป็นสดํีาบนจอ LCD 
ภาพเคลือ่นไหวจะถกูบนัทกึเกอืบจะเหมอืนกนักบัทีแ่สดงในจอ LCD

 ในสภาวะแสงนอ้ย อาจปรากฏน๊อยสห์รอืสผีดิเพีย้นในภาพ ภาพเคลือ่นไหวจะถกู
บนัทกึเกอืบจะเหมอืนกนักบัทีแ่สดงในจอ LCD

 หากคณุเลน่ภาพเคลือ่นไหวดว้ยอปุกรณ์อืน่ๆ คณุภาพของภาพหรอืเสยีงอาจลดลง
หรอืการเลน่อาจไมส่ามารถทําได ้(ถงึแมอ้ปุกรณ์นัน้ๆ จะรองรับรปูแบบ MOV/MP4)
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ขอ้ควรระวงัท ัว่ไปในการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
การบนัทกึภาพและคณุภาพของภาพ
 หากคณุใชง้านการด์ทีม่คีวามเร็วในการเขยีนตํา่ ตัวแสดงหา้ระดบั
อาจปรากฏทางดา้นขวาของหนา้จอขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
ตวัแสดงนีจ้ะแสดงจํานวนขอ้มลูทีย่ังไมไ่ดเ้ขยีนลงการด์ (ความจุ
ทีเ่หลอือยูข่องหน่วยความจําบฟัเฟอรภ์ายใน) ยิง่การด์เขยีนได ้
ชา้เทา่ไร ตวัแสดงจะยิง่เพิม่สงูขึน้เทา่นัน้ หากระดบัในตัวแสดง
เพิม่ขึน้จนเต็มชอ่ง การถา่ยภาพเคลือ่นไหวจะหยดุโดยอตัโนมตัิ
หากการด์มคีวามเร็วในการเขยีนสงู ตัวแสดงจะไมป่รากฏหรอื 
(หากปรากฏ) ระดับจะแทบไมเ่พิม่ขึน้ กอ่นอืน่ ควรทดสอบถา่ย
ภาพเคลือ่นไหวสองสามคลปิเพือ่ตรวจดวูา่การด์สามารถเขยีนได ้
เร็วพอหรอืไม่

การเลน่ภาพและการเชือ่มตอ่เครือ่งรบัโทรทศัน์
 หากคณุตอ่กลอ้งกบัเครือ่งรับโทรทศัน ์(น.369) และถ่ายภาพเคลือ่นไหว 
เครือ่งรับโทรทศันจ์ะไมถ่า่ยทอดเสยีงใดๆ ในระหวา่งการถา่ย อยา่งไรก็ตาม 
เสยีงจะยงัคงถกูบนัทกึไดอ้ยา่งสมบรูณ์

ตัวแสดง

ขอ้จํากดัของภาพเคลือ่นไหวรปูแบบ MP4
โปรดทราบวา่ โดยทัว่ไปแลว้ภาพเคลือ่นไหวรปูแบบ MP4 มขีอ้จํากดัดังตอ่ไปนี้
 เสยีงจะไมถ่กูบนัทกึในชว่งประมาณสองเฟรมสดุทา้ย
 เมือ่คณุเลน่ภาพเคลือ่นไหวใน Windows ภาพและเสยีงอาจเหลือ่มกนัเล็กนอ้ย
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 การปิดเสยีงเตอืน (น.324)
 การเตอืนการด์ (น.324)
 การตัง้ระยะเวลาแสดงภาพ (น.325)
 การตัง้เวลาปิดสวติซอ์ตัโนมัต ิ(น.325)
 การปรับความสวา่งจอ LCD (น.326)
 การสรา้งและการเลอืกโฟลเดอร ์(น.327)
 วธิกีารตัง้หมายเลขไฟลภ์าพ (น.329)
 การกําหนดขอ้มลูลขิสทิธิข์องภาพ (น.332)
 การหมนุภาพแนวตัง้โดยอตัโนมัต ิ(น.334)
 การปรับตัง้กลอ้งใหก้ลับสูค่า่เริม่ตน้ (น.335) 
 การป้องกนัไมใ่หจ้อ LCD ปิดเองโดยอตัโนมตั ิ(น.338)
 การทําความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมัต ิ(น.339)
 การผนวกขอ้มลูการลบภาพฝุ่ น (น.341)
 การทําความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตนเอง (น.343)
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คณุสามารถป้องกนัไมใ่หเ้สยีงเตอืนดังขณะจับโฟกสัระหวา่งการถา่ยภาพโดยใช ้
การตัง้เวลาและการใชง้านจอสมัผัส

ภายใตแ้ท็บ [53] เลอืก [เสยีงเตอืน] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0> เลอืก [ปิด] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>
สําหรับการปิดเสยีงเตอืนเฉพาะในการใชง้าน
จอสมัผัสเทา่นัน้ ใหเ้ลอืก [แตะ n]

การตัง้คา่นีจ้ะชว่ยป้องกนัการถา่ยภาพโดยทีไ่มม่กีารด์เสยีบอยูใ่นกลอ้ง

ภายใตแ้ท็บ [z1] เลอืก [ล ัน่ชตัเตอร์
ขณะไมม่กีารด์] จากนัน้กดปุ่ ม <0> 
เลอืก [ไมใ่ชง้าน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
หากคณุกดปุ่ มชตัเตอรโ์ดยทีไ่มม่กีารเสยีบ
การด์ในกลอ้ง “Card” จะแสดงขึน้ในชอ่ง
มองภาพและบนแผง LCD และคณุจะไม่
สามารถลั่นชตัเตอรไ์ด ้

คณุสมบตัทิ ีม่ปีระโยชน์

3 การปิดเสยีงเตอืน

3 การเตอืนการด์
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คณุสามารถเปลีย่นระยะเวลาการแสดงภาพบนจอ LCD ทันทหีลังจากทีถ่า่ย
ภาพได ้หากตัง้คา่เป็น [ปิด] ภาพจะไมแ่สดงขึน้ทันทหีลังจากการถา่ยภาพ 
หากตัง้คา่เป็น [แสดงภาพคา้งไว]้ การแสดงภาพจะแสดงอยูจ่นกวา่จะถงึเวลา 
[ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ
โปรดทราบวา่ในขณะทีแ่สดงภาพ หากคณุใชง้านการควบคมุกลอ้งใดๆ ก็ตาม 
เชน่ กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ เป็นตน้ การแสดงภาพจะสิน้สดุลง

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

เพือ่เป็นการประหยัดพลังงาน กลอ้งจะปิดลงโดยอตัโนมัตหิลังจากครบกําหนด
เวลาทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน เมือ่กลอ้งปิดลงเนือ่งจากปิดสวติซอ์ัตโนมตั ิคณุสามารถเปิด
กลอ้งขึน้มาอกีครัง้ไดด้ว้ยการกดปุ่ มชตัเตอร ์ฯลฯ
หากต ัง้คา่ไวเ้ป็น [ไมใ่ชง้าน] ใหปิ้ดกลอ้งหรอืกดปุ่ ม <B> เพือ่ปิดจอ 
LCD เพือ่ประหยดัพลงังานแบตเตอรี่
แมว้า่จะต ัง้คา่ [ไมใ่ชง้าน] จอ LCD จะคงปิดลงหลงัจากทีไ่มม่กีารใชง้าน
กลอ้งประมาณ 30 นาท ีหากตอ้งการเปิดจอ LCD อกีคร ัง้ ใหก้ดปุ่ ม <B>

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

3 การต ัง้ระยะเวลาแสดงภาพ

3 การต ัง้เวลาปิดสวติซอ์ตัโนมตั ิ

หากตัง้คา่เป็น [10 ว/ิ30 ว]ิ กลอ้งจะปิดลงหลังจากทีไ่มม่กีารใชง้านประมาณ 10 
วนิาท ีเมือ่กําลังตัง้คา่ฟังกช์ัน่ หรอืระหวา่งการถ่ายภาพแบบ Live View การถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว การเลน่ภาพ เป็นตน้ เวลาในการปิดสวติซอ์ตัโนมัตจิะเป็น 30 วนิาที
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คณุสามารถปรับความสวา่งจอ LCD เพือ่ใหด้จูอไดง้า่ยมากขึน้

ภายใตแ้ท็บ [52] เลอืก [ความสวา่งจอ 
LCD] จากนัน้กดปุ่ ม <0> กดปุ่ ม <Y> 
<Z> เพือ่ปรับความสวา่งบนหนา้จอการ
ปรับคา่ จากนัน้กดปุ่ ม<0>

ขณะตรวจสอบการเปิดรับแสงของภาพ ให ้
ปรับคา่ความสวา่งจอ LCD เป็น 4 เพือ่ป้องกัน
ไมใ่หแ้สงทีล่อ้มรอบสง่ผลกระทบตอ่ภาพ

3 การปรบัความสวา่งจอ LCD
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คณุสามารถสรา้งและเลอืกโฟลเดอรเ์พือ่บันทกึภาพทีถ่า่ยไดอ้ยา่งอสิระ
การดําเนนิการนีเ้ป็นตัวเลอืกเพิม่เตมิเนือ่งจากกลอ้งจะสรา้งโฟลเดอรห์นึง่ขึน้มา
โดยอตัโนมัตเิพือ่เก็บบันทกึภาพถา่ย

การสรา้งโฟลเดอร์

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

2 เลอืก [สรา้งโฟลเดอร]์
 เลอืก [สรา้งโฟลเดอร]์ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

3 สรา้งโฟลเดอรใ์หม่
 เลอืก [ตกลง] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 โฟลเดอรใ์หมท่ีม่หีมายเลขโฟลเดอร์
เพิม่ขึน้หนึง่ลําดับจะถกูสรา้งขึน้

3 การสรา้งและการเลอืกโฟลเดอร์
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การเลอืกโฟลเดอร์
 เมือ่หนา้จอเลอืกโฟลเดอรแ์สดงขึน้ 
เลอืกโฟลเดอรแ์ละกดปุ่ ม <0>

 โฟลเดอรท์ีจ่ะเก็บบันทกึภาพถา่ยได ้
ถกูเลอืก

 ภาพทีถ่า่ยตอ่ๆ ไปจะถกูบันทกึลงใน
โฟลเดอรท์ีเ่ลอืก

จํานวนภาพในโฟลเดอร์

ชือ่โฟลเดอร์

หมายเลขไฟลตํ์า่สดุ

หมายเลขไฟลส์งูสดุ

โฟลเดอร ์
ตัวอยา่งเชน่ “100CANON” ชือ่โฟลเดอรข์ึน้ตน้ดว้ยตัวเลขสามหลัก (หมายเลข
โฟลเดอร)์ ตอ่ดว้ยอกัขระตัวอกัษรหรอืตวัเลขหา้ตัว หนึง่โฟลเดอรส์ามารถเก็บได ้
9999 ภาพ (ไฟลห์มายเลข 0001 - 9999) เมือ่โฟลเดอรเ์ต็ม กลอ้งจะสรา้งโฟลเดอร์
ใหมท่ีม่หีมายเลขโฟลเดอรเ์พิม่ขึน้หนึง่ลําดบัโดยอัตโนมัต ิและหากมกีารรเีซ็ตเอง 
(น.331) เกดิขึน้ กลอ้งจะสรา้งโฟลเดอรใ์หมข่ึน้โดยอตัโนมัต ิสามารถตัง้หมายเลข
โฟลเดอรไ์ดจ้าก 100 ถงึ 999

การสรา้งโฟลเดอรด์ว้ยคอมพวิเตอร์
เมือ่เปิดการด์บนหนา้จอแลว้ ใหส้รา้งโฟลเดอรใ์หมช่ือ่ “DCIM” เปิดโฟลเดอร ์DCIM 
และสรา้งโฟลเดอรเ์ป็นจํานวนเทา่ทีต่อ้งการเพือ่บนัทกึและจัดระเบยีบภาพของคณุ 
ชือ่โฟลเดอรต์อ้งเป็นไปตามรปูแบบ “100ABC_D” ตัวเลขสามหลักแรกคอืหมายเลข
โฟลเดอรจ์าก 100 ถงึ 999 เสมอๆ อกัขระหา้ตวัสดุทา้ยสามารถเป็นการรวมกนัของ
ตัวอักษร A ถงึ Z แบบพมิพใ์หญแ่ละพมิพเ์ล็ก ตวัเลข และขดีลา่ง “_” ไมส่ามารถใช ้
ชอ่งวา่งได ้โปรดทราบดว้ยวา่ชือ่ของสองโฟลเดอรไ์มส่ามารถใชห้มายเลขโฟลเดอร์
สามหลักรว่มกนัได ้(เชน่ “100ABC_D” และ “100W_XYZ”) แมว้า่อกัขระหา้ตวัทา้ย
ในแตล่ะชือ่จะตา่งกนั
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ไฟลภ์าพจะถกูจัดหมายเลขจาก 0001 ถงึ 9999 ตามลําดับการถา่ยภาพ จากนัน้
บันทกึลงในโฟลเดอร ์คณุสามารถเปลีย่นแปลงวธิกํีาหนดหมายเลขไฟล์
หมายเลขไฟลจ์ะปรากฏบนคอมพวิเตอรข์องคณุในรปูแบบ: IMG_0001.JPG

ใน [หมายเลขไฟลภ์าพ] ภายใตแ้ท็บ [51] 
เลอืก [กาํหนดหมายเลข] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0> การตัง้คา่ทีส่ามารถใชไ้ดอ้ธบิายอยู่
ทางดา้นลา่งนี ้เลอืกตัวเลอืก จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

 [ตอ่เนือ่ง]: เมือ่คณุตอ้งการต ัง้หมายเลขไฟลภ์าพตามลําดบัตอ่ไป 
แมว้า่จะเปลีย่นการด์หรอืมกีารสรา้งโฟลเดอรใ์หม่
แมว้า่คณุจะเปลีย่นแผน่การด์หรอืสรา้งโฟลเดอรใ์หมแ่ลว้ก็ตาม หมายเลข
ไฟลจ์ะตอ่เนือ่งกนัตามลําดับไปจนถงึ 9999 ซึง่จะมปีระโยชนต์อ่การนําภาพ
ทีบ่ันทกึเป็นหมายเลขระหวา่ง 0001 ถงึ 9999 จากการด์หลากหลายแผน่
หรอืหลากหลายโฟลเดอรไ์ปเก็บรวมเป็นหนึง่โฟลเดอรใ์นคอมพวิเตอร์
หากการด์ทีเ่ปลีย่นหรอืโฟลเดอรท์ีม่อียูม่รีปูภาพทีบ่ันทกึไวก้อ่นหนา้แลว้ 
หมายเลขไฟลข์องภาพใหมอ่าจตอ่จากหมายเลขไฟลข์องภาพทีม่อียูใ่นการด์
หรอืในโฟลเดอร ์หากคณุตอ้งการใชห้มายเลขไฟลแ์บบตอ่เนือ่ง ขอแนะนํา
ใหค้ณุใชก้ารด์ทีฟ่อรแ์มตใหมท่กุครัง้

3 วธิกีารต ัง้หมายเลขไฟลภ์าพ

หมายเลขไฟลห์ลงัจาก
การเปลีย่นการด์

หมายเลขไฟลลํ์าดบัถัดไป

หมายเลขไฟลห์ลงัจาก
การสรา้งโฟลเดอร์

การด์-1การด์-1 การด์-2

0051 0052 0051 0052

100 101



คณุสมบตัทิีม่ปีระโยชน์

330

 [รเีซ็ตอตัโนมตั]ิ: เมือ่คณุตอ้งการเร ิม่หมายเลขไฟลภ์าพใหมจ่าก 
0001 ทกุคร ัง้ทีเ่ปลีย่นการด์หรอืมกีารสรา้งโฟลเดอรใ์หม่
เมือ่คณุเปลีย่นการด์หรอืสรา้งโฟลเดอร ์หมายเลขไฟลจ์ะเริม่ใหมจ่าก 0001 
สําหรับภาพใหมท่ีบ่ันทกึ ซึง่จะมปีระโยชนต์อ่การจัดระเบยีบภาพตามแผน่
การด์หรอืตามโฟลเดอร์
หากการด์ทีเ่ปลีย่นหรอืโฟลเดอรท์ีม่อียูม่รีปูภาพทีบ่ันทกึไวก้อ่นหนา้แลว้ 
หมายเลขไฟลข์องภาพใหมอ่าจตอ่จากหมายเลขไฟลข์องภาพทีม่อียูใ่นการด์
หรอืในโฟลเดอร ์หากคณุตอ้งการบันทกึภาพดว้ยหมายเลขไฟลท์ีเ่ริม่ตน้จาก 
0001 คณุควรใชก้ารด์ทีฟ่อรแ์มตใหมท่กุครัง้

หมายเลขไฟลห์ลงัจาก 
การเปลีย่นการด์

ลําดบัหมายเลขไฟล์
จะถกูรเีซ็ต

หมายเลขไฟลห์ลงัจาก 
การสรา้งโฟลเดอร์

การด์-1การด์-1 การด์-2

0051 0001 0051 0001

100 101
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 [ผูใ้ชร้เีซ็ตเอง]: เมือ่คณุตอ้งการรเีซ็ตหมายเลขไฟลภ์าพเป็น 0001 
หรอืเร ิม่หมายเลขไฟลภ์าพจาก 0001 ในโฟลเดอรใ์หม่

ใน [หมายเลขไฟลภ์าพ] ภายใตแ้ท็บ [51] 
เลอืก [ผูใ้ชร้เีซ็ตเอง] จากนัน้เลอืก [ตกลง] 
ในกลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยัน

เมือ่คณุรเีซต็หมายเลขไฟลด์ว้ยตนเอง กลอ้งจะสรา้งโฟลเดอรใ์หมข่ึน้มา
โดยอตัโนมัตแิละหมายเลขไฟลข์องภาพทีบ่ันทกึลงในโฟลเดอรด์ังกลา่วจะ
เริม่ตน้จาก 0001
นีจ่ะเป็นประโยชน ์อยา่งเชน่เมือ่คณุตอ้งการแยกใชโ้ฟลเดอรสํ์าหรับภาพที่
ถา่ยเมือ่วานและภาพทีถ่า่ยวนันี ้หลังจากทีผู่ใ้ชร้เีซ็ตเองแลว้ หมายเลขไฟล์
จะยอ้นกลับสูก่ารลําดับแบบตอ่เนือ่งหรอืรเีซ็ตอตัโนมัต ิ(จะไมม่กีารแสดง
กลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยันผูใ้ชร้เีซต็เอง)

หากหมายเลขไฟลใ์นโฟลเดอร ์999 มาถงึลําดบัที ่9999 กลอ้งจะไมส่ามารถถา่ย
ภาพตอ่ไปไดแ้มว้า่การด์ยงัมหีน่วยความจําสําหรบัจัดเก็บเหลอือยู ่จอ LCD จะแสดง
ขอ้ความแจง้วา่คณุตอ้งเปลีย่นแผ่นการด์ ใหเ้ปลีย่นแผน่การด์ใหม่

สําหรับภาพแบบ JPEG และ RAW ชือ่ไฟลจ์ะขึน้ตน้ดว้ย “IMG_” ชือ่ไฟลภ์าพเคลือ่นไหว
จะขึน้ตน้ดว้ย “MVI_” นามสกลุไฟลจ์ะเป็น “.JPG” สําหรับภาพ JPEG “.CR2” สําหรับ
ภาพ RAW และ “.MOV” หรอื “.MP4” สําหรับภาพเคลือ่นไหว
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เมือ่คณุตัง้คา่ขอ้มลูลขิสทิธิ ์ขอ้มลูดังกลา่วจะผนวกลงในภาพเป็นขอ้มลู Exif

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

2 เลอืกรายการทีต่อ้งการต ัง้คา่
 เลอืก [ป้อนชือ่ผูส้รา้งสรรค]์ หรอื 

[ป้อนรายละเอยีดลขิสทิธิ]์ จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

3 ป้อนขอ้ความ
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลือ่น n และเลอืกอกัขระทีต่อ้งการ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0> เพือ่ป้อนอักขระ

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

 ในการยกเลกิการใสข่อ้ความ ใหก้ดปุ่ ม 
<B> จากนัน้เลอืก [ตกลง]

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

 ขอ้มลูถกูบันทกึ

3 การกาํหนดขอ้มลูลขิสทิธิข์องภาพN

แผงอกัขระ

โหมดการป้อนขอ้มลู
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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.488)
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ภาพทีถ่า่ยในแนวตัง้จะถกูหมนุใหอ้ยูใ่นทศิทางทีเ่หมาะสม
กบัการดโูดยอตัโนมตั ิเพือ่ไมใ่หแ้สดงเป็นแนวนอนเมือ่ดู
บนจอ LCD ของกลอ้งหรอืดบูนจอคอมพวิเตอร ์คณุสามารถ
เปลีย่นการตัง้คา่ของคณุสมบตันิีไ้ด ้

ภายใตแ้ท็บ [51] เลอืก [หมนุภาพ
อตัโนมตั]ิ จากนัน้กดปุ่ ม <0> การตัง้คา่
ทีส่ามารถใชไ้ดอ้ธบิายอยูท่างดา้นลา่งนี ้
เลอืกตัวเลอืก จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 [เปิดzD] : ภาพแนวตัง้จะหมนุอัตโนมัตขิณะเลน่ภาพทัง้บนจอ LCD 
ของกลอ้งและบนหนา้จอคอมพวิเตอร์

 [เปิดD] : ภาพแนวตัง้จะหมนุอัตโนมัตเิฉพาะบนหนา้จอคอมพวิเตอร์
 [ปิด] : ภาพแนวตัง้จะไมห่มนุอัตโนมัติ

 ภาพแนวต ัง้ไมห่มนุในระหวา่งการแสดงภาพทีเ่พิง่ถา่ยเสร็จ
กดปุ่ ม <x> และการเลน่ภาพจะแสดงภาพทีห่มนุแลว้

 [เปิดzD] ถกูต ัง้คา่ไว ้แตภ่าพกลบัไมห่มนุขณะเลน่
การหมนุภาพอตัโนมัตจิะไมทํ่างานกบัภาพแนวตัง้หากตัง้คา่ [หมนุภาพ
อตัโนมตั]ิ เป็น [ปิด] หากถา่ยภาพแนวตัง้ขณะทีห่ันกลอ้งขึน้หรอืลง ภาพที่
ถา่ยอาจไมห่มนุอตัโนมตัเิมือ่เลน่ ในกรณีนี ้ควรด ู“การหมนุภาพ” ในหนา้ 352

 บนจอ LCD ของกลอ้ง ฉนัตอ้งการหมนุภาพทีถ่า่ยขณะต ัง้คา่ 
[เปิดD] ไว้
ตัง้คา่ [เปิดzD] จากนัน้เลน่ดภูาพ ภาพจะถกูหมนุ

 ภาพแนวต ัง้ไมห่มนุเมือ่แสดงบนหนา้จอคอมพวิเตอร์
ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชไ้มส่ามารถใชก้ับการหมนุภาพได ้ใชซ้อฟตแ์วร ์EOS แทน

3 การหมนุภาพแนวต ัง้โดยอตัโนมตั ิ

คาํถามทีพ่บบอ่ย
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การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพและการตัง้คา่เมนูของกลอ้งสามารถเปลีย่นกลับเป็น
คา่เริม่ตน้ได ้ตัวเลอืกนีใ้ชไ้ดใ้นโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค์

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

2 เลอืก [ลบการต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมด]
 เลอืก [ลบการต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมด] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 เลอืก [ตกลง]
 เลอืก [ตกลง] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 การตัง้คา่ [ลบการต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมด] 
จะรเีซต็กลอ้งกลับสูก่ารตัง้คา่เริม่ตน้ดัง
ทีแ่สดงในหนา้ 336-337

 การลบการต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมด
หลังจากขัน้ตอนดา้นบน ใหเ้ลอืก [ลบการต ัง้คา่ระบบสว่นตวั(C.Fn)
ท ัง้หมด] ใน [54: ลบการต ัง้คา่] เพือ่ลบการตัง้คา่ระบบสว่นตัวทัง้หมด 
(น.400)

3 การปรบัต ัง้กลอ้งใหก้ลบัสูค่า่เร ิม่ตน้N

คาํถามทีพ่บบอ่ย

แมว้า่คณุจะลบการตัง้คา่ระบบสว่นตวัทัง้หมด การตัง้คา่สําหรับ [14: ต ัง้การควบคมุ
ดว้ยตนเอง] ภายใต ้[54: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)] จะไมถ่กูเปลีย่นแปลง
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การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ในการถา่ยภาพ การต ัง้คา่การบนัทกึภาพ
โหมด <8> q (ภาพกลุม่บคุคล) คณุภาพของภาพ 73

โหมด <v> G (ภาพหยาบ ขาว/ดํา) อตัราสว่นภาพ 3 : 2

การโฟกสัอตัโนมตั ิ AF ครัง้เดยีว รปูแบบภาพ อตัโนมตัิ

โหมดเลอืกพืน้ที ่AF เลอืก AF อตัโนมัติ ปรบัแสงเหมาะสม
อตัโนมตั ิ มาตรฐาน

โหมดขบัเคลือ่น u (ถา่ยภาพเดีย่ว)

โหมดวดัแสง q (วดัแสงประเมนิทัง้ภาพ) แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส์

zความไวแสง ISO AUTO (อัตโนมัต)ิ แกไ้ขระดบัแสง
ขอบภาพ ใชง้าน

zISO อตัโนมตั ิ สงูสดุ 6400

ชดเชยแสง/AEB ยกเลกิ แกไ้ขสคีลาดเคลือ่น ใชง้าน

ชดเชยระดบัแสงแฟลช ยกเลกิ แกไ้ขความคลาดสว่น ไมใ่ชง้าน

เปิด/ปิด ลดตาแดง ปิด แกไ้ขการเลีย้วเบน ใชง้าน

ต ัง้ชว่งเวลาถา่ย ไมใ่ชง้าน MF อเิล็กทรอนกิส์
สําหรบัเลนส์

ใชง้านไมไ่ด ้
หลังปรบั AF ต ัง้เวลาคา้งชตัเตอร์ ไมใ่ชง้าน

ถา่ยลดแสงวบูวาบ ไมใ่ชง้าน
สมดลุแสงขาว Q อตัโนมตั:ิ 

ตามบรรยากาศการแสดงชอ่งมองภาพ

ระดบัอเิล็กทรอนกิส์ ซอ่น สมดลุแสงขาวกําหนดเอง ยกเลกิ

การแสดงตาราง ซอ่น ปรบัเลือ่นสมดลุแสงขาว ยกเลกิ

การตรวจจบัแสงวบูวาบ แสดง ถา่ยภาพครอ่มสมดลุ
แสงขาว ยกเลกิ

ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั ไมเ่ปลีย่นแปลง

ควบคมุแฟลช พกิดัสี sRGB

สอ่งแสงไฟแฟลช ใชง้าน ลดจดุรบกวนจาก
การเปิดชตัเตอรน์าน ปิด

วดัแสงแฟลช E-TTL II วัดแสงแฟลชประเมนิทัง้ภาพ

ความเร็วซงิคแ์ฟลช
ในโหมด Av อตัโนมัติ ลดจดุรบกวนจาก

ความไวแสง ISO สงู มาตรฐาน

หมายเลขไฟลภ์าพ ตอ่เนือ่ง

การต ัง้คา่ระดบัการแสดงผล ทาํงานอตัโนมตั ิ ใชง้าน

หนา้จอถา่ยภาพ มาตรฐาน เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น ลบออก

การแสดงเมนู มาตรฐาน

แนะนําโหมด ใชง้าน

แนะนําคณุสมบตั ิ ใชง้าน
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การต ัง้คา่กลอ้ง การต ัง้คา่การถา่ยภาพแบบ Live View
ปิดสวติซอ์ตัโนมตั ิ 10 ว/ิ30 วิ ถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW ใชง้าน
เสยีงเตอืน เปิด วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ u+การตดิตาม

ล ัน่ชตัเตอรข์ณะไมม่ี
การด์ ใชง้าน

การโฟกสัอตัโนมตั ิ X

ชตัเตอรแ์บบแตะ ปิด
ระยะเวลาแสดงภาพ 2 วนิาที ระยะเวลาวดัแสง 8 วนิาที
แสดงจดุ AF ไมใ่ชง้าน แสดงตาราง ไมแ่สดง
ฮสิโตแกรม ความสวา่ง ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์ ไมใ่ชง้าน
ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6 e (10 ภาพ) การต ัง้คา่การถา่ยภาพเคลือ่นไหว
หมนุภาพอตัโนมตั ิ เปิดzD โหมด <v> l (ความฝัน)
ความสวา่งจอ LCD วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ u+การตดิตาม
ปิดจอ LCD อตัโนมตั ิ ใชง้าน Servo AF ภาพเคลือ่นไหว ใชง้าน
วนัที/่เวลา/โซน ไมเ่ปลีย่นแปลง

ขนาดการบนัทกึภาพ
เคลือ่นไหว

NTSC:
L6 (มาตรฐาน)
PAL:
L5 (มาตรฐาน)

ภาษา ไมเ่ปลีย่นแปลง
ระบบวดิโีอ ไมเ่ปลีย่นแปลง
แบบสมัผสั มาตรฐาน

เลอืกการแสดงผล
โดยปุ่ ม z เลอืกทกุรายการ

ซูมดจิติอล ไมใ่ชง้าน
kความไวแสง ISO AUTO (อตัโนมัต)ิ

ล็อคหลายหนา้ที่ 5 (ปุ่ มหมนุควบคมุ
ทันใจ) เทา่นัน้

kISO อตัโนมตั ิ สงูสดุ 12800
บนัทกึเสยีง อตัโนมัติ

ขอ้มลูลขิสทิธิ์ ไมเ่ปลีย่นแปลง ลดเสยีงลม อตัโนมัติ
ควบคมุผา่น HDMI ไมใ่ชง้าน ลดระดบัเสยีง ไมใ่ชง้าน
การสง่ Eye-Fi ปิด แสดงตาราง ไมแ่สดง
กําหนดคา่: MY MENU ไมเ่ปลีย่นแปลง หนา้ทีปุ่่ ม V a/-
การแสดงเมนู แสดงแบบปกติ ถา่ย video snapshot ไมใ่ชง้าน
ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย วดีโีอไทมแ์ลปส์ ไมใ่ชง้าน

Wi-Fi ไมใ่ชง้าน ถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล ไมใ่ชง้าน
ฟงักช์ ัน่ Bluetooth ไมใ่ชง้าน ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหว ไมใ่ชง้าน

ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์ ไมใ่ชง้าน

 สําหรับวธิกีารลบการตัง้คา่ระบบสว่นตัวทัง้หมด โปรดดหูนา้ 400
 สําหรับการตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย โปรดดคููม่อืการใชง้านฟังกช์ัน่ Wi-Fi 

(การสือ่สารแบบไรส้าย)
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คณุสามารถป้องกนัไมใ่หเ้ซนเซอรปิ์ดหนา้จอทํางานเพือ่ปิดจอ LCD ในขณะที่
ตาของคณุเขา้ใกลช้อ่งมองภาพ

ภายใตแ้ท็บ [52] เลอืก [ปิดจอLCD 
อตัโนมตั]ิ จากนัน้กดปุ่ ม <0> เลอืก 
[ไมใ่ชง้าน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 การปิดใชง้านระบบปิดจอ LCD อตัโนมตั ิ

หากชอ่งมองปรับมมุ C (แยกจําหน่าย) ตดิอยูก่บัชอ่งมองภาพ ใหตั้ง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน]
หากตัง้คา่ [ใชง้าน] ไว ้จอ LCD จะยงัคงปิดลง
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ทกุครัง้ทีค่ณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<1> หรอื <2> ตัวทํา
ความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตวัเองจะทํางานเพือ่สะบัดเอาฝุ่ นทีต่ดิอยูด่า้นหนา้
เซนเซอรอ์อก โดยปกตแิลว้ คณุไมจํ่าเป็นตอ้งสนใจการทํางานนี ้อยา่งไรก็ตาม 
คณุสามารถดําเนนิการทําความสะอาดเซนเซอรห์รอืปิดใชง้านฟังกช์ัน่นีไ้ดด้ัง
ตอ่ไปนี้

1 เลอืก [ทาํความสะอาดเซนเซอร]์
 ภายใตแ้ท็บ [54] เลอืก [ทาํความสะอาด
เซนเซอร]์ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ทาํความสะอาดเดีย๋วนีf้]
 เลอืก [ทําความสะอาดเดีย๋วนีf้] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เลอืก [ตกลง] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 หนา้จอจะแสดงใหเ้ห็นวา่กําลงัทําความ
สะอาดเซนเซอร ์(อาจไดย้นิเสยีงเบาๆ) 
ถงึแมจ้ะมเีสยีงกลไกของชตัเตอรด์งัขึน้
ขณะทําความสะอาด แตจ่ะไมม่กีารถา่ย
ภาพแตอ่ยา่งใด

f การทาํความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมตั ิ

การเปิดใชก้ารทาํความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตนเอง

เมือ่ตัง้คา่ลดจดุรบกวนถ่ายหลายภาพ จะไมส่ามารถเลอืก [ทาํความสะอาด
เดีย๋วนีf้] ได ้

 เพือ่ผลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุ ใหทํ้าการทําความสะอาดเซนเซอรโ์ดยวางกลอ้งใหต้รง
และนิง่บนโต๊ะหรอืพืน้ผวิเรยีบ

 ถงึแมว้า่คณุจะทําความสะอาดเซนเซอรซ์ํ้าอกีครัง้ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะไมแ่ตกตา่ง
มากนัก หลังจากการทําความสะอาดเซนเซอรส์ ิน้สดุลงแลว้ ตัวเลอืก [ทาํความ
สะอาดเดีย๋วนีf้] จะใชง้านไมไ่ดช้ัว่คราว

 จดุแสงอาจปรากฏขึน้บนภาพหากเซนเซอรไ์ดร้ับผลกระทบจากรังสคีอสมกิ 
เป็นตน้ การเลอืก [ทาํความสะอาดเดีย๋วนีf้] อาจทําใหล้กัษณะทีป่รากฏ
ลดลงได ้(น.466)



f การทําความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมตัิ
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 ในขัน้ตอนที ่2 ใหเ้ลอืก [ทํางานอตัโนมตัfิ] และตัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน]
 ไมม่กีารทําความสะอาดเซนเซอรอ์กีเมือ่คณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่

<1> หรอื <2>

การปิดใชก้ารทาํความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมตั ิ
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โดยปกตแิลว้ ตัวทําความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตัวเองจะกําจัดผงฝุ่ นสว่นใหญ่
ทีอ่าจเห็นไดจ้ากภาพทีถ่า่ยออกมา อยา่งไรก็ตาม หากยังมผีงฝุ่ นหลงเหลอือยู ่
คณุสามารถผนวกขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นเขา้กบัภาพเพือ่ลบจดุผงฝุ่ นในภายหลังได ้
ซอฟตแ์วร ์Digital Photo Professional (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.488) จะใชข้อ้มลู
การลบภาพฝุ่ นเพือ่ลบจดุผงฝุ่ นโดยอตัโนมตัิ

 เตรยีมวตัถทุีเ่ป็นของแข็งสขีาว เชน่ แผน่กระดาษ
 ปรับทางยาวโฟกสัของเลนสเ์ป็น 50 มม. หรอืไกลกวา่นัน้
 ปรับสวติซโ์หมดโฟกสัของเลนสเ์ป็น <MF> และปรับโฟกสัเป็นระยะอนันต ์

(u) หากเลนสไ์มม่สีเกลแสดงระยะโฟกสั ใหห้มนุหนา้กลอ้งกลับเขา้หา
ตัวคณุและหมนุวงแหวนโฟกสัตามเข็มนาฬกิาจนสดุ

1 เลอืก [เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น]
 ภายใตแ้ท็บ [z4] เลอืก [เก็บขอ้มลู
ลบภาพฝุ่ น] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ตกลง]
 เมือ่คณุเลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> 
การทําความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมตัิ
จะทํางาน จากนัน้จะมขีอ้ความจะปรากฏขึน้ 
ถงึแมจ้ะมเีสยีงกลไกของชตัเตอรด์ังขึน้
ขณะทําความสะอาด แตจ่ะไมม่กีารถา่ย
ภาพแตอ่ยา่งใด

3 การผนวกขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นN

การเตรยีมพรอ้ม

การรบัขอ้มลูการลบภาพฝุ่ น



3 การผนวกขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นN
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3 ถา่ยภาพวตัถทุ ีเ่ป็นของแข็งสขีาว
 ทีร่ะยะหา่ง 20 ซม. - 30 ซม. (0.7 ฟตุ - 

1.0 ฟตุ) ใหช้อ่งมองภาพเห็นแตว่ัตถทุี่
เป็นของแข็งสขีาวไมม่ลีาย จากนัน้จงึ
ถา่ยภาพ

 ภาพจะถ่ายในโหมด AE แบบระบคุา่รรัูบแสง
ทีค่า่รรัูบแสง f/22

 เนือ่งจากกลอ้งจะไมบ่ันทกึภาพดังกลา่ว 
จงึสามารถเก็บขอ้มลูไดแ้มก้ลอ้งจะไม่
เสยีบการด์

 เมือ่ถา่ยภาพเสร็จ กลอ้งจะเริม่เก็บขอ้มลู
การลบภาพฝุ่ น เมือ่รับขอ้มลูการลบภาพ
ฝุ่ นเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ขอ้ความจะปรากฏขึน้
เลอืก [ตกลง] และเมนูจะปรากฏอกีครัง้

 หากกลอ้งไมไ่ดรั้บขอ้มลูอยา่งสมบรูณ์ 
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึน้ 
ทําตามขัน้ตอน “การเตรยีมพรอ้ม” ในหนา้
กอ่นหนา้นี ้แลว้กด [ตกลง] ถา่ยภาพ
อกีครัง้

หลังจากรับขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นเสร็จแลว้ กลอ้งจะผนวกขอ้มลูดังกลา่วกบัภาพ 
JPEG และ RAW ทีถ่า่ยหลังจากนัน้ กอ่นถา่ยภาพสําคัญ ขอแนะนําใหค้ณุ
อัพเดทขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นดว้ยการรับขอ้มลูใหมอ่กีครัง้
สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัการใชซ้อฟตแ์วร ์Digital Photo Professional 
(ซอฟตแ์วร ์EOS) เพือ่ลบจดุผงฝุ่ นโดยอตัโนมัต ิโปรดดคููม่อืการใชง้าน Digital 
Photo Professional
ขอ้มลูการลบภาพฝุ่ นทีผ่นวกเขา้กับภาพจะมขีนาดเล็กมากจนแทบไมส่ง่ผลใดๆ 
ตอ่ขนาดภาพ

เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใชว้ตัถทุีเ่ป็นของแข็งสขีาว เชน่ กระดาษสขีาวแผ่นใหม่
หากวัตถดุังกลา่วมลีวดลายหรอืการออกแบบใดตดิอยู ่อาจสง่ผลใหก้ลอ้งตรวจพบวา่
เป็นขอ้มลูภาพฝุ่ นและจะมผีลตอ่ความแมน่ยําของการลบภาพฝุ่ นดว้ยซอฟตแ์วร ์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]
 เลอืก [ทําความสะอาดดว้ยตนเอง] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 เลอืก [ตกลง]
 เลอืก [ตกลง] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 สกัครู ่กระจกสะทอ้นภาพจะล็อคและ
ชตัเตอรจ์ะเปิดออก

 “CLn” จะกะพรบิบนแผง LCD

4 ทาํความสะอาดเซนเซอร์

5 สิน้สดุการทาํความสะอาด
 ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>

3 การทาํความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตนเองN

หากคณุใชแ้บตเตอรี ่โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีด่ังกลา่วชารจ์จนเต็มแลว้

แนะนําใหใ้ชอ้ปุกรณ์เสรมิสําหรบัปลั๊กไฟภายในบา้น (แยกจําหน่าย, น.422)



3 การทําความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยตนเองN
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 เมือ่ตัง้คา่ลดจุดรบกวนถา่ยหลายภาพ จะไมส่ามารถเลอืก [ทาํความสะอาด
ดว้ยตนเอง] ได ้

 ขณะทาํความสะอาดเซนเซอร ์หา้มทาํสิง่ตอ่ไปนี ้หากแหลง่พลงังานถกูตดั 
ชตัเตอรจ์ะดบั และอาจสง่ผลใหม้า่นชตัเตอรแ์ละเซนเซอรภ์าพเสยีหายได้
• ปรบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
• ถอดหรอืใสแ่บตเตอรี่

 พืน้ผวิของเซนเซอรภ์าพละเอยีดออ่นมาก ใหทํ้าความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยความ
ระมัดระวัง

 ใชเ้ครือ่งเป่าลมชนดิไมต่ดิแปรง เนื่องจากแปรงอาจขดูขดีเซนเซอรไ์ด ้
 อยา่สอดปลายเครือ่งเป่าเขา้ไปในกลอ้งลกึกวา่เมาทใ์สเ่ลนส ์หากแหลง่พลังงาน
ถกูตัด ชตัเตอรจ์ะดับ และอาจสง่ผลใหม้า่นชตัเตอรห์รอืกระจกสะทอ้นภาพ
เสยีหายได ้

 อยา่ทําความสะอาดเซนเซอรด์ว้ยอากาศทีม่คีวามดันหรอืกา๊ซ อากาศทีม่คีวามดนั
อาจสรา้งความเสยีหายตอ่เซนเซอร ์และกา๊ซฉีดพ่นอาจแข็งตดิอยูบ่นเซนเซอร์
และทําใหเ้ป็นรอยขดีขว่นได ้

 หากพลังงานแบตเตอรีเ่หลอืตํา่ในขณะทีกํ่าลังทําความสะอาดเซนเซอร ์เสยีงเตอืน
จะดงัเตอืน ใหห้ยดุทําความสะอาดเซนเซอร์

 หากมรีอยเป้ือนทีไ่มส่ามารถทําความสะอาดดว้ยเครือ่งเป่าลม แนะนําใหส้ง่ทํา
ความสะอาดกบัศนูยบ์รกิารของแคนนอน
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10
การเลน่ภาพ

บทนีจ้ะอธบิายการใชง้านขัน้สงูของวธิกีารเลน่ภาพทีอ่ธบิายไว ้
ในบทที ่2 “การถา่ยภาพขัน้พืน้ฐานและการเลน่ภาพ” วธิกีาร
เลน่ภาพและลบภาพทีถ่า่ย (ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหว) วธิี
การดภูาพบนหนา้จอโทรทัศน ์รวมทัง้ฟังกช์ัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเลน่ภาพอืน่ๆ

ภาพทีถ่า่ยและบนัทกึจากอปุกรณ์อืน่
ภาพทีถ่า่ยจากกลอ้งตวัอืน่ ภาพทีถู่กปรับแตง่ดว้ยคอมพวิเตอร ์หรอืภาพทีม่ี
การเปลีย่นชือ่ไฟลอ์าจไมส่ามารถแสดงไดอ้ยา่งเหมาะสมในกลอ้งตัวนี้



346

คน้หาภาพไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยการแสดงภาพแบบดัชนเีป็น 4, 9, 36 หรอื 100 
ภาพบนหนา้จอเดยีว

1 เลน่ดภูาพ
 เมือ่คณุกดปุ่ ม <x> ภาพสดุทา้ยทีถ่า่ย
จะแสดงขึน้

2 เขา้สูก่ารแสดงภาพแบบดชันี
 กดปุ่ ม <I>
 การแสดงภาพแบบดัชน ี4 ภาพจะปรากฏ
ขึน้ ภาพทีเ่ลอืกจะเนน้ใหเ้ห็นดว้ยกรอบ
สสีม้

 การกดปุ่ ม <I> จะเปลีย่นการแสดง
ภาพเป็นดงัตอ่ไปนี:้ 9 ภาพ 9 36 ภาพ 9 
100 ภาพ

 การกดปุ่ ม <u> จะเปลีย่นการแสดงภาพ
เป็นดังตอ่ไปนี:้ 100 ภาพ 9 36 ภาพ 9 
9 ภาพ 9 4 ภาพ 9 1 ภาพ

3 เลอืกภาพ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลือ่นกรอบสสีม้และ
เลอืกภาพ คณุสามารถกดปุ่ ม <W> <X>
หรอื <Y> <Z> เพือ่เลอืกภาพได ้

 หมนุปุ่ ม <6> เพือ่แสดงภาพบนหนา้จอ
ถัดไปหรอืหนา้จอกอ่นหนา้

 กดปุ่ ม <0> ในขณะแสดงภาพแบบดัชน ี
เพือ่แสดงภาพทีเ่ลอืกเพยีงภาพเดยีว

x การคน้หาภาพอยา่งรวดเร็ว

H การแสดงภาพหลายภาพบนหนา้จอเดยีว (แสดงภาพแบบดชัน)ี
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x การคน้หาภาพอยา่งรวดเร็ว

ในการแสดงภาพทลีะภาพ คณุสามารถหมนุปุ่ ม <6> เพือ่ขา้มภาพไปขา้งหนา้
หรอืกลับหลังโดยขึน้อยูก่บัวธิขีา้มทีค่ณุตัง้คา่ไว ้

1 เลอืก [ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6]
 ภายใตแ้ท็บ [x2] เลอืก [ขา้มภาพ
ดว้ยปุ่ ม 6] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืกวธิขีา้ม
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกวธิขีา้ม จากนัน้
กดปุ่ ม <0>
d: แสดงภาพทลีะภาพ
e: ขา้ม 10 ภาพ
r: ขา้มภาพตามจํานวนทีก่าํหนด
g: แสดงตามวนัที่
h: แสดงตามโฟลเดอร์
i: แสดงเฉพาะภาพเคลือ่นไหว
j: แสดงเฉพาะภาพนิง่
s: แสดงเฉพาะภาพทีล็่อคไว้
k: แสดงตามคะแนนภาพ (น.353)

หมนุปุ่ ม <6> เพือ่เลอืก

I การขา้มภาพ (แสดงภาพแบบขา้ม)

 เมือ่ใช ้[ขา้มภาพตามจํานวนทีกํ่าหนด] คณุสามารถหมนุปุ่ ม <6> เพือ่เลอืก
จํานวนภาพทีค่ณุตอ้งการขา้ม (1 ถงึ 100)

 ในการคน้หาภาพตามวนัทีถ่า่ย ใหเ้ลอืก [วนัที]่
 ในการคน้หาภาพตามโฟลเดอร ์ใหเ้ลอืก [โฟลเดอร]์
 หากการด์มทีัง้ภาพเคลือ่นไหวและภาพนิง่ ใหเ้ลอืก [ภาพเคลือ่นไหว] หรอื 

[ภาพนิง่] เพือ่แสดงอยา่งใดอยา่งหนึง่
 หากไมม่ภีาพทีต่รงกบั [คะแนน] ทีเ่ลอืก คณุไมส่ามารถเลอืกดภูาพดว้ยปุ่ ม <6>



x การคน้หาภาพอยา่งรวดเร็ว
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3 เลอืกดโูดยการขา้ม
 กดปุ่ ม <x> เพือ่เลน่ดภูาพ
 ในการแสดงภาพทลีะภาพ ใหห้มนุปุ่ ม 

<6>
 คณุสามารถเลอืกดภูาพดว้ยวธิกีารทีต่ัง้คา่

ตําแหน่งการเลน่ภาพ

วธิขีา้ม
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คณุสามารถขยายดภูาพบนจอ LCD ไดป้ระมาณ 1.5 เทา่จนถงึ 10 เทา่

1 ขยายภาพ
 กดปุ่ ม <u> ในระหวา่งการเลน่ภาพ
 ภาพจะขยายใหญข่ึน้
 หากคณุกดปุ่ ม <u> คา้งไว ้จะขยายภาพ
จนกระทั่งถงึกําลังขยายสงูสดุ

 กดปุ่ ม <I> เพือ่ลดกําลังขยาย 
หากคณุกดปุ่ มคา้งไว ้จะลดการขยายภาพ
ลงเป็นการแสดงภาพทลีะภาพ

2 เลือ่นดสูว่นตา่งๆ ของภาพ
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลือ่นภาพขยายไปในทศิทางทีต่อ้งการ

 กดปุ่ ม <x> เพือ่ออกจากการดภูาพแบบ
ขยาย และกลับสูก่ารแสดงภาพทลีะภาพ

u/y การขยายภาพ

ตําแหน่งของภาพบรเิวณทีถ่กูขยาย

 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่ดภูาพอืน่ในขณะทีย่งัคงการดภูาพแบบขยาย
 ไมส่ามารถขยายภาพเคลือ่นไหวได ้
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จอ LCD คอืแผงทีม่คีวามไวตอ่การสมัผัสซึง่คณุสามารถสมัผสัดว้ยนิว้มอืของคณุ
เพือ่ทําการเลน่ในลักษณะตา่งๆ ข ัน้ตอนแรก กดปุ่ ม <x> เพือ่เลน่ภาพ

สไลดด์ว้ยนิว้เดยีว
 ในการแสดงภาพทลีะภาพ สมัผัสจอ LCD 
ดว้ยนิว้เดยีว คณุสามารถเลอืกดภูาพ
ถัดไปหรอืภาพกอ่นหนา้ดว้ยการสไลด์
นิว้ไปทางซา้ยและขวา
สไลดไ์ปทางซา้ยเพือ่ดภูาพถัดไป 
(ใหมก่วา่) หรอืสไลดไ์ปทางขวาเพือ่ดู
ภาพกอ่นหนา้ (เกา่กวา่)

 ดว้ยการแสดงภาพแบบดัชน ีใหแ้ตะจอ 
LCD ดว้ยนิว้เดยีวเชน่กนั คณุสามารถ
เลอืกดหูนา้จอถัดไปหรอืหนา้จอกอ่นหนา้
ดว้ยการสไลดน์ิว้ขึน้หรอืลง
สไลดข์ึน้เพือ่ดภูาพถัดไป (ใหมก่วา่) หรอื
สไลดล์งเพือ่ดภูาพกอ่นหนา้ (เกา่กวา่)
เมือ่คณุเลอืกภาพ กรอบสสีม้จะปรากฏขึน้ 
แตะทีภ่าพอกีครัง้เพือ่แสดงภาพเป็นภาพ
เดีย่ว

สไลดด์ว้ยสองนิว้
สมัผัสจอ LCD ดว้ยสองนิว้ เมือ่คณุสไลดส์องนิว้
ไปทางซา้ยหรอืขวา คณุสามารถขา้มภาพดว้ย
วธิกีารทีต่ัง้คา่ไวใ้น [ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6] 
ภายใตแ้ท็บ [x2]

d การเลน่ภาพโดยใชห้นา้จอสมัผสั

การเลอืกดภูาพ

การขา้มภาพ (แสดงภาพแบบขา้ม)

การทํางานแบบสมัผัสหนา้จอ LCD ของกลอ้ง ยังสามารถทําไดร้ะหวา่งการเลน่ภาพใน
เครือ่งรับโทรทัศน์ทีเ่ชือ่มตอ่เขา้กบักลอ้งของคณุไดอ้กีดว้ย (น.369)
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d การเลน่ภาพโดยใชห้นา้จอสมัผัส

จบีนิว้สองนิว้
สมัผัสจอดว้ยนิว้สองนิว้ทีก่างแยกออกจากกัน 
แลว้จบีนิว้ของคณุเขา้หากนับนหนา้จอ
 แตล่ะครัง้ทีค่ณุจบีนิว้ ภาพเดีย่วทีแ่สดงอยู่
จะเปลีย่นเป็นการแสดงภาพแบบดัชนี

 เมือ่คณุเลอืกภาพ กรอบสสีม้จะปรากฏขึน้ 
แตะทีภ่าพอกีครัง้เพือ่แสดงภาพเป็นภาพ
เดีย่ว

ถา่งนิว้สองนิว้ออกจากกนั
สมัผัสจอดว้ยนิว้สองนิว้ตดิกนั จากนัน้ถา่งนิว้
ของคณุออกจากกนับนหนา้จอ
 ขณะทีค่ณุถา่งนิว้ออกจากกนั ภาพจะถกู
ขยายขึน้

 ภาพสามารถขยายขึน้ไดถ้งึประมาณ 10x

แตะสองคร ัง้
 เมือ่ใชน้ิว้ของคณุแตะสองครัง้บนภาพ 
พกิเซลของภาพทีบ่ันทกึจะแสดงขึน้
ประมาณ 100% ทีก่ ึง่กลางรอบจดุทีค่ณุ
แตะ

 หากตอ้งการกลับสูก่ารแสดงภาพทลีะภาพ 
ใหแ้ตะสองครัง้บนภาพอกีครัง้

การลดภาพ (แสดงภาพแบบดชัน)ี

การขยายภาพ

ขณะทีใ่ชก้ารแสดงภาพแบบดชันี คณุไมส่ามารถขยายภาพไดโ้ดยการแตะสองครัง้

 คณุสามารถเลือ่นภาพไปรอบๆ ไดโ้ดยการลากนิว้มอื
 หากตอ้งการลดขนาดภาพ ใหค้ณุจบีนิว้เขา้หากนับนหนา้จอ
 คณุสามารถกลบัสูก่ารแสดงภาพทลีะภาพไดโ้ดยการแตะที ่[2]
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คณุสามารถหมนุภาพทีแ่สดงไปยังทศิทางทีต่อ้งการได ้

1 เลอืก [หมนุภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [x1] เลอืก [หมนุภาพ] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืกภาพ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพถา่ยที่
ตอ้งการหมนุ

 คณุยังสามารถเลอืกรปูภาพในการแสดง
ภาพแบบดัชนไีด ้(น.346)

3 หมนุภาพ
 แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <0> ภาพจะหมนุ
ตามเข็มนาฬกิาดงันี:้ 90° 9 270° 9 0°

 ในการหมนุภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอนที ่2 
และ 3

 ในการออกและกลับสูเ่มนู ใหก้ดปุ่ ม 
<M>

b การหมนุภาพ

 หากคณุตัง้คา่ [51: หมนุภาพอตัโนมตั]ิ เป็น [เปิดzD] (น.334) กอ่นถา่ย
ภาพแนวตัง้ คณุไมจํ่าเป็นตอ้งหมนุภาพตามขัน้ตอนขา้งตน้

 หากภาพทีห่มนุไมแ่สดงในทศิทางทีห่มนุระหวา่งการเลน่ภาพ ใหตั้ง้คา่ [51: หมนุ
ภาพอตัโนมตั]ิ เป็น [เปิดzD]

 ไมส่ามารถหมนุภาพเคลือ่นไหวได ้



353

คณุสามารถใหค้ะแนนภาพ (ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหว) ดว้ยหนึง่ในหา้สญัลกัษณ์
คะแนน: l/m/n/o/p ฟังกช์ัน่นีเ้รยีกวา่การใหค้ะแนน

1 เลอืก [คะแนน]
 ภายใตแ้ท็บ [x2] เลอืก [คะแนน] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [เลอืกภาพ]
 ภาพจะแสดงขึน้

3 เลอืกภาพทีจ่ะใหค้ะแนน
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะให ้
คะแนน จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ดว้ยการกดปุ่ ม <I> คณุสามารถ
เลอืกภาพจากการแสดงภาพแบบสามภาพ 
ในการกลับสูก่ารแสดงภาพทลีะภาพ ให ้
กดปุ่ ม <u>

4 ใหค้ะแนนภาพ
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกคะแนน
 เมือ่คณุเพิม่สญัลักษณ์คะแนนสําหรับภาพ 
ตวัเลขดา้นขา้งคะแนนทีต่ัง้คา่จะเพิม่ขึน้
ทลีะหนึง่

 ในการใหค้ะแนนภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอน
ที ่3 และ 4

3 การต ัง้คา่การใหค้ะแนน

การใหค้ะแนนภาพทลีะภาพ



3 การตัง้คา่การใหค้ะแนน
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คณุสามารถระบชุว่งของภาพเพือ่ใหค้ะแนนภาพทกุภาพในชว่งไดพ้รอ้มกนัใน
ครัง้เดยีว

1 เลอืก [เลอืกชว่งของภาพ]
 เลอืก [เลอืกชว่งของภาพ] ใน 

[x2: คะแนน] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ระบชุว่งของภาพ
 เลอืกภาพแรก จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เลอืกภาพสดุทา้ย จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 ไอคอน [X] จะปรากฏขึน้บนภาพทีเ่ลอืก
 หากตอ้งการยกเลกิการเลอืก ใหทํ้าซ้ํา
ขัน้ตอนนี้

 ในการกลับไปยังหนา้จอกอ่นหนา้ ใหก้ด
ปุ่ ม <M>

3 ยนืยนัชว่ง
 กดปุ่ ม <Q>

4 ใหค้ะแนนภาพ
 หมนุปุ่ ม <6> เพือ่เลอืกสญัลักษณ์
คะแนน จากนัน้เลอืก [ตกลง]

การระบชุว่ง
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3 การตัง้คา่การใหค้ะแนน

คณุสามารถใหค้ะแนนภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์ไดพ้รอ้มกนัใน
ครัง้เดยีว

เมือ่คณุเลอืก [ทกุภาพในโฟลเดอร]์ หรอื 
[ทกุภาพในการด์] ใน [x2: คะแนน] 
ภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์จะถกู
ระบุ

หมนุปุ่ ม <6> เพือ่เลอืกสญัลักษณ์คะแนน 
จากนัน้เลอืก [ตกลง]
หากตอ้งการยกเลกิการใหค้ะแนน ใหเ้ลอืก
สญัลักษณ์คะแนน [OFF]

การระบภุาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์

สามารถแสดงภาพไดม้ากถงึ 999 ภาพตอ่หนึง่กลุม่คะแนน หากมภีาพ 1000 ภาพ
หรอืมากกวา่ในหนึง่กลุม่คะแนน [###] จะปรากฏขึน้

การใชป้ระโยชนจ์ากการใหค้ะแนน
 เมือ่ใช ้[x2: ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6] คณุสามารถแสดงเฉพาะภาพทีม่คีะแนน
ตามทีร่ะบไุด ้

 ขึน้อยูก่บัระบบปฏบิัตกิารของคอมพวิเตอร ์คณุสามารถดคูะแนนภาพแตล่ะไฟล์
ในสว่นของการแสดงขอ้มลูไฟลห์รอืในโปรแกรมแสดงภาพมาตรฐานทีใ่หม้าได ้
(ภาพ JPEG เทา่นัน้)
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คณุสามารถคน้หาภาพไดโ้ดยการระบเุงือ่นไขและแสดงภาพทีก่รองแลว้ นอกจาก
นีค้ณุยังสามารถเลน่ภาพแบบสไลดโ์ชว ์ป้องกันภาพ หรอืลบภาพทัง้หมดทีพ่บ
ไดพ้รอ้มกนัในครัง้เดยีว

1 เลอืก [ต ัง้เง ือ่นไขคน้หาภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [x2] เลอืก [ต ัง้เงือ่นไข
คน้หาภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ต ัง้คา่เง ือ่นไขการคน้หา
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกเงือ่นไข
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่กําหนดการ
ตัง้คา่

 หากตอ้งการยกเลกิเงือ่นไข ใหก้ดปุ่ ม 
<B>

 คณุยังสามารถตัง้คา่ไดท้กุเงือ่นไข
 หากตอ้งการยกเลกิทกุเงือ่นไข ใหก้ดปุ่ ม 

<L>

3 การต ัง้คา่เง ือ่นไขการคน้หาภาพ

เงือ่นไข คาํอธบิาย
Mคะแนน ภาพทีม่สีญัลักษณ์คะแนนทีเ่ลอืกจะแสดงขึน้

dวนัที่ ภาพทีถ่า่ยในวนัทีถ่า่ยภาพทีเ่ลอืกจะแสดงขึน้

nโฟลเดอร์ ภาพในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืกจะแสดงขึน้

Jล็อคภาพ ภาพที ่“ถกูล็อค” หรอื “ไมไ่ดล็้อค” ในการด์จะแสดงขึน้

fชนดิของไฟล์

ไฟลภ์าพชนดิทีเ่ลอืกจะแสดงขึน้
ชนดิของไฟลท์ีส่ามารถตัง้คา่ไดม้ดีงันี ้[z ภาพนิง่], 
[z (RAW)], [z (RAW, RAW+JPEG)], 
[z (RAW+JPEG)], [z (RAW+JPEG, JPEG)], 
[z (JPEG)] และ [k ภาพเคลือ่นไหว]
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3 การตัง้คา่เงือ่นไขการคน้หาภาพ

3 ใชเ้งือ่นไขการคน้หา
 กดปุ่ ม <0>
 อา่นขอ้ความทีป่รากฏขึน้และเลอืก 

[ตกลง]

4 แสดงภาพทีพ่บ
 กดปุ่ ม <x> เพือ่เลน่ดภูาพ
 ภาพทีต่รงกับเงือ่นไขทีต่ัง้คา่จะปรากฏ
ในกรอบสเีหลอืง

หากไมม่ภีาพทีต่รงกบัเงือ่นไข คณุจะไมส่ามารถเลอืก [ตกลง] ไดใ้นขัน้ตอนที ่2 
แมว้า่จะกดปุ่ ม <0> (คณุไมส่ามารถดําเนนิการตอ่ไปยังขัน้ตอนที ่3)

 แมว้า่จะตัง้คา่ [52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ เป็น [4 นาท]ี หรอืนอ้ยกวา่ เวลาปิด
สวติซอ์ตัโนมัตจิะเป็น 6 นาทโีดยประมาณ เมือ่แสดงหนา้จอเงือ่นไขการคน้หาอยู่

 ขณะทีแ่สดงภาพทีพ่บ คณุยงัสามารถดําเนนิการ (ล็อคภาพ ลบ สัง่พมิพ ์ตัง้คา่
โฟโตบุ้ค๊ คะแนน และสไลดโ์ชว)์ สําหรับภาพทีพ่บทัง้หมดไดพ้รอ้มกนัในครัง้เดยีว

 การแสดงผลของภาพทีพ่บจะถกูยกเลกิโดยอัตโนมัตเิมือ่มกีารทํางานตอ่ไปนี้:
• ทําการถา่ยภาพ
• ระบบปิดสวติซอ์ัตโนมัตมิผีล
• ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
• ฟอรแ์มตการด์ SD
• มภีาพเพิม่ (เชน่ ภาพทีม่อียูถ่กูบันทกึเป็นภาพใหมห่ลงัจากใชล้กูเลน่ฟิลเตอร ์
ปรับขนาด หรอืครอบตดั)

• เมือ่ไมม่ภีาพทีต่รงกบัเงือ่นไขการคน้หาอกีตอ่ไป



358

ระหวา่งการเลน่ภาพ คณุสามารถกดปุ่ ม <Q> เพือ่ตัง้คา่ดังตอ่ไปนี:้ [J: 
ป้องกนัภาพ], [b: หมนุภาพ], [9: คะแนน], [U: ฟิลเตอรส์รา้งสรรค]์, 
[S: ปรับขนาด (ภาพ JPEG เทา่นัน้)], [N: ตัดภาพ], [T: แสดงจดุ AF], 
[e: ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6], [t: คน้หาภาพ] และ [q: สง่ภาพไปยงั
สมารท์โฟน*]
สําหรับภาพเคลือ่นไหว เฉพาะฟงักช์ ัน่ทีเ่ป็นตวัหนาทางดา้นบนเทา่น ัน้ที่
สามารถตัง้คา่ได ้
* ไมส่ามารถเลอืกไดห้าก [Wi-Fi] ภายใต ้[51: ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] ถกูตัง้คา่เป็น 

[ไมใ่ชง้าน]

1 กดปุ่ ม <Q>
 ในระหวา่งการเลน่ภาพ ใหก้ดปุ่ ม <Q>
 ตวัเลอืกการควบคมุทนัใจจะปรากฏขึน้

2 เลอืกตวัเลอืกและต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกฟังกช์ัน่
 ชือ่และการตัง้คา่ของฟังกช์ัน่ทีเ่ลอืกจะ
แสดงทีด่า้นลา่งของหนา้จอ

 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่ตัง้คา่ฟังกช์ัน่
 สําหรับป้องกันภาพ (น.372) และคะแนน 

(น.353) ใหก้ดปุ่ ม <B> เพือ่เลอืก
ภาพหลายภาพ

 สําหรับฟิลเตอรส์รา้งสรรค ์(น.392), 
ปรับขนาด (น.395), ตัดภาพ (น.397), 
คน้หาภาพ (น.356) และสง่ภาพไปยัง
สมารท์โฟน ใหก้ดปุ่ ม <0> และตัง้คา่
ฟังกช์ัน่

 ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6: เพือ่ตัง้คา่ขา้มภาพ
ตามจํานวนทีกํ่าหนดหรอืคะแนน (น.353) 
ใหก้ดปุ่ ม <B>

 หากตอ้งการยกเลกิ ใหก้ดปุ่ ม <M>

3 ออกจากการต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <Q> เพือ่ออกจากระบบควบคมุ
ทันใจ

Q การควบคมุทนัใจขณะเลน่ภาพ
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Q การควบคมุทันใจขณะเลน่ภาพ

ในการหมนุภาพ ใหต้ัง้คา่ [51: หมนุภาพอตัโนมตั]ิ เป็น [เปิดzD] หากตัง้คา่ 
[51: หมนุภาพอตัโนมตั]ิ เป็น [เปิดD] หรอื [ปิด] การตัง้คา่ [b หมนุภาพ] 
จะถกูบนัทกึไปยงัภาพ แตก่ลอ้งจะไมห่มนุภาพตอนทีแ่สดงภาพ

 การกดปุ่ ม <Q> ระหวา่งการแสดงภาพแบบดชันีจะสลบัไปยงัการแสดงภาพ
ทลีะภาพและหนา้จอควบคมุทนัใจจะปรากฏ การกดปุ่ ม <Q> อกีครัง้จะกลบัไป
ยงัหนา้การแสดงภาพแบบดชันี

 สําหรับภาพทีถ่า่ยโดยใชก้ลอ้งอืน่ ตวัเลอืกทีค่ณุสามารถเลอืกไดอ้าจมจํีากดั
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สามวธิหีลักในการเลน่และเพลดิเพลนิกบัภาพเคลือ่นไหวมดีังนี:้

ดว้ยการเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กับเครือ่งรับ
โทรทัศนด์ว้ยสาย HDMI คณุจะสามารถเลน่
ภาพเคลือ่นไหวและภาพนิง่ของกลอ้งบน
เครือ่งรับโทรทัศนไ์ด ้

คณุสามารถเลน่ภาพเคลือ่นไหวบนจอ LCD 
ของกลอ้งได ้คณุยังสามารถตัดฉากแรก
และฉากสดุทา้ยของภาพเคลือ่นไหวออกได ้
และเลน่ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวบนการด์
เป็นสไลดโ์ชวแ์บบอตัโนมัติ

k การเพลดิเพลนิกบัภาพเคลือ่นไหว

เลน่ภาพบนเครือ่งรบัโทรทศัน์ (น.369)

เลน่ภาพบนจอ LCD ของกลอ้ง (น.362-368)

 เนื่องจากเครือ่งบนัทกึฮารด์ดสิกไ์มม่ชีอ่งสญัญาณ HDMI เขา้ จงึไมส่ามารถ
เชือ่มตอ่กลอ้งกบัเครือ่งบนัทกึฮารด์ดสิกไ์ดด้ว้ยสาย HDMI

 แมว้า่จะเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งบนัทกึฮารด์ดสิกด์ว้ยสาย USB แตจ่ะไม่
สามารถเลน่หรอืบันทกึภาพเคลือ่นไหวและภาพนิง่ได ้

 ภาพเคลือ่นไหวไมส่ามารถเลน่บนอปุกรณ์ทีไ่มส่นับสนุนไฟลภ์าพเคลือ่นไหว
รปูแบบ MOV หรอื รปูแบบ MP4

ภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขดว้ยคอมพวิเตอรไ์มส่ามารถเขยีนซํ้าไปยังการด์และเลน่ภาพ
ดว้ยกลอ้งได ้
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k การเพลดิเพลนิกบัภาพเคลือ่นไหว

ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวทีบ่ันทกึในการด์สามารถ
ถา่ยโอนไปยังคอมพวิเตอร ์และเลน่หรอื
แกไ้ขดว้ยซอฟตแ์วรท์ีต่ดิตัง้ไวล้ว่งหนา้
หรอืซอฟตแ์วรท์ีเ่หมาะสม ทีส่ามารถรองรับ
รปูแบบการบันทกึของภาพเคลือ่นไหวได ้

เลน่และแกไ้ขภาพดว้ยคอมพวิเตอร์

หากตอ้งการเลน่หรอืแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวดว้ยซอฟตแ์วรท์ีม่จํีาหน่ายทั่วไป ใหใ้ช ้
ซอฟตแ์วรท์ีส่ามารถรองรับภาพเคลือ่นไหวในรปูแบบ MOV และรปูแบบ MP4 ได ้
สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัซอฟตแ์วรท์ีม่จํีาหน่ายท่ัวไป โปรดตดิตอ่ผูผ้ลติซอฟตแ์วร์
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1 เลน่ดภูาพ
 กดปุ่ ม <x> เพือ่แสดงภาพ

2 เลอืกภาพเคลือ่นไหว
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพเคลือ่นไหว
ทีจ่ะเลน่

 ในขณะแสดงภาพทลีะภาพ ไอคอน 
<s1> ทีแ่สดงทางดา้นบนซา้ยบง่บอก
วา่เป็นภาพเคลือ่นไหว หากภาพเคลือ่นไหว
เป็น video snapshot ไอคอน <st> 
จะแสดงขึน้

 ในขณะแสดงภาพแบบดัชน ีแถบรอยปรุ
ตรงขอบซา้ยของภาพขนาดยอ่บง่บอกวา่
เป็นภาพเคลือ่นไหว เนือ่งจากไมส่ามารถ
เลน่ภาพเคลือ่นไหวไดร้ะหวา่งการ
แสดงภาพแบบดชัน ีใหก้ดปุ่ ม <0> 
เพือ่เปลีย่นเป็นการแสดงภาพทลีะภาพ

3 ในขณะแสดงภาพทลีะภาพ กดปุ่ ม 
<0>
 แผงควบคมุการเลน่ภาพเคลือ่นไหวจะ
ปรากฏขึน้ทางดา้นลา่งของหนา้จอ

4 เลน่ภาพเคลือ่นไหว
 เลอืก [7] (เลน่) จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 ภาพเคลือ่นไหวจะเริม่เลน่
 คณุสามารถหยดุเลน่ภาพชัว่ขณะไดโ้ดย
การกดปุ่ ม <0>

 คณุสามารถปรับระดับเสยีงระหวา่งการเลน่
ภาพเคลือ่นไหวไดโ้ดยหมนุปุ่ ม <6>

 สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีาร
เลน่ภาพ โปรดดหูนา้ถัดไป

k การเลน่ภาพเคลือ่นไหว

ลําโพง

กลอ้งนีอ้าจไมส่ามารถเลน่ภาพเคลือ่นไหวทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งอืน่



363

k การเลน่ภาพเคลือ่นไหว

แผงควบคมุการเลน่ภาพเคลือ่นไหว

* เมือ่มกีารตัง้ดนตรฉีากหลงั กลอ้งจะไมเ่ลน่เสยีงทีบ่ันทกึในภาพเคลือ่นไหว

การทํางาน คาํอธบิายการเลน่ภาพ
7 เลน่ กดปุ่ ม <0> เพือ่สลับระหวา่งเลน่กบัหยดุ

8 เลน่ภาพชา้ ปรับความเร็วการเลน่ภาพชา้ไดโ้ดยการกดปุ่ ม <Y> <Z> 
ความเร็วในการเลน่ภาพชา้จะแสดงทางดา้นบนขวาของหนา้จอ

5 เฟรมแรก แสดงเฟรมแรกของภาพเคลือ่นไหว

3 เฟรมทีแ่ลว้ แสดงเฟรมทีแ่ลว้ในแตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <0> การกดปุ่ ม 
<0> คา้งไวจ้ะเลน่ภาพเคลือ่นไหวยอ้นกลับ

6 เฟรมถดัไป
เลน่ภาพเคลือ่นไหวเฟรมตอ่เฟรมในแตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <0> 
การกดปุ่ ม <0> คา้งไวจ้ะเลน่ภาพเคลือ่นไหวไปขา้งหนา้
อยา่งรวดเร็ว

4 เฟรมสดุทา้ย แสดงเฟรมสดุทา้ยของภาพเคลือ่นไหว

v ดนตรฉีากหลงั* เลน่ภาพเคลือ่นไหวพรอ้มกบัดนตรฉีากหลังทีเ่ลอืก (น.368)

X แกไ้ข แสดงหนา้จอสําหรับการตดัตอ่ (น.364)

ตําแหน่งการเลน่ภาพ

mm’ ss” เวลาในการเลน่ (นาท:ีวนิาท)ี

9 ระดบัเสยีง หมนุปุ่ ม <6> เพือ่ปรับระดบัเสยีงของลําโพงในตัวกลอ้ง 
(น.362)

32 กดปุ่ ม <M> เพือ่กลับสูก่ารแสดงภาพทลีะภาพ

 ดว้ยแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E17 ทีช่ารจ์ไฟจนเต็ม ระยะเวลาในการเลน่ภาพแบบ
ตอ่เนื่องทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C/73°F) จะอยูป่ระมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาที

 หากคณุเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งรับโทรทัศนเ์พือ่เลน่ภาพเคลือ่นไหว (น.369) 
ใหป้รับระดับเสยีงโดยใชเ้ครือ่งรับโทรทัศน์ (การหมนุปุ่ ม <6> จะไมเ่ปลีย่น
ระดับเสยีง)
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แตะที ่[7] ตรงกลางหนา้จอ
 ภาพเคลือ่นไหวจะเริม่เลน่
 ในการแสดงแผงเลน่ภาพเคลือ่นไหว 
ใหแ้ตะที ่<s1> ทีด่า้นซา้ยบนของ
หนา้จอ

 หากตอ้งการหยดุภาพเคลือ่นไหวชัว่ขณะ
ระหวา่งการเลน่ ใหแ้ตะทีห่นา้จอ แผงเลน่
ภาพเคลือ่นไหวจะปรากฏขึน้ดว้ยเชน่กัน

เลน่ภาพดว้ยหนา้จอสมัผสั

X การแกไ้ขฉากแรกและฉากสดุทา้ยของภาพเคลือ่นไหว
คณุสามารถตัดฉากแรกและฉากสดุทา้ยของภาพเคลือ่นไหวออกไดค้รัง้ละ
ประมาณ 1 วนิาที

1 ในหนา้จอการเลน่ภาพเคลือ่นไหว 
ใหเ้ลอืก [X]
 แผงการแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวจะปรากฏขึน้
ทางดา้นลา่งของหนา้จอ

2 ระบสุว่นทีจ่ะตดัออก
 เลอืก [U] (ตดัตอนเริม่) หรอื [V] 

(ตดัตอนจบ) จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่ดเูฟรมกอ่นหนา้
หรอืเฟรมถดัไป กดปุ่ มคา้งไวเ้พือ่เดนิหนา้
หรอืยอ้นกลบัเฟรมอยา่งรวดเร็ว หมนุปุ่ ม 
<5> เพือ่เลน่ภาพแบบเฟรมตอ่เฟรม

 หลงัจากตดัสนิใจไดว้า่จะตดัสว่นใดออก 
ใหก้ดปุ่ ม <0> สว่นทีไ่ฮไลทเ์ป็นสขีาว
ดา้นบนสดุเป็นสว่นทีจ่ะยงัเหลอือยู่
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3 ตรวจสอบภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขแลว้
 เลอืก [7] และกดปุ่ ม <0> เพือ่เลน่
ภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขแลว้

 หากตอ้งการเปลีย่นแปลงสว่นทีแ่กไ้ข 
ใหก้ลับไปยังขัน้ตอนที ่2

 หากตอ้งการยกเลกิการแกไ้ข ใหก้ดปุ่ ม 
<M> จากนัน้เลอืก [ตกลง] บน
กลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยัน

4 บนัทกึภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขแลว้
 เลอืก [W] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 หนา้จอการบนัทกึจะปรากฏขึน้
 ในการบันทกึเป็นภาพเคลือ่นไหวใหม ่
ใหเ้ลอืก [ไฟลใ์หม]่ ในการบันทกึและ
เขยีนทับไฟลภ์าพเคลือ่นไหวตน้ฉบับ 
ใหเ้ลอืก [เขยีนทบั] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 บนกลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยัน ใหเ้ลอืก 
[ตกลง] จากนัน้กดปุ่ ม <0> เพือ่บันทกึ
ภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขแลว้ และกลับสู่
หนา้จอการเลน่ภาพเคลือ่นไหว

 เนื่องจากการแกไ้ขทําไดค้รัง้ละประมาณ 1 วนิาท ี(ตําแหน่งทีแ่กไ้ขระบดุว้ย [Z] 
ทีด่า้นบนสดุของหนา้จอ) ตําแหน่งทีแ่ทจ้รงิทีม่กีารแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวอาจตา่ง
จากตําแหน่งทีค่ณุไดร้ะบุ

 หากการด์มทีีว่า่งไมเ่พยีงพอ ตวัเลอืก [ไฟลใ์หม]่ จะไมส่ามารถเลอืกได ้
 เมือ่ระดับพลังงานแบตเตอรีตํ่่า การแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวจะไมส่ามารถทําได ้ใหใ้ช ้
แบตเตอรีท่ีช่ารจ์ไฟจนเต็ม

 กลอ้งนี้ไมส่ามารถแกไ้ขภาพเคลือ่นไหวทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งอืน่
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คณุสามารถเลน่ภาพทัง้หมดทีอ่ยูใ่นการด์ตดิตอ่กันทลีะภาพไดโ้ดยอตัโนมัติ

1 เลอืก [สไลดโ์ชว]์
 ภายใตแ้ท็บ [x2] เลอืก [สไลดโ์ชว]์ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 กาํหนดคา่ [ต ัง้คา่] ตามทีต่อ้งการ
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืก [ต ัง้คา่] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ตัง้คา่ [ระยะเวลาทีเ่ลน่], [เลน่ซํา้] 
(เลน่ภาพซ้ํา) [ลกูเลน่เปลีย่นภาพ] 
(เอฟเฟคเมือ่เปลีย่นภาพ) และ [ดนตรี
ฉากหลงั] สําหรับภาพนิง่

 โปรดดหูนา้ 368 สําหรับขัน้ตอนการ
เลอืกดนตรฉีากหลัง

 หลังจากกําหนดการตัง้คา่เรยีบรอ้ยแลว้ 
ใหก้ดปุ่ ม <M>

3 สไลดโ์ชว ์(การเลน่ภาพอตัโนมตั)ิ

จํานวนภาพทีจ่ะเลน่

[ระยะเวลาทีเ่ลน่] [เลน่ซํา้]

[ลกูเลน่เปลีย่นภาพ] [ดนตรฉีากหลงั]
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3 สไลดโ์ชว ์(การเลน่ภาพอัตโนมัต)ิ

3 เร ิม่สไลดโ์ชว์
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืก [เร ิม่] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หลังจาก [กาํลงัโหลดภาพ...] แสดงขึน้ 
สไลดโ์ชวจ์ะเริม่เลน่

4 ออกจากสไลดโ์ชว์
 ในการออกจากสไลดโ์ชวแ์ละกลับไปยัง
หนา้จอการตัง้คา่ ใหก้ดปุ่ ม <M>

 ในการหยดุเลน่สไลดโ์ชวช์ัว่ขณะ ใหก้ดปุ่ ม <0> ระหวา่งการหยดุชัว่ขณะ 
[G] จะแสดงขึน้ทางดา้นซา้ยบนของภาพ กดปุ่ ม <0> อกีครัง้เพือ่กลบัมาเลน่
สไลดโ์ชวต์อ่ คณุสามารถหยดุสไลดโ์ชวช์ัว่คราวไดโ้ดยการแตะทีห่นา้จอ

 ระหวา่งการเลน่ภาพอตัโนมตั ิคณุสามารถกดปุ่ ม <B> เพือ่เปลีย่นรปูแบบ
การแสดงภาพนิง่ได ้(น.121)

 ระหวา่งการเลน่ภาพเคลือ่นไหว คณุสามารถปรับระดับเสยีงไดโ้ดยการหมนุปุ่ ม 
<6>

 ระหวา่งการเลน่ภาพอตัโนมตัหิรอืการหยดุชัว่คราว คณุสามารถหมนุปุ่ ม <5> 
เพือ่ดภูาพอืน่

 ระหวา่งการเลน่ภาพอตัโนมตั ิปิดสวติซอ์ัตโนมัตจิะไมทํ่างาน
 ระยะเวลาทีเ่ลน่อาจแตกตา่งออกไปโดยขึน้อยูก่บัภาพ
 ในการดสูไลดโ์ชวบ์นเครือ่งรับโทรทศัน ์โปรดดหูนา้ 369
 ขณะทีด่ภูาพเมือ่อยูใ่นการเลน่ภาพทีม่กีารกรองโดย [x2: ต ัง้เง ือ่นไขคน้หา
ภาพ] คณุสามารถเลน่ภาพเหลา่นัน้แบบสไลดโ์ชวไ์ด ้
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หลังจากทีค่ณุใช ้EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS) เพือ่คัดลอกดนตรฉีากหลังไป
ยังการด์แลว้ คณุสามารถเลน่ดนตรฉีากหลังไปพรอ้มกบัสไลดโ์ชวไ์ด ้

1 เลอืก [ดนตรฉีากหลงั]
 ตัง้คา่ [ดนตรฉีากหลงั] เป็น [เปิด] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หากการด์ไมม่ดีนตรฉีากหลัง คณุจะไม่
สามารถทําตามขัน้ตอนที ่2 ได ้

2 เลอืกดนตรฉีากหลงั
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกดนตรี
ฉากหลังทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม <0> 
คณุยังสามารถเลอืกดนตรฉีากหลังได ้
หลายเพลง

3 เลน่ดนตรฉีากหลงั
 เพือ่ฟังตัวอยา่งดนตรฉีากหลัง ใหก้ดปุ่ ม 

<B>
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลน่ดนตรี
ฉากหลังอืน่ เพือ่หยดุฟังตัวอยา่งดนตรี
ฉากหลัง ใหก้ดปุ่ ม <B> อกีครัง้

 ปรับระดบัเสยีงโดยหมนุปุ่ ม <6>
 ในการลบดนตรฉีากหลัง กดปุ่ ม <W> 

<X> เพือ่เลอืกเพลง จากนัน้กดปุ่ ม 
<L>

การเลอืกดนตรฉีากหลงั

กลอ้งไมม่ดีนตรฉีากหลงัใหเ้มือ่ตอนซือ้ สําหรับขัน้ตอนในการคัดลอกดนตรฉีากหลงั
ไปยังการด์ โปรดดคููม่อืการใชง้าน EOS Utility
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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> หนัไปทาง
ดา้นหนา้ของกลอ้ง

2 เชือ่มตอ่สาย HDMI กบัเครือ่งรบั
โทรทศัน์
 เชือ่มตอ่สาย HDMI กบัพอรต์เขา้ HDMI 
ของเครือ่งรับโทรทัศน์

3 เปิดเครือ่งรบัโทรทศันแ์ละสลบัชอ่ง
สญัญาณเขา้วดิโีอของเครือ่งรบั
โทรทศันเ์พือ่เลอืกพอรต์ทีเ่ชือ่มตอ่อยู่

4 ปรบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<1>

5 กดปุ่ ม <x>
 ภาพจะปรากฏบนหนา้จอโทรทศัน ์(จะไมม่ี
อะไรแสดงขึน้บนจอ LCD ของกลอ้ง)

 ภาพจะแสดงดว้ยความละเอยีดเหมาะสม
ทีส่ดุตรงตามเครือ่งรับโทรทัศนท์ีเ่ชือ่มตอ่
โดยอัตโนมตัิ

 โดยการกดปุ่ ม <B> คณุสามารถ
เปลีย่นรปูแบบการแสดงผลได ้

 ในการเลน่ภาพเคลือ่นไหว ใหด้หูนา้ 362

การดภูาพบนเครือ่งรบัโทรทศัน์
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หากเครือ่งรับโทรทัศนท์ีม่กีารเชือ่มตอ่กับกลอ้งดว้ยสาย HDMI ใชง้านไดก้บั 
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

 ชอ่งสญัญาณเขา้ของเครือ่งรับโทรทัศน์
จะสลับไปยังพอรต์ HDMI ทีเ่ชือ่มตอ่กบั
กลอ้งโดยอัตโนมัต ิหากสญัญาณไมส่ลับ
โดยอัตโนมตั ิใหใ้ชร้โีมทคอนโทรลของ
เครือ่งรับโทรทัศนเ์ลอืกพอรต์เขา้ HDMI 
ทีส่ายเชือ่มตอ่อยู่

4 กดปุ่ ม <x> ของกลอ้ง
 ภาพจะปรากฏบนหนา้จอโทรทัศนแ์ละคณุ
สามารถใชร้โีมทคอนโทรลของเครือ่งรับ
โทรทัศนเ์พือ่ควบคมุการเลน่ภาพได ้

3 การใชเ้ครือ่งรบัโทรทศัน ์HDMI CEC

 ปรับระดบัเสยีงของภาพเคลือ่นไหวดว้ยเครือ่งรับโทรทัศน์ ไมส่ามารถปรับระดับ
เสยีงดว้ยกลอ้งได ้

 กอ่นเชือ่มตอ่หรอืถอดสายระหวา่งกลอ้งและเครือ่งรับโทรทัศน์ ใหปิ้ดกลอ้งและ
เครือ่งรับโทรทศันก์อ่น

 บางสว่นของภาพทีแ่สดงอาจถูกตัดออกโดยขึน้อยูก่บัเครือ่งรบัโทรทศันท์ีใ่ช ้
 อยา่ตอ่อปุกรณส์ญัญาณออกใดๆ กบัชอ่งสญัญาณ <D> ของกลอ้ง 
เพราะอาจทําใหเ้กดิการทํางานทีผ่ดิปกตไิด ้

 เครือ่งรับโทรทศันบ์างรุน่อาจไมส่ามารถแสดงภาพไดเ้นือ่งจากความไมเ่ขา้กนัของ
ระบบ
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5 เลอืกภาพ
 เล็งรโีมทคอนโทรลไปทางเครือ่งรับ
โทรทัศนแ์ละกดปุ่ ม / เพือ่เลอืกภาพ

6 กดปุ่ ม Enter ของรโีมทคอนโทรล
 เมนูจะปรากฏและคณุสามารถทําการเลน่
ภาพทีแ่สดงทางซา้ยได ้

 กดปุ่ ม / ของรโีมทคอนโทรลเพือ่
เลอืกตัวเลอืกทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 
Enter

 หากคณุเลอืก [ยอ้นกลบั] และกดปุ่ ม 
Enter เมนูจะหายไปและคณุสามารถใชปุ้่ ม 
/ เพือ่เลอืกภาพได ้

เมนกูารเลน่ภาพนิง่

เมนกูารเลน่ภาพเคลือ่นไหว

2 : ยอ้นกลับ
a : ดัชน ี9 ภาพ
1 : เลน่ภาพเคลือ่นไหว
y : สไลดโ์ชว์
B : แสดงขอ้มลูถา่ยภาพ
b : หมนุภาพ

 เครือ่งรับโทรทศันบ์างรุน่อาจตอ้งใหค้ณุเปิดใชง้านการเชือ่มตอ่ HDMI CEC กอ่น 
สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้านเครือ่งรับโทรทศัน์

 เครือ่งรับโทรทศันบ์างรุน่ แมแ้ตรุ่น่ทีใ่ชง้านไดก้บั HDMI CEC อาจไมส่ามารถ
ทํางานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ในกรณีดังกลา่ว ใหต้ัง้คา่ [33: ควบคมุผา่น HDMI] 
เป็น [ไมใ่ชง้าน] และใชก้ลอ้งเพือ่ควบคมุการเลน่ภาพ
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คณุสามารถป้องกนัภาพทีสํ่าคัญไมใ่หถ้กูลบโดยไมต่ัง้ใจจากฟังกช์ัน่การลบภาพ
ของกลอ้ง

1 เลอืก [ป้องกนัภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [31] ใหเ้ลอืก [ป้องกนั
ภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [เลอืกภาพ]
 ภาพจะแสดงขึน้

3 เลอืกภาพทีจ่ะป้องกนั
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีต่อ้งการ
ป้องกัน

 คณุยังสามารถเลอืกรปูภาพในการแสดง
ภาพแบบดัชนไีด ้(น.346)

4 ป้องกนัภาพ
 กดปุ่ ม <0> เพือ่ป้องกันภาพ ไอคอน 

<K> จะปรากฏขึน้
 ในการยกเลกิการป้องกนัภาพ ใหก้ดปุ่ ม 

<0> อกีครัง้ ไอคอน <K> จะหายไป
 ในการล็อคภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอนที ่3 
และ 4

K การป้องกนัภาพ

3 การป้องกนัภาพทลีะภาพ

ไอคอนการป้องกนัภาพ
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K การป้องกนัภาพ

คณุสามารถระบชุว่งของภาพเพือ่ป้องกนัภาพทกุภาพในชว่งไดพ้รอ้มกนัใน
ครัง้เดยีว

1 เลอืก [เลอืกชว่งของภาพ]
 เลอืก [เลอืกชว่งของภาพ] ใน [x1: 
ป้องกนัภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ระบชุว่งของภาพ
 เลอืกภาพแรก จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เลอืกภาพสดุทา้ย จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 ภาพจะไดรั้บการป้องกนั และไอคอน 

<K> จะปรากฏขึน้
 หากตอ้งการยกเลกิการเลอืก ใหทํ้าซ้ํา
ขัน้ตอนนี้

 ในการกลับไปยังหนา้จอกอ่นหนา้ ใหก้ด
ปุ่ ม <M>

3 การระบชุว่งของภาพทีจ่ะป้องกนั
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374

คณุสามารถป้องกนัภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์ไดพ้รอ้มกนัในครัง้เดยีว
เมือ่คณุเลอืก [ทกุภาพในโฟลเดอร]์ หรอื 
[ทกุภาพในการด์] ใน [31: ป้องกนัภาพ] 
ภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืการด์จะไดรั้บ
การป้องกัน
ในการยกเลกิการป้องกนัภาพ ใหเ้ลอืก [ถอน
ทกุภาพในโฟลเดอร]์ หรอื [ถอนทกุภาพ
ในการด์]

3 การป้องกนัภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์

หากคณุฟอรแ์มตการด์ (น.74) ภาพทีไ่ดร้บัการป้องกนัจะถกูลบไปดว้ย

 คณุยงัสามารถป้องกนัภาพเคลือ่นไหวไดด้ว้ย
 เมือ่ป้องกนัภาพแลว้ จะไมส่ามารถลบภาพโดยใชฟั้งกช์ัน่การลบของกลอ้งได ้
ในการลบภาพทีไ่ดร้ับการป้องกนั คณุตอ้งยกเลกิการป้องกนักอ่นเป็นลําดับแรก

 หากคณุลบภาพทกุภาพ (น.377) เฉพาะภาพทีไ่ดรั้บการป้องกนัเทา่นัน้ทีจ่ะเหลอือยู่
ซ ึง่เป็นการสะดวกเมือ่คณุตอ้งการลบภาพทีไ่มจํ่าเป็นทัง้หมดพรอ้มกนัในครัง้เดยีว
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คณุสามารถเลอืกลบภาพทีไ่มจํ่าเป็นทลีะภาพหรอืลบทัง้กลุม่ได ้โดยภาพทีถ่กู
ป้องกนัไว ้(น.372) จะไมถ่กูลบ

1 เลน่ดภูาพทีต่อ้งการลบ

2 กดปุ่ ม <L>
 เมนูลบภาพจะปรากฏขึน้

3 ลบภาพ
 เลอืก [ลบ] จากนัน้กดปุ่ ม <0> ภาพที่
แสดงอยูจ่ะถกูลบออกไป

ดว้ยการเพิม่เครือ่งหมาย <X> ไปทีภ่าพทีจ่ะลบ คณุสามารถลบภาพเหลา่นัน้
ทัง้หมดไดพ้รอ้มกนัในครัง้เดยีว

1 เลอืก [ลบภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [31] ใหเ้ลอืก [ลบภาพ] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

L การลบภาพ

การลบภาพทลีะภาพ

เมือ่ลบภาพแลว้ จะไมส่ามารถกูค้นืกลบัมาไดอ้กี ควรแนใ่จวา่คณุไมต่อ้งการ
ภาพน ัน้อกีตอ่ไปกอ่นทีจ่ะลบ และเพือ่ป้องกนัภาพสําคญัไมใ่หถ้กูลบโดยไมไ่ด้
ต ัง้ใจ ใหป้้องกนัภาพไวก้อ่น การส ัง่ลบภาพทีถ่า่ยแบบ RAW+JPEG จะลบท ัง้
ภาพ RAW และ JPEG พรอ้มกนั

3 การทาํเครือ่งหมาย <X> ทีภ่าพเพือ่ลบท ัง้กลุม่
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2 เลอืก [เลอืกและลบภาพ]
 ภาพจะแสดงขึน้

3 เลอืกภาพทีจ่ะลบ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะลบ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เครือ่งหมาย <X> จะแสดงขึน้ทางดา้น
ซา้ยบนของหนา้จอ

 ดว้ยการกดปุ่ ม <I> คณุสามารถ
เลอืกภาพจากการแสดงภาพแบบสามภาพ 
ในการกลับสูก่ารแสดงภาพทลีะภาพ ให ้
กดปุ่ ม <u>

 ในการเลอืกภาพอืน่ทีจ่ะลบ ใหทํ้าซ้ํา
ขัน้ตอนที ่3

4 ลบภาพ
 กดปุ่ ม <L>
 เลอืก [ตกลง] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 ภาพทีเ่ลอืกอยูจ่ะถกูลบออกไป
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L การลบภาพ

คณุสามารถระบชุว่งของภาพเพือ่ลบภาพทกุภาพในชว่งไดพ้รอ้มกนัในครัง้เดยีว

1 เลอืก [เลอืกชว่งของภาพ]
 เลอืก [เลอืกชว่งของภาพ] ใน [31: 
ลบภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ระบชุว่งของภาพ
 เลอืกภาพแรก จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เลอืกภาพสดุทา้ย จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 ไอคอน [X] จะปรากฏขึน้บนภาพทีเ่ลอืก
 หากตอ้งการยกเลกิการเลอืก ใหทํ้าซ้ํา
ขัน้ตอนนี้

 ในการกลับไปยังหนา้จอกอ่นหนา้ ใหก้ด
ปุ่ ม <M>

3 ลบภาพ
 กดปุ่ ม <L>
 เลอืก [ตกลง] ในกลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยัน 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ภาพทีเ่ลอืกอยูจ่ะถกูลบออกไป

คณุสามารถลบภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์ไดพ้รอ้มกันในครัง้เดยีว 
เมือ่ตัง้คา่ [31: ลบภาพ] เป็น [ทกุภาพในโฟลเดอร]์ หรอื [ทกุภาพในการด์]
ภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืการด์จะถกูลบ

3 การระบชุว่งของภาพทีจ่ะลบ

3 การลบภาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์

หากตอ้งการลบภาพทกุภาพรวมถงึภาพทีไ่ดร้ับการป้องกนัดว้ย ใหฟ้อรแ์มตการด์ 
(น.74)
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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 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

W รปูแบบคาํส ัง่พมิพร์ะบบดจิติอล (DPOF)

3 การต ัง้คา่ตวัเลอืกการพมิพ์

คณุสามารถสง่ภาพไปยังเครือ่งพมิพท์ีร่องรับ PictBridge ทีส่ามารถใชง้าน Wi-Fi 
(LAN ไรส้าย) และพมิพภ์าพ สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้านฟังกช์ัน่ Wi-Fi
(การสือ่สารแบบไรส้าย)
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W รปูแบบคําสัง่พมิพร์ะบบดจิติอล (DPOF)

4 ออกจากการต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <M>
 หนา้จอคําสัง่พมิพจ์ะปรากฏขึน้อกีครัง้
 จากนัน้เลอืก [เลอืกภาพ], [หลายภาพ] หรอื [ทกุภาพ] เพือ่สัง่พมิพภ์าพ

แบบการพมิพ์

K มาตรฐาน พมิพภ์าพเดยีวบนกระดาษหนึง่แผน่

L ดชันี ภาพตัวอยา่งหลายภาพจะถกูพมิพใ์นกระดาษ
หนึง่แผน่

K
L

ทัง้คู่ พมิพท์ัง้แบบมาตรฐานและแบบดัชนี

วนัที่
ใส่

[ใส]่ พมิพว์นัทีบ่นัทกึของภาพทีถ่า่ย
ไมใ่ส่

เลขทีภ่าพ
ใส่

[ใส]่ พมิพเ์ลขทีภ่าพ
ไมใ่ส่

[แบบการพมิพ]์ [วนัที]่ [เลขทีภ่าพ]

 ภาพ RAW และภาพเคลือ่นไหวไมส่ามารถระบไุดสํ้าหรับการพมิพ์
 แมว้า่ [วนัที]่ และ [เลขทีภ่าพ] มกีารตัง้คา่เป็น [ใส]่ วนัทีห่รอืเลขทีภ่าพอาจไม่
ถกูพมิพท์ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตัง้คา่แบบการพมิพแ์ละรุน่ของเครือ่งพมิพ์

 ดว้ยการพมิพแ์บบ [ดชัน]ี ทัง้ [วนัที]่ และ [เลขทีภ่าพ] จะไมส่ามารถตัง้คา่เป็น 
[ใส]่ ไดใ้นเวลาเดยีวกนั

 เมือ่พมิพด์ว้ย DPOF ใหใ้ชก้ารด์ซึง่ไดต้ัง้คา่การระบคํุาสัง่พมิพไ์วแ้ลว้ คณุจะไม่
สามารถพมิพด์ว้ยคําสัง่พมิพท์ีร่ะบไุว ้หากเอาแคภ่าพออกมาจากการด์เพือ่ทํา
การพมิพ์

 เครือ่งพมิพท์ีใ่ชง้าน DPOF ไดบ้างรุน่และผูใ้หบ้รกิารงานพมิพบ์างรายอาจไม่
สามารถพมิพภ์าพตามทีค่ณุระบไุด ้โปรดดคููม่อืการใชง้านของเครือ่งพมิพก์อ่น
พมิพ ์หรอืตรวจสอบกบัผูใ้หบ้รกิารงานพมิพข์องคณุเกีย่วกบัความสามารถในการ
ใชง้านเมือ่สัง่พมิพ์

 อยา่ระบคํุาสัง่พมิพใ์หมสํ่าหรับการด์ทีม่ภีาพทีไ่ดรั้บการตัง้คา่คําสัง่พมิพโ์ดยกลอ้ง
อืน่ไวแ้ลว้ คําสัง่พมิพท์ัง้หมดอาจถกูเขยีนทบัโดยไมต่ัง้ใจ และอาจไมส่ามารถ
สัง่พมิพไ์ดโ้ดยขึน้อยูก่บัประเภทของภาพถ่าย
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 การเลอืกภาพ
เลอืกและระบภุาพทลีะภาพ
ดว้ยการกดปุ่ ม <I> คณุสามารถเลอืก
ภาพจากการแสดงภาพแบบสามภาพ ในการ
กลับสูก่ารแสดงภาพทลีะภาพ ใหก้ดปุ่ ม <u>
กดปุ่ ม <M> เพือ่บันทกึคําสัง่พมิพไ์ป
ยังการด์

[มาตรฐาน] [ท ัง้คู]่
กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่ตัง้คา่จํานวนสําเนา
ทีจ่ะพมิพสํ์าหรับภาพทีแ่สดง

[ดชัน]ี
กดปุ่ ม <0> เพือ่ทําเครือ่งหมายถกูลงใน
ชอ่ง [X] และภาพจะถกูรวมในการพมิพแ์บบ
ดัชนี

 การเลอืกภาพหลายภาพ
• เลอืกชว่งของภาพ

1 เลอืก [เลอืกชว่งของภาพ]
 เลอืก [เลอืกชว่งของภาพ] ใน 

[หลายภาพ] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

3 การระบภุาพสาํหรบัการพมิพ์

จํานวน

จํานวนภาพทัง้หมดทีเ่ลอืก

ไอคอนดชันี
เครือ่งหมายถกู



381

W รปูแบบคําสัง่พมิพร์ะบบดจิติอล (DPOF)

2 ระบชุว่งของภาพ
 เลอืกภาพแรก จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เลอืกภาพสดุทา้ย จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 ไอคอน [X] จะปรากฏขึน้บนภาพทีเ่ลอืก
ภาพทกุภาพทีร่ะบจุะถกูตัง้คา่สําหรับการ
พมิพเ์ป็นจํานวนหนึง่ชดุ

 หากตอ้งการยกเลกิการเลอืก ใหทํ้าซ้ํา
ขัน้ตอนนี้

 ในการกลับไปยังหนา้จอกอ่นหนา้ ใหก้ด
ปุ่ ม <M>

• ทกุภาพในโฟลเดอร ์
เลอืก [เลอืกทกุภาพในโฟลเดอร]์ และเลอืกโฟลเดอร ์คําสัง่พมิพสํ์าหรับ
ภาพทกุภาพในโฟลเดอรจ์ะถกูระบเุป็นจํานวนหนึง่ชดุ หากคณุเลอืก [ถอน
เลอืกทกุภาพในโฟลเดอร]์ และเลอืกโฟลเดอร ์คําสัง่พมิพสํ์าหรับภาพ
ทกุภาพในโฟลเดอรนั์น้จะถกูยกเลกิ

• ทกุภาพในการด์
หากคณุเลอืก [เลอืกทกุภาพในการด์] ภาพทกุภาพในการด์จะถกูระบุ
สําหรับการพมิพเ์ป็นจํานวนหนึง่ชดุ หากคณุเลอืก [ถอนเลอืกทกุภาพใน
การด์] คําสัง่พมิพสํ์าหรับภาพทกุภาพในการด์นัน้จะถกูลบ

 โปรดทราบวา่ภาพ RAW หรอืภาพเคลือ่นไหวจะไมถ่กูระบสํุาหรับการพมิพ ์แมว้า่
คณุจะระบภุาพทกุภาพพรอ้มกนัในครัง้เดยีวโดยใช ้[หลายภาพ]

 เมือ่ใชเ้ครือ่งพมิพท์ีร่องรับ PictBridge อยา่ระบภุาพมากกวา่ 400 ภาพสําหรับ
คําสัง่พมิพเ์ดยีว หากคณุระบมุากกวา่นี ้ภาพทกุภาพอาจไมไ่ดร้ับการพมิพเ์ลย
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คณุสามารถระบภุาพทีจ่ะพมิพใ์นโฟโตบุ้ค๊ไดม้ากถงึ 998 ภาพ เมือ่คณุใช ้EOS 
Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS) เพือ่ถา่ยโอนภาพไปยังคอมพวิเตอร ์ภาพทีร่ะบจุะถกู
คัดลอกไปยังโฟลเดอรท์ีเ่จาะจงไว ้ฟังกช์ัน่นีเ้หมาะกับการจัดเรยีงโฟโตบุ้ค๊
ออนไลน์

1 เลอืก [ต ัง้คา่โฟโตบุ้ค๊]
 ภายใตแ้ท็บ [x1] เลอืก [ต ัง้คา่
โฟโตบุ้ค๊] จากนัน้กดปุ่ ม <0> 

2 เลอืก [เลอืกภาพ]
 ภาพจะแสดงขึน้

3 เลอืกภาพทีจ่ะระบุ
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะระบ ุ
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ทําซ้ําขัน้ตอนนีเ้พือ่เลอืกภาพอืน่ จํานวน
ของภาพทีม่กีารระบจุะแสดงทางดา้นซา้ย
บนของหนา้จอ

 ในการแสดงภาพแบบสามภาพ ใหก้ดปุ่ ม 
<I> ในการกลับสูก่ารแสดงภาพ
ทลีะภาพ ใหก้ดปุ่ ม <u>

 หากตอ้งการยกเลกิการระบภุาพ ใหก้ดปุ่ ม 
<0> อกีครัง้

p การระบภุาพทีต่อ้งการใชท้าํโฟโตบุ้ค๊

3 การระบภุาพทลีะภาพ
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p การระบภุาพทีต่อ้งการใชทํ้าโฟโตบุ้ค๊

คณุสามารถระบชุว่งของภาพเพือ่เลอืกภาพทกุภาพในชว่งไดพ้รอ้มกนัในครัง้เดยีว

1 เลอืก [เลอืกชว่งของภาพ]
 ใน [หลายภาพ] ภายใต ้[x1: ต ัง้คา่
โฟโตบุ้ค๊] เลอืก [เลอืกชว่งของภาพ] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 ระบชุว่งของภาพ
 เลอืกภาพแรก จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เลอืกภาพสดุทา้ย จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 ไอคอน [X] จะปรากฏขึน้บนภาพทีเ่ลอืก
 หากตอ้งการยกเลกิการเลอืก ใหทํ้าซ้ํา
ขัน้ตอนนี้

 ในการกลับไปยังหนา้จอกอ่นหนา้ ใหก้ด
ปุ่ ม <M>

3 การระบชุว่ง
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คณุยังสามารถระบภุาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์ไดพ้รอ้มกนัในครัง้เดยีว
เมือ่ [หลายภาพ] ภายใต ้[x1: ต ัง้คา่
โฟโตบุ้ค๊] มกีารตัง้คา่เป็น [ทกุภาพใน
โฟลเดอร]์ หรอื [ทกุภาพในการด์] ภาพ
ทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์จะถกูระบุ
หากตอ้งการลา้งการเลอืกภาพของคณุ 
ใหเ้ลอืก [ถอนเลอืกทกุภาพในโฟลเดอร]์ 
หรอื [ถอนเลอืกทกุภาพในการด์]

3 การระบภุาพทกุภาพในโฟลเดอรห์รอืในการด์

 ภาพ RAW และภาพเคลือ่นไหวไมส่ามารถระบไุด ้
 อยา่ระบภุาพทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ในโฟโตบุ้๊คของกลอ้งอืน่เพือ่ทําเป็นอกีโฟโตบุ้ค๊ใน
กลอ้งนี้ การตัง้คา่โฟโตบุ้ค๊ทัง้หมดอาจถกูเขยีนทบัโดยไมต่ัง้ใจ
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ขอ้มลูทีแ่สดงแตกตา่งกันไปขึน้อยูก่บัโหมดถา่ยภาพและการตัง้คา่

 การแสดงขอ้มลูพืน้ฐาน

B: การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ

ตวัอยา่งขอ้มลูสาํหรบัภาพนิง่

หมายเลขโฟลเดอร ์- 
หมายเลขไฟลภ์าพ

คะแนนความแรงของสญัญาณ Wi-Fi/
สถานะการสง่สญัญาณ Eye-Fi

หมายเลขภาพทีเ่ลน่/
จํานวนภาพทัง้หมด
ทีบ่ันทกึ

ป้องกนัภาพ

การสง่ผา่น Eye-Fi เสร็จสิน้

ระดบัแบตเตอรี่

คณุภาพในการ
บนัทกึภาพ

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

ความไวแสง ISO
ปรมิาณการชดเชยแสง

ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

ความเร็วชตัเตอร์

คา่รรัูบแสง

ฟังกช์ัน่ Bluetooth

 หากใชก้ลอ้งตวัอืน่ถ่ายภาพ ขอ้มลูการถา่ยภาพบางสว่นอาจไมป่รากฏขึน้
 ภาพทีถ่่ายดว้ยกลอ้งนีอ้าจไมส่ามารถเลน่ไดบ้นกลอ้งอืน่ๆ
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 การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ
• ขอ้มลูแบบละเอยีด

* เมือ่คณุถ่ายภาพดว้ยคณุภาพในการบันทกึภาพแบบ 1+73 ขนาดไฟลภ์าพ 1 
จะแสดงขึน้

* ระหวา่งการถา่ยภาพแบบใชแ้สงแฟลชโดยไมม่กีารชดเชยระดับแสงแฟลช <0> จะ
แสดงขึน้

* <M> จะแสดงขึน้สําหรับภาพทีถ่า่ยดว้ยการลดจุดรบกวนถา่ยหลายภาพ
* <u> จะแสดงขึน้สําหรับภาพทีถ่า่ยดว้ยฟังกช์ัน่ฟิลเตอรส์รา้งสรรค ์และสําหรับภาพ
ทีม่กีารแกไ้ข (ปรับขนาด หรอืใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรค)์ แลว้บนัทกึไว ้

* สําหรับภาพทีค่รอบตัดแลว้บนัทกึ <u> และ <N> จะแสดงขึน้

ปรมิาณการชดเชยแสง

ความเร็วชตัเตอร์

โหมดถา่ยภาพ

ความไวแสง ISO

วนัทีแ่ละเวลาถา่ยภาพ

คณุภาพในการบนัทกึภาพ

ฮสิโตแกรม (ความสวา่ง/RGB)

สมดลุแสงขาว

แกไ้ขสมดลุแสงขาว

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

โหมดวัดแสง

ขนาดไฟล์

ปรมิาณการชดเชยระดับ
แสงแฟลช / ลดจดุรบกวน
ถา่ยหลายภาพ

รปูแบบภาพ/การตัง้คา่

ปรับแสงเหมาะสม
อตัโนมัติ

แถบเลือ่น

คา่รรัูบแสง
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B: การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ

• ขอ้มลูเลนส ์/ ฮสิโตแกรม

ฮสิโตแกรม (ความสวา่ง)

ชือ่เลนส์

ความยาวโฟกสั
ฮสิโตแกรม (RGB)

• ขอ้มลูสมดลุแสงขาว • ขอ้มลูรปูแบบภาพ 1

• ขอ้มลูพกิดัส ี/ การลดจดุ
รบกวน

• ขอ้มลูแกไ้ขความคลาดเคลือ่น
ของเลนส์

• ขอ้มลูรปูแบบภาพ 2

หากคณุใชอ้ปุกรณ์รับสญัญาณ GPS รุน่ GP-E2 เพือ่บันทกึขอ้มลู GPS สําหรับภาพ 
หนา้จอ “ขอ้มลู GPS” จะปรากฏขึน้ดว้ยเชน่กนั
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* เมือ่ใชก้ารตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง ความเร็วชตัเตอร ์คา่รรูับแสง และความไวแสง ISO 
(เมือ่ตัง้คา่ดว้ยตนเอง) จะแสดงขึน้

* ไอคอน <t> จะแสดงขึน้สําหรับ Video snapshot

 แสดงจดุ AF
เมือ่ [33: แสดงจดุ AF] ไดรั้บการตัง้คา่เป็น [ใชง้าน] จดุ AF ทีส่ามารถ
จับโฟกสัไดแ้ลว้จะแสดงเป็นสแีดง หากมกีารตัง้คา่การเลอืกจุดโฟกสัแบบ
อัตโนมตัไิว ้อาจมจีดุโฟกัสอตัโนมัตหิลายจดุปรากฏขึน้ในเวลาเดยีวกนั

ตวัอยา่งการแสดงขอ้มลูภาพเคลือ่นไหว

โหมดถา่ยภาพเคลือ่น
ไหว/ภาพเคลือ่นไหว
ยน่เวลา

ขนาดไฟลภ์าพเคลือ่นไหว

ความเร็วชตัเตอร์

วธิกีารบบีอดั

ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว เวลาการถา่ยภาพ, เวลาการเลน่ภาพ

การเลน่ภาพ

คา่รรัูบแสง

อตัราเฟรม

รปูแบบการบนัทกึ

ฟิลเตอรส์รา้งสรรค/์
ดจิติอล IS ภาพ
เคลือ่นไหว

ระหวา่งการเลน่ภาพเคลือ่นไหว “*, *” จะแสดงขึน้สําหรับ [ละเอยีด] และ [ตํา่] ของ 
[ความคมชดั] ใน [รปูแบบภาพ]



389

B: การแสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ

 เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน
ขณะทีแ่สดงขอ้มลูการถา่ยภาพอยู ่สว่นสวา่งทีทํ่าใหภ้าพขาดรายละเอยีด
และสว่นทีไ่ดร้ับแสงมากเกนิไปจะกะพรบิ หากคณุตอ้งการไดผ้ลการถา่ยภาพ
ทีด่ขี ึน้ในบรเิวณทีกํ่าลังกะพรบิโดยทําการไลร่ะดับสใีหมเ่สมอืนจรงิ ใหต้ัง้คา่
การชดเชยแสงเป็นคา่ลบและถา่ยภาพอกีครัง้

 ฮสิโตแกรม
ฮสิโตแกรมความสวา่งแสดงการกระจายระดับคา่แสงและความสวา่งโดยรวม 
ฮสิโตแกรม RGB ใชสํ้าหรับตรวจสอบความอิม่ตัวของสแีละการไลร่ะดับส ี
จอภาพสามารถสลับดว้ย [x3: ฮสิโตแกรม] ได ้
การแสดง [ความสวา่ง]
ฮสิโตแกรมคอืกราฟทีแ่สดงการกระจายของระดบัความ
สวา่งของภาพ แกนแนวนอนแสดงถงึระดบัความสวา่ง 
(มดืลงทางซา้ยและสวา่งขึน้ทางขวา) ในขณะทีแ่กน
แนวตัง้แสดงถงึจํานวนพกิเซลทีม่อียูส่ําหรับระดับความ
สวา่งแตล่ะแบบ ยิง่มพีกิเซลคอ่นไปทางซา้ยมากเทา่ใด 
ภาพยิง่มดืลงเทา่นัน้ ยิง่มพีกิเซลคอ่นไปทางขวามาก
เทา่ใด ภาพยิง่สวา่งขึน้เทา่นัน้ หากมพีกิเซลมากเกนิไป
ทางซา้ย รายละเอยีดสว่นทีเ่ป็นเงาจะหายไป หากมี
พกิเซลมากเกนิไปทางขวา รายละเอยีดสว่นทีเ่ป็นไฮไลท์
จะหายไป การไลร่ะดบัสรีะหวา่งรอยตอ่จะถกูสรา้งใหม ่
คณุสามารถดแูนวโนม้ระดบัคา่แสงและการไลร่ะดบัสโีดย
รวมไดโ้ดยการตรวจสอบภาพและฮสิโตแกรมความสวา่ง
ของภาพ
การแสดง [RGB]
ฮสิโตแกรมเป็นกราฟทีแ่สดงการกระจายของระดบัความสวา่งของสหีลกัๆ 
แตล่ะสใีนภาพ (RGB หรอืสแีดง, สเีขยีว และสน้ํีาเงนิ) แกนแนวนอนแสดง
ถงึระดบัความสวา่งของส ี(มดืลงทางซา้ยและสวา่งขึน้ทางขวา) ในขณะที่
แกนแนวตัง้แสดงถงึจํานวนพกิเซลทีม่อียูสํ่าหรับระดบัความสวา่งของสแีตล่ะสี
ยิง่มพีกิเซลคอ่นไปทางซา้ยมากเทา่ใด ภาพยิง่มดืลงและมสีทีีโ่ดดเดน่นอ้ย
ลงเทา่นัน้ ยิง่มพีกิเซลคอ่นไปทางขวามากเทา่ใด ภาพยิง่สวา่งขึน้และสแีน่น
มากขึน้เทา่นัน้ หากมพีกิเซลมากเกนิไปทางซา้ย ขอ้มลูสทีีเ่กีย่วเนือ่งกนัจะ
ขาดหายไป หากมพีกิเซลมากเกนิไปทางขวา สจีะอิม่ตวัมากเกนิไปโดยไมม่ี
การไลร่ะดบัส ีคณุสามารถดคูวามอิม่ตวัของสแีละสภาพการไลร่ะดบัสรีวมทัง้
แนวโนม้สมดลุแสงขาวไดโ้ดยการตรวจสอบฮสิโตแกรม RGB ของภาพ

ฮสิโตแกรมตวัอยา่ง

ภาพมดื

ความสวา่งปกติ

ภาพสวา่ง
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11
การปรบัปรงุภาพใน

ภายหลงั
หลังจากการถา่ยภาพ คณุสามารถใชล้กูเลน่ฟิลเตอร ์ปรับขนาด
ภาพ JPEG (ลดจํานวนพกิเซลลง) หรอืครอบตดัภาพ JPEG ได ้

 กลอ้งนีอ้าจไมส่ามารถดําเนนิการกบัภาพทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งอืน่
 การปรับปรงุภาพในภายหลังตามทีอ่ธบิายในบทนี้ไมส่ามารถทําไดเ้มือ่
กลอ้งเชือ่มตอ่อยูก่บัคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้ายเชือ่มตอ่
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คณุสามารถใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรคต์อ่ไปนีก้บัภาพและบันทกึภาพเป็นภาพใหม:่ 
ภาพหยาบ ขาว/ดํา, ซอฟตโ์ฟกสั, เอฟเฟคเลนสต์าปลา, ลกูเลน่ศลิปะคมเขม้ 
ลกูเลน่ภาพสน้ํีา, ลกูเลน่กลอ้งของเลน่ และเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม

1 เลอืก [ฟิลเตอรส์รา้งสรรค]์
 ภายใตแ้ท็บ [x1] เลอืก [ฟิลเตอร์
สรา้งสรรค]์ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ภาพจะแสดงขึน้มา

2 เลอืกภาพ
 เลอืกภาพทีค่ณุตอ้งการปรับใชฟิ้ลเตอร์
 โดยการกดปุ่ ม <I> คณุสามารถ
สลับไปยังการแสดงภาพแบบดชันแีละ
เลอืกภาพ

3 เลอืกลกูเลน่ฟิลเตอร์
 เมือ่คณุกดปุ่ ม <0> รปูแบบฟิลเตอร์
สรา้งสรรคจ์ะแสดงขึน้มา (น.393)

 เลอืกฟิลเตอร ์จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 กลอ้งจะแสดงภาพดว้ยลกูเลน่ของฟิลเตอร์
ทีใ่ช ้

4 ปรบัลกูเลน่ฟิลเตอร์
 ปรับลกูเลน่ฟิลเตอร ์จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 สําหรับเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม ใหก้ดปุ่ ม 

<W> <X> เพือ่เลือ่นกรอบสขีาวไปยัง
ตําแหน่งทีค่ณุตอ้งการใหภ้าพดคูมชดั 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

U การใชล้กูเลน่ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์
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U การใชล้กูเลน่ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์

5 บนัทกึภาพ
 เลอืก [ตกลง] เพือ่บันทกึภาพ
 ตรวจสอบโฟลเดอรป์ลายทางและหมายเลข
ไฟลภ์าพ จากนัน้เลอืก [ตกลง]

 ในการปรับใชฟิ้ลเตอรก์ับภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ํา
ขัน้ตอนที ่2 ถงึ 5

 G ภาพหยาบ ขาว/ดาํ
สรา้งภาพหยาบสขีาวดํา คณุสามารถเปลีย่นแปลงเอฟเฟคสขีาวดําโดยปรับ
ความเปรยีบตา่ง

 W ซอฟตโ์ฟกสั
ใหภ้าพดนุู่มนวล คณุสามารถเปลีย่นแปลงระดบัความนุ่มนวลโดยปรับความ
เบลอ

 X เอฟเฟคเลนสต์าปลา
ใหเ้อฟเฟคของเลนสต์าปลา ภาพจะไดรั้บการบดิเบอืนทรงกระบอก
บรเิวณทีไ่ดรั้บการตัดแตง่ไปตามขอบของภาพจะเปลีย่นไป โดยขึน้อยูก่บั
ระดับของลกูเลน่ฟิลเตอรน์ี ้และเนือ่งจากฟิลเตอรน์ีจ้ะขยายสว่นกลางภาพ 
ความละเอยีดทีป่รากฏตรงกลางภาพอาจลดลง โดยขึน้อยูก่บัจํานวนพกิเซล
ทีใ่ชบ้ันทกึภาพ ตัง้คา่ลกูเลน่ฟิลเตอรใ์นขัน้ตอนที ่4 ขณะทีต่รวจสอบภาพ
ผลลัพธ์

ลกัษณะของฟิลเตอรส์รา้งสรรค์

 เมือ่ถ่ายภาพ 1+73 หรอื 1 ฟิลเตอรส์รา้งสรรคจ์ะปรับใชก้บัภาพ 1 
และภาพจะถกูบันทกึเป็นภาพ JPEG

 หากตัง้คา่อตัราสว่นภาพสําหรับภาพ 1 และปรับใชล้กูเลน่ฟิลเตอรก์บัภาพ 
ภาพจะถกูบันทกึดว้ยอัตราสว่นภาพทีต่ัง้คา่

 เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น (น.341) จะไมถู่กผนวกลงในภาพทีใ่ชเ้อฟเฟคเลนสต์าปลา
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U การใชล้กูเลน่ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์

 Y ลกูเลน่ศลิปะคมเขม้
ทําใหภ้าพดเูหมอืนภาพวาดสน้ํีามนัและวตัถดุเูป็นสามมติมิากขึน้ คณุสามารถ
ปรับความเปรยีบตา่งและความอิม่ตัวของสไีด ้โปรดทราบวา่วัตถบุางอยา่ง 
เชน่ ทอ้งฟ้าหรอืกําแพงสขีาว อาจไมส่ามารถประมวลผลใหม้รีะดับสทีีเ่รยีบ
เนยีนได ้และอาจจะดผูดิปกตหิรอืมน๊ีอยสท์ีเ่ห็นไดช้ดั

 Z ลกูเลน่ภาพสนํีา้
ทําใหภ้าพถา่ยดเูหมอืนภาพวาดสน้ํีาทีม่สีสีนันุ่มนวล คณุสามารถควบคมุ
ความทบึของสไีดโ้ดยการปรับลกูเลน่ฟิลเตอร ์โปรดทราบวา่ฉากกลางคนื
หรอืฉากทีม่ดือาจไมป่ระมวลผลดว้ยระดับสทีีเ่รยีบเนยีน และอาจดไูมป่กติ
หรอืมน๊ีอยสท์ีเ่ห็นไดช้ดั

 H ลกูเลน่กลอ้งของเลน่
ทําใหม้มุภาพมดืและปรับใชโ้ทนสเีฉพาะทําใหภ้าพดเูหมอืนกบัภาพทีถ่า่ย
ดว้ยกลอ้งของเลน่ คณุสามารถเปลีย่นแปลงสเีพีย้นไดโ้ดยการปรับโทนสี

 c เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม
สรา้งเอฟเฟคฉากจําลอง คณุสามารถเปลีย่นบรเิวณทีภ่าพดคูมชดั ในขัน้ตอน
ที ่4 หากคณุกดปุ่ ม <B> (หรอืแตะที ่[T] บนหนา้จอ) คณุสามารถ
สลบัไปมาระหวา่งทศิทางแนวตัง้และแนวนอนของกรอบสขีาว
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คณุสามารถปรับขนาดภาพ JPEG เพือ่ลดจํานวนพกิเซลลงและบนัทกึเป็นภาพใหม่
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
 เลอืกภาพทีค่ณุตอ้งการปรับขนาด
 โดยการกดปุ่ ม <I> คณุสามารถ
สลับไปยังการแสดงภาพแบบดัชนแีละ
เลอืกภาพ

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

ขนาดภาพตามอัตราสว่นภาพแสดงอยูใ่นตารางดา้นลา่ง

คุณภาพของ
ภาพตน้ฉบบั

การต ัง้คา่ปรบัขนาดทีส่ามารถใชไ้ด้
4 a b

3 k k k

4 k k

a k

ขนาดภาพ

คณุภาพ
ของภาพ

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

4
3984x2656

(10.6 ลา้นพกิเซล)
3552x2664

(9.5 ลา้นพกิเซล)
3984x2240*

(8.9 ลา้นพกิเซล)
2656x2656

(7.1 ลา้นพกิเซล)

a
2976x1984

(5.9 ลา้นพกิเซล)
2656x1992

(5.3 ลา้นพกิเซล)
2976x1680*

(5.0 ลา้นพกิเซล)
1984x1984

(3.9 ลา้นพกิเซล)

b
2400x1600

(3.8 ลา้นพกิเซล)
2112x1600*

(3.4 ลา้นพกิเซล)
2400x1344*

(3.2 ลา้นพกิเซล)
1600x1600

(2.6 ลา้นพกิเซล)

 อตัราสว่นจรงิของภาพในขนาดทีทํ่าเครือ่งหมายดอกจัน จะแตกตา่งจากอตัราสว่น
ภาพทีร่ะบไุว ้

 ภาพอาจถกูครอบตัดเล็กนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาวะการปรับขนาดของภาพ
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คณุสามารถครอบตัดภาพถา่ย JPEG และบันทกึเป็นภาพใหม ่ภาพทีถ่า่ยแบบ 
RAW ไมส่ามารถทําการครอบตดั แตภ่าพ JPEG ทีถ่า่ยแบบ 1+73 
สามารถครอบตัดได ้

1 เลอืก [ตดัภาพ]
 ภายใตแ้ท็บ [x2] เลอืก [ตดัภาพ] 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 ภาพจะแสดงขึน้มา

2 เลอืกภาพ
 เลอืกภาพทีค่ณุตอ้งการครอบตัด
 โดยการกดปุ่ ม <I> คณุสามารถ
สลับไปยังการแสดงภาพแบบดัชนแีละ
เลอืกภาพ

3 ต ัง้คา่ขนาดกรอบการตดั สดัสว่นภาพ
ตาํแหนง่ และการแกไ้ขความเอยีง
 กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงกรอบการตัด
 พืน้ทีภ่าพในกรอบการตัดจะถกูครอบตัด

การเปลีย่นขนาดกรอบการตดั
 กดปุ่ ม <u> หรอื <I>
 ขนาดของกรอบการตัดจะเปลีย่นแปลง ยิง่กรอบการตดัมขีนาดเล็กลงเทา่ใด 
การขยายภาพทีค่รอบตัดจะใหญข่ึน้เทา่นัน้

การเปลีย่นสดัสว่นภาพของกรอบการตดั
 หมนุปุ่ ม <5>
 สดัสว่นภาพของกรอบการตดัจะเปลีย่นเป็น [3:2], [16:9], [4:3] หรอื 

[1:1]
 สดัสว่นภาพจะเปลีย่นไปเมือ่คณุหมนุปุ่ ม <5> นอกจากนียั้งทําใหค้ณุ
สามารถครอบตัดภาพทีถ่า่ยในแนวนอนใหด้เูหมอืนวา่ถา่ยในแนวตัง้ได ้

N การครอบตดัภาพ JPEG
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N การครอบตัดภาพ JPEG

การเลือ่นกรอบการตดั
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z>
 กรอบการตัดจะเลือ่นไปทางดา้นบน ลา่ง ซา้ย หรอืขวา
 คณุยังสามารถสมัผัสกรอบการตัดและลากไปยังตําแหน่งทีต่อ้งการได ้

การแกไ้ขความเอยีง
 กดปุ่ ม <B>
 ตรวจสอบความเอยีงดว้ยตารางทีแ่สดง จากนัน้หมนุปุ่ ม <5> เพือ่แกไ้ข
ความเอยีง คณุสามารถแกไ้ขความเอยีงไดถ้งึ ±10° โดยปรับทลีะ 0.1°

 หากคณุแตะที ่[8] หรอื [9] ทางดา้นซา้ยบนของหนา้จอ ความเอยีงจะ
ถกูแกไ้ขทลีะ 0.5°

 กดปุ่ ม <0>

4 แสดงภาพทีค่รอบตดัเป็นภาพใหญ่
 กดปุ่ ม <Q>
 คณุจะสามารถดภูาพทีค่รอบตัด
 ในการยอ้นกลับไปยังการแสดงตน้ฉบับ 
ใหก้ดปุ่ ม <Q> อกีครัง้

5 บนัทกึภาพทีค่รอบตดั
 กดปุ่ ม <0> จากนัน้เลอืก [ตกลง] เพือ่
บันทกึภาพทีค่รอบตัด

 ตรวจสอบโฟลเดอรป์ลายทางและหมายเลข
ไฟลภ์าพ จากนัน้เลอืก [ตกลง]

 ในการครอบตดัภาพอืน่ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอน
ที ่2 ถงึ 5

 ตําแหน่งและขนาดของกรอบการตัดอาจเปลีย่นไปโดยขึน้อยูก่บัมมุทีต่ัง้คา่สําหรับ
การแกไ้ขความเอยีง

 เมือ่บันทกึภาพทีต่ดัแลว้ จะไมส่ามารถทําการตัดไดอ้กี อกีทัง้คณุจะไมส่ามารถ
ปรับขนาดของภาพหรอืใชฟิ้ลเตอรส์รา้งสรรคไ์ด ้

 ขอ้มลูการแสดงจดุ AF (น.388) และขอ้มลูการลบภาพฝุ่ น (น.341) จะไมถ่กูผนวก
ลงในภาพทีค่รอบตดั
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12
การปรบัต ัง้กลอ้ง

คณุสามารถปรับฟังกช์ัน่ตา่งๆ ของกลอ้งโดยละเอยีดใหเ้หมาะสม
กบัการถา่ยภาพของคณุไดด้ว้ยการตัง้คา่ระบบสว่นตัว ซึง่การ
ตัง้คา่ระบบสว่นตวัจะสามารถตัง้คา่และทํางานไดเ้ฉพาะในโหมด
ถา่ยภาพสรา้งสรรคเ์ทา่นัน้

การถ่ายภาพสร้างสรรค์
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1 เลอืก [ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)] 
 ภายใตแ้ท็บ [54] เลอืก [ต ัง้คา่ระบบ
สว่นตวั (C.Fn)] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืกหมายเลขการต ัง้คา่ระบบสว่นตวั
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืกหมายเลข
การตัง้คา่ระบบสว่นตัว จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

3 เปลีย่นการต ัง้คา่ตามทีต่อ้งการ
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืกการตัง้คา่
ทีต่อ้งการ (หมายเลข) จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

 ทําซ้ําขัน้ตอนที ่2 ถงึ 3 หากคณุตอ้งการ
ตัง้คา่ระบบสว่นตัวอืน่ๆ

 ทีด่า้นลา่งของหนา้จอ จะแสดงการตัง้คา่
ระบบสว่นตัวปัจจบุันตอ่จากหมายเลขของ
ฟังกช์ัน่ตามลําดับ

4 ออกจากการต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <M>
 หนา้จอในขัน้ตอนที ่1 จะปรากฏขึน้อกีครัง้

ภายใต ้[54: ลบการต ัง้คา่] เลอืก [ลบการต ัง้คา่ระบบสว่นตวั(C.Fn)ท ัง้หมด]
เพือ่ลบการตัง้คา่ระบบสว่นตัวทัง้หมด (น335)

3 การปรบัการต ัง้คา่ระบบสว่นตวัN

หมายเลขการตัง้คา่ระบบสว่นตัว

การลบการต ัง้คา่ระบบสว่นตวัท ัง้หมด

แมว้า่คณุจะลบการตัง้คา่ระบบสว่นตวัทัง้หมด การตัง้คา่สําหรับ [14: ต ัง้การควบคมุ
ดว้ยตนเอง] ภายใต ้[54: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)] จะไมถ่กูเปลีย่นแปลง
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3 การปรับการตัง้คา่ระบบสว่นตัวN

* เมือ่ใช ้Speedlite ซรีีส่ ์EX (แยกจําหน่าย) ทีม่ไีฟ LED

ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั

A 
ถา่ยภาพ 

LV

k 
ถา่ยภาพ
เคลือ่นไหวC.Fn I: ระดบัแสง

1 ระดับขัน้ในการตัง้คา่ระดับแสง

น.402

k k

2 ขยายความไวแสง ISO k k

3 ยกเลกิชดเชยแสงอตัโนมตัิ k k

C.Fn II: ภาพ

4 เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง น.403 k k

C.Fn III: โฟกสัอตัโนมตั/ิขบัเคลือ่น

5 เปิดแสงไฟชว่ยปรับโฟกสั
น.404

k*

6 วธิเีลอืกพืน้ที ่AF

7 เลอืกจุด AF อตัโนมัต:ิ ตดิตามสี
น.405

8 แสดงจุด AF ระหวา่งปรับโฟกสั

9 แสดงแสงสวา่งในชอ่งมองภาพ
น.406

10 ถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้

C.Fn IV: การใชง้าน/อืน่ๆ

11 คําเตอืน z ในชอ่งมองภาพ
น.407

12 แสดงภาพบนจอ LCD เมือ่เปิดสวติช์

13 หดเลนสก์ลับเมือ่ปิดกลอ้ง
น.408

k k

14 ตัง้การควบคมุดว้ยตนเอง ขึน้อยูก่บัการตัง้คา่

 การตัง้คา่ระบบสว่นตวัในชอ่งสฟ้ีาจะไมทํ่างานขณะถา่ยภาพแบบ Live View 
(LV) หรอืถา่ยภาพเคลือ่นไหว (การตัง้คา่ถกูปิดใชง้าน)
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การตัง้คา่ระบบสว่นตวัแบง่ออกเป็นสีก่ลุม่ตามชนดิของฟังกช์ัน่: C.Fn I: ระดบัแสง,
C.Fn II: ภาพ, C.Fn III: โฟกสัอตัโนมตั/ิขบัเคลือ่น, C.Fn IV: การใชง้าน/อืน่ๆ

3 รายการการต ัง้คา่ระบบสว่นตวัN

C.Fn I: ระดบัแสง

C.Fn-1 ระดบัข ัน้ในการต ัง้คา่ระดบัแสง

0: 1/3 ระดบั
1: 1/2 ระดบั

ตัง้การปรับทลีะ 1/2 ระดบัสําหรับความเร็วชตัเตอร,์ คา่รรูับแสง, การชดเชย
แสง, ถา่ยภาพครอ่ม, ชดเชยระดับแสงแฟลช ฯลฯ ซึง่จะไดผ้ลดเีมือ่คณุ
ตอ้งการควบคมุคา่แสงดว้ยการเพิม่ความละเอยีดตํา่กวา่การปรับทลีะ 1/3 
ระดับ

C.Fn-2 ขยายความไวแสง ISO

0: ปิด
1: เปิด

เมือ่คณุตัง้คา่ความไวแสง ISO คณุสามารถตัง้คา่ “H” (เทยีบเทา่ ISO 
51200) สําหรับภาพนิง่และ “H” (เทยีบเทา่ ISO 25600) สําหรับภาพ
เคลือ่นไหว โปรดทราบวา่หากตัง้คา่ [C.Fn-4: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง]
เป็น [1:ใชง้าน] จะไมส่ามารถเลอืก “H” ได ้

C.Fn-3 ยกเลกิชดเชยแสงอตัโนมตั ิ

0: เปิด
เมือ่คณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2> การตัง้คา่การชดเชยแสง
จะถกูยกเลกิ

1: ปิด
การตัง้คา่การชดเชยแสงจะยังคงมผีล แมว้า่คณุจะปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้ง
ไปที ่<2>

เมือ่ตัง้คา่เป็น 1 ระดับคา่แสงจะแสดงดังภาพดา้นลา่ง



403

3 รายการการตัง้คา่ระบบสว่นตัวN

C.Fn II: ภาพ

C.Fn-4 เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง

0: ไมใ่ชง้าน
1: ใชง้าน

รายละเอยีดสว่นทีส่วา่งจา้จะถกูปรับปรงุ ชว่งไดนามกิขยายจากโทนสเีทา
มาตรฐาน 18% ไปยังบรเิวณทีส่วา่งจา้ การไลโ่ทนระหวา่งระดับสเีทาและ
สว่นสวา่งจะเรยีบเนยีนขึน้

 เมือ่ตัง้คา่เป็น 1 การปรับแสงเหมาะสมอตัโนมัต ิ(น.175) จะปรับอตัโนมัตเิป็น 
[ไมใ่ชง้าน] และไมส่ามารถเปลีย่นการตัง้คา่ได ้

 เมือ่ตัง้คา่เป็น 1 น๊อยส ์(ภาพเป็นเม็ด ริว้ ฯลฯ) อาจแสดงใหเ้ห็นไดช้ดัขึน้กวา่
การตัง้คา่เป็น 0 เล็กนอ้ย

เมือ่ตัง้คา่เป็น 1 ชว่งความไวแสง ISO ทีส่ามารถตัง้คา่ไดจ้ะเป็น ISO 200 - ISO 
25600 (สงูถงึ ISO 12800 สําหรบัภาพเคลือ่นไหว)
นอกจากนี ้ไอคอน <A> จะแสดงในชอ่งมองภาพและบนแผง LCD เพือ่บง่บอก
วา่เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่งถกูใชง้าน
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C.Fn III: โฟกสัอตัโนมตั/ิขบัเคลือ่น

C.Fn-5 เปิดแสงไฟชว่ยปรบัโฟกสั

เปิดหรอืปิดใชง้านแสงไฟชว่ยปรับโฟกัสของแฟลชในตัวกลอ้ง หรอืแสงไฟ
ชว่ยปรับโฟกสัของ Speedlite ภายนอกสําหรับ EOS โดยเฉพาะ
0: ใชง้าน

แสงไฟชว่ยปรับโฟกัสจะปลอ่ยออกมาเมือ่จําเป็น
1: ไมใ่ชง้าน

แสงไฟชว่ยปรับโฟกัสจะไมป่ลอ่ยออกมา เพือ่ป้องกนัไมใ่หแ้สงไฟชว่ย
ปรับโฟกัสรบกวนผูอ้ืน่

2: เปิดไฟของแฟลชตอ่ภายนอกเทา่น ัน้
หากตดิ Speedlite ภายนอก Speedlite นัน้จะยงิแสงไฟชว่ยปรับโฟกัส
เมือ่จําเป็น และแฟลชในตัวกลอ้งจะไมย่งิแสงไฟชว่ยปรับโฟกสั

3: แสงชว่ยโฟกสัอนิฟราเรดเทา่น ัน้
เมือ่ตดิตัง้ Speedlite ภายนอก แสงไฟชว่ยโฟกสัอนิฟราเรดเทา่นัน้ทีจ่ะ
ถกูปลอ่ยออกมา ตัง้คา่นีเ้มือ่คณุไมต่อ้งการใหก้ลอ้งยงิแสงไฟชว่ยปรับ
โฟกัสเป็นแฟลชชดุเล็กๆ
เมือ่ใชง้าน Speedlite ซรีีส่ ์EX รุน่ทีม่ไีฟ LED แสงไฟ LED จะไมเ่ปิดโดย
อตัโนมัตเิพือ่เป็นแสงไฟชว่ยปรับโฟกัส

C.Fn-6 วธิเีลอืกพืน้ที ่AF

คณุสามารถกําหนดวธิสํีาหรับการเปลีย่นโหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัติ
0: S 9 ปุ่ มเลอืกพืน้ที ่AF

หลังจากคณุกดปุ่ ม <S> หรอื <B> แตล่ะครัง้ทีค่ณุกดปุ่ ม <B> 
โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัตจิะเปลีย่นไป

1: S 9 ปุ่ มหมนุหลกั
หลังจากคณุกดปุ่ ม <S> หรอื <B> การหมนุปุ่ ม <6> จะเปลีย่น
โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมัติ

หากตัง้คา่ระบบสว่นตวั [เปิดแสงไฟชว่ยปรบัโฟกสั] ของ Speedlite ภายนอกเป็น 
[1:ไมใ่ชง้าน] การตัง้คา่ของฟังกช์ัน่นีจ้ะถกูแทนทีแ่ละแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัจะไม่
ปลอ่ยออกมา

เมือ่ตัง้คา่เป็น 1 ใหก้ดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลือ่นจุดโฟกสัอัตโนมัตติามแนวนอน
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3 รายการการตัง้คา่ระบบสว่นตัวN

C.Fn-7 เลอืกจดุ AF อตัโนมตั:ิ ตดิตามสี

ใชฟั้งกช์ัน่นีเ้พือ่โฟกสัอัตโนมัตโิดยการจดจําสทีีเ่ทยีบเทา่กับโทนสผีวิ ฟังกช์ัน่
นีจ้ะทํางานเมือ่โหมดเลอืกพืน้ที ่AF ถกูตัง้คา่เป็นแบบโซน AF (เลอืกโซนดว้ย
ตนเอง), โซน AF กวา้ง (เลอืกโซนดว้ยตนเอง) หรอืเลอืก AF อตัโนมตัิ
0: ใชง้าน

กลอ้งจะเลอืกจดุโฟกสัโดยอตัโนมัตติามขอ้มลูการโฟกสัอตัโนมตัแิละขอ้มลู
สทีีเ่ทยีบเทา่กับโทนสผีวิ ในโหมด AF ครัง้เดยีว การโฟกสัไปยังบคุคลที่
อยูน่ิง่ในพืน้ทีโ่ฟกสัอตัโนมัตทํิาไดง้า่ยขึน้
ในโหมด AI Servo AF การโฟกสัไปยงับคุคลในพืน้ทีโ่ฟกัสอตัโนมตัทํิาไดง้า่ยขึน้ 
หากไมส่ามารถตรวจพบโทนสผีวิ กลอ้งจะจับโฟกสัไปทีว่ตัถซุ ึง่อยูใ่กลท้ีส่ดุ 
เมือ่จับโฟกสัไดแ้ลว้ กลอ้งจะเลอืกจุดโฟกสัอัตโนมัตใิหโ้ดยอัตโนมัต ิ
เพือ่ทีก่ลอ้งจะโฟกสัอยา่งตอ่เนือ่งไปยังสขีองบรเิวณแรกสดุทีจั่บโฟกสัได ้

1: ไมใ่ชง้าน
จดุโฟกัสจะถกูเลอืกโดยอัตโนมัตติามขอ้มลูการโฟกสัอตัโนมัตเิทา่นัน้

C.Fn-8 แสดงจดุ AF ระหวา่งปรบัโฟกสั
คณุสามารถตัง้คา่ใหแ้สดงหรอืไมแ่สดงจดุโฟกสัอตัโนมัตไิดใ้นกรณีตอ่ไปนี:้ 
1. เมือ่เลอืกจดุโฟกัสอตัโนมัต ิ2. เมือ่กลอ้งพรอ้มถา่ยภาพ (กอ่นการโฟกสั
อตัโนมัต)ิ, 3. ระหวา่งการโฟกัสอตัโนมัต ิและ 4. เมือ่จับโฟกสัได ้
0: ทีเ่ลอืก (คงที)่

จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีเ่ลอืกจะแสดงขึน้เสมอ
1: ท ัง้หมด (คงที)่

จดุโฟกัสอตัโนมัตทัิง้หมดจะแสดงขึน้เสมอ
2: ทีเ่ลอืก (AFลว่งหนา้โฟกสั)

จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีเ่ลอืกจะแสดงขึน้ในกรณี 1, 2 และ 4
3: จดุ AF ทีเ่ลอืก (โฟกสั)

จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีเ่ลอืกจะแสดงขึน้ในกรณี 1 และ 4
4: ไมแ่สดง

จดุโฟกัสอตัโนมัตทิีเ่ลอืกจะไมแ่สดงขึน้ในกรณี 2, 3 และ 4

 เมือ่ตัง้คา่เป็น [0:ใชง้าน] การโฟกสัจะใชเ้วลานานกวา่การตัง้คา่เป็น [1:ไมใ่ชง้าน]
เล็กนอ้ย

 แมว้า่ตัง้คา่เป็น [0:ใชง้าน] ผลทีไ่ดอ้าจไมเ่ป็นไปตามทีค่าดไวท้ัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
สภาวะการถา่ยภาพและวัตถุ

 ภายใตส้ภาวะแสงนอ้ยเมือ่แฟลชปลอ่ยแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัออกมาโดยอัตโนมัต ิ
จดุโฟกสัอตัโนมัตจิะถกูเลอืกโดยอตัโนมัตติามขอ้มลูการโฟกสัอตัโนมตัเิทา่นัน้ 
(การโฟกสัอตัโนมัตจิะไมใ่ชข้อ้มลูสทีีเ่ทยีบเทา่กบัโทนสผีวิ)

เมือ่ตัง้คา่เป็น 2 หรอื 3 จุดโฟกสัอตัโนมตัจิะไมแ่สดงขึน้แมว้า่จับโฟกสัไดโ้ดยใช ้AI 
Servo AF
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C.Fn-9 แสดงแสงสวา่งในชอ่งมองภาพ

คณุสามารถตัง้คา่ใหจ้ดุโฟกสัอตัโนมตัใินชอ่งมองภาพสวา่งหรอืไมส่วา่งขึน้เป็น
สแีดงเมือ่จับโฟกสัได ้
0: อตัโนมตั ิ

จดุโฟกัสอตัโนมัตสิวา่งขึน้เป็นสแีดงโดยอตัโนมัตภิายใตส้ภาวะแสงนอ้ย
1: ใชง้าน

จดุโฟกัสอตัโนมัตสิวา่งขึน้เป็นสแีดงไมว่า่ระดับแสงโดยรอบจะเป็นอยา่งไร
ก็ตาม

2: ไมใ่ชง้าน
จดุโฟกัสอตัโนมัตไิมส่วา่งขึน้เป็นสแีดง

C.Fn-10 ถา่ยภาพโดยล็อคกระจกขึน้

0: ไมใ่ชง้าน
1: ใชง้าน

คณุสามารถป้องกันอาการภาพเบลอทีเ่กดิจากกลอ้งสัน่เนือ่งจากการสัน่
สะเทอืนทางกลไก (แรงสัน่ของกระจก) ภายในกลอ้งระหวา่งการถา่ยภาพ
โดยใชเ้ลนสถ์า่ยภาพไกลชว่งพเิศษหรอืการถา่ยภาพระยะใกล ้(การถา่ย
ภาพมาโคร) โปรดดหูนา้ 209 สําหรับขัน้ตอนการถา่ยภาพโดยล็อคกระจก
ขึน้

เมือ่ตัง้คา่เป็น AI Servo AF จุดโฟกสัอตัโนมตัจิะไมส่วา่งขึน้เป็นสแีดงแมว้า่จับโฟกสั
ไดแ้ลว้

 เมือ่คณุกดปุ่ ม <S> หรอื <B> จุดโฟกสัอตัโนมตัจิะสวา่งขึน้เป็นสแีดงไมว่า่
การตัง้คา่นีจ้ะเป็นอยา่งไรก็ตาม

 เสน้อตัราสว่นภาพ (น.156) รวมทัง้ตวัวดัระดบัอเิล็กทรอนกิส ์ตาราง และการตรวจ
จับแสงวบูวาบทีต่ัง้คา่ใน [52: การแสดงชอ่งมองภาพ] จะสวา่งขึน้เป็นสแีดง
เชน่กนั
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C.Fn IV: การใชง้าน/อืน่ๆ

C.Fn-11 คาํเตอืน z ในชอ่งมองภาพ

เมือ่มกีารตัง้คา่ฟังกช์ัน่ใดตอ่ไปนี ้ไอคอน <i> จะแสดงขึน้มาทางดา้นลา่งซา้ย
ของชอ่งมองภาพ (น.34) นอกจากนี ้ไอคอน <i> จะปรากฏขึน้บนหนา้จอ
ควบคมุทันใจดว้ยเชน่กนั (น.58)
เลอืกฟังกช์ัน่ทีค่ณุตอ้งการใหไ้อคอนการเตอืนปรากฏขึน้ และกดปุ่ ม <0> 
เพือ่เพิม่เครือ่งหมาย [X] จากนัน้เลอืก [ตกลง]
เมือ่มกีารต ัง้คา่ภาพขาวดาํ V :

หากรปูแบบภาพถกูตัง้คา่เป็น [ภาพขาวดาํ] (น.162) ไอคอนคําเตอืนจะ
ปรากฏขึน้มา

เมือ่มกีารแกไ้ขสมดลุแสงขาว:
หากมกีารตัง้คา่การปรับแกส้มดลุแสงขาวไว ้(น.173) ไอคอนคําเตอืนจะ
ปรากฏขึน้มา

เมือ่มกีารต ัง้คา่ M :
หาก [z4: ลดจดุรบกวนค.ไวISO สงู] ถกูตัง้คา่เป็น [ลดจดุรบกวน
ถา่ยหลายภาพ] (น.176) ไอคอนคําเตอืนจะปรากฏขึน้มา

C.Fn-12 แสดงภาพบนจอ LCD เมือ่เปิดสวติช์

0: แสดง
เมือ่คณุเปิดสวติซก์ลอ้ง หนา้จอควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้ (น.58)

1: คงหนา้จอสถานะเดยีวกบัปิดสวติช์
เมือ่คณุเปิดสวติซก์ลอ้ง กลอ้งจะเริม่การแสดงผลจอ LCD ในสถานะที่
แสดงอยูต่อนปิดสวติซก์ลอ้งครัง้ลา่สดุ ดังนัน้ หากคณุปิดสวติซก์ลอ้งเมือ่
จอ LCD ปิดอยู ่จะไมม่สี ิง่ใดแสดงขึน้เมือ่คณุเปิดกลอ้งอกีครัง้ ทัง้นีเ้พือ่
เป็นการประหยัดพลังงานแบตเตอรี ่การทํางานของเมนูและการเลน่ภาพ
จะสามารถใชไ้ดต้ามปกติ

เมือ่ตัง้คา่ [s: หนา้จอถา่ยภาพ] เป็น [มคีําแนะนํา] การตัง้คา่ระบบสว่นตัวนี้จะ
ไมทํ่างาน (การตัง้คา่ถกูปิดใชง้าน)
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C.Fn-13 หดเลนสก์ลบัเมือ่ปิดกลอ้ง

เป็นการตัง้คา่สําหรับกลไกการเก็บเลนสเ์มือ่ตดิเลนส ์STM ทีม่เีกยีรข์ับเคลือ่น 
(เชน่ EF40mm f/2.8 STM) เขา้กบักลอ้ง คณุสามารถตัง้คา่ใหห้ดเลนสท์ีย่ืน่
ออกมาโดยอตัโนมัต ิเมือ่ปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งไปที ่<2>
0: เปิดใชง้าน
1: ปิดใชง้าน

C.Fn-14 ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง

คณุสามารถกําหนดฟังกช์ัน่ทีใ่ชบ้อ่ยไปยังปุ่ มหรอืปุ่ มหมนุของกลอ้งไดต้าม
ความตอ้งการ สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 409

 เมือ่ใชร้ะบบปิดสวติชอ์ตัโนมัต ิเลนสจ์ะไมห่ดกลับไมว่า่การตัง้คา่นี้จะเป็นอยา่งไร
ก็ตาม

 กอ่นถอดเลนส ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เลนสไ์ดห้ดกลบัแลว้

เมือ่ตัง้คา่เป็น 0 ฟังกช์ัน่นี้จะทํางานไมว่า่การปรับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกสัของเลนส ์
(AF หรอื MF) จะเป็นอยา่งไรก็ตาม
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คณุสามารถกําหนดฟังกช์ัน่ทีใ่ชบ้อ่ยไปยังปุ่ มหรอืปุ่ มหมนุของกลอ้งไดต้ามความ
ตอ้งการเพือ่ใหง้า่ยตอ่การใชง้าน

1 เลอืก [ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)]
 ภายใตแ้ท็บ [54] เลอืก [ต ัง้คา่ระบบ
สว่นตวั (C.Fn)] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [14: 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

การต ัง้การควบคมุดว้ยตนเองN

ดว้ยหนา้จอในขัน้ตอนที ่3 ทีแ่สดงขึน้ คณุสามารถกดปุ่ ม <L> เพือ่ยอ้นการตัง้คา่
การควบคมุดว้ยตนเองกลบัไปคา่เริม่ตน้ โปรดทราบวา่การตัง้คา่ [14: ต ัง้การควบคมุ
ดว้ยตนเอง] จะไมถู่กเปลีย่นแปลง แมว้า่คณุจะเลอืก [ลบการต ัง้คา่ระบบสว่นตวั
(C.Fn)ท ัง้หมด] ภายใต ้[54: ลบการต ัง้คา่]
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เมือ่คณุกดปุ่ มทีกํ่าหนดฟังกช์ัน่นีไ้ว ้จะเริม่ดําเนนิการวัดแสงและโฟกสัอตัโนมตัิ

AF จะหยดุลงเมือ่คณุกดปุ่ มทีกํ่าหนดฟังกช์ัน่นีค้า้งไว ้มปีระโยชนเ์มือ่คณุตอ้งการ
หยดุ AF ขณะใช ้AI Servo AF

เมือ่คณุกดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ จะทําการวดัคา่แสง (ไมทํ่าการโฟกสัอตัโนมตั)ิ

ฟงักช์ ัน่ทีส่ามารถกาํหนดไปยงัตวัควบคมุกลอ้ง

ฟังกช์ัน่ หนา้ V r

โฟกสั
อตัโนมัติ

a เริม่วัดแสงและ AF
410

k k

b หยดุ AF k

ระดบัแสง

q เริม่วัดแสง 410 k

t ล็อค AE/ล็อคแฟลช FE

411

k

A ล็อค AE k

A ล็อค AE (ขณะกดปุ่ มคา้งไว)้ k

d ล็อคแฟลช FE k

f ชดเชยแสง (กดแช ่หมนุS)

แฟลช
y ชดเชยระดับแสงแฟลช

412
0/3 ตัง้คา่ระบบแฟลช

ภาพ g คณุภาพของภาพ 412

การใชง้าน
M แสดงเมนู

412
j ไมม่หีนา้ที ่(ไมใ่ชง้าน) k

a: เร ิม่วดัแสงและ AF

b: หยดุ AF

q: เร ิม่วดัแสง
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คา่แสงจะถกูล็อค (ล็อค AE) ในขณะทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอรค์า้งไว ้

สําหรับการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช การกดปุ่ มทีกํ่าหนดฟังกช์ัน่นีจ้ะยงิแฟลชนํา
และบันทกึกําลังแฟลชทีจํ่าเป็น (ล็อคแฟลช FE)

คณุสามารถตัง้คา่การชดเชยแสงไดโ้ดยการหมนุปุ่ ม <6> ในขณะทีก่ดปุ่ ม 
<0> คา้งไว ้มปีระโยชนเ์มือ่คณุตอ้งการตัง้คา่การชดเชยแสงใน <a> 
การตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเองโดยตัง้คา่ ISO อตัโนมัตไิว ้

t s

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k k

A: ล็อค AE (ขณะกดปุ่ มคา้งไว)้

d: ล็อคแฟลช FE

f: ชดเชยแสง (กดแช ่หมุน S)

การถา่ยภาพปกต ิ(ไมใ่ชแ้ฟลช)
เมือ่คณุกดปุ่ มทีกํ่าหนดเป็นฟังกช์ัน่นี ้คณุสามารถล็อค
คา่แสง (ล็อค AE) ไดใ้นขณะทีใ่ชง้านระยะเวลาวัดแสง 
มปีระโยชนเ์มือ่คณุตอ้งการตัง้คา่โฟกัสและคา่แสงแยกกนั 
หรอืถา่ยภาพหลายภาพดว้ยการกําหนดคา่แสงเดยีวกัน
ใชแ้ฟลช
สําหรับการถา่ยภาพโดยใชแ้ฟลช การกดปุ่ มทีกํ่าหนด
ฟังกช์ัน่นีจ้ะยงิแฟลชนําและบันทกึกําลังแฟลชทีจํ่าเป็น 
(ล็อคแฟลช FE)

เมือ่คณุกดปุ่ มทีกํ่าหนดเป็นฟังกช์ัน่นี ้คณุสามารถล็อค
คา่แสง (ล็อค AE) ไดใ้นขณะทีใ่ชง้านระยะเวลาวัดแสง 
มปีระโยชนเ์มือ่คณุตอ้งการตัง้คา่โฟกัสและคา่แสงแยกกนั

t: ล็อค AE/ล็อคแฟลช FE

A: ล็อค AE
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กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงหนา้จอการตัง้คา่การชดเชยแสง (น.218) ของชดุ
แฟลชทีต่ดิตัง้ (ในตัวกลอ้งหรอืภายนอก) บนจอ LCD

กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงหนา้จอการตัง้คา่ระบบแฟลช (น.225) บนจอ LCD

กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงหนา้จอการตัง้คา่คณุภาพในการบันทกึภาพ (น.152) 
บนจอ LCD

กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงเมนูบนจอ LCD

ใชก้ารตัง้คา่นีเ้มือ่คณุไมต่อ้งการกําหนดฟังกช์ัน่ไปยังปุ่ มใดๆ

y: ชดเชยระดบัแสงแฟลช

0/3: ต ัง้คา่ระบบแฟลช

g: คณุภาพของภาพ

M: แสดงเมนู

j: 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
 คณุสามารถสรา้งไดม้ากถงึหา้แถบเมนู 
โดยทําซ้ําขัน้ตอนที ่1 และ 2

1 เลอืก [กาํหนดคา่: MY MENU*]
 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืก 

[กาํหนดคา่: MY MENU*] (แถบ
สําหรับบันทกึรายการเมนู) จากนัน้กด
ปุ่ ม <0>

3 การบนัทกึเมนสูว่นตวัN

การสรา้งและการเพิม่แถบเมนสูว่นตวั

การบนัทกึรายการเมนูในแถบเมนูสว่นตวั

เมือ่ตัง้คา่ [s: การแสดงเมนู] เป็น [มคีําแนะนํา] แถบ [9] จะไมแ่สดงขึน้ 
ใหเ้ปลีย่น [การแสดงเมนู] เป็น [มาตรฐาน] (น.61)
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2 เลอืก [รายการทีบ่นัทกึในเมนสูว่นตวั]

3 บนัทกึรายการทีต่อ้งการ
 เลอืกรายการทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 เลอืก [ตกลง] ในกลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยัน
 คณุสามารถบันทกึไดส้งูสดุหกรายการ
 หากตอ้งการกลับสูห่นา้จอในขัน้ตอนที ่2 
ใหก้ดปุ่ ม <M>

คณุสามารถจัดลําดับและลบรายการในแถบ
เมนู และเปลีย่นชือ่หรอืลบแถบเมนู

 จดัลําดบัรายการทีบ่นัทกึ
คณุสามารถปรับเปลีย่นลําดับของรายการทีบ่ันทกึไวใ้นเมนูสว่นตัว เลอืก 
[จดัลําดบัรายการทีบ่นัทกึ] และเลอืกรายการทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นลําดับ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0> เมือ่ [z] แสดงขึน้ กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่ปรับเปลีย่น
ลําดับ แลว้กดปุ่ ม <0>

 ลบรายการทีเ่ลอืก / ลบทกุรายการในแถบ
คณุสามารถลบรายการทีบ่ันทกึรายการใดก็ได ้[ลบรายการทีเ่ลอืก] จะลบ
ทลีะรายการ และ [ลบทกุรายการในแถบ] จะลบทกุรายการทีบ่ันทกึภายใต ้
แถบนัน้

การต ัง้คา่แถบเมนสูว่นตวั
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3 การบันทกึเมนูสว่นตัวN

 ลบแถบ
คณุสามารถลบแถบเมนูสว่นตัวทีกํ่าลังแสดงอยูไ่ด ้เลอืก [ลบแถบ] เพือ่ลบ
แถบ [MY MENU*]

 เปลีย่นชือ่แถบ
คณุสามารถเปลีย่นชือ่แถบเมนูสว่นตัวจาก [MY MENU*] ได ้

1 เลอืก [เปลีย่นชือ่แถบ]

2 ป้อนขอ้ความ
 กดปุ่ ม <L> เพือ่ลบอักขระทีไ่มจํ่าเป็น
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลือ่น n และเลอืกอกัขระทีต่อ้งการ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0> เพือ่ป้อนอักขระ

 คณุสามารถเปลีย่นโหมดการป้อนขอ้มลู 
โดยการเลอืก [E]

 คณุสามารถใสไ่ดถ้งึ 16 อกัขระ
 ในการยกเลกิการใสข่อ้ความ ใหก้ดปุ่ ม 

<B> จากนัน้เลอืก [ตกลง]

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

 บนัทกึชือ่ทีต่ัง้เรยีบรอ้ยแลว้

หากคณุไมส่ามารถป้อนขอ้ความในขัน้ตอนที ่2 ใหก้ดปุ่ ม <Q> แลว้ใชแ้ผงอักขระ
เมือ่กรอบสฟ้ีาปรากฏ
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คณุสามารถลบแถบเมนูสว่นตัวทีส่รา้งขึน้
ทัง้หมดหรอืลบรายการเมนูสว่นตัวทีบ่ันทกึไว ้
ในแถบเหลา่นัน้

 ลบแถบเมนูสว่นตวัท ัง้หมด
คณุสามารถลบแถบเมนูสว่นตัวทัง้หมดทีค่ณุสรา้งไว ้เมือ่คณุเลอืก [ลบแถบ
เมนูสว่นตวัท ัง้หมด] ทกุแถบตัง้แต ่[MY MENU1] ถงึ [MY MENU5] 
จะถกูลบและแถบ [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
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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 s จะไม่
แสดงขึน้)

การต ัง้คา่การแสดงเมนู
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13
อา้งองิ

บทนีไ้ดใ้หข้อ้มลูอา้งองิเกีย่วกบัคณุสมบัตขิองกลอ้ง อปุกรณ์
เสรมิระบบ ฯลฯ

การรบัรองโลโก้
เลอืก [55: รบัรองการแสดงโลโก]้* และกดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงโลโก ้
บางสว่นทีก่ลอ้งมกีารรับรอง โลโกท้ีม่กีารรับรองอืน่ๆ สามารถพบไดใ้น
คูม่อืการใชง้านนี้ บนตวักลอ้ง และบนบรรจุภณัฑข์องกลอ้ง
* แสดงภายใตแ้ท็บ [54] ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
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เมือ่คณุกดปุ่ ม <B> ขณะทีก่ลอ้งพรอ้ม
ถา่ยภาพ คณุสามารถสลบัการแสดงผลระหวา่ง
ตัววัดระดับอเิล็กทรอนกิสแ์ละหนา้จอควบคมุ
ทันใจ

[เลอืกการแสดงผลโดยปุ่ ม z] ภายใต ้
แท็บ [53] ชว่ยใหค้ณุสามารถเลอืกตัวเลอืก
ทีจ่ะแสดงเมือ่กดปุ่ ม <B>
 เลอืกตัวเลอืกการแสดงผลทีต่อ้งการ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0> เพือ่เพิม่
เครือ่งหมายถกู <X>

 หลังจากทําการเลอืกเสร็จสิน้ ใหเ้ลอืก 
[ตกลง] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

ฟงักช์ ัน่ปุ่ ม B

ตวัวดัระดับอเิล็กทรอนกิส์ หนา้จอควบคมุทนัใจ

 คณุไมส่ามารถเอาเครือ่งหมายถกูออกจากทัง้สองรายการ
 แมว้า่คณุจะตัง้คา่ไมใ่หแ้สดง [วดัระดบัอเิล็กทรอนกิส]์ แตตั่ววัดระดับอเิล็กทรอนกิส์
จะยังคงแสดงขึน้ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View และการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
โดยการกดปุ่ ม <B>
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คณุสามารถตรวจสอบสถานะของแบตเตอรีท่ีกํ่าลังใชง้านไดบ้นจอ LCD

เลอืก [ขอ้มลูแบตเตอรี]่
 ภายใตแ้ท็บ [53] เลอืก [ขอ้มลูแบตเตอรี]่ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หนา้จอขอ้มลูแบตเตอรีจ่ะปรากฏขึน้

3 การตรวจสอบขอ้มลูแบตเตอรี่

รุน่แบตเตอรีห่รอืพลังงานจากปลั๊กไฟภายในบา้น
ทีใ่ช ้

ระดบัแบตเตอรี ่(น.46) จะแสดงขึน้

ระดบัประสทิธภิาพในการชารจ์ของแบตเตอรีจ่ะ
แสดงเป็นสามระดับ

   (สเีขยีว) : ประสทิธภิาพในการชารจ์
ของแบตเตอรีด่ี

   (สเีขยีว) : ประสทิธภิาพในการชารจ์
ของแบตเตอรีล่ดลงเล็กนอ้ย

   (สแีดง) : แนะนําใหซ้ือ้แบตเตอรีใ่หม่

ตําแหน่งของแบตเตอรี่

แนะนําใหใ้ชแ้บตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E17 ของแทจ้ากแคนนอน หากคณุใชแ้บตเตอรี่
ทีไ่มใ่ชผ้ลติภณัฑข์องแทข้องแคนนอน กลอ้งอาจไมส่ามารถทํางานไดอ้ยา่งเต็ม
ประสทิธภิาพหรอืทํางานผดิปกติ

หากมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดของการสือ่สารกบัแบตเตอรีแ่สดงขึน้มา ใหป้ฏบิตั ิ
ตามคําแนะนําจากขอ้ความ



422

คณุสามารถใหพ้ลังงานกบัตัวกลอ้งโดยตอ่ไฟฟ้าจากเตา้รับภายในบา้นดว้ย
อปุกรณ์ตอ่ไฟ DC รุน่ DR-E18 และอะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC รุน่ AC-E6N (แตล่ะตวั
แยกจําหน่าย)

1 เสยีบปล ัก๊อปุกรณ์ตอ่ไฟ DC
 เสยีบปลั๊กอปุกรณ์ตอ่ไฟ DC เขา้กับชอ่ง
ของอะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC

2 เสยีบสายไฟ
 เสยีบสายไฟตามทีแ่สดงในภาพประกอบ
 หลังใชง้านกลอ้งเสร็จสิน้แลว้ ใหถ้อด
ปลั๊กไฟออกจากเตา้รับ

3 ใสอ่ปุกรณ์ตอ่ไฟ DC
 เปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรีอ่อกและสอด
อปุกรณ์ตอ่ไฟ DC เขา้ไปใหแ้น่นจนล็อค
เขา้ที่

4 ดนัสาย DC เขา้ไป
 เปิดฝาครอบชอ่งตอ่สาย DC แลว้ตดิตัง้
สายตามทีแ่สดงในภาพประกอบ

 ปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี่

การใชพ้ลงังานจากปล ัก๊ไฟภายในบา้น

อยา่เสยีบหรอืถอดสายไฟเมือ่ตัง้สวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งเป็น <1>
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คณุสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth ดว้ยรโีมทคอนโทรลแบบไรส้าย รุน่ 
BR-E1 ทีร่องรับเทคโนโลยพีลังงานตํา่ของ Bluetooth สําหรับการดําเนนิการ
ควบคมุระยะไกล ในการใชง้าน BR-E1 กอ่นอืน่คณุจําเป็นตอ้งจบัคูก่ลอ้ง
และรโีมทคอนโทรล (ลงทะเบยีนอปุกรณ์เขา้กบักลอ้ง)

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 “ลงทะเบยีนชือ่เลน่เพือ่ระบุ
กลอ้ง” ปรากฏขึน้ ใหก้ดปุ่ ม <0> และ
ลงทะเบยีนชือ่เลน่ สําหรับขัน้ตอนการลง
ทะเบยีนชือ่เลน่ โปรดดหูนา้ 13 ของคูม่อื
การใชง้านฟังกช์ัน่ Wi-Fi (การสือ่สารแบบ
ไรส้าย)

การถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล

รโีมทคอนโทรลแบบไรส้าย รุน่ BR-E1 (แยกจําหนา่ย)

การจบัคู่
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5 เลอืก [กาํลงัจบัคู]่
 เลอืก [กาํลงัจบัคู]่ จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 กดปุ่ ม <W> และปุ่ ม <T> คา้งไว ้
พรอ้มกนัเป็นเวลา 3 วนิาทหีรอืมากกวา่

 การจับคูเ่ริม่ตน้ขึน้ หลังจากการจับคูเ่สร็จ
สมบรูณ์ รโีมทคอนโทรลจะถกูลงทะเบยีน
เขา้กบักลอ้ง

 สําหรับการดําเนนิการหลังจากเสร็จสิน้
การจับคู ่โปรดดคููม่อืการใชง้านของรโีมท
คอนโทรลแบบไรส้าย รุน่ BR-E1

หากตอ้งการจับคูก่ับ BR-E1 อกีตัวหนึง่ ใหล้า้งขอ้มลูการเชือ่มตอ่ของรโีมท
คอนโทรลทีเ่ชือ่มตอ่อยูใ่นปัจจบุัน
คณุสามารถตรวจสอบสถานะการเชือ่มตอ่ของกลอ้งและรโีมทคอนโทรลไดจ้าก
หนา้จอ [เช็ค/ลบขอ้มลูการเชือ่มตอ่] ในขัน้ตอนที ่4

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

ลา้งขอ้มลูการเชือ่มตอ่รโีมทคอนโทรล

หลังจากทีจั่บคูเ่สร็จสมบรูณ์ แบตเตอรีจ่ะถกูใชพ้ลังงานไปแมใ้นระหวา่งปิดสวติซ์
อัตโนมัต ิดงันัน้ระดับแบตเตอรีท่ีเ่หลอือยูอ่าจจะตํา่เมือ่ใชง้านกลอ้ง

 เมือ่คณุไมไ่ดใ้ช ้BR-E1 ใหต้ัง้คา่ [ฟงักช์ ัน่ Bluetooth] เป็น [ไมใ่ชง้าน] ใน
ขัน้ตอนที ่4 เมือ่ตอ้งการใชร้โีมทคอนโทรลอกีครัง้ เพยีงแคเ่ลอืก [รโีมท] เพือ่
เชือ่มตอ่กบัรโีมทคอนโทรล

 เมือ่การถา่ยภาพสิน้สดุลง หลอดไฟการตัง้เวลาของกลอ้งจะสวา่งขึน้เป็นเวลาสัน้ๆ
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การถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล

2 เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Bluetooth]

3 เลอืก [เช็ค/ลบขอ้มลูการเชือ่มตอ่]

4 กดปุ่ ม <B>

5 ลา้งขอ้มลูการเชือ่มตอ่
 เลอืก [ตกลง] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 ขอ้มลูการเชือ่มตอ่ของรโีมทคอนโทรล
จะถกูลา้ง

Bluetooth แอดเดรสของรโีมทคอนโทรล

[กําลงัเชือ่มตอ่] จะแสดงขึน้เมือ่ไมม่ี
การใชง้านรโีมทคอนโทรล
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ตัวควบคมุรโีมทคอนโทรลนีช้ว่ยใหค้ณุสามารถถา่ยภาพแบบไรส้ายไดใ้นระยะ
ไมเ่กนิประมาณ 5 เมตร/16.4 ฟตุจากตัวกลอ้ง คณุสามารถถา่ยภาพไดใ้นทันท ี
หรอืตัง้เวลารอ 2 วนิาที

 ตัง้คา่โหมดขับเคลือ่นเป็น <Q> (น.149)
 เล็งตัวควบคมุรโีมทไปทางเซนเซอรร์โีมทคอนโทรลของกลอ้ง แลว้กดปุ่ ม
สง่สญัญาณ

 กลอ้งจะจับโฟกสัโดยอตัโนมัติ
 เมือ่จับโฟกัสไดแ้ลว้ หลอดไฟตัง้เวลาจะสวา่งขึน้และภาพจะถกูถา่ย

ตวัควบคมุรโีมท รุน่ RC-6 (แยกจําหนา่ย)

เซนเซอรร์โีมทคอนโทรล

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล
 BR-E1 และ RC-6 ไมส่ามารถใชง้านไดพ้รอ้มกนั ใหต้ัง้คา่ [ฟงักช์ ัน่ Bluetooth]
เป็น [ไมใ่ชง้าน] เมือ่ใชง้าน RC-6

 แสงไฟฟลอูอเรสเซนตห์รอืไฟ LED อาจเป็นสาเหตใุหก้ารทํางานของกลอ้ง
ผดิพลาดและลั่นชตัเตอรโ์ดยไมต่ัง้ใจ พยายามใหก้ลอ้งหา่งจากแหลง่แสงเหลา่นี้

 หากคณุเล็งรโีมทคอนโทรลของเครือ่งรับโทรทัศนไ์ปทางกลอ้งแลว้สัง่การ อาจ
เป็นสาเหตใุหก้ารทํางานของกลอ้งผดิพลาดและลั่นชตัเตอรโ์ดยไมต่ัง้ใจ

 หากมแีสงแฟลชปลอ่ยออกมาจากแฟลชบนกลอ้งตัวอืน่ใกลก้บักลอ้งนี ้อาจเป็น
สาเหตใุหก้ารทํางานของกลอ้งผดิพลาดและลั่นชตัเตอรโ์ดยไมต่ัง้ใจ อยา่ให ้
เซนเซอรร์โีมทคอนโทรลไดร้ับแสงแฟลชจากแฟลชบนกลอ้งตวัอืน่

ขอ้ควรทราบสําหรบัการถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล
 คณุยงัสามารถใชต้วัควบคมุรโีมท รุน่ RC-1 หรอืรุน่ RC-5 (แตล่ะตวัแยกจําหน่าย) 
ไดเ้ชน่กนั

 การถ่ายภาพดว้ยรโีมทคอนโทรลยงัสามารถใชไ้ดก้บั Speedlite ซรีีส่ ์EX ทีม่ี
ฟังกช์ัน่สัง่การดว้ยรโีมท

 การถ่ายภาพดว้ยรโีมทคอนโทรลยงัสามารถทําไดร้ะหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
(น.275)

 ในการถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล แมว้า่จะตัง้คา่ [52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ 
เป็น [1 นาท]ี หรอืนอ้ยกวา่ เวลาปิดสวติซอ์ตัโนมัตจิะเป็น 2 นาทโีดยประมาณ
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การถา่ยภาพดว้ยรโีมทคอนโทรล

รโีมทสวติซ ์รุน่ RS-60E3 มาพรอ้มกบัสายความยาวประมาณ 60 ซม./2.0 ฟตุ 
เมือ่เชือ่มตอ่กบัชอ่งควบคมุรโีมทคอนโทรลของกลอ้ง จะสามารถกดลงครึง่หนึง่
และกดลงจนสดุไดเ้หมอืนกบัปุ่ มชตัเตอร์

เมือ่คณุถา่ยภาพโดยไมไ่ดม้องผา่นชอ่งมองภาพ เชน่ เมือ่คณุใชก้ารตัง้เวลา 
การเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร ์หรอืรโีมทสวติซ ์แสงทีเ่ล็ดลอดเขา้มาในชอ่ง
มองภาพอาจทําใหภ้าพถา่ยดมูดื เหตกุารณ์นีส้ามารถป้องกนัไดด้ว้ยการใชฝ้า
ปิดชอ่งมองภาพ (น.37) ทีม่ากบัสายคลอ้งกลอ้ง
โปรดทราบวา่ฝาปิดชอ่งมองภาพไมม่คีวามจําเป็นตอ่การถา่ยภาพแบบ 
Live View หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

1 ถอดยางครอบชอ่งมองภาพ
 ถอดยางครอบชอ่งมองภาพไดโ้ดยดันที่
ดา้นลา่งของยาง

2 ตดิฝาปิดชอ่งมองภาพ
 สอดฝาปิดชอ่งมองภาพลงไปยังรอ่งของ
ชอ่งมองภาพเพือ่ตดิเขา้

 หลังจากทีค่ณุถา่ยภาพเสร็จสิน้แลว้ ถอด
ฝาปิดชอ่งมองภาพออกและตดิยางครอบ
ชอ่งมองภาพกลับดว้ยการสอดลงไปยัง
รอ่งของชอ่งมองภาพ

F รโีมทสวติซ ์รุน่ RS-60E3 (แยกจําหนา่ย)

การใชฝ้าปิดชอ่งมองภาพ
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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

กลอ้งรุน่นีไ้มร่บัประกนัการสนบัสนนุฟงักช์ ัน่การด์ Eye-Fi (รวมถงึ
การถา่ยโอนแบบไรส้าย) ในกรณีทีก่ารด์ Eye-Fi มปีญัหา โปรด
ตรวจสอบกบัผูผ้ลติการด์ แจง้ใหท้ราบเพิม่เตมิวา่คณุตอ้งขอรบัการ
อนมุตัเิพือ่ใชง้านการด์ Eye-Fi ในบางประเทศหรอืบางภมูภิาค และ
จะไมอ่นญุาตใหใ้ชก้ารด์หากไมไ่ดร้บัการอนมุตั ิหากไมแ่นใ่จวา่
พืน้ทีข่องคณุไดร้บัอนุมตัใิหใ้ชก้ารด์ไดห้รอืไม ่โปรดตรวจสอบกบั
ผูผ้ลติการด์

1 เสยีบการด์ Eye-Fi (น.41)

2 เลอืก [การต ัง้คา่ Eye-Fi]
 ภายใตแ้ท็บ [51] เลอืก [การต ัง้คา่ 

Eye-Fi] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เมนูนีจ้ะปรากฏตอ่เมือ่เสยีบการด์ Eye-Fi 
เขา้กบักลอ้งเทา่นัน้

3 เปิดใชง้านการสง่สญัญาณ Eye-Fi
 เลอืก [การสง่ Eye-Fi] จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 เลอืก [เปิด] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 หากคณุตัง้คา่เป็น [ปิด] จะไมม่กีารสง่
สญัญาณอตัโนมัตแิมว้า่จะเสยีบการด์ 
Eye-Fi อยูก็่ตาม (ไอคอนสถานะการสง่
สญัญาณ I)

4 แสดงขอ้มลูการเชือ่มตอ่
 เลอืก [ขอ้มลูการเชือ่มตอ่] จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

H การใชก้ารด์ Eye-Fi
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H การใชก้ารด์ Eye-Fi

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
 ภาพจะถกูถา่ยโอน และไอคอน <H> 
จะเปลีย่นจากสเีทา (ไมเ่ชือ่มตอ่) ไป
เป็นไอคอนใดไอคอนหนึง่ตามลําดับ
ดา้นลา่ง

 สําหรับภาพทีถ่า่ยโอนแลว้ O จะแสดง
ขึน้ในขอ้มลูการถา่ยภาพ (น.385)

H (สเีทา) ไมเ่ชือ่มตอ่ : ไมม่กีารเชือ่มตอ่กับ Access Point
H (กะพรบิ) กาํลงัเชือ่มตอ่ : กําลังเชือ่มตอ่กบั Access Point
H (สวา่ง) เชือ่มตอ่แลว้ : เชือ่มตอ่กบั Access Point สําเร็จแลว้
H () กาํลงัสง่... : อยูใ่นระหวา่งการโอนภาพไปยงั Access Point

ไอคอนสถานะการสง่สญัญาณ

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการใชก้ารด์ 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

 การถา่ยโอนภาพอาจใชเ้วลานานขึน้หรอือาจหยดุชะงัก ขึน้อยูก่บัสภาวะการ
เชือ่มตอ่ระบบ LAN แบบไรส้าย

 ฟังกช์ัน่การสง่สญัญาณจะสง่ผลใหแ้ผ่นการด์ Eye-Fi รอ้น
 กลอ้งจะใชพ้ลังงานแบตเตอรีข่องกลอ้งมากขึน้
 ระบบปิดสวติซอ์ัตโนมัตจิะไมทํ่างานขณะถา่ยโอนภาพ
 [การต ัง้คา่ Eye-Fi] จะไมแ่สดงขึน้ หากคณุเสยีบการด์ LAN แบบไรส้ายอืน่
นอกเหนอืจากการด์ Eye-Fi และไอคอนสถานะการสง่สญัญาณ <H> จะไม่
ปรากฏขึน้เชน่กนั
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o: ตัง้คา่อตัโนมตั ิk: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกได ้  : เลอืกไมไ่ด/้ปิดใชง้าน

*1: ตัง้คา่ไดเ้ฉพาะกบัการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ

ตารางแสดงฟงักช์ ัน่ทีใ่ชง้านไดต้ามโหมดถา่ยภาพ

การถา่ยภาพนิง่ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน: 
A 7 C 2 3 4 5

ฟงักช์ ัน่ A 7 C 2 3 4 5

การต ัง้คา่คณุภาพของภาพเลอืกได้ k k k k k k k
อตัราสว่นภาพ

ความไวแสง 
ISO

ตัง้คา่โดยอัตโนมตั/ิอัตโนมัติ o o o o o o o
ตัง้คา่เอง

รปูแบบภาพ
ตัง้คา่อตัโนมัติ D D D D D D D

เลอืกดว้ยตนเอง

ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ k
เบลอฉากหลงั k
ความสวา่ง k k k k
โทนสี

สมดลุแสงขาว

อัตโนมัติ Q Q Q Q Q Q Q

ตัง้คา่ลว่งหนา้

กําหนดเอง

แกไ้ข/ถา่ยครอ่ม

ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ o o o o o o o

แกไ้ขความ
คลาดเคลือ่น
ของเลนส์

แกไ้ขระดบัแสงขอบภาพ o o o o o o o
แกไ้ขสคีลาดเคลือ่น o o o o o o o
แกไ้ขความคลาดสว่น

แกไ้ขการเลีย้วเบน o o o o o o o
ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน

ลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู o o o o o o o
ถา่ยลดแสงวูบวาบ*1 o o o o o o o

พกิดัสี
sRGB o o o o o o o
Adobe RGB

การวดัแสง

วัดแสงประเมนิทัง้ภาพ o o o o o o o
วัดแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ

การเลอืกโหมดวัดแสง



431

ตารางแสดงฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้านไดต้ามโหมดถา่ยภาพ

*2: โฟกสัอตัโนมัตจิะทํางานดว้ยการตดิตามสี

ฟงักช์ ัน่ A 7 C 2 3 4 5

การโฟกสัอตัโนมตั ิ
(การถา่ยภาพโดย
ใชช้อ่งมองภาพ)

AF ครัง้เดยีว o*2 o o
AI Servo AF o*2

AI Focus AF o*2 o*2 o*2

การโฟกสัอตัโนมตั ิ
(การถา่ยภาพแบบ Live View)

AF ครัง้เดยีว o o o o o o
Servo AF o

โฟกสัอตัโนมตั ิ

โหมดเลอืกพืน้ที ่AF k k k k k k k
เลอืกจดุ AF k k k k k k k
แสงไฟชว่ยปรับโฟกสั o o o o

ระดบัแสง

เลือ่นคา่โปรแกรม

ชดเชยแสง

AEB

ล็อค AE

เช็คระยะชดัลกึ

ตัง้ชว่งเวลาถา่ย*1 k k k k k k k

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
ตัง้เวลา k k k k k k k

แฟลชในตวักลอ้ง

แฟลชอัตโนมัติ k k k k
บงัคบัใชแ้ฟลช (ยงิไฟแฟลชทกุครัง้) k k k k
ปิดแฟลช k o k k o k o
เปิด/ปิด ลดตาแดง k k k k
ล็อคแฟลช FE*1

ชดเชยระดับแสงแฟลช

ควบคมุระบบไรส้าย

แฟลชภายนอก

บงัคบัใชแ้ฟลช (ยงิไฟแฟลชทกุครัง้) o o o o o o
ปิดแฟลช o
การตัง้คา่ฟังกช์ัน่

การตัง้คา่ระบบสว่นตัว

ถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW k k k k k k k
การควบคมุทนัใจ k k k k k k k
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o: ตัง้คา่อตัโนมตั ิk: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกได ้  : เลอืกไมไ่ด/้ปิดใชง้าน

*1: 1+73 หรอื 1 ไมส่ามารถเลอืกได ้
*2: ตัง้คา่ไดเ้ฉพาะกบัการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ

การถา่ยภาพนิง่ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน: 8

ฟงักช์ ัน่
8

q C P x 6 F G

การต ัง้คา่คณุภาพของภาพเลอืกได้ k k k k k k*1 k*1

อตัราสว่นภาพ

ความไวแสง 
ISO

ตัง้คา่โดยอัตโนมตั/ิอัตโนมัติ o o o o o o o
ตัง้คา่เอง

รปูแบบภาพ
ตัง้คา่อตัโนมัติ D D D D D D D

เลอืกดว้ยตนเอง

ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ

เบลอฉากหลงั

ความสวา่ง k k k k k k
โทนสี k k

สมดลุแสงขาว

อัตโนมัติ Q Q Qw Q Q Q Q

ตัง้คา่ลว่งหนา้

กําหนดเอง

แกไ้ข/ถา่ยครอ่ม

ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ o o o o o o o

แกไ้ขความ
คลาดเคลือ่น
ของเลนส์

แกไ้ขระดบัแสงขอบภาพ o o o o o o o
แกไ้ขสคีลาดเคลือ่น o o o o o o o
แกไ้ขความคลาดสว่น o
แกไ้ขการเลีย้วเบน o o o o o o o

ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน

ลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู o o o o o o o
ถา่ยลดแสงวูบวาบ*2 o o o o o o o

พกิดัสี
sRGB o o o o o o o
Adobe RGB

การวดัแสง

วัดแสงประเมนิทัง้ภาพ o o o o o o
วัดแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ o
การเลอืกโหมดวัดแสง
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*3: โฟกสัอตัโนมัตจิะทํางานดว้ยการตดิตามสี

ฟงักช์ ัน่
8

q C P x 6 F G

การโฟกสัอตัโนมตั ิ
(การถา่ยภาพโดย
ใชช้อ่งมองภาพ)

AF ครัง้เดยีว o*3 o o o o o*3

AI Servo AF o*3

AI Focus AF

การโฟกสัอตัโนมตั ิ
(การถา่ยภาพแบบ Live View)

AF ครัง้เดยีว o o o o o
Servo AF o

โฟกสัอตัโนมตั ิ

โหมดเลอืกพืน้ที ่AF k k k k k k
เลอืกจดุ AF k k k o k k k
แสงไฟชว่ยปรับโฟกสั o o o o o o

ระดบัแสง

เลือ่นคา่โปรแกรม

ชดเชยแสง

AEB

ล็อค AE

เช็คระยะชดัลกึ

ตัง้ชว่งเวลาถา่ย*2 k k k k k k k

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
ตัง้เวลา k k k k k k k

แฟลชในตวักลอ้ง

แฟลชอัตโนมัติ k k o
บงัคบัใชแ้ฟลช (ยงิไฟแฟลชทกุครัง้) k k k k
ปิดแฟลช k k k o k o
เปิด/ปิด ลดตาแดง k k k k k
ล็อคแฟลช FE*2

ชดเชยระดับแสงแฟลช

ควบคมุระบบไรส้าย

แฟลชภายนอก

บงัคบัใชแ้ฟลช (ยงิไฟแฟลชทกุครัง้) o o o o o
ปิดแฟลช o o
การตัง้คา่ฟังกช์ัน่

การตัง้คา่ระบบสว่นตัว

ถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW k k k k k k
การควบคมุทนัใจ k k k k k k k
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o: ตัง้คา่อตัโนมตั ิk: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกได ้  : เลอืกไมไ่ด/้ปิดใชง้าน

*1: 1+73 หรอื 1 ไมส่ามารถเลอืกได ้
*2: ตัง้คา่ไดเ้ฉพาะกบัการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ

การถา่ยภาพนิง่ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน: v

ฟงักช์ ัน่
v

G W X Z H c A B C D

การต ัง้คา่คณุภาพของภาพเลอืกได*้1 k k k k k k k k k k
อตัราสว่นภาพ

ความไวแสง 
ISO

ตัง้คา่โดยอตัโนมตั/ิอตัโนมตัิ o o o o o o o o o o
ตัง้คา่เอง

รปูแบบภาพ
ตัง้คา่อตัโนมัติ PPDPPPDPPP

เลอืกดว้ยตนเอง

ถา่ยภาพตามการเลอืกบรรยากาศ

เบลอฉากหลงั

ความสวา่ง

โทนสี

สมดลุแสงขาว

อัตโนมตัิ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

ตัง้คา่ลว่งหนา้

กําหนดเอง

แกไ้ข/ถา่ยครอ่ม

ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ

แกไ้ขความ
คลาดเคลือ่น
ของเลนส์

แกไ้ขระดบัแสงขอบภาพ o o o o o o o o o o
แกไ้ขสคีลาดเคลือ่น o o o o o o o o o o
แกไ้ขความคลาดสว่น

แกไ้ขการเลีย้วเบน o o o o o o o o o o
ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน

ลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู o o o o o o o o o o
ถา่ยลดแสงวูบวาบ*2 o o o o o o o o o o

พกิดัสี
sRGB o o o o o o o o o o
Adobe RGB

การวดัแสง

วัดแสงประเมนิทัง้ภาพ o o o o o o o o o
วดัแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ o
การเลอืกโหมดวัดแสง



435

ตารางแสดงฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้านไดต้ามโหมดถา่ยภาพ

*3: โฟกสัอตัโนมัตจิะทํางานดว้ยการตดิตามสี

ฟงักช์ ัน่
v

G W X Z H c A B C D

การโฟกสัอตัโนมตั ิ
(การถา่ยภาพโดย
ใชช้อ่งมองภาพ)

AF ครัง้เดยีว o*3 o*3 o*3 o*3

AI Servo AF

AI Focus AF o*3 o*3 o o*3 o*3 o

การโฟกสัอตัโนมตั ิ
(การถา่ยภาพแบบ Live View)

AF ครัง้เดยีว o o o o o o o o o o
Servo AF

โฟกสัอตัโนมตั ิ

โหมดเลอืกพืน้ที ่AF k k k k k k k k
เลอืกจดุ AF k k o k k o k k k k
แสงไฟชว่ยปรับโฟกสั o o o o o o o o o o

ระดบัแสง

เลือ่นคา่โปรแกรม

ชดเชยแสง

AEB

ล็อค AE

เช็คระยะชดัลกึ

ตัง้ชว่งเวลาถา่ย*2 k k k k k k k k k k

การขบัเคลือ่น

ถา่ยภาพเดีย่ว k k k k k k k k k k
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู k k k k
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ k k k k
ตัง้เวลา k k k k k k k k k k

แฟลชใน
ตวักลอ้ง

แฟลชอัตโนมัติ k k k k k k
บงัคบัใชแ้ฟลช (ยงิไฟแฟลชทกุครัง้) k k k k k k
ปิดแฟลช k k k k k k o o o o
เปิด/ปิด ลดตาแดง k k k k k k
ล็อคแฟลช FE*2

ชดเชยระดบัแสงแฟลช

ควบคมุระบบไรส้าย

แฟลช
ภายนอก

บงัคบัใชแ้ฟลช (ยงิไฟแฟลชทกุครัง้) o o o o o o
ปิดแฟลช o o o o
การตัง้คา่ฟังกช์ัน่

การตัง้คา่ระบบสว่นตวั

ถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW k k k k k k k k k k
การควบคมุทนัใจ k k k k k k k k k k
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o: ตัง้คา่อตัโนมตั ิk: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกได ้  : เลอืกไมไ่ด/้ปิดใชง้าน

*1: 1+73 หรอื 1 ไมส่ามารถเลอืกได ้
*2: ตัง้คา่ไดเ้ฉพาะระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View
*3: ใชง้านไดเ้ฉพาะระหวา่งการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ

การถา่ยภาพนิง่ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค์

ฟงักช์ ัน่ d s f a

การต ัง้คา่คณุภาพของภาพเลอืกได้ k k k k
อตัราสว่นภาพ k k k k

ความไวแสง ISO
ตัง้คา่โดยอตัโนมัต/ิอตัโนมัติ k k k k
ตัง้คา่เอง k k k k

รปูแบบภาพ
ตัง้คา่อัตโนมตัิ k k k k
เลอืกดว้ยตนเอง k k k k

ฟิลเตอรส์รา้งสรรค*์1*2 k k k k

สมดลุแสงขาว

อตัโนมัติ k k k k
ตัง้คา่ลว่งหนา้ k k k k
กําหนดเอง k k k k
แกไ้ข/ถา่ยครอ่ม k k k k

ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ k k k k

แกไ้ขความคลาด
เคลือ่นของเลนส์

แกไ้ขระดับแสงขอบภาพ k k k k
แกไ้ขสคีลาดเคลือ่น k k k k
แกไ้ขความคลาดสว่น k k k k
แกไ้ขการเลีย้วเบน k k k k

ลดจดุรบกวนจากการเปิดชตัเตอรน์าน k k k k
ลดจดุรบกวนจากความไวแสง ISO สงู k k k k
เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง k k k k
ถา่ยลดแสงวูบวาบ*3 k k k k

พกิดัสี
sRGB k k k k
Adobe RGB k k k k

การวดัแสง
วดัแสงประเมนิทัง้ภาพ k k k k
การเลอืกโหมดวดัแสง k k k k
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*4: ตัง้คา่ไดเ้มือ่ตัง้เป็น ISO อตัโนมตัเิทา่นัน้
*5: คณุสามารถตัง้ความไวแสงคงทีไ่ดด้ว้ย ISO อตัโนมัติ

ฟงักช์ ัน่ d s f a

การโฟกสัอตัโนมตั ิ
(การถา่ยภาพโดย
ใชช้อ่งมองภาพ)

AF ครัง้เดยีว k k k k
AI Servo AF k k k k
AI Focus AF k k k k

การโฟกสัอตัโนมตั ิ
(การถา่ยภาพแบบ Live View)

AF ครัง้เดยีว k k k k
Servo AF k k k k

โฟกสัอตัโนมตั ิ

โหมดเลอืกพืน้ที ่AF*3 k k k k
เลอืกจดุ AF k k k k
แสงไฟชว่ยปรับโฟกัส k k k k

ระดบัแสง

เลือ่นคา่โปรแกรม k
ชดเชยแสง k k k *4

AEB k k k k
ล็อค AE k k k *5

เชค็ระยะชดัลกึ k k k k
ตัง้ชว่งเวลาถา่ย*3 k k k k

การขบัเคลือ่น

ถา่ยภาพเดีย่ว k k k k
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู k k k k
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํา่ k k k k
ตัง้เวลา k k k k

แฟลชในตวักลอ้ง

แฟลชอตัโนมัติ

บงัคบัใชแ้ฟลช (ยงิไฟแฟลชทกุครัง้) k k k k
ปิดแฟลช k k k k
เปิด/ปิด ลดตาแดง k k k k
ล็อคแฟลช FE*3 k k k k
ชดเชยระดับแสงแฟลช k k k k
ควบคมุระบบไรส้าย k k k k

แฟลชภายนอก

บงัคบัใชแ้ฟลช (ยงิไฟแฟลชทกุครัง้) k k k k
ปิดแฟลช k k k k
การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ k k k k
การตัง้คา่ระบบสว่นตัว k k k k

ถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW k k k k
การควบคมุทนัใจ k k k k
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o: ตัง้คา่อตัโนมตั ิk: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกได ้  : เลอืกไมไ่ด/้ปิดใชง้าน

*1: w และ x ไมส่ามารถเลอืกได ้

การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ฟงักช์ ัน่
A 7 C 2 3 4 5 8 v d s f a

y u k M

เลอืกขนาดบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหว k k k k k k k o k*1 k k k k

ซูมดจิติอล k k k k k k k k k k k

ถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR o

ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์ k k k k k

ถา่ย video snapshot k k k k k k k k k k k

วดีโีอไทมแ์ลปส์ k k k k k k k k k k k

ความ
ไวแสง 
ISO

ตัง้คา่โดยอตัโนมตั/ิ
อตัโนมตัิ o o o o o o o o o o o o k

ตัง้คา่เอง k

รปูแบบ
ภาพ

ตัง้คา่อัตโนมตัิ DDDDDDDDP k k k k

เลอืกดว้ยตนเอง k k k k

สมดลุ
แสงขาว

อตัโนมัติ Q Q Q Q Q Q Q Q Q k k k k

ตัง้คา่ลว่งหนา้ k k k k

กําหนดเอง k k k k

แกไ้ข k k k k

ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั ิ o o o o o o o o k k k k

แกไ้ขความ
คลาดเคลือ่น
ของเลนส์

แกไ้ขระดับแสง
ขอบภาพ o o o o o o o o o k k k k

แกไ้ขสคีลาดเคลือ่น o o o o o o o o o k k k k

ลดจดุรบกวนจาก 
ความไวแสง ISO สงู o o o o o o o o o o o o o

เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง k k k k

ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหว k k k k k k k k k k k
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*2: ตัง้คา่ไดเ้มือ่ตัง้เป็น ISO อตัโนมตัเิทา่นัน้
*3: คณุสามารถตัง้ความไวแสงคงทีไ่ดด้ว้ย ISO อตัโนมัติ

ฟงักช์ ัน่
A 7 C 2 3 4 5 8 v d s f a

y u k M

การวดัแสง o o o o o o o o o o o o o

โฟกสั
อตัโนมตัิ

ใบหนา้+การตดิตาม k k k k k k k k k k k k k

โซนเรยีบ k k k k k k k k k k k k k

AF 1 จดุ Live k k k k k k k k k k k k k

โฟกัสดว้ยตนเอง 
(MF) k k k k k k k k k k k k k

Servo AF ภาพเคลือ่นไหว k k k k k k k k k k k k k

ระดบั
แสง

เลือ่นคา่โปรแกรม

ชดเชยแสง k k k *2

ล็อค AE k k k *3

เช็คระยะชดัลกึ

อตัราสว่นภาพ

บนัทกึเสยีง k k k k k k k k k k k k k

การควบคมุทนัใจ k k k k k k k k k k k k k
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แผนผงัระบบอปุกรณ์

ยางครอบช่อง
มองภาพ Ef

กรอบยาง Ef

ตัวขยายกำลังช่อง
มองภาพ รุ่น EP-EX15ll

ช่องมองปรับมุม C

เลนส์ปรับแก้สายตา
ซีรี่ีส์่ E

สายคล้องคอ

อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC
รุ่น AC-E6N*1

อุปกรณ์ต่อไฟ DC
รุ่น DR-E18*1

อุปกรณ์เสริม
ท่ีใช้กับกล้อง

สายคล้องมือ E2

เคสแบบก่ึงแข็ง
รุ่น EH26-L/EH27-L

Macro Twin Lite 
MT-24EX 

Macro Ring Lite 
MR-14EX II 

ST-E2 270EX II ST-E3-RT 430EX III-RT/ 
430EX III 

ตัวขยายกำลัง
รุ่น MG-Ef

600EX II-RT

ผ้าปกป้อง
PC-E1

แบตเตอรีแ่พ็ค
รุน่ LP-E17

แทน่ชารจ์แบตเตอรี่
รุน่ LC-E17E
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สาย HDMI
รุ่น HTC-100 (2.9 ม./9.5 ฟุต)

เลนส์ EF-Sเลนส์ EF

ตัวอ่านการ์ด

รีโมทสวิตซ์
รุ่น RS-60E3

รีโมทคอนโทรล
รุ่น RC-6

ช่องเสียบการ์ด

พอร์ต USB

คอมพิวเตอร์

อะแดปเตอร์ตัวควบคุมรีโมท รุ่น RA-E3

ไมโครโฟนสเตอริโอแบบทิศทาง
รุ่น DM-E1

Connect Station
รุ่น CS100

ตัวรับสัญญาณ GPS
รุ่น GP-E2*2

รีโมทคอนโทรล
แบบไร้สาย
รุ่น BR-E1

*1: ยังสามารถใชช้ดุอะแดปเตอรไ์ฟฟ้า AC รุน่ ACK-E18
*2: เข็มทศิดจิติอลไมส่ามารถใชง้านไดก้บักลอ้งนี ้(ทศิทางการถา่ยภาพจะไมถ่กูบันทกึ)
* ความยาวสายทัง้หมดทีร่ะบเุป็นคา่โดยประมาณ

เมมโมรีก่ารด์
SD/SDHC/SDXC

สายเชือ่มตอ่ รุน่ IFC-200U/500U
(1.9 ม./6.2 ฟตุ) / (4.7 ม./15.4 ฟตุ)

สายเชือ่มตอ่
รุน่ IFC-400PCU (1.3 ม./4.3 ฟตุ)

เครือ่งรับโทรทศัน/์
วดิโีอ

ตวัควบคมุ
รโีมทตัง้เวลา
รุน่ TC-80N3
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z: ถา่ยภาพ 1 (สแีดง) หนา้

* ไมส่ามารถเลอืกไดใ้นโหมด <8: FG> และ <v>

z: ถา่ยภาพ 1 (สแีดง) หนา้

* ไมส่ามารถเลอืกไดใ้นโหมด <8: FG> และ <v>

z: ถา่ยภาพ 2 (สแีดง)

3 การต ัง้คา่เมนู

การถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ (โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน)

คณุภาพของภาพ 73/83/74/84/7a/8a/b/
1+73*/1* 152

ระยะเวลาแสดงภาพ ปิด / 2 วนิาท ี/ 4 วนิาท ี/ 8 วนิาท ี/ แสดงภาพคา้งไว ้ 325

ล ัน่ชตัเตอรข์ณะไมม่กีารด์ ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 324

เปิด/ปิด ลดตาแดง ปิด / เปิด 217

ต ัง้ชว่งเวลาถา่ย ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน (ชว่งเวลา / จํานวนภาพ) 211

ถา่ยภาพแบบ LIVE VIEW ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 243

การถา่ยภาพแบบ Live View (โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน)

คณุภาพของภาพ 73/83/74/84/7a/8a/b/
1+73*/1* 152

ระยะเวลาแสดงภาพ ปิด / 2 วนิาท ี/ 4 วนิาท ี/ 8 วนิาท ี/ แสดงภาพคา้งไว ้ 325

ล ัน่ชตัเตอรข์ณะไมม่กีารด์ ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 324

เปิด/ปิด ลดตาแดง ปิด / เปิด 217

วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ u+การตดิตาม / โซนเรยีบ / AF 1 จดุ Live 259

ชตัเตอรแ์บบแตะ ปิด / เปิด 269

แสดงตาราง ไมแ่สดง / 3x3 l / 6x4 m / 3x3+diag n 255

 ตัวเลอืกเมนูในชอ่งสฟ้ีาจะไมแ่สดงในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน
 แท็บเมนูและตัวเลอืกทีแ่สดงภายใต ้[x (เลน่ภาพ)], [5 (ตัง้คา่)] และ 

[9 (เมนูสว่นตัว)] โดยท่ัวไปจะเหมอืนกนัสําหรับการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ
การถ่ายภาพแบบ Live View และการถา่ยภาพเคลือ่นไหว ถงึแมว้า่อาจมคีวาม
แตกตา่งบา้งเล็กนอ้ย
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3 การตัง้คา่เมนู

z: ถา่ยภาพ 1 (สแีดง) หนา้

z: ถา่ยภาพ 2 (สแีดง)

* ระหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View หรอืเมือ่ตัง้คา่ [s: หนา้จอถา่ยภาพ] เป็น 
[มคีําแนะนํา] การชดเชยแสงจะสามารถตัง้คา่ไดไ้มเ่กนิ ±3 ระดับ

การถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพและการถา่ยภาพ
แบบ Live View (โหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค)์

คณุภาพของภาพ 73/83/74/84/7a/8a/b/1+73/1 152

ระยะเวลาแสดงภาพ ปิด / 2 วนิาท ี/ 4 วนิาท ี/ 8 วนิาท ี/ แสดงภาพคา้งไว ้ 325

ล ัน่ชตัเตอรข์ณะไมม่กีารด์ ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 324

แกไ้ขความคลาดเคลือ่น
ของเลนส์

แกไ้ขระดบัแสงขอบภาพ: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน

179
แกไ้ขสคีลาดเคลือ่น: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน

แกไ้ขความคลาดสว่น: ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน

แกไ้ขการเลีย้วเบน: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน

MF อเิล็กทรอนกิส์
สําหรบัเลนส์

ใชง้านไมไ่ด ้หลงัปรับ AF ครัง้เดยีว / 
ใชง้านได ้หลังปรับ AF ครัง้เดยีว 128

ชดเชยแสง/ต ัง้คา่
ถา่ยภาพครอ่ม เพิม่ 1/3 และ 1/2 ระดับ, ±5 ระดับ* (AEB ±2 ระดับ) 206

ควบคมุแฟลช

สอ่งแสงไฟแฟลช / E-TTL II / 
ความเร็วซงิคแ์ฟลชในโหมด Av / 
ตัง้คา่ระบบแฟลชในตัวกลอ้ง / 
ตัง้คา่ระบบแฟลชตดิตัง้ภายนอก / 
ตัง้คา่ C.Fn ของแฟลชภายนอก / ลบการตัง้คา่

223

เปิด/ปิด ลดตาแดง ปิด / เปิด 217

zความไวแสง ISO การตัง้คา่ความไวแสง ISO 158

zISO อตัโนมตั ิ สงูสดุ:400 / สงูสดุ:800 / สงูสดุ:1600 / สงูสดุ:3200 / 
สงูสดุ:6400 / สงูสดุ:12800 / สงูสดุ:25600 160

ปรบัแสงเหมาะสม
อตัโนมตั ิ

ไมใ่ชง้าน / ตํา่ / มาตรฐาน / สงู
175

ปิดเมือ่ตัง้ระดับแสงเอง
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z: ถา่ยภาพ 3 (สแีดง) หนา้

z: ถา่ยภาพ 4 (สแีดง) 

z: ถา่ยภาพ 5 (สแีดง)

* ไมแ่สดงสําหรับการถา่ยภาพแบบ Live View

โหมดวดัแสง q วดัแสงประเมนิทัง้ภาพ / w วดัแสงบางสว่น / 
r วัดแสงแบบจุด / e วดัแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ 203

พกิดัสี sRGB / Adobe RGB 187

รปูแบบภาพ

Dอตัโนมัต ิ/ Pปกต ิ/ Qภาพบคุคล / 
Rภาพววิ / uเนน้รายละเอยีด / 
Sภาพเป็นกลาง / Uภาพตามจรงิ / 
Vภาพขาวดํา / Wผูใ้ชกํ้าหนด 1-3

161

สมดลุแสงขาว Q (ตามบรรยากาศ) / Qw (กําหนดสขีาว) / 
W/E/R/Y/U/D/O 169

สมดลุแสงขาวกําหนดเอง การตัง้คา่สมดลุแสงขาวดว้ยตนเอง 171

ปรบั/ครอ่มแสงขาว

การปรับแกส้มดลุแสงขาว: การตัง้คา่ B/A/M/G 
แตล่ะอยา่งม ี9 ระดับ 173

การถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว: การตัง้คา่ B/A 
และ M/G, ปรับทลีะระดบั, ±3 ระดบั 174

ลดจดุรบกวนจาก
การเปิดชตัเตอรน์าน ปิด / อตัโนมัต ิ/ เปิด 177

ลดจดุรบกวนจาก
ความไวแสง ISO สงู

ไมใ่ชง้าน / ตํา่ / มาตรฐาน / สงู / 
ลดจุดรบกวนถา่ยหลายภาพ 176

เก็บขอ้มลูลบภาพฝุ่ น รับขอ้มลูทีใ่ชก้บั Digtal Photo Professional 
(ซอฟตแ์วร ์EOS) เพือ่ลบจดุผงฝุ่ น 341

ต ัง้ชว่งเวลาถา่ย* ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน (ชว่งเวลา / จํานวนภาพ) 211

ต ัง้เวลาคา้งชตัเตอร์ ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน (เวลารับแสง) 201

ถา่ยลดแสงวบูวาบ* ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 185

อตัราสว่นภาพ 3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1 156

ถา่ยภาพแบบ LIVE 
VIEW* ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 243
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3 การตัง้คา่เมนู

z: ถา่ยภาพ 6* (สแีดง) หนา้

* แท็บ [z6] จะปรากฏขึน้ในการถา่ยภาพแบบ Live View

x: เลน่ภาพ 1 (สน้ํีาเงนิ)

x: เลน่ภาพ 2 (สน้ํีาเงนิ)

วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ u+การตดิตาม / โซนเรยีบ / AF 1 จดุ Live 259

ชตัเตอรแ์บบแตะ ปิด / เปิด 269

ระยะเวลาวดัแสง 4 วนิาท ี/ 8 วนิาท ี/ 16 วนิาท ี/ 30 วนิาท ี/ 1 นาท ี/ 
10 นาท ี/ 30 นาที 255

แสดงตาราง ไมแ่สดง / 3x3 l / 6x4 m / 3x3+diag n 255

ป้องกนัภาพ ป้องกนัภาพ 372

หมนุภาพ หมนุภาพ 352

ลบภาพ ลบภาพ 375

ส ัง่พมิพ์ กําหนดภาพทีจ่ะพมิพ ์(DPOF) 378

ต ัง้คา่โฟโตบุ้ค๊ กําหนดภาพทีต่อ้งการใชทํ้าโฟโตบุ้ค๊ 382

ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์

ภาพหยาบ ขาว/ดํา / ซอฟตโ์ฟกสั / 
เอฟเฟคเลนสต์าปลา / ลกูเลน่ศลิปะคมเขม้ / 
ลกูเลน่ภาพสน้ํีา / ลกูเลน่กลอ้งของเลน่ / 
เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม

392

ตดัภาพ ครอบตัดบางสว่นของภาพ 397

ปรบัขนาด ลดขนาดจํานวนพกิเซลของภาพ JPEG 395

คะแนน ใหค้ะแนนภาพ 353

สไลดโ์ชว์ ระยะเวลาทีเ่ลน่ / เลน่ซํ้า / ลกูเลน่เปลีย่นภาพ / 
ดนตรฉีากหลงั 366

ต ัง้เง ือ่นไขคน้หาภาพ คะแนน / วนัที ่/ โฟลเดอร ์/ ล็อคภาพ / 
ชนดิของไฟล์ 356

ขา้มภาพดว้ยปุ่ ม 6
1 ภาพ / 10 ภาพ / ขา้มภาพตามจํานวนทีกํ่าหนด / 
วันที ่/ โฟลเดอร ์/ ภาพเคลือ่นไหว / ภาพนิง่ / 
ล็อคภาพ / คะแนน

347
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x: เลน่ภาพ 3 (สน้ํีาเงนิ) หนา้

5: ต ัง้คา่ 1 (สเีหลอืง)

* สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้านฟังกช์ัน่ Wi-Fi (การสือ่สารแบบไรส้าย)

แสดงจดุ AF ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 388

ฮสิโตแกรม ความสวา่ง / RGB 389

ควบคมุผา่น HDMI ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 370

เลอืกโฟลเดอร์ สรา้งและเลอืกโฟลเดอร์ 327

หมายเลขไฟลภ์าพ
กําหนดหมายเลข: ตอ่เนือ่ง / รเีซ็ตอตัโนมัติ 329

ผูใ้ชร้เีซ็ตเอง 331

หมนุภาพอตัโนมตั ิ เปิดzD / เปิดD / ปิด 334

ฟอรแ์มตการด์ ลบขอ้มลูบนการด์ดว้ยการฟอรแ์มต 74

การต ัง้คา่ Eye-Fi แสดงขึน้เมือ่ใสก่ารด์ Eye-Fi ทีม่จํีาหน่ายทั่วไป 428

ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย

ตัง้คา่ Wi-Fi:
Wi-Fi/เชือ่มตอ่ NFC / รหสัผ่าน / 
ประวตักิารเชือ่มตอ่ / MAC address

-*

ฟังกช์ัน่ Wi-Fi:
ถา่ยโอนภาพระหวา่งกลอ้ง / เชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน / 
รโีมทคอนโทรล (EOS Utility) / 
พมิพจ์ากเครือ่งพมิพ ์Wi-Fi / 
อัปโหลดไปยงับรกิารบนเวป

ฟังกช์ัน่ Bluetooth:
ฟังกช์ัน่ Bluetooth / กําลังจับคู ่/ เช็ค/ลบขอ้มลู
การเชือ่มตอ่ / Bluetooth แอดเดรส

สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน

ชือ่เลน่

ลบการตัง้คา่
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3 การตัง้คา่เมนู

5: ต ัง้คา่ 2 (สเีหลอืง) หนา้

* ไมแ่สดงสําหรับการถา่ยภาพแบบ Live View หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

5: ต ัง้คา่ 3 (สเีหลอืง)

* ไมแ่สดงสําหรับการถา่ยภาพแบบ Live View หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ปิดสวติซอ์ตัโนมตั ิ 10 ว/ิ30 ว ิ/ 30 วนิาท ี/ 1 นาท ี/ 2 นาท ี/ 
4 นาท ี/ 8 นาท ี/ 15 นาท ี/ ไมใ่ชง้าน 325

ความสวา่งจอ LCD ปรับความสวา่ง (เจ็ดระดับ) 326

ปิดจอ LCD อตัโนมตั*ิ ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 338

วนัที/่เวลา/โซน วันที ่(ปี, เดอืน, วนั) / เวลา (ชัว่โมง, นาท,ี วนิาท)ี / 
การปรับเวลาในฤดรูอ้น / ไทมโ์ซน 47

ภาษา K เลอืกภาษาทีใ่ชแ้สดง 50

การแสดงชอ่งมองภาพ*
ระดบัอเิล็กทรอนกิส:์ ซอ่น / แสดง 78

การแสดงตาราง: ซอ่น / แสดง 80

การตรวจจับแสงวบูวาบ: แสดง / ซอ่น 81

การต ัง้คา่อปุกรณ์ GPS การตัง้คา่สามารถทําไดเ้มือ่ตดิตัวรับสญัญาณ GPS 
รุน่ GP-E2 (แยกจําหน่าย) -

ระบบวดิโีอ สําหรับ NTSC / สําหรับ PAL 369

แบบสมัผสั มาตรฐาน / ไว / ไมใ่ชง้าน 73

เสยีงเตอืน เปิด / แตะ n / ปิด 324

ขอ้มลูแบตเตอรี่ ประจุทีเ่หลอือยู ่/ ประสทิธภิาพในการชารจ์ 421

เลอืกการแสดงผลโดยปุ่ ม 
z* วัดระดบัอเิล็กทรอนกิส ์/ หนา้จอควบคมุทนัใจ 420

 เมือ่ใชฟั้งกช์ัน่การสือ่สารแบบไรส้าย กรณุาตรวจสอบประเทศและพืน้ทีท่ีใ่ชง้าน 
แลว้ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดของประเทศหรอืภมูภิาคนัน้

 [51: ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] ไมส่ามารถเลอืกไดห้ากกลอ้งตอ่สายอยูก่บั
คอมพวิเตอร ์ตัวรับสญัญาณ GPS หรอือปุกรณ์อืน่
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5: ต ัง้คา่ 4 (สเีหลอืง) หนา้

* แสดงภายใตแ้ท็บ [53] ระหวา่งการถ่ายภาพเคลือ่นไหว

ทําความสะอาดเซนเซอร*์
ทํางานอัตโนมัตfิ: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน

339
ทําความสะอาดเดีย๋วนีf้

ทําความสะอาดดว้ยตนเอง 343

ล็อคหลายหนา้ที่
ปุ่ มหมนุหลกั

57ปุ่ มหมนุควบคมุทนัใจ

แบบสมัผัส

ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั 
(C.Fn) กําหนดฟังกช์ัน่ของกลอ้งดังทีต่อ้งการ 402

ลบการต ัง้คา่ ลบการตัง้คา่กลอ้งทัง้หมด / 
ลบการตัง้คา่ระบบสว่นตัว(C.Fn)ทัง้หมด 335

ขอ้มลูลขิสทิธิ์ แสดงขอ้มลูลขิสทิธิ ์/ ป้อนชือ่ผูส้รา้งสรรค ์/ 
ป้อนรายละเอยีดลขิสทิธิ ์/ ลบขอ้มลูลขิสทิธิ์ 332

URL คูม่อื/ซอฟตแ์วร์ แสดงรหสั QR ของไซตด์าวนโ์หลด 490

ขอ้ควรระวงัในการใชอ้ปุกรณ์รบัสญัญาณ GPS รุน่ GP-E2 (แยกจําหนา่ย)
 ตรวจสอบวา่ประเทศหรอืพืน้ทีข่องคณุมกีารอนุญาตใหใ้ช ้GPS และปฏบิัตติาม
ขอ้บังคับทางกฎหมาย

 ปรับปรงุโปรแกรมควบคมุระบบของรุน่ GP-E2 เป็น Version 2.0.0 หรอืใหมก่วา่ 
(การใชส้ายสําหรับเชือ่มตอ่ไมส่ามารถทําไดเ้มือ่รุน่โปรแกรมควบคมุระบบเกา่กวา่ 
Version 2.0.0) เมือ่ปรับปรงุโปรแกรมควบคมุระบบ ตอ้งใชส้ายเชือ่มตอ่ (แยก
จําหน่าย, น.441) สําหรับวธิกีารปรับปรงุโปรแกรมควบคมุระบบของรุน่ GP-E2 
โปรดดจูากเวปไซตแ์คนนอน

 โปรดทราบวา่ไมส่ามารถใชเ้ข็มทศิดจิติอลไดก้บักลอ้งนี้ (ทศิทางการถา่ยภาพจะ
ไมถ่กูบันทกึ)
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3 การตัง้คา่เมนู

5: ต ัง้คา่ 5*1 (สเีหลอืง) หนา้

*1: ไมแ่สดงสําหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
*2: แสดงภายใตแ้ท็บ [54] ระหวา่งการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
*3: ไมแ่สดงสําหรับการถา่ยภาพแบบ Live View

s: ต ัง้คา่ระดบัการแสดงผล (สเีขยีวอมน้ําเงนิ) 

* ไมส่ามารถตัง้คา่ไดร้ะหวา่งการถา่ยภาพแบบ Live View หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหว

9: เมนสูว่นตวั* (สเีขยีว)

* ไมแ่สดงเมือ่ตัง้คา่ [s: การแสดงเมนู] เป็น [มคีําแนะนํา]

รบัรองการแสดงโลโก*้2 แสดงบางโลโกร้ับรองของกลอ้ง 419

z เฟิรม์แวรร์ุน่*3 สําหรับปรบัปรงุโปรแกรมควบคมุระบบ -

หนา้จอถา่ยภาพ* มาตรฐาน / มคํีาแนะนํา 59

การแสดงเมนู มาตรฐาน / มคํีาแนะนํา 61

แนะนําโหมด* ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 62

แนะนําคณุสมบตั ิ ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 63

เพิม่แถบเมนูสว่นตวั เพิม่แถบเมนูสว่นตัว 1-5 413

ลบแถบเมนูสว่นตวัท ัง้หมด ลบแถบเมนูสว่นตัวทัง้หมด 416

ลบทกุรายการ ลบทกุรายการในแถบเมนูสว่นตวั 1-5 416

การแสดงเมนู แสดงแบบปกต ิ/ แสดงจากแถบเมนูสว่นตวั / 
แสดงแถบเมนูสว่นตัวเทา่นัน้ 417

เพือ่ป้องกนัการปรับปรงุโปรแกรมควบคมุระบบโดยไมตั่ง้ใจ การเลอืก [z เฟิรม์แวรร์ุน่] 
จะปิดใชง้านการควบคมุแบบสมัผัส
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z: ถา่ยภาพ 1 (สแีดง) หนา้

* ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน การตัง้คา่ทีส่ามารถใชไ้ดก้บั [บนัทกึเสยีง] จะเป็น [เปิด/ปิด]

z: ถา่ยภาพ 2 (สแีดง)

* ตัง้คา่ไดเ้ฉพาะการตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง

k การถา่ยภาพเคลือ่นไหว

ขนาดการบนัทกึ
ภาพเคลือ่นไหว

• 1920x1080 / 1280x720 / 640x480
• NTSC: 59.94p / 29.97p / 23.98p 
PAL: 50.00p / 25.00p

• มาตรฐาน / ออ่น

287

ซูมดจิติอล ไมใ่ชง้าน / ซมูประมาณ 3-10x 313

บนัทกึเสยีง*

บันทกึเสยีง: อตัโนมัต ิ/ ตัง้เอง / ไมใ่ชง้าน

313
ระดบัเสยีง

ลดเสยีงลม: อัตโนมัต ิ/ ไมใ่ชง้าน

ลดระดับเสยีง: ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน

แกไ้ขความคลาดเคลือ่น
ของเลนส์

แกไ้ขระดบัแสงขอบภาพ: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน
179

แกไ้ขสคีลาดเคลือ่น: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน

MF อเิล็กทรอนกิส์
สําหรบัเลนส์

ใชง้านไมไ่ด ้หลังปรับ AF ครัง้เดยีว / 
ใชง้านได ้หลงัปรับ AF ครัง้เดยีว 128

ชดเชยแสง เพิม่ 1/3 และ 1/2 ระดับ, ±3 ระดับ 206

kความไวแสง ISO* การตัง้คา่ความไวแสง ISO 158
320

kISO อตัโนมตั ิ สงูสดุ:6400 / สงูสดุ:12800 320

ปรบัแสงเหมาะสม
อตัโนมตั ิ

ไมใ่ชง้าน / ตํา่ / มาตรฐาน / สงู
175

ปิดเมือ่ตัง้ระดับแสงเอง
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z: ถา่ยภาพ 3 (สแีดง) หนา้

z: ถา่ยภาพ 4* (สแีดง)

* ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน ตัวเลอืกเมนูเหลา่นีจ้ะแสดงภายใตแ้ท็บ [z2]

z: ถา่ยภาพ 5* (สแีดง)

* ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน ตัวเลอืกเมนูเหลา่นีจ้ะแสดงภายใตแ้ท็บ [z3]

รปูแบบภาพ

Dอัตโนมัต ิ/ Pปกต ิ/ Qภาพบคุคล / 
Rภาพววิ / uเนน้รายละเอยีด / 
Sภาพเป็นกลาง / Uภาพตามจรงิ / 
Vภาพขาวดํา / Wผูใ้ชกํ้าหนด 1-3

161

สมดลุแสงขาว Q (ตามบรรยากาศ) / Qw (กําหนดสขีาว) / W/
E/R/Y/U/D/O 169

สมดลุแสงขาวกําหนดเอง การตัง้คา่สมดลุแสงขาวดว้ยตนเอง 171

ปรบัเลือ่นสมดลุแสงขาว การตัง้คา่ B/A/M/G แตล่ะอยา่งม ี9 ระดับ 173

Servo AF 
ภาพเคลือ่นไหว ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน 315

วธิโีฟกสัอตัโนมตั ิ u+การตดิตาม / โซนเรยีบ / AF 1 จดุ Live 316

ระยะเวลาวดัแสง 4 วนิาท ี/ 8 วนิาท ี/ 16 วนิาท ี/ 30 วนิาท ี/ 1 นาท ี/ 
10 นาท ี/ 30 นาที 316

แสดงตาราง ไมแ่สดง / 3x3 l / 6x4 m / 3x3+diag n 317

หนา้ทีปุ่่ ม V a/-/q/-/a/k/q/k 317

ถา่ย video snapshot

ถ่าย video snapshot: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน

303การตัง้คา่อัลบัม้: สรา้งอลับัม้ใหม ่/ 
เพิม่ไปยังอลับัม้ทีม่อียู่

แสดงขอ้ความยนืยนั: ใชง้าน / ไมใ่ชง้าน

วดีโีอไทมแ์ลปส์
ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน (ชว่งเวลา / จํานวนภาพ / 
ระดบัแสงอตัโนมัต ิ/ ปิดจอ LCD อตัโนมตั ิ/ 
สง่เสยีงถา่ยภาพ)

296

ถา่ยภาพดว้ยรโีมท
คอนโทรล ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน 318

ดจิติอล IS 
ภาพเคลือ่นไหว ไมใ่ชง้าน / ใชง้าน / เพิม่ประสทิธภิาพ 319
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หากประสบปัญหาในการใชก้ลอ้ง ใหอ้า้งองิขอ้แนะนําในการแกปั้ญหานีก้อ่น 
หากขอ้แนะนําในการแกปั้ญหานีไ้มส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้โปรดตดิตอ่ตัวแทน
จําหน่ายของคณุหรอืศนูยบ์รกิารของแคนนอนใกลบ้า้น

 หา้มใชแ้บตเตอรีรุ่น่อืน่ๆ นอกเหนอืจากแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E17 ของแท ้
จากแคนนอน

 หาก (1) แทน่ชารจ์แบตเตอรีห่รอืแบตเตอรีม่ปัีญหา หรอื (2) การอา่นขอ้มลู
แบตเตอรีล่ม้เหลว (เมือ่ใชแ้บตเตอรีแ่พ็คทีไ่มใ่ชข่องแคนนอน) ระบบการ
ป้องกันจะทําการหยดุชารจ์และหลอดไฟของแทน่ชารจ์จะกะพรบิเป็นสสีม้ 
ในกรณีที ่(1) ใหถ้อดปลั๊กของแทน่ชารจ์ออกจากเตา้รับ เอาแบตเตอรีอ่อก
แลว้ใสก่ลับเขา้ไปในแทน่ชารจ์ใหมอ่กีครัง้ รอสองสามนาท ีจากนัน้เสยีบปล๊ัก
เขา้กบัเตา้รับอกีครัง้ หากยังคงมปัีญหาอยู ่ใหต้ดิตอ่ตัวแทนจําหน่ายของคณุ
หรอืศนูยบ์รกิารของแคนนอนใกลบ้า้น

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใสแ่บตเตอรีล่งในกลอ้งอยา่งถกูตอ้ง (น.40)
 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดฝาชอ่งใสแ่บตเตอรีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (น.40)
 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดฝาครอบชอ่งใสก่ารด์เรยีบรอ้ยแลว้ (น.41)
 ชารจ์แบตเตอรีอ่กีครัง้ (น.38)
 กดปุ่ ม <B> (น.76)

 หากปิดกลอ้งขณะกําลังบันทกึภาพไปยังการด์ ไฟแสดงสถานะจะยังคงสวา่ง
หรอืกะพรบิตอ่ไปอกีสกัครู ่เมือ่บนัทกึภาพเสร็จสิน้แลว้ กลอ้งจะปิดโดย
อตัโนมัติ

ขอ้แนะนําในการแกไ้ขปญัหา

ปญัหาเกีย่วกบัพลงังาน

ไมส่ามารถชารจ์แบตเตอรีไ่ด ้

ไฟแสดงสถานะของแทน่ชารจ์กะพรบิ

กลอ้งไมท่ํางานแมต้ ัง้สวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งเป็น <1>

ไฟแสดงสถานะยงัคงกะพรบิแมป้รบัสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้งเป็น <2>
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 หา้มใชแ้บตเตอรีรุ่น่อืน่ๆ นอกเหนอืจากแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E17 ของแท ้
จากแคนนอน

 ถอดแบตเตอรีอ่อกแลว้ใสก่ลับเขา้ไปใหมอ่กีครัง้ (น.40)
 หากขัว้ไฟฟ้าไมส่ะอาด ใหทํ้าความสะอาดดว้ยผา้นุ่ม

 ใชแ้บตเตอรีท่ีช่ารจ์ไฟจนเต็ม (น.38)
 ประสทิธภิาพของแบตเตอรีอ่าจลดลง โปรดด ู[53: ขอ้มลูแบตเตอรี]่ 

เพือ่ตรวจสอบระดับของประสทิธภิาพในการชารจ์ของแบตเตอรี ่(น.421) 
หากประสทิธภิาพของแบตเตอรีตํ่า่ ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีใ่หม่

 จํานวนภาพทีถ่า่ยไดจ้ะลดลงเมือ่ใชก้ารทํางานใดๆ ตอ่ไปนี:้
• กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่หนึง่เป็นระยะเวลานาน
• เปิดใชร้ะบบโฟกสัอัตโนมัตบิอ่ยๆ โดยไมม่กีารถา่ยภาพ
• การใชร้ะบบลดภาพสัน่ของเลนส์

• การใชจ้อ LCD บอ่ยๆ
• ใชก้ารถา่ยภาพแบบ Live View หรอืการถา่ยภาพเคลือ่นไหวอยา่ง
ตอ่เนือ่งเป็นระยะเวลานาน

• การใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi
• การสง่สญัญาณของการด์ Eye-Fi เปิดใชง้านอยู่

 ระบบปิดสวติซอ์ัตโนมัตกํิาลังทํางาน หากคณุไมต่อ้งการใหร้ะบบปิดสวติซ์
อตัโนมัตทํิางาน ใหต้ัง้คา่ [52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ เป็น [ไมใ่ชง้าน] 
(น.325)

 แมว้า่จะตัง้คา่ [52: ปิดสวติซอ์ตัโนมตั]ิ ไวเ้ป็น [ไมใ่ชง้าน] จอ LCD 
จะยังคงปิดลงเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านประมาณ 30 นาท ี(ไมปิ่ดกลอ้ง) ใหก้ดปุ่ ม 
<B> เพือ่เปิดจอ LCD

[การสือ่สารแบตเตอรีข่ดัขอ้ง แบตเตอรีน่ ีแ้สดงโลโก ้
Canon หรอืไม]่ แสดงขึน้

พลงังานแบตเตอรีห่มดลงอยา่งรวดเร็ว

กลอ้งจะปิดเครือ่งเอง
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 กลอ้งไมส่ามารถใชก้ับเลนส ์EF-M ได ้(น.51)

 ใสแ่บตเตอรีท่ีช่ารจ์แลว้ลงในกลอ้ง (น.38)

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใสก่ารด์อยา่งถกูตอ้ง (น.41)
 เลือ่นสวติซป้์องกนัการบนัทกึของการด์ไปทีก่ารตัง้คา่เขยีน/ลบ (น.41)
 หากการด์เต็ม ใหเ้ปลีย่นแผน่การด์หรอืลบภาพทีไ่มจํ่าเป็นทิง้เพือ่ใหม้ทีีว่า่ง 

(น.41, 375)
 หากคณุพยายามจับโฟกัสในโหมด AF ครัง้เดยีวและตัวแสดงการโฟกัส <o> 

ในชอ่งมองภาพกะพรบิ คณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพได ้กดปุ่ มชตัเตอรล์งครึง่
หนึง่อกีครัง้เพือ่โฟกสัใหมโ่ดยอตัโนมัต ิหรอืโฟกสัดว้ยตนเอง (น.54, 146)

 หากมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดของการด์แสดงขึน้ โปรดดหูนา้ 41 หรอื 467

 การด์ SDXC มกีารฟอรแ์มตแบบ exFAT ซึง่หมายความวา่ หากคณุฟอรแ์มต
การด์ดว้ยกลอ้งนี ้แลว้ใสเ่ขา้ไปในกลอ้งตัวอืน่ ขอ้ผดิพลาดอาจแสดงขึน้
และอาจไมส่ามารถใชง้านการด์ได ้

ปญัหาเกีย่วกบัการถา่ยภาพ

ไมส่ามารถตดิเลนสไ์ด้

ชอ่งมองภาพมดื

ไมส่ามารถถา่ยภาพหรอืบนัทกึภาพได้

ไมส่ามารถใชง้านการด์ได้

ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะแสดงขึน้เมือ่ใสก่ารด์ในกลอ้งตวัอืน่
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 ปรับสวติซเ์ลอืกโหมดโฟกัสของเลนสไ์ปที ่<AF> (น.51)
 กดปุ่ มชตัเตอรอ์ยา่งเบามอืเพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ลอ้งสัน่ (น.53-54)
 หากเลนสม์รีะบบลดภาพสัน่ ใหป้รับสวติซข์อง IS ไปที ่<1>
 ความเร็วชตัเตอรอ์าจลดลงเมือ่อยูใ่นสภาวะแสงนอ้ย ใชค้วามเร็วชตัเตอรท์ี่

สงูขึน้ (น.192) ปรับความไวแสง ISO ใหส้งูขึน้ (น.158) เปิดแฟลช (น.216) 
หรอืใชข้าตัง้กลอ้ง

 จํานวนจดุโฟกสัอัตโนมัตแิละรปูแบบทีใ่ชไ้ดจ้ะแตกตา่งกนัขึน้อยูก่ับเลนสท์ีใ่ช ้
ประเภทของเลนสแ์บง่เป็นแปดกลุม่ตัง้แต ่A ถงึ H ตรวจสอบวา่เลนสข์องคณุ
อยูใ่นกลุม่ไหน เลนสท์ีอ่ยูใ่นกลุม่ E ถงึ H จะมจีดุโฟกัสอตัโนมัตทิีใ่ชไ้ดน้อ้ยลง 
(น.139-140)

 หากจดุโฟกัสอตัโนมัตติดิสวา่งหรอืกะพรบิเมือ่คณุกดปุ่ ม <S> หรอื <B> 
โปรดดหูนา้ 132

 จดุโฟกัสอตัโนมัตสิวา่งขึน้เป็นสแีดงเมือ่จับโฟกสัไดใ้นสภาวะแสงนอ้ยหรอืวัตถุ
มสีเีขม้เทา่นัน้

 ในโหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์คณุสามารถตัง้คา่ใหจ้ดุโฟกสัอตัโนมัตสิวา่งหรอื
ไมส่วา่งเป็นสแีดงเมือ่จับโฟกสัได ้(น.406)

ภาพหลดุโฟกสัหรอืเบลอ

มจีุดโฟกสัอตัโนมตันิอ้ยลง

จุดโฟกสัอตัโนมตัจิะกะพรบิ

จุดโฟกสัอตัโนมตัไิมส่วา่งขึน้เป็นสแีดง
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 ปรับการโฟกสัอตัโนมัตไิปที ่AF ครัง้เดยีว การล็อคโฟกสัไมส่ามารถทําได ้
เมือ่ใชโ้หมด AI Servo AF หรอืเมือ่ Servo กําลังทํางานขณะใชง้านโหมด 
AI Focus AF (น.124)

 เสน้ลายทางแนวนอน (น๊อยส)์ หรอืคา่แสงทีไ่มส่มํา่เสมออาจเกดิจากแสง
ไฟฟลอูอเรสเซนต ์แสงไฟ LED หรอืแหลง่แสงอืน่ๆ ขณะถา่ยภาพผา่นชอ่ง
มองภาพหรอืถา่ยภาพแบบ Live View และอาจสง่ผลใหค้า่แสงหรอืโทนสี
ออกมาผดิเพีย้น การใชค้วามเร็วชตัเตอรตํ์า่อาจชว่ยลดปัญหานีไ้ด ้

 ขณะถา่ยภาพผา่นชอ่งมองภาพหรอืถา่ยภาพแบบ Live View หากคณุใชเ้ลนส์
ชนดิ TS-E (ยกเวน้ TS-E17mm f/4L หรอื TS-E24mm f/3.5L II) และเลือ่น
หรอืเอยีงเลนส ์หรอืเมือ่ใชท้อ่ตอ่เลนส ์อาจจะไมไ่ดก้ารเปิดรับแสงมาตรฐาน 
หรอืทําใหค้า่แสงไมส่มํา่เสมอ

 ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งสงูสดุอาจลดลงขึน้อยูก่ับความเร็วชตัเตอร ์
คา่รรัูบแสง สภาพวตัถ ุความสวา่ง เลนส ์การใชแ้ฟลช อณุหภมู ิชนดิของ
แบตเตอรี ่ระดับแบตเตอรีท่ีเ่หลอือยู ่การตัง้คา่ฟังกช์ัน่ถา่ยภาพ ฯลฯ 
สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูนา้ 148

 หากคณุถา่ยภาพวัตถทุีม่รีายละเอยีดสงู เชน่ สนามหญา้ ไฟลภ์าพจะมขีนาด
ใหญข่ึน้และจํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุอาจลดลงจากจํานวนทีร่ะบใุนหนา้ 153

ไมส่ามารถล็อคโฟกสัและจดัองคป์ระกอบภาพได้

เกดิเสน้ลายทางแนวนอน หรอืคา่แสงหรอืโทนสดีผูดิเพีย้น

ไมส่ามารถปรบัการเปิดรบัแสงมาตรฐานไดห้รอืคา่แสงไมส่มํา่เสมอ

ความเร็วในการถา่ยภาพตอ่เนือ่งชา้

จํานวนภาพตอ่เนือ่งสงูสดุขณะถา่ยภาพตอ่เนือ่งลดลง
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 ภายใต ้[54: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)] หากตัง้คา่ [4: เนน้โทนภาพ
บรเิวณสวา่ง] เป็น [1:ใชง้าน] จะไมส่ามารถตัง้คา่ ISO 100 ได ้หากตัง้คา่
เป็น [0:ไมใ่ชง้าน] จงึจะสามารถตัง้คา่ ISO 100 ได ้(น.403) ซึง่ปรับใชก้บั
การถา่ยภาพเคลือ่นไหวดว้ยเชน่กนั (น.320)

 ภายใต ้[54: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)] หากตัง้คา่ [4: เนน้โทนภาพ
บรเิวณสวา่ง] เป็น [1:ใชง้าน] ชว่งความไวแสง ISO ทีส่ามารถตัง้คา่ได ้
จะเป็น ISO 200 - ISO 25600 (สงูถงึ ISO 12800 สําหรับภาพเคลือ่นไหว) 
แมว้า่ตัง้คา่ [2: ขยายความไวแสง ISO] ไวเ้ป็น [1:เปิด] ก็ตาม หากตัง้คา่ 
[0:ไมใ่ชง้าน] สําหรับ [4: เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง] จงึจะสามารถตัง้คา่ 
[H] ได ้(น.403) ซึง่ปรับใชก้บัการถา่ยภาพเคลือ่นไหวดว้ยเชน่กัน (น.320)

 ภายใต ้[54: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)] หากตัง้คา่ [4: เนน้โทนภาพ
บรเิวณสวา่ง] เป็น [1:ใชง้าน] จะไมส่ามารถตัง้คา่การปรับแสงเหมาะสม
อตัโนมัตไิด ้หากตัง้คา่เป็น [0:ไมใ่ชง้าน] จงึจะสามารถตัง้คา่การปรับแสง
เหมาะสมอตัโนมัตไิด ้(น.403)

 ตัง้คา่ [z2: ปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตั]ิ เป็น [ไมใ่ชง้าน] เมือ่ตัง้คา่เป็น 
[มาตรฐาน] [ตํา่] [สงู] แมว้า่คณุจะปรับลดการชดเชยแสงหรอืลดการชดเชย
ระดับแสงแฟลช ภาพทีอ่อกมายังอาจสวา่งอยู ่(น.175)

 หากคณุถา่ยภาพในเวลากลางคนืทีม่ฉีากหลังมดื ความเร็วชตัเตอรจ์ะชา้ลง
โดยอัตโนมัต ิ(ถา่ยภาพแบบซงิคช์า้) เพือ่ใหทั้ง้วัตถแุละฉากหลังไดรั้บการ
เปิดรับแสงอยา่งเหมาะสม เพือ่ป้องกนัการใชค้วามเร็วชตัเตอรตํ์า่ ใน [z2: 
ควบคมุแฟลช] ใหตั้ง้คา่ [ความเร็วซงิคแ์ฟลชในโหมด Av] เป็น [1/200-
1/60 วนิาท ีอตัโนมตั]ิ หรอื [1/200 วนิาท ี(คงที)่] (น.224)

ไมส่ามารถต ัง้คา่ ISO 100 ได้

ไมส่ามารถเลอืกความไวแสง ISO ทีข่ยายสงูขึน้ได้

ไมส่ามารถต ัง้คา่การปรบัแสงเหมาะสมอตัโนมตัไิด้

แมว้า่จะปรบัลดการชดเชยแสง ภาพทีอ่อกมายงัสวา่งอยู่

เม ือ่ใชแ้ฟลชในโหมด <f> ความเร็วชตัเตอรจ์ะชา้ลง
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 ในโหมดถา่ยภาพ (<A> <C> <2> <4> <8: qC6> 
<v: GWXZH>) ซึง่มกีารตัง้คา่เริม่ตน้เป็น <a> (แฟลชอตัโนมัติ
ในตวักลอ้ง) แฟลชในตัวกลอ้งจะถกูยกขึน้โดยอตัโนมัตเิมือ่จําเป็น

 ในโหมด <8: xG> และ <v: ABCD> เมือ่คณุกดปุ่ ม
ชตัเตอรล์งครึง่หนึง่ภายใตส้ภาวะแสงนอ้ย แฟลชในตัวกลอ้งอาจยกขึน้โดย
อตัโนมัตแิละยงิแสงไฟชว่ยปรับโฟกสัออกมา

 หากคณุใชแ้ฟลชในตัวกลอ้งบอ่ยภายในชว่งระยะเวลาสัน้ๆ แฟลชอาจไม่
ทํางานสกัพักเพือ่ปกป้องตัวยงิแสง

 หากคณุใชแ้ฟลชตวัอืน่นอกเหนอืจาก Speedlite ซรีีส่ ์EX แฟลชจะยงิแสง
เต็มกําลังไฟ (น.222)

 ภายใต ้[z2: ควบคมุแฟลช] หาก [โหมดวดัแสงแฟลช] ใน [ต ัง้คา่ C.Fn 
ของแฟลชภายนอก] ถกูตัง้คา่เป็น [วดัแสงแฟลช TTL] (แฟลชอตัโนมัต)ิ 
แฟลชจะยงิแสงเต็มกําลังไฟเสมอ (น.228)

 หากตัง้คา่ชดเชยระดับแสงแฟลชกบั Speedlite ภายนอกแลว้ จะไมส่ามารถ
ตัง้คา่ปรมิาณการชดเชยดว้ยกลอ้งได ้เมือ่ยกเลกิชดเชยระดับแสงแฟลชของ 
Speedlite ภายนอก (ตัง้เป็น 0) จงึจะสามารถตัง้คา่ชดเชยระดับแสงแฟลช
ดว้ยกลอ้งได ้

 ใน [z2: ควบคมุแฟลช] ใหต้ัง้คา่ [ความเร็วซงิคแ์ฟลชในโหมด Av] 
เป็น [อตัโนมตั]ิ (น.224)

แฟลชในตวักลอ้งยกขึน้เอง

แฟลชในตวักลอ้งไมท่ํางาน

แฟลชภายนอกมกัจะยงิแสงเต็มกําลงัไฟ

ไมส่ามารถต ัง้คา่ชดเชยระดบัแสงแฟลชสาํหรบั Speedlite ภายนอก

ไมส่ามารถต ัง้คา่ซงิคแ์ฟลชความเร็วสงูในโหมด <f> ได้
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 อาจไดย้นิเสยีงเล็กนอ้ยหากกลไกภายในของกลอ้งขยับ

 หากคณุใชแ้ฟลช ชตัเตอรจ์ะดังสองครัง้ทกุครัง้ทีถ่า่ยภาพ (น.244)

 ไอคอนนีแ้สดงวา่อณุหภมูภิายในตัวกลอ้งเพิม่สงู หากแสดงไอคอน <s> 
สขีาว คณุภาพของภาพนิง่อาจลดลง หากแสดงไอคอน <E> สแีดง 
บง่บอกวา่อกีไมน่านจะสิน้สดุการถา่ยภาพแบบ Live View โดยอตัโนมัต ิ
(น.273)

 ไอคอนนีแ้สดงวา่อณุหภมูภิายในตัวกลอ้งเพิม่สงู หากแสดงไอคอน <E> 
สแีดง บง่บอกวา่อกีไมน่านจะสิน้สดุการถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดยอตัโนมัต ิ
(น.321)

 หากความเร็วในการเขยีนของการด์ตํา่ การถา่ยภาพเคลือ่นไหวอาจหยดุลง
โดยอัตโนมัต ิสําหรับการด์ทีส่ามารถใชบ้ันทกึภาพเคลือ่นไหว โปรดดหูนา้ 7 
หากตอ้งการตรวจสอบความเร็วในการเขยีนของการด์ โปรดดขูอ้มลูจาก
เวปไซตข์องผูผ้ลติการด์

 หากคณุถา่ยภาพเคลือ่นไหวเป็นเวลา 29 นาท ี59 วนิาท ีการถา่ยภาพเคลือ่นไหว
จะหยดุลงโดยอตัโนมัติ

กลอ้งมเีสยีงดงัเมือ่ถูกเขยา่

ชตัเตอรส์ง่เสยีงถา่ยภาพสองคร ัง้ในขณะถา่ยภาพแบบ Live View

ขณะถา่ยภาพแบบ Live View ไอคอน s สขีาวหรอื E สแีดงจะแสดงขึน้

ขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว ไอคอน E สแีดงจะแสดงขึน้

การถา่ยภาพเคลือ่นไหวหยดุลงเอง
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 ในโหมดถา่ยภาพนอกเหนอืจาก <a> ความไวแสง ISO จะถกูปรับโดย
อตัโนมัติ
ในโหมด <a> คณุสามารถตัง้คา่ความไวแสง ISO ไดด้ว้ยตนเอง (น.281)

 หากคณุเปลีย่นความเร็วชตัเตอรแ์ละคา่รรัูบแสงระหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว 
ความเปลีย่นแปลงในการเปิดรับแสงอาจถกูบนัทกึ

 การปรับการซมูของเลนสร์ะหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว อาจทําใหเ้กดิความ
เปลีย่นแปลงในการเปิดรับแสง ไมว่า่คา่รรัูบแสงกวา้งสดุของเลนสจ์ะเปลีย่น
หรอืไมก็่ตาม สง่ผลใหค้วามเปลีย่นแปลงของการเปิดรับแสงอาจถกูบนัทกึ

 หากคณุขยับกลอ้งไปทางซา้ยหรอืขวา หรอืถา่ยภาพวัตถทุีกํ่าลังเคลือ่นไหว 
อาจทําใหภ้าพดบูดิเบีย้ว

 ภาพไหว เสน้ลายทางแนวนอน (น๊อยส)์ หรอืคา่แสงทีไ่มส่มํา่เสมออาจเกดิ
จากแสงไฟฟลอูอเรสเซนต ์แสงไฟ LED หรอืแหลง่แสงอืน่ๆ ขณะถา่ยภาพ
เคลือ่นไหว รวมถงึกลอ้งอาจบนัทกึการเปลีย่นแปลงของคา่แสง (ความสวา่ง) 
หรอืโทนสอีกีดว้ย ในโหมด <a> ความเร็วชตัเตอรตํ์า่อาจชว่ยลดปัญหาได ้

ไมส่ามารถต ัง้คา่ความไวแสง ISO สาํหรบัการถา่ยภาพเคลือ่นไหวได้

การเปิดรบัแสงเปลีย่นไประหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว

วตัถใุนภาพดบูดิเบีย้วขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว

เกดิภาพไหวหรอืเสน้ลายทางแนวนอนปรากฏระหวา่งถา่ยภาพเคลือ่นไหว
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 หากกลอ้งตอ่สายอยูก่บัคอมพวิเตอร ์ตัวรับสญัญาณ GPS หรอือปุกรณอ์ืน่ 
จะไมส่ามารถตัง้คา่ฟังกช์ัน่ Wi-Fi ได ้([51: ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] 
จะจางเป็นสเีทา) ใหถ้อดสายเชือ่มตอ่ออกกอ่นทําการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ใดๆ

 โปรดดคููม่อืการใชง้านฟังกช์ัน่ Wi-Fi (การสือ่สารแบบไรส้าย)

 ปรับสวติซ ์<R> ลงทางดา้นลา่ง (ปลดล็อค, น.57)
 ตรวจสอบการตัง้คา่ [54: ล็อคหลายหนา้ที]่ (น.57)

 ภายใต ้[54: ต ัง้คา่ระบบสว่นตวั (C.Fn)] ใหต้รวจสอบการตัง้คา่ [14: 
ต ัง้การควบคมุดว้ยตนเอง] (น.409)

 ขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว ใหต้รวจสอบการตัง้คา่ [หนา้ทีปุ่่ ม V] (น.317)

 ตรวจสอบวา่นิว้ของคณุบังลําโพงอยูห่รอืไม ่(น.28)

 ตรวจสอบวา่ [53: แบบสมัผสั] ถกูตัง้คา่เป็น [มาตรฐาน] หรอื [ไว] (น.73) 
อยูห่รอืไม่

Wi-Fi

ไมส่ามารถต ัง้คา่ Wi-Fi ได้

ปญัหาในการทํางาน

ไมส่ามารถเปลีย่นการต ัง้คา่ดว้ย <6>, <5> หรอืหนา้จอสมัผสัได้

ปุ่ มหรอืปุ่ มหมุนของกลอ้งไมไ่ดท้ํางานอยา่งทีค่าดไว้

เสยีงเตอืนเบาลงระหวา่งการใชง้านจอสมัผสั

ไมส่ามารถใชง้านกลอ้งแบบสมัผสัได้
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 หากมเีศษฝุ่ นอยูบ่นฝาปิดชอ่งมองภาพ (น.427) อาจไมส่ามารถเปิดจอ LCD 
ไดห้รอืจออาจปิดเองอยา่งกะทันหัน เนือ่งจากการทํางานทีผ่ดิพลาดของ
เซนเซอรปิ์ดหนา้จอ หากเกดิกรณนีีข้ ึน้ ใหกํ้าจัดเศษฝุ่ นออก

 หากจอ LCD ไมเ่ปิดขึน้แมว้า่จะมตีวัขยายกําลังชอ่งมองภาพ รุน่ EP-EX15ll 
(แยกจําหน่าย) หรอืตวัขยายกําลัง รุน่ MG-Ef (แยกจําหน่าย) ตดิอยูก่ับชอ่ง
มองภาพ ใหต้ัง้คา่ [52: ปิดจอLCD อตัโนมตั]ิ เป็น [ไมใ่ชง้าน] (น.338)

 ในโหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน บางแท็บและบางตัวเลอืกเมนูจะไมแ่สดงขึน้ ใหป้รับ
โหมดถา่ยภาพไปทีโ่หมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์(น.67)

 [การแสดงเมนู] ถกูตัง้คา่เป็น [แสดงแถบเมนูสว่นตวัเทา่น ัน้] ภายใตแ้ท็บ 
[9] (น.417)

 ปรับพกิัดสเีป็น sRGB หากตัง้คา่ไวเ้ป็น Adobe RGB อักขระตัวแรกของชือ่จะ
เป็นขดีลา่ง (น.187)

 แสดงวา่นีค่อืไฟลภ์าพเคลือ่นไหว (น.331)

 หากในการด์มไีฟลภ์าพทีบ่ันทกึอยูแ่ลว้ หมายเลขของไฟลภ์าพอาจไมเ่ริม่ตน้
จาก 0001 (น.331)

ปญัหาในการแสดงภาพ

ไมส่ามารถเปิดจอ LCD ไดห้รอืจอปิดเองกะทนัหนั

หนา้จอเมนูแสดงเพยีงบางแท็บและบางตวัเลอืก

อกัขระตวัแรกของชือ่ไฟลเ์ป็นขดีลา่ง (“_”)

ชือ่ไฟลข์ ึน้ตน้ดว้ย “MVI_”

ลําดบัหมายเลขไฟลไ์มเ่ร ิม่ตน้ที ่0001
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 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ัง้วันทีแ่ละเวลาเรยีบรอ้ยแลว้ (น.47)
 ตรวจสอบไทมโ์ซนและการปรับเวลาในฤดรูอ้น (น.47)

 วนัทีแ่ละเวลาทีถ่า่ยภาพไมป่รากฏบนภาพ วันทีแ่ละเวลาทีถ่า่ยภาพถกูจัดเก็บ
เป็นขอ้มลูการถา่ยภาพไวใ้นขอ้มลูภาพ เมือ่พมิพ ์คณุสามารถสัง่พมิพว์นัทีแ่ละ
เวลาลงบนภาพไดโ้ดยใชข้อ้มลูวนัทีแ่ละเวลาทีบ่นัทกึไวใ้นขอ้มลูการถา่ยภาพ 
(น.378)

 หากจํานวนภาพถา่ยทีบ่นัทกึบนการด์เกนิกวา่จํานวนภาพทีก่ลอ้งสามารถแสดงได ้
[###] จะแสดงขึน้ (น.355)

 ในอณุหภมูตํิา่ ความเร็วของการแสดงของจดุ AF อาจชา้ลงเนือ่งจากลักษณะ
ของอปุกรณ์แสดงจดุโฟกสั ความเร็วในการแสดงจะกลับเป็นปกตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

 หากจอ LCD ไมส่ะอาด ใหทํ้าความสะอาดดว้ยผา้นุ่ม
 การแสดงภาพของจอ LCD อาจดชูา้หรอืดมูดืหากใชง้านในบรเิวณอณุหภมูตํิา่

หรอืสงู และจะกลับเป็นปกตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

 [การต ัง้คา่ Eye-Fi] จะปรากฏตอ่เมือ่เสยีบการด์ Eye-Fi เขา้กบักลอ้งเทา่นัน้ 
หากการด์ Eye-Fi ปรับสวติซป้์องกันการบันทกึไวท้ีตํ่าแหน่ง LOCK คณุจะไม่
สามารถตรวจสอบสถานะการเชือ่มตอ่หรอืปิดการสง่สญัญาณ Eye-Fi ได ้
(น.428)

 หากตัง้คา่ [Wi-Fi] เป็น [ใชง้าน] สําหรับ [ต ัง้คา่ Wi-Fi] ภายใต ้[51: 
ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] จะไมส่ามารถเลอืก [การต ัง้คา่ Eye-Fi] ไดแ้มว้า่
จะตดิตัง้การด์ Eye-Fi ไวก็้ตาม

ขอ้มลูวนัทีแ่ละเวลาทีถ่า่ยภาพไมถู่กตอ้ง

วนัทีแ่ละเวลาไมป่รากฏบนภาพ

กลอ้งแสดง [###]

ในชอ่งมองภาพ ความเร็วในการแสดงจดุ AF จะตํา่

จอ LCD ไมแ่สดงภาพทีช่ดัเจน

[การต ัง้คา่ Eye-Fi] ไมป่รากฏ
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 ลักษณะนีค้อืการเตอืนบรเิวณสวา่งโพลน (น.389) พืน้ทีใ่นภาพทีไ่ดรั้บแสง
มากจนบรเิวณสวา่งหายไปจะกะพรบิ

 หากภาพถกูป้องกนั จะไมส่ามารถลบภาพดังกลา่วได ้(น.372)

 ภาพเคลือ่นไหวทีแ่กไ้ขในคอมพวิเตอรจ์ะไมส่ามารถเลน่ดว้ยกลอ้งได ้

 หากคณุใชง้านปุ่ มปรับหรอืเลนสข์องกลอ้งขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหว เสยีงการ
ทํางานจะถกูบันทกึลงไปดว้ย แนะนําใหใ้ชไ้มโครโฟนสเตอรโิอแบบทศิทาง 
รุน่ DM-E1 (แยกจําหน่าย) (น.313)

 หากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ระดับแสงทีร่นุแรงในขณะถา่ยภาพเคลือ่นไหวโดยใช ้
การเปิดรับแสงอตัโนมัต ิการบันทกึภาพจะหยดุลงชัว่ขณะจนกวา่ความสวา่ง
จะคงที ่ในกรณนีี ้ใหถ้า่ยดว้ยโหมด <a> (น.280)

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ัง้คา่ [53: ระบบวดิโีอ] อยา่งถกูตอ้งเป็น [สาํหรบั 
NTSC] หรอื [สาํหรบั PAL] (ขึน้อยูก่บัระบบวดิโีอของเครือ่งรับโทรทัศน์
ของคณุ)

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้สยีบปล๊ักสาย HDMI เขา้ไปจนสดุแลว้ (น.369)

ปญัหาในการเลน่ภาพ

บางสว่นของภาพกะพรบิเป็นสดีาํ

ไมส่ามารถลบภาพได้

ไมส่ามารถเลน่ภาพเคลือ่นไหวได้

สามารถไดย้นิเสยีงการทํางานและเสยีงกลไกในระหวา่ง
การดภูาพเคลือ่นไหว

ภาพเคลือ่นไหวคา้งเป็นชว่งๆ

ไมม่ภีาพบนเครือ่งรบัโทรทศัน์
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 หากขนาดไฟลภ์าพเคลือ่นไหวถงึ 4 GB ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวใหมจ่ะถกูสรา้ง
โดยอัตโนมัต ิ(น.289) อยา่งไรก็ตาม หากคณุใชก้ารด์ SDXC ทีฟ่อรแ์มตดว้ย
กลอ้ง คณุจะสามารถบันทกึภาพเคลือ่นไหวเป็นไฟลเ์ดยีวไดแ้มข้นาดไฟลเ์กนิ 
4 GB

 ขึน้อยูก่บัตัวอา่นการด์ทีใ่ชแ้ละระบบปฏบิัตกิารของคอมพวิเตอร ์อาจทําใหไ้ม่
สามารถตรวจหาการด์ SDXC ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ในกรณนีี ้ใหเ้ชือ่มตอ่กลอ้งของ
คณุเขา้กบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสายเชือ่มตอ่ จากนัน้ถา่ยโอนภาพเขา้คอมพวิเตอร์
ดว้ย EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS, น.488)

 คณุไมส่ามารถปรับขนาดภาพ JPEG b หรอื RAW ดว้ยกลอ้งนีไ้ด ้(น.395)

 คณุไมส่ามารถครอบตดัภาพ RAW ดว้ยกลอ้งนีไ้ด ้(น.397)

 ตัง้คา่ [33: แสดงจดุ AF] เป็น [ใชง้าน] (น.388)

 แมว้า่ตัง้คา่ [33: แสดงจดุ AF] เป็น [ใชง้าน] (น.388) กลอ่งสแีดงจะไม่
แสดงขึน้สําหรับภาพตอ่ไปนี:้
• ภาพทีถ่า่ยดว้ยการลดจดุรบกวนถา่ยหลายภาพ (น.176)
• ภาพทีบ่ันทกึเมือ่ใชง้านแกไ้ขความคลาดสว่น (น.181)
• ภาพทีถ่า่ยในโหมด <8: qFG> หรอื <v: ABCD>
• ภาพทีค่รอบตัด (น.397)
• ภาพทีใ่ชเ้อฟเฟคเลนสต์าปลาหลังจากการถา่ยภาพ (น.392)

มไีฟลภ์าพเคลือ่นไหวหลายไฟลส์ําหรบัการถา่ยภาพเคลือ่นไหวคร ัง้เดยีว

ตวัอา่นการด์ตรวจหาการด์ไมพ่บ

ไมส่ามารถปรบัขนาดภาพได้

ไมส่ามารถตดัภาพได้

มกีลอ่งสแีดงแสดงอยูบ่นภาพ

ไมม่กีลอ่งสแีดงแสดงอยูบ่นภาพ
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 จดุแสงสขีาว สแีดง สน้ํีาเงนิ หรอืสอีืน่ๆ อาจปรากฏขึน้บนภาพหากเซนเซอรไ์ด ้
รับผลกระทบจากรังสคีอสมกิ เป็นตน้ ลักษณะทีป่รากฏอาจลดลงไดห้ากคณุใช ้
[ทาํความสะอาดเดีย๋วนีf้] ภายใต ้[54: ทาํความสะอาดเซนเซอร]์ 
(น.339)

 เมือ่คณุเลอืก [ทาํความสะอาดเดีย๋วนีf้] จะมเีสยีงกลไกของชตัเตอร ์แตจ่ะ
ไมม่กีารถา่ยภาพเกดิขึน้ (น.339)

 หากคณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดกลอ้ง <1> และ <2> ซํา้ไปมาในชว่งเวลา
สัน้ๆ ไอคอน <f> อาจไมแ่สดงขึน้ (น.45)

 เมือ่ใชง้าน EOS Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS) ใหตั้ง้คา่ [z5: ภาพ.ไหวยน่เวลา]
เป็น [ไมใ่ชง้าน] (น.296)

 ตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์EOS ลงในคอมพวิเตอร ์(น.488)
 ในขณะทีส่รา้งการเชือ่มตอ่ Wi-Fi จะไมส่ามารถเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร์

ดว้ยสายเชือ่มตอ่ได ้

จุดแสงปรากฏขึน้บนภาพ

ปญัหาในการทําความสะอาดเซนเซอร์

มเีสยีงชตัเตอรใ์นระหวา่งทีท่ําความสะอาดเซนเซอร์

การทําความสะอาดเซนเซอรแ์บบอตัโนมตัไิมท่ํางาน

ปญัหาการเชือ่มตอ่คอมพวิเตอร ์

การสือ่สารระหวา่งกลอ้งทีเ่ชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรไ์มท่ํางาน

ไมส่ามารถถา่ยโอนภาพไปยงัคอมพวิเตอร์
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หากเกดิปัญหาขึน้กบักลอ้ง ขอ้ความแสดง
ขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึน้ ใหป้ฏบิัตติาม
ขอ้แนะนําบนหนา้จอ

* หากขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดยงัคงปรากฏหลงัจากทาํตามคําแนะนําขา้งตน้ 
ใหจ้ดหมายเลขรหสัขอ้ผดิพลาดและตดิตอ่ศนูยบ์รกิารของแคนนอนใกลบ้า้นคณุ

รหสัขอ้ผดิพลาด

หมายเลข ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดและการแกป้ญัหา

01

การสือ่สารระหวา่งกลอ้งกบัเลนสม์ขีอ้ผดิพลาด ทําความสะอาดข ัว้สมัผสั
เลนส์
 ทําความสะอาดขัว้ไฟฟ้าของกลอ้งและเลนส ์ใชเ้ลนสข์องแคนนอน หรอืถอด
แลว้ใสแ่บตเตอรีใ่หมอ่กีครัง้ (น.27, 28, 40)

02
ไมส่ามารถเขา้ถงึการด์ ใสก่ารด์ใหม/่เปลีย่นการด์ หรอืทาํการฟอรแ์มต
การด์ดว้ยกลอ้ง
ถอดและใสก่ารด์ใหมอ่กีครัง้ เปลีย่นแผน่การด์ หรอืฟอรแ์มตการด์ (น.41, 74)

04
บนัทกึภาพไมไ่ดเ้นือ่งจากการด์เต็ม เปลีย่นแผน่การด์
 เปลีย่นแผน่การด์ ลบภาพทีไ่มจํ่าเป็น หรอืฟอรแ์มตการด์ (น.41, 375, 74)

05
ยกแฟลชในตวักลอ้งขึน้ไมไ่ด ้ปิดและเปิดกลอ้งอกีคร ัง้
 เปิด/ปิดสวติซก์ลอ้ง (น.45)

06
ทาํความสะอาดเซนเซอรไ์มไ่ด ้ปิดและเปิดกลอ้งอกีคร ัง้
 เปิด/ปิดสวติซก์ลอ้ง (น.45)

10, 20
30, 40
50, 60
70, 80
99

ขอ้ผดิพลาดทาํใหถ้า่ยภาพไมไ่ด ้ปิดกลอ้งแลว้เปิดอกีคร ัง้หรอืถอดแลว้
ใสแ่บตเตอรีใ่หม่

 เปิด/ปิดสวติซก์ลอ้ง ถอดแลว้ใสแ่บตเตอรีใ่หมอ่กีครัง้ หรอืใชเ้ลนสข์อง
แคนนอน (น.45, 40, 51)

หมายเลขขอ้ผดิพลาด

สาเหตแุละขอ้ควรปฏบิตั ิ
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• ประเภท
ประเภท: กลอ้งดจิติอลสะทอ้นภาพเลนสเ์ดีย่วทีม่รีะบบโฟกสัอตัโนมัต/ิ

เปิดรับแสงอตัโนมตัพิรอ้มแฟลชในตัวกลอ้ง
สือ่จัดเก็บขอ้มลู: เมมโมรีก่ารด์ SD/SDHC*/SDXC*

* รองรับการด์ UHS-I
ขนาดของเซนเซอรภ์าพ: ประมาณ 22.3 x 14.9 มม.
เลนสท์ีร่องรับ: เลนสแ์คนนอน EF (รวมทัง้เลนส ์EF-S)

* ไมร่องรับเลนส ์EF-M
(มมุมองของเลนส ์35 มม. เทยีบเทา่กบัประมาณ 1.6 เทา่ของ
ความยาวโฟกสัทีร่ะบไุวบ้นเลนส)์

เมาทเ์ลนส:์ เมาทแ์คนนอน EF

• เซนเซอรภ์าพ
ประเภท: เซนเซอร ์CMOS
พกิเซลใชง้านจรงิ: ประมาณ 24.2 ลา้นพกิเซล

* ปัดเศษใกลส้ดุที ่100,000 พกิเซล
อัตราสว่นภาพ: 3:2
ระบบลบภาพฝุ่ น: อตัโนมัต ิแมนนวล ผนวกขอ้มลูลดฝุ่ น

• ระบบการบนัทกึ
รปูแบบการบนัทกึ: หลักการออกแบบระบบไฟลก์ลอ้ง 2.0 (Design rule for 

Camera File System)
ชนดิของภาพ: JPEG, RAW (14 บติ แบบฉบับแคนนอน)

สามารถบนัทกึไฟลข์นาด RAW+JPEG ไดใ้นเวลาเดยีวกนั
จํานวนพกิเซลทีบ่ันทกึ: L (ใหญ)่ : 24.0 ลา้นพกิเซล (6000 x 4000)

M (กลาง) : ประมาณ 10.6 ลา้นพกิเซล (3984 x 2656)
S1 (เล็ก 1) : ประมาณ 5.9 ลา้นพกิเซล (2976 x 1984)
S2 (เล็ก 2) : ประมาณ 3.8 ลา้นพกิเซล (2400 x 1600)
RAW : 24.0 ลา้นพกิเซล (6000 x 4000)

อัตราสว่นภาพ: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1
สรา้ง/เลอืกโฟลเดอร:์ ทําได ้
หมายเลขไฟลภ์าพ: ตอ่เนื่อง, รเีซ็ตอตัโนมัต,ิ ผูใ้ชร้เีซ็ตเอง

• การประมวลผลภาพระหวา่งถา่ยภาพ
รปูแบบภาพ: อตัโนมัต,ิ ปกต,ิ ภาพบคุคล, ภาพววิ, เนน้รายละเอยีด, 

ภาพเป็นกลาง, ภาพตามจรงิ, ภาพขาวดํา, ผูใ้ชกํ้าหนด 1 - 3
สมดลุแสงขาว: อตัโนมัต ิ(ตามบรรยากาศ), อตัโนมัต ิ(กําหนดสขีาว), ตัง้ไว ้

(แสงแดด, แสงในรม่, เมฆครึม้, หลอดไฟทังสเตน, 
แสงหลอดฟลอูอเรสเซนตข์าว, แสงแฟลช), กําหนดเอง
สามารถปรับแกส้มดลุแสงขาวและถา่ยภาพครอ่มสมดลุแสงขาว
* ทําการสง่ผ่านขอ้มลูอณุหภมูสิขีองแสงแฟลชได ้

ขอ้มลูจาํเพาะ
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การลดจุดรบกวน: ใชไ้ดก้บัการถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงนานและใชค้วามไวแสง ISO สงู
ปรับความสวา่งภาพอตัโนมัต:ิ ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ
เนน้โทนภาพบรเิวณสวา่ง: ทําได ้
แกไ้ขความคลาดเคลือ่น
ของเลนส:์

แกไ้ขระดับแสงขอบภาพ, แกไ้ขความคลาดส,ี 
แกไ้ขความคลาดสว่น, แกไ้ขการเลีย้วเบน

• ชอ่งมองภาพ
ประเภท: กระจกหา้เหลีย่มระดบัสายตา
ระยะมองเห็น: แนวตัง้/แนวนอน ประมาณ 95% (ระยะสายตาประมาณ 19 มม. 

และอตัราสว่นภาพเป็น 3:2)
การขยาย: ประมาณ 0.82 เทา่ (-1 m-1 ดว้ยเลนส ์50 มม. ถงึระยะอนันต)์
ระยะสายตา: ประมาณ 19 มม. (-1 m-1 

จากจุดศนูยก์ลางของเลนสช์อ่งมองภาพ)
ชว่งปรับแกส้ายตา: ประมาณ -3.0 - +1.0 m-1 (dpt)
ฉากปรับโฟกสั: แบบคงที,่ มคีวามแมน่ยําบนผวิดา้น
แสดงเสน้ตาราง: ทําได ้
แสดงตัววัดระดับ
อเิล็กทรอนกิส:์

ทําได ้

กระจกสะทอ้นภาพ: แบบดดีตวักลับเอง
เช็คระยะชดัลกึ: ทําได ้

• โฟกสัอตัโนมตั ิ(สําหรับการถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ)
ประเภท: ระบบบนัทกึภาพ TTL พรอ้มการตรวจสอบความแตกตา่งดว้ย

เซนเซอรโ์ฟกสัอตัโนมัตแิบบเฉพาะ
จุดโฟกสัอัตโนมัต:ิ สงูสดุ 45 จดุ (จุดโฟกสัอตัโนมตัแิบบกากบาท: สงูสดุ 45 จดุ)

* จํานวนจดุโฟกสัอตัโนมัต ิจุดโฟกสัอัตโนมัตแิบบกากบาทคู ่
และจดุโฟกสัแบบกากบาททีใ่ชไ้ดแ้ตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บั
เลนสแ์ละการตัง้คา่อตัราสว่นภาพ

* จุดโฟกสัอัตโนมัตจิุดกลางใชก้ารโฟกสัแบบกากบาทคูท่ี ่f/
2.8(กลุม่โฟกสัอตัโนมตั:ิ เมือ่ใชเ้ลนสก์ลุม่ A)

ชว่งความสวา่งการโฟกสั: EV -3 - 18 (โดยใชจุ้ดโฟกสัอตัโนมัตจิดุกลางทีร่องรับ f/2.8, 
AF ครัง้เดยีว, อณุหภมูหิอ้ง, ISO 100)

ระบบโฟกสั: AF ครัง้เดยีว, AI Servo AF, AI Focus AF 
โฟกสัดว้ยตนเอง (MF)

โหมดเลอืกพืน้ทีโ่ฟกสั
อัตโนมัต:ิ

โฟกสัอตัโนมัตจิดุเดยีว (เลอืกดว้ยตนเอง), โฟกสัอตัโนมตัแิบบ
โซน (เลอืกโซนดว้ยตนเอง), โฟกสัอัตโนมัตโิซนกวา้ง 
(เลอืกโซนดว้ยตนเอง), โฟกสัแบบเลอืกอตัโนมัติ

เงือ่นไขการเลอืกจดุโฟกสั
แบบอตัโนมัต:ิ

โฟกสัแบบเลอืกอัตโนมัต ิอาจเลอืกโฟกสัจากขอ้มลูสทีี่
เทยีบเทา่กบัโทนสผีวิ

แสงชว่ยปรับโฟกสั: ยงิแสงแฟลชถี่ๆ  จากแฟลชในตวักลอ้ง
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• ควบคมุการเปิดรบัแสง
โหมดวดัแสง: โหมดวดัแสงแบบ TTL 63 โซนทีเ่ปิดรรูับแสงโดยใชเ้ซนเซอร์

วดัแสง 7560 พกิเซล RGB plus IR
• วัดแสงประเมนิทัง้ภาพ (สมัพันธก์บัจุดโฟกสัอตัโนมตัทิกุจดุ)
• วัดแสงบางสว่น (พืน้ทีป่ระมาณ 6.0% กลางชอ่งมองภาพ)
• วัดแสงแบบจุด (พืน้ทีป่ระมาณ 3.5% กลางชอ่งมองภาพ)
• วัดแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ

ชว่งความสวา่งการวัดแสง: EV 1 - 20 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100)
โหมดถา่ยภาพ: โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน:

ฉากอตัโนมัตอิจัฉรยิะ, ปิดแฟลช, อัตโนมัตแิบบสรา้งสรรค,์ 
ภาพบคุคล, ภาพววิ, ระยะใกล,้ กฬีา, โหมดฉากพเิศษ 
(ภาพกลุม่บคุคล, เด็ก, อาหาร, แสงเทยีน, บคุคลกลางคนื, 
ถา่ยกลางคนืแบบมอืถอื, ควบคมุแสงพืน้หลงั HDR) 
ฟิลเตอรส์รา้งสรรค ์(ภาพหยาบ ขาว/ดํา, ซอฟตโ์ฟกสั, 
เอฟเฟคเลนสต์าปลา, ลกูเลน่ภาพสน้ํีา, ลกูเลน่กลอ้งของเลน่, 
เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม, ศลิปะมาตรฐาน HDR, ศลิปะ สสีดใส HDR, 
ศลิปะ คมเขม้ HDR, ศลิปะ ลายนูน HDR)

โหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค:์
โปรแกรมระดบัแสงอตัโนมัต,ิ ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร,์ 
ระบคุา่รรูับแสง, ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง

ความไวแสง ISO
(ดชันคีา่แสงทีแ่นะนํา):

โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน: กลอ้งจะตัง้คา่ความไวแสง ISO 
โดยอัตโนมัติ
โหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค:์ ISO อัตโนมัต,ิ ตัง้คา่เองในชว่ง ISO 
100 - ISO 25600 (ปรับเต็มระดับ) และ ISO ขยายถงึ H 
(เทยีบเทา่ ISO 51200)

ตัง้คา่ความไวแสง ISO: คา่ ISO อตัโนมัตสิงูสดุทีส่ามารถตัง้ได ้
ชดเชยแสง: ตัง้คา่เอง:ปรับทลีะ 1/3 หรอื 1/2 ระดับ ภายใน ±5* ระดบั

* ตัง้คา่ดว้ย [s: หนา้จอถา่ยภาพ : มคํีาแนะนํา], ±3 ระดับ
ถา่ยภาพครอ่ม: ปรับทลีะ 1/3 หรอื 1/2 ระดับ ภายใน ±2 ระดบั 

(สามารถใชร้ว่มกบัการชดเชยแสงแบบตัง้เอง)
ล็อคคา่แสง: อตัโนมัต:ิ ปรับใชก้บั AF ครัง้เดยีวทีม่กีารวดัแสงประเมนิทัง้ภาพ

เมือ่จับโฟกสัได ้
ตัง้คา่เอง: ดว้ยปุ่ มล็อคคา่แสง

การลดแสงวบูวาบ: ทําได ้
ตัง้ชว่งเวลาถ่าย: สามารถตัง้ชว่งเวลาการถา่ยภาพและจํานวนภาพ
ตัง้เวลาคา้งชตัเตอร:์ สามารถตัง้เวลาเปิดหนา้กลอ้งคา้งชตัเตอร์
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• ชตัเตอร์
ประเภท: ชตัเตอรร์ะนาบโฟกสั ควบคมุแบบอเิล็กทรอนกิส์
ความเร็วชตัเตอร:์ 1/4000 วนิาท ีถงึ 30 วนิาท ี(ขอบเขตความเร็วชตัเตอรท์ัง้หมด; 

ขอบเขตทีใ่ชไ้ดต้า่งกนัไปตามโหมดถา่ยภาพ), ชตัเตอร ์BULB, 
ซงิคแ์ฟลชที ่1/200 วนิาที

• ระบบขบัเคลือ่น
โหมดขบัเคลือ่น: ถา่ยภาพเดีย่ว, ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู, 

ถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
ความเร็วตํา่ ตัง้เวลา 10 วนิาท/ีรโีมทคอนโทรล, รอ 2 วนิาท,ี รอ 
10 วนิาทแีลว้ถ่ายแบบตอ่เนือ่ง

ความเร็วในการถา่ยภาพ
ตอ่เนือ่ง:

ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วสงู: สงูสดุประมาณ 6.0 ภาพ/วนิาท*ี
* สงูสดุประมาณ 4.5 ภาพ/วนิาท ีในระหวา่งการถา่ยภาพแบบ 

Live View หรอืเมือ่ตัง้คา่เป็น [Servo AF]
ถา่ยภาพตอ่เนือ่งความเร็วตํา่: สงูสดุประมาณ 3.0 ภาพ/วนิาท*ี
* สงูสดุประมาณ 3.5 ภาพ/วนิาท ีระหวา่งการถา่ยภาพแบบ 

Live View
จํานวนภาพตอ่เนื่องสงูสดุ: JPEG ใหญ/่ละเอยีด: ประมาณ 190 ภาพ (การด์เต็ม)

RAW: ประมาณ 21 ภาพ (ประมาณ 27 ภาพ)
RAW+JPEG ใหญ/่ละเอยีด: ประมาณ 19 ภาพ (ประมาณ 23 ภาพ)
* จํานวนทีไ่ดข้ ึน้อยูก่บัมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน 

(อตัราสว่นภาพ 3:2, ISO 100 และรปูแบบภาพปกต)ิ 
โดยใชก้ารด์ 8 GB

* จํานวนในวงเล็บขึน้อยูก่บัมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน
ใชก้ารด์ทีร่องรับ UHS-I ขนาด 16 GB 

* “การด์เต็ม” หมายถงึสามารถถา่ยภาพไดจ้นกระทัง่การด์เต็ม



ขอ้มลูจําเพาะ

472

• แฟลช
แฟลชในตัวกลอ้ง: แฟลชยกขึน้เองอตัโนมัต ิและสามารถดงึกลับ

คา่วดัความสวา่ง: ประมาณ 12/39.4 (ISO 100, เมตร/ฟตุ)
การครอบคลมุแฟลช: ประมาณ 17 มม. ในมมุมองของเลนส์
เวลาในการชารจ์: ประมาณ 3 วนิาที

Speedlite ภายนอก: ใชง้านรว่มกบั Speedlite ซรีีส่ ์EX
วัดแสงแฟลช: แฟลชอตัโนมัต ิE-TTL II
ชดเชยระดับแสงแฟลช: ปรับทลีะ 1/3 หรอื 1/2 ระดบั ภายใน ±2 ระดบั
ล็อคแสงแฟลช: ทําได ้
ชอ่งตอ่ PC: ไมใ่ช ้
ควบคมุแฟลช: ตัง้คา่ระบบแฟลชในตวักลอ้ง, ตัง้คา่ระบบแฟลชตดิตัง้ภายนอก, 

ตัง้คา่ระบบสว่นตัวของแฟลชภายนอก
ควบคมุแฟลชไรส้ายโดยการสง่ขอ้มลูผา่นแสงได ้

• การถา่ยภาพแบบ Live View
วธิกีารโฟกสั: ระบบ Dual Pixel CMOS AF
วธิโีฟกสัอัตโนมัต:ิ ใบหนา้+การตดิตาม, โซนเรยีบ, AF 1 จุด Live

โฟกสัดว้ยตนเอง (ขยายไดป้ระมาณ 5 เทา่/10 เทา่)
การโฟกสัอตัโนมัต:ิ AF ครัง้เดยีว, Servo AF
ชว่งความสวา่งการโฟกสั: EV -2 - 18 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100, AF ครัง้เดยีว)
โหมดวดัแสง: วดัแสงประเมนิทัง้ภาพ (315 โซน), วดัแสงบางสว่น (ประมาณ 

6.0% ของหนา้จอ Live View), วดัแสงแบบจดุ (ประมาณ 
2.6% ของหนา้จอ Live View), วดัแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ

ชว่งความสวา่งการวัดแสง: EV 0 - 20 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100)
ชดเชยแสง: ปรับทลีะ 1/3 ระดบั หรอื 1/2 ระดับ ภายใน ±3 ระดับ
ฟิลเตอรส์รา้งสรรคภ์าพ: ทําได ้
ชตัเตอรแ์บบแตะ: ทําได ้
แสดงเสน้ตาราง: สามแบบ
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• การถา่ยภาพเคลือ่นไหว
รปูแบบการบนัทกึ: MP4

*การถ่ายภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา: MOV
ภาพเคลือ่นไหว: MPEG-4 AVC / H.264

อตัราบติ (เฉลีย่) ผันแปร
เสยีง: AAC

ขนาดการบนัทกึและ
อัตราเฟรม: Full HD (1920x1080): 59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/

23.98p
HD (1280x720) : 59.94p/50.00p/29.97p/25.00p
VGA (640x480) : 29.97p/25.00p

วธิกีารบบีอดั: IPB (มาตรฐาน), IPB (ออ่น)
* การถา่ยภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา: ALL-I

อัตราบติ: Full HD (59.94p/50.00p)/IPB (มาตรฐาน)
: ประมาณ 60 Mbps

Full HD (29.97p/25.00p/23.98p)/IPB (มาตรฐาน)
: ประมาณ 30 Mbps

Full HD (29.97p/25.00p)/IPB (ออ่น) : ประมาณ 12 Mbps
HD (59.94p/50.00p)/IPB (มาตรฐาน) : ประมาณ 26 Mbps
HD (29.97p/25.00p)/IPB (ออ่น) : ประมาณ 4 Mbps
VGA (29.97p/25.00p) (มาตรฐาน) : ประมาณ 9 Mbps
VGA (29.97p/25.00p) (ออ่น) : ประมาณ 3 Mbps
ภาพเคลือ่นไหว HDR : ประมาณ 30 Mbps
ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา : ประมาณ 90 Mbps

ระบบโฟกสั: ระบบ Dual Pixel CMOS AF
วธิโีฟกสัอัตโนมัต:ิ ใบหนา้+การตดิตาม, โซนเรยีบ, AF 1 จุด Live

โฟกสัดว้ยตนเอง (สามารถตรวจสอบการโฟกสัไดด้ว้ยกําลงั
ขยายประมาณ 5 เทา่/10 เทา่)

Servo AF ภาพเคลือ่นไหว: ทําได ้
ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหว: ทําได ้(ใชง้าน/เพิม่ประสทิธภิาพ)
ซมูดจิติอล: ประมาณ 3 เทา่ - 10 เทา่
ชว่งความสวา่งการโฟกสั: EV -2 - 18 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100, AF ครัง้เดยีว)
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โหมดวดัแสง: วดัแสงเฉลีย่หนักกลางภาพและวดัแสงประเมนิทัง้ภาพโดยใช ้
เซนเซอรภ์าพ
* ตัง้คา่อัตโนมัตติามวธิโีฟกสัอัตโนมัติ

ชว่งความสวา่งการวัดแสง: EV 0 - 20 (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง, ISO 100, วัดแสงเฉลีย่หนักกลางภาพ)
ควบคมุการเปิดรับแสง: การถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงอตัโนมัต ิ

(โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัตสํิาหรับการถา่ยภาพเคลือ่นไหว) 
และตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง

ชดเชยแสง: ปรับทลีะ 1/3 หรอื 1/2 ระดบั ภายใน ±3 ระดบั
ความไวแสง ISO
(ดชันคีา่แสงทีแ่นะนํา):

สําหรับการถา่ยภาพแบบเปิดรับแสงอัตโนมัต:ิ ตัง้คา่โดยอัตโนมัติ
ในชว่ง ISO 100 - ISO 12800 ในโหมดถ่ายภาพสรา้งสรรค ์
สามารถขยายสงูสดุถงึ H (เทยีบเทา่ ISO 25600)
สําหรับการถา่ยภาพแบบตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง: ISO 
อัตโนมัต ิ(ตัง้คา่อัตโนมัตใินชว่ง ISO 100 - ISO 12800), 
ตัง้คา่ดว้ยตนเองในชว่ง ISO 100 - ISO 12800 (ปรับเต็มระดับ), 
สามารถขยายเป็น H (เทยีบเทา่ ISO 25600)

ตัง้คา่ความไวแสง ISO: คา่ ISO อตัโนมัตสิงูสดุทีส่ามารถตัง้ได ้
ถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR: ทําได ้
ฟิลเตอรส์รา้งสรรคสํ์าหรับ
ภาพเคลือ่นไหว:

ความฝัน, ภาพยนตรเ์กา่, ความทรงจํา, ขาวดําเรา้อารมณ์,
เคลือ่นไหวเอฟเฟครเูข็ม

Video snapshots: สามารถตัง้คา่ได ้2 ว.ิ/4 ว.ิ/8 ว.ิ
บันทกึเสยีง: มไีมโครโฟนในตวักลอ้งแบบสเตอรโิอ และชอ่งตอ่ไมโครโฟน

ภายนอกแบบสเตอรโิอ
สามารถปรับระดับเสยีงทีบ่นัทกึได ้มรีะบบลดเสยีงลมและ
ระบบลดระดับเสยีง

แสดงเสน้ตาราง: สามแบบ
ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา: สามารถตัง้ชว่งเวลาการถา่ยภาพ (ชัว่โมง:นาท:ีวนิาท)ี, 

จํานวนภาพ, การเปิดรับแสงอตัโนมัต ิ(วัดทีเ่ฟรมแรก, 
วัดใหมท่กุเฟรม), ปิดจอ LCD อตัโนมัต,ิ สง่เสยีงถา่ยภาพ

ถา่ยภาพนิง่: ไมส่ามารถทําไดใ้นระหวา่งทีถ่า่ยภาพเคลือ่นไหว

• จอ LCD
ประเภท: จอ LCD ส ีTFT
ขนาดจอและความละเอยีด: กวา้ง 7.7 ซม. (3.0 นิว้) (3:2) ทีม่ปีระมาณ 1.04 ลา้นจดุ
ปรับความสวา่ง: ดว้ยตนเอง (7 ระดับ)
วัดระดบัอเิล็กทรอนกิส:์ ทําได ้
ภาษาทีใ่ชแ้สดง: 25
เทคโนโลยหีนา้จอสมัผัส: การตรวจจับชนดิเก็บประจุ
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• การเลน่ภาพ
รปูแบบการแสดงภาพ: แสดงภาพทลีะภาพ (ไมม่ขีอ้มลูการถา่ยภาพ), 

แสดงภาพทลีะภาพ (มขีอ้มลูพืน้ฐาน), แสดงภาพทลีะภาพ 
(แสดงขอ้มลูการถา่ยภาพ: ขอ้มลูแบบละเอยีด, เลนส/์
ฮสิโตแกรม, สมดลุแสงขาว, รปูแบบภาพ 1, รปูแบบภาพ 2, 
พกิดัส/ีลดจุดรบกวน, แกไ้ขความคลาดเคลือ่นของเลนส)์, 
แสดงภาพแบบดชันี (4/9/36/100 ภาพ)

เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน: กะพรบิบรเิวณพืน้ทีท่ีม่แีสงสวา่งจา้เกนิไป
แสดงจุดโฟกสัอตัโนมตั:ิ ทําได ้(อาจไมแ่สดงขึน้อยูก่บัสภาวะการถา่ยภาพ)
อัตราขยายการซมู: ประมาณ 1.5 เทา่ - 10 เทา่
คน้หาภาพ: สามารถตัง้คา่เงือ่นไขการคน้หา (คะแนน, วันที,่ โฟลเดอร,์ 

ล็อคภาพ, ชนดิของไฟล)์
วธิกีารเลอืกดภูาพ: ภาพเดีย่ว, 10 ภาพ, จํานวนภาพทีกํ่าหนด, วันที,่ โฟลเดอร,์ 

ภาพเคลือ่นไหว, ภาพนิง่, ล็อคภาพ, คะแนน
หมนุภาพ: ทําได ้
ป้องกนัภาพ: ทําได ้
ใหค้ะแนน: ทําได ้
เลน่ภาพเคลือ่นไหว: รองรับ (จอ LCD, HDMI), ลําโพงในตวักลอ้ง
สไลดโ์ชว:์ เลน่ภาพทัง้หมดอตัโนมตั ิหรอืเลน่ภาพทีต่รงตามเงือ่นไข

การคน้หา
ดนตรฉีากหลัง: เลอืกเลน่ไดใ้นสไลดโ์ชวแ์ละการเลน่ภาพเคลือ่นไหว

• การประมวลผลภาพในภายหลงั
ฟิลเตอรส์รา้งสรรคภ์าพ: ภาพหยาบ ขาว/ดํา, ซอฟตโ์ฟกสั, เอฟเฟคเลนสต์าปลา, 

ลกูเลน่ศลิปะคมเขม้, ลกูเลน่ภาพสน้ํีา, ลกูเลน่กลอ้งของเลน่, 
เอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม

ปรับขนาดภาพ: ทําได ้
ตัดภาพ: ทําได ้

• การส ัง่พมิพ์
DPOF: ตรงตามมาตรฐานเวอรช์ัน่ 1.1

• การต ัง้คา่คณุสมบตั ิ
ตัง้คา่ระบบสว่นตวั: 14
เมนูสว่นตวั: สามารถบนัทกึไดส้งูสดุ 5 หนา้จอ
ขอ้มลูลขิสทิธิ:์ สามารถป้อนเป็นขอ้ความและผนวกได ้
การตัง้คา่ระดับการแสดงผล: หนา้จอถา่ยภาพ, แสดงเมนู, แนะนําโหมด, คําแนะนําคณุสมบตัิ
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• การเชือ่มตอ่
ชอ่งสญัญาณดจิติอล: สือ่สารกบัคอมพวิเตอร ์(เทยีบเทา่ USB ความเร็วสงู), 

ตัวรับสญัญาณ GPS รุน่ GP-E2, เชือ่มตอ่กบั Connect Station 
รุน่ CS100

ชอ่งสง่ออกสญัญาณ 
HDMI mini:

ชนดิ C (ปรับเปลีย่นความละเอยีดอตัโนมตั)ิ, รองรับ CEC

ชอ่งตอ่เขา้ไมโครโฟน
ภายนอก:

ชอ่งสเตอรโิอขนาดเล็กเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 3.5 มม.
การเชือ่มตอ่ไมโครโฟนสเตอรโิอแบบทศิทาง รุน่ DM-E1

ชอ่งรโีมทคอนโทรล: สําหรับรโีมทสวติซ ์รุน่ RS-60E3
รโีมทคอนโทรลแบบไรส้าย: รองรับรโีมทคอนโทรลแบบไรส้าย รุน่ BR-E1 (การเชือ่มตอ่ 

Bluetooth) และรโีมทคอนโทรล รุน่ RC-6
การด์ Eye-Fi: รองรับ

• พลงังาน
แบตเตอรี:่ แบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E17 (1 กอ้น)

* พลังงานไฟฟ้า AC สามารถใชไ้ดก้บัอปุกรณ์ปล๊ักไฟภายในบา้น
จํานวนภาพทีถ่า่ยได:้ การถา่ยภาพโดยใชช้อ่งมองภาพ: ประมาณ 600 ภาพ 

ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C/73°F), ประมาณ 550 ภาพ ทีอ่ณุหภมูตํิา่ 
(0°C/32°F)
การถา่ยภาพแบบ Live View: ประมาณ 270 ภาพ ทีอ่ณุหภมูิ
หอ้ง (23°C/73°F), ประมาณ 230 ภาพ ทีอ่ณุหภมูตํิา่ (0°C/
32°F)
* เมือ่ใชแ้บตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E17 ทีช่ารจ์ไฟเต็ม

ระยะเวลาถ่ายภาพ
เคลือ่นไหว:

ประมาณ 1 ชัว่โมง 55 นาท ีทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C/73°F)
ประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท ีทีอ่ณุหภมูตํิา่ (0°C/32°F)
* เมือ่ใชแ้บตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E17 ทีช่ารจ์ไฟเต็ม

• ขนาดและนํา้หนกั
ขนาด (กวา้ง x สงู x หนา): ประมาณ 131.0 x 99.9 x 76.2 มม. / 5.16 x 3.93 x 3.00 นิว้
น้ําหนัก: ประมาณ 540 กรัม / 19.05 ออนซ ์(รวมแบตเตอรีแ่ละการด์)

ประมาณ 493 กรัม / 17.39 ออนซ ์(เฉพาะตัวกลอ้ง)

• สภาพแวดลอ้มการทาํงาน
ชว่งอณุหภมูใินการทํางาน: 0°C - 40°C / 32°F - 104°F
ความชืน้ในการทํางาน: 85% หรอืนอ้ยกวา่
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• แบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E17
ประเภท: แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนแบบชารจ์ซํ้าได ้
แรงดันไฟฟ้า: 7.2 V DC
ความจแุบตเตอรี:่ 1040 mAh
ชว่งอณุหภมูใินการทํางาน: ระหวา่งการชารจ์: 5°C - 40°C / 41°F - 104°F

ระหวา่งถา่ยภาพ: 0°C - 40°C / 32°F - 104°F
ความชืน้ในการทํางาน: 85% หรอืนอ้ยกวา่
ขนาด (กวา้ง x สงู x หนา): ประมาณ 33.0 x 14.0 x 49.4 มม. / 1.30 x 0.55 x 1.94 นิว้
น้ําหนัก: ประมาณ 45 กรัม / 1.59 ออนซ ์(ไมร่วมฝาครอบป้องกนั)

• แทน่ชารจ์แบตเตอรี ่รุน่ LC-E17E
แบตเตอรีท่ีร่องรับ: แบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ LP-E17
ระยะเวลาในการชารจ์: ประมาณ 2 ชัว่โมง (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (23°C/73°F))
กระแสไฟเขา้: 100 - 240 V AC (50/60 Hz)
กระแสไฟออก: 8.4 V DC / 700 mA
ชว่งอณุหภมูใินการทํางาน: 5°C - 40°C / 41°F - 104°F
ความชืน้ในการทํางาน: 85% หรอืนอ้ยกวา่
ขนาด (กวา้ง x สงู x หนา):ประมาณ 67.3 x 27.7 x 92.2 มม. / 2.65 x 1.09 x 3.63 นิว้ 

(ไมร่วมสายไฟ)
น้ําหนัก: ประมาณ 80 กรัม / 2.82 ออนซ ์(ไมร่วมสายไฟ)

 ขอ้มลูทัง้หมดขา้งตน้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน รวมทัง้มาตรฐาน
การทดสอบและขอ้กําหนดของ CIPA (Camera & Imaging Products Association)

 ขนาดและน้ําหนักทีร่ะบขุา้งตน้เป็นไปตามขอ้กําหนดของ CIPA (ยกเวน้น้ําหนัก
เฉพาะตวักลอ้ง)

 ขอ้มลูจําเพาะของผลติภณัฑแ์ละรปูลักษณ์ภายนอก อาจเปลีย่นแปลงโดยไมม่กีาร
แจง้ใหท้ราบ

 หากมปัีญหาเกดิขึน้กบัเลนสท์ีต่ดิกบักลอ้งซึง่ไมใ่ชข่องแคนนอน โปรดตดิตอ่สอบถาม
ผูผ้ลติเลนสท์ีเ่กีย่วขอ้ง
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เครือ่งหมายการคา้
 Adobe เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Adobe Systems Incorporated
 Microsoft และ Windows เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ 

Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอืน่ๆ
 Macintosh และ Mac OS เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc. ทีจ่ดทะเบยีนในสหรัฐอเมรกิา

และประเทศอืน่ๆ
 โลโก ้SDXC เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ SD-3C, LLC
 HDMI, โลโก ้HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอื

เครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ HDMI Licensing LLC
 สญัลักษณคํ์าวา่ Bluetooth และโลโกเ้ป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนทีค่รอบครองโดย 

Bluetooth SIG, Inc. และ Canon Inc. ไดรั้บอนุญาตใหส้ามารถใชง้านสญัลักษณ์ดังกลา่วได ้
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.”
* ขอ้ความนีจ้ะแสดงเป็นภาษาองักฤษหากจําเป็น
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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 
หรอืเกดิจากการทํางานทีผ่ดิปกตอินัเนือ่งมาจากการใชก้ลอ้งคูก่บัอปุกรณ์เสรมิทีไ่มใ่ช่
ของแทข้องแคนนอน (เชน่ การร่ัวซมึ และ/หรอื การระเบดิของแบตเตอรีแ่พ็ค) โปรดทราบ
วา่การซอ่มแซมทีเ่กดิขึน้จากความผดิปกตขิองอปุกรณ์เสรมิทีไ่มใ่ชข่องแทจ้ะไมไ่ดร้ับ
การคุม้ครองโดยการรับประกนัสําหรับการซอ่มแซม ถงึแมว้า่คณุมคีวามประสงคส์ง่ซอ่ม
และชําระเงนิตามราคามาตรฐานก็ตาม

ขอ้ควรระวงั
มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิการระเบดิหากเปลีย่นใชแ้บตเตอรีผ่ดิประเภท ใหกํ้าจัดแบตเตอรีใ่ช ้
แลว้ตามขอ้บังคับของทอ้งถิน่



482



483



484



485



486



487

14
คูม่อืเร ิม่ตน้ใชง้านซอฟตแ์วร ์/

การดาวนโ์หลดภาพลงในคอมพวิเตอร์
บทนีจ้ะอธบิายสิง่ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี:้

 สรปุรายละเอยีดโดยรวมของซอฟตแ์วรสํ์าหรับกลอ้ง EOS DIGITAL
 วธิดีาวนโ์หลดและตดิตัง้ซอฟตแ์วรล์งในคอมพวิเตอร์
 วธิดีาวนโ์หลดและดคููม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร ์(ไฟล ์PDF)
 วธิดีาวนโ์หลดภาพจากกลอ้งลงในคอมพวิเตอร์
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ในสว่นนีจ้ะอธบิายรายละเอยีดโดยรวมของแอพพลเิคชัน่ซอฟตแ์วรต์า่งๆ สําหรับ
กลอ้ง EOS DIGITAL ตอ้งใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพือ่ดาวนโ์หลดและตดิตัง้
ซอฟตแ์วร ์จะไมส่ามารถดาวนโ์หลดและตดิตัง้ไดใ้นสภาวะทีไ่มม่กีารเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ต

EOS Utility
ในขณะทีเ่ชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร ์EOS Utility จะชว่ยใหค้ณุสามารถ
ถา่ยโอนภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวทีถ่า่ยไวใ้นกลอ้งไปยังคอมพวิเตอร ์คณุยัง
สามารถใชซ้อฟตแ์วรน์ีเ้พือ่ปรับการตัง้คา่ตา่งๆ ของกลอ้ง และควบคมุการถา่ย
ภาพระยะไกลผา่นคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่อยูก่บักลอ้ง นอกจากนี ้คณุสามารถ
คัดลอกเพลงประกอบ เชน่ EOS Sample Music* ลงในการด์ไดอ้กีดว้ย
* คณุสามารถเลน่ดนตรฉีากหลงัในอลับัม้ Video snapshot ภาพเคลือ่นไหว หรอืเมือ่ดภูาพ
สไลดโ์ชว ์โดยใชก้ลอ้งของคณุ

Digital Photo Professional
ขอแนะนําซอฟตแ์วรน์ีสํ้าหรับผูใ้ชท้ีถ่า่ยภาพในแบบ RAW คณุสามารถด ูแกไ้ข 
และพมิพภ์าพ RAW และ JPEG ได ้
* บางฟังกช์ัน่อาจแตกตา่งกนัระหวา่งเวอรช์ัน่ทีต่ดิตัง้บนคอมพวิเตอร ์64 บติ และทีต่ดิตัง้
บนคอมพวิเตอร ์32 บติ

Picture Style Editor
คณุสามารถแกไ้ขรปูแบบภาพ สรา้งและบันทกึไฟลข์องรปูแบบภาพตน้ฉบับ 
ซอฟตแ์วรน์ีอ้อกแบบมาสําหรับผูใ้ชง้านขัน้สงูซึง่มปีระสบการณ์ในการประมวล
ผลภาพ

คูม่อืเร ิม่ตน้ใชง้านซอฟตแ์วร ์

ภาพรวมของซอฟตแ์วร์
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คูม่อืเริม่ตน้ใชง้านซอฟตแ์วร์

1 ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร์
 เชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตจากคอมพวิเตอรแ์ละเขา้ถงึเวปไซตแ์คนนอน
ดังตอ่ไปนี้

www.canon.com/icpd
 เลอืกประเทศหรอืภมูภิาคทีค่ณุอาศัยอยู ่และดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร์
 ขยายขอ้มลูของซอฟตแ์วรก์ลับลงบนคอมพวิเตอร์
สําหรับ Windows: คลกิไฟลต์ัวตดิตัง้ทีแ่สดงอยูเ่พือ่เริม่ใชต้วัตดิตัง้
สําหรับ Macintosh: จะมกีารสรา้งและแสดงไฟล ์dmg ปฏบิัตติามขัน้ตอน

ดา้นลา่งนีเ้พือ่เริม่ใชต้ัวตดิตัง้
(1) ดับเบลิคลกิทีไ่ฟล ์dmg

 ไอคอนไดรฟ์และไฟลต์ัวตดิตัง้จะปรากฏขึน้บนเดสกท็์อป
หากไฟลต์ัวตดิตัง้ไมป่รากฏขึน้ ใหด้ับเบลิคลกิทีไ่อคอนไดรฟ์
เพือ่ใหแ้สดง

(2) ดับเบลิคลกิทีไ่ฟลต์ัวตดิตัง้
 ตัวตดิตัง้จะเริม่ทํางาน

2 ทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอเพือ่ตดิต ัง้

การดาวนโ์หลดและตดิต ัง้ซอฟตแ์วร์

 ไมค่วรเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรก์อ่นทีค่ณุจะทาํการตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์
เพราะอาจทาํใหก้ารตดิต ัง้ซอฟตแ์วรเ์กดิความผดิพลาด

 แมว้า่จะตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์วอรช์ัน่กอ่นหนา้ลงบนคอมพวิเตอรข์องคณุแลว้ ใหทํ้าตาม
ขัน้ตอนดา้นลา่งเพือ่ตดิตัง้เวอรช์ัน่ลา่สดุ (ระบบจะทําการบันทกึทบัเวอรช์ัน่กอ่น)

http://www.canon.com/icpd
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ตอ้งใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพือ่ดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร ์(ไฟล ์
PDF) จะไมส่ามารถดาวนโ์หลดไดใ้นสภาวะทีไ่มม่กีารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

1 การดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร ์(ไฟล ์PDF)
 เชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตและเขา้สูเ่วปไซตแ์คนนอนตามลงิกต์อ่ไปนี้

www.canon.com/icpd
2 การดคููม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร ์(ไฟล ์PDF)
 ดับเบลิคลกิคูม่อืการใชง้านทีด่าวนโ์หลด (ไฟล ์PDF) เพือ่เปิดดู
 ตอ้งใช ้Adobe Acrobat Reader DC หรอืตัวแสดง Adobe PDF อืน่ๆ 

(แนะนําใหใ้ชเ้วอรช์ัน่ลา่สดุ) เพือ่ดคููม่อืการใชง้าน (ไฟล ์PDF)
 สามารถดาวนโ์หลด Adobe Acrobat Reader DC ไดฟ้รจีากอนิเทอรเ์น็ต
 หากตอ้งการเรยีนรูก้ารใชซ้อฟตแ์วร ์PDF โปรดดใูนสว่นชว่ยเหลอืของ
ซอฟตแ์วร์

การดาวนโ์หลดและการดคููม่อืการใชง้านซอฟตแ์วร ์
(ไฟล ์PDF)

คณุยังสามารถดาวน์โหลดคูม่อืการใชง้าน (ไฟล ์PDF) โดยใชร้หสั QR ไดเ้ชน่กนั

www.canon.com/icpd

 แอพพลเิคชัน่ซอฟตแ์วรต์อ้งใชก้ารอา่นรหสั QR
 เลอืกประเทศหรอืภมูภิาคทีค่ณุอาศัยอยู ่แลว้ดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้าน
 คณุยงัสามารถดรูหสั QR ไดจ้ากในสว่น [54: URL คูม่อื/ซอฟตแ์วร]์

http://www.canon.com/icpd
http://www.canon.com/icpd
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คณุสามารถใชซ้อฟตแ์วร ์EOS เพือ่ดาวนโ์หลดภาพจากกลอ้งไปยังคอมพวิเตอร ์
โดยทําไดส้องวธิี

1 ตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์(น.489)

2 ใชส้ายเชือ่มตอ่ (แยกจําหนา่ย) เพือ่
เชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร์
 ตอ่สายเขา้กบัชอ่งสญัญาณดจิติอลบน
ตวักลอ้ง โดยใหส้ญัลักษณ์ <D> หัน
ไปทางดา้นหนา้ของกลอ้ง

 เสยีบปลายอกีดา้นเขา้กบัชอ่ง USB ของ
คอมพวิเตอร์

3 ใช ้EOS Utility เพือ่ถา่ยโอนภาพ
 โปรดดคููม่อืการใชง้าน EOS Utility

การดาวนโ์หลดภาพลงในคอมพวิเตอร์

การดาวนโ์หลดโดยเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร์

ในขณะทีส่รา้งการเชือ่มตอ่ Wi-Fi จะไมส่ามารถเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอร์
ดว้ยสายเชือ่มตอ่ได ้



การดาวนโ์หลดภาพลงในคอมพวิเตอร์
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คณุสามารถใชต้ัวอา่นการด์เพือ่ดาวนโ์หลดภาพลงในคอมพวิเตอร์

1 ตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์(น.489)

2 เสยีบการด์เขา้ไปในชอ่งของตวัอา่น
การด์

3 ใช ้Digital Photo Professional 
เพือ่ดาวนโ์หลดภาพ
 โปรดดคููม่อืการใชง้าน Digital Photo 

Professional

การดาวนโ์หลดภาพโดยใชต้วัอา่นการด์

เมือ่ดาวนโ์หลดภาพจากกลอ้งไปยังคอมพวิเตอรโ์ดยใชตั้วอา่นการด์แตไ่มใ่ชซ้อฟตแ์วร์
EOS ใหค้ัดลอกโฟลเดอร ์DCIM ในการด์ไปยงัคอมพวิเตอร์
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ดชันี
ตวัเลข

1280x720 (ภาพเคลือ่นไหว)........... 287
1920x1080 (ภาพเคลือ่นไหว) ......... 287
640x480 (ภาพเคลือ่นไหว) ............ 287

อกัษรโรมนั
A (ฉากอตัโนมตัอิจัฉรยิะ) ..............84
Adobe RGB................................. 187
AEB (ถา่ยภาพครอ่ม) ..............206, 402
AF (โฟกสัอตัโนมัต)ิ
กรอบพืน้ทีโ่ฟกสั
อตัโนมัติ .................. 129, 134, 260
กลุม่โฟกสัอตัโนมัต.ิ................... 137
จัดองคป์ระกอบภาพ.....................87
จุดโฟกสัอตัโนมตัิ...................... 129
เซนเซอรโ์ฟกสัอตัโนมัติ ............. 136
ตดิตามสี ..........................135, 405
โฟกสัดว้ยตนเอง (MF) ........146, 271
โฟกสัแบบกากบาท.................... 136
โฟกสัแบบกากบาทคู่ ................. 136
ระบบการโฟกสัอัตโนมัต.ิ......124, 256
เลอืกจุดโฟกสัอตัโนมตั .ิ.............. 131
เลอืกจุดโฟกสัอตัโนมตัิ
แบบอตัโนมัติ ....................129, 134
วตัถทุีย่ากตอ่การโฟกสั ........145, 266
วธิโีฟกสัอตัโนมตัิ ...............259, 316
เสยีงเตอืน ............................... 324
แสงไฟชว่ยปรับโฟกสั .........127, 404
แสงสวา่งสแีดงแสดงจดุ AF......... 127
หลดุโฟกสั .................. 53, 145, 266
โหมดเลอืกพืน้ที ่AF.... 129, 130, 133

AI FOCUS (AI Focus AF) .............. 126
AI SERVO (AI Servo AF) ........ 87, 126
ALL-I...................................... 7, 296
Av (ระบคุา่รรูับแสง) ....................... 194
BULB (คา้งชตัเตอร)์ ...................... 199
C (อตัโนมัตแิบบสรา้งสรรค)์ ...........90
DPOF 
(รปูแบบคําสัง่พมิพร์ะบบดจิติอล) ...... 378
Err (รหัสขอ้ผดิพลาด).................... 467
exFAT .................................. 75, 289

FEB (ถ่ายภาพครอ่มดว้ยแฟลช) ....... 226
GPS ........................................... 447
HD (ภาพเคลือ่นไหว)..................... 287
HDMI ......................................... 360
HDMI CEC .................................. 370
IPB (มาตรฐาน) ............................ 288
IPB (ออ่น)................................... 288
JPEG .......................................... 153
LOCK ...........................................57
M (ตัง้คา่ระดับแสงดว้ยตนเอง) ......... 197
MF (โฟกสัดว้ยตนเอง) ............146, 271
MOV .......................................... 296
MP4 ........................................... 287
NFC ........................................... 446
NTSC ..................................287, 447
ONE SHOT (AF ครัง้เดยีว).......125, 257
P (โปรแกรมระดบัแสงอตัโนมัต)ิ ....... 190
PAL.....................................287, 447
Q (ควบคมุ
ทนัใจ) ............ 65, 117, 249, 286, 358
RAW ..................... 32, 152, 153, 155
RAW+JPEG.................. 152, 153, 155
Servo AF

AI Servo (AI Servo AF) ............ 126
Servo (Servo AF)..................... 258
Servo AF ภาพเคลือ่นไหว........... 315

Speedlite ภายนอก 9 แฟลช
sRGB.......................................... 187
Tv (ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร)์ ............ 192
Video snapshot ........................... 303
Wi-Fi .......................................... 446

ก
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แกไ้ขปัญหา .........................43, 75
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ขอ้มลูลขิสทิธิ์ ...............................332

ค
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(ภาพเคลือ่นไหว) .................. 275, 287
ความไว 9 ความไวแสง ISO
ความไวแสง ISO............158, 278, 281
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จอ LCD...................................26, 44
การปรับความสวา่ง .....................326
การปรับมมุ ...........................44, 88
เลน่ภาพ .......................... 121, 345
วดัระดบัอเิล็กทรอนกิส์ ................. 78
แสดงเมนู ........................... 67, 442
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จํานวนพกิเซล ...............................152
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ช
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ชอ่ง USB (ดจิติอล) .......................491
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ตาราง ...................................... 80
ปรับแกส้ายตา ............................ 53
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ชอ่งสกรยูดึขาตัง้กลอ้ง..................... 29
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โซนเรยีบ................................. 262
ใบหนา้+การตดิตาม................... 260
ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์..................... 251
โฟกสัดว้ยตนเอง (MF) ............... 271
ระยะเวลาวดัแสง ....................... 255
แสดงขอ้มลู.............................. 245
แสดงตาราง ............................. 255
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ถา่ยภาพแบบใชแ้ฟลชไรส้าย ........... 229
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ทําความสะอาด 
(เซนเซอรภ์าพ)......................339, 343
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โทนสี .......................... 104, 105, 165
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บรเิวณสวา่งโพลน ......................... 389
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ปรับแกส้ายตา ................................ 53
ปรับขนาดภาพ ..............................395
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โปรแกรมควบคมุระบบ ....................449
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โปรไฟล ์ICC ................................187
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แผง LCD...................................... 33
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พลงังาน
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ระดบัแบตเตอรี่ .................... 46, 421
พกิดัสี .........................................187
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ฟอรแ์มต (เตรยีมใชง้านการด์) ........... 74
ฟังกช์ัน่ Bluetooth................. 423, 446
ฟังกช์ัน่ทีใ่ชง้านไดต้าม
โหมดถา่ยภาพ ..............................430
ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์ .. 111, 251, 292, 392
ฟิลเตอรส์รา้งสรรคข์อง
ภาพเคลือ่นไหว .............................292
ฟิลเตอรส์รา้งสรรคข์องภาพเคลือ่นไหว
ขาวดําเรา้อารมณ์ .......................294
ความทรงจํา .............................294
ความฝัน ..................................293
เคลือ่นไหวเอฟเฟครเูข็ม..............294
ภาพยนตรเ์กา่............................293

แฟลช (Speedlite)
ควบคมุแฟลช (ตัง้คา่ระบบ)..........223
ความเร็วการซงิคแ์ฟลช ...............222
จดุสมัผัสในการซงิคแ์ฟลช ............ 28
ชดเชยระดับแสงแฟลช ...............218
ชตัเตอรซ์งิค ์
(มา่นชตัเตอรท์ี ่1/2)...................227
ตัง้คา่ระบบสว่นตัว ......................228
ปิดแฟลช ........................... 89, 118
แฟลชกําหนดเอง............... 227, 240
แฟลชในตัวกลอ้ง ......................216
แฟลชภายนอก..........................221
ระยะทีม่ผีล ...............................216
ไรส้าย .....................................227
ลดตาแดง ................................217
ล็อคแฟลช FE...........................219
โหมดทํางานแฟลช ............ 226, 227

แฟลชทีไ่มใ่ชข่องแคนนอน ..............222
แฟลชในตวักลอ้ง ..........................216
โฟกสั 9 AF
โฟกสัดว้ยตนเอง (MF)............ 146, 271
โฟกสัแบบกากบาท ........................136
โฟกสัแบบกากบาทคู่ ......................136
โฟกสัอตัโนมัต ิ9 AF



497

ดชันี

โฟกสัอตัโนมัตจิุดเดยีว ................... 129
โฟกสัอตัโนมัตโิซนกวา้ง ................. 129
โฟกสัอตัโนมัตแิบบโซน.................. 129
ไฟแสดงสถานะ ..............................42

ภ
ภาพ
การลบ .................................... 375
ขยายภาพ................................ 349
ขอ้มลูการถา่ยภาพ..................... 385
เงือ่นไขการคน้หา ...................... 356
ดบูนเครือ่งรับโทรทัศน์.........360, 369
เตอืนบรเิวณสวา่งโพลน .............. 389
ป้องกนั ................................... 372
เลน่ภาพ ...........................121, 345
เลน่ภาพอตัโนมัติ ...................... 366
เวลาการแสดง .......................... 325
สไลดโ์ชว์ ................................ 366
แสดงจดุ AF ............................. 388
แสดงภาพแบบขา้ม 
(เลอืกดภูาพ) ........................... 347
แสดงภาพแบบดชันี ................... 346
หมายเลขไฟลภ์าพ .................... 329
หมนุภาพดว้ยตนเอง................... 352
หมนุภาพอัตโนมัติ ..................... 334
ใหค้ะแนน ................................ 353
ฮสิโตแกรม .............................. 389

ภาพกลุม่บคุคล ............................. 102
ภาพขาวดํา ..................... 94, 162, 166
ภาพเคลือ่นไหว ............................ 275

Servo AF ภาพเคลือ่นไหว........... 315
Video snapshot ....................... 303
การบนัทกึเสยีง ......................... 313
การเพลดิเพลนิกบั
ภาพเคลือ่นไหว ........................ 360
แกไ้ขฉากแรกและฉากสดุทา้ย...... 364
ขนาดการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ... 287
ขนาดไฟล์ ............................... 288
ควบคมุทนัใจ............................ 286
ซมูดจิติอลภาพเคลือ่นไหว .......... 290
ดจิติอล IS ภาพเคลือ่นไหว ......... 319
ดบูนเครือ่งรับโทรทัศน์.........360, 369

ตัง้คา่ระดบัแสงดว้ยตนเอง ........... 280
ถา่ยภาพเคลือ่นไหว HDR............ 291
เปิดรับแสงอตัโนมัติ ................... 276
ฟิลเตอรส์รา้งสรรค์..................... 292
ไมโครโฟน........................276, 313
ไมโครโฟนภายนอก ................... 313
ระยะเวลาบนัทกึ ........................ 288
ระยะเวลาวดัแสง ....................... 316
ลดระดับเสยีง ........................... 314
ลดเสยีงลม .............................. 314
ล็อค AE .................................. 208
เลน่ภาพ ...........................360, 362
วธิกีารบบีอัด............................. 288
วธิโีฟกสัอตัโนมัติ ...............286, 316
แสดงขอ้มลู.............................. 282
แสดงตาราง ............................. 317
อตัราเฟรม ............................... 287
อลับัม้ video snapshot .............. 303

ภาพเคลือ่นไหว HDR ..................... 291
ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา ............ 296
ภาพเคลือ่นไหวเอฟเฟคกลอ้งรเูข็ม.... 294
ภาพบคุคล ............................. 97, 162
ภาพววิ .................................. 98, 162
ภาพหยาบ ขาว/ดํา .................253, 393
ภาษา ...........................................50

ม
มมุมอง..........................................52
เมนู ..............................................67
การตัง้คา่ ................................. 442
ขัน้ตอนการตัง้คา่ .........................68
เมนูสว่นตวั ............................... 413
ระดบัการแสดงผล .......................59

เมนูสว่นตัว ................................... 413
เมมโมรีก่ารด์ 9 การด์
ไมโครโฟน................................... 276

ย
ยางครอบชอ่งมองภาพ ................... 427
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ระดับการบันทกึเสยีง ......................314
ระดับการแสดงผล........................... 59
ระดับขัน้ในการตัง้คา่ระดบัแสง ..........402
ระดับเสยีง (เลน่ภาพเคลือ่นไหว) ......363
ระบบวดิโีอ ....................287, 369, 447
ระบคุา่ความเร็วชตัเตอร์ ...................192
ระบคุา่รรูับแสง ..............................194
ระยะใกล .้...................................... 99
ระยะเวลาทีบ่นัทกึได ้
(ภาพเคลือ่นไหว) ..........................288
ระยะเวลาวัดแสง............................255
ระยะเวลาแสดงภาพ .......................325
รเีซ็ตอตัโนมัติ ...............................330
รโีมทสวติซ์ ..................................427
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ลดขนาดรรูับแสง ...........................196
ลดจดุรบกวน
ความไวแสง ISO สงู ..................176
เปิดชตัเตอรน์าน ........................177

ลดจดุรบกวนจากการเปิด
ชตัเตอรน์าน .................................177
ลดจดุรบกวนจากความไวแสง 
ISO สงู .......................................176
ลดจดุรบกวนถ่ายหลายภาพ .............176
ลดตาแดง ....................................217
ลดเสยีงลม...................................314
ลบการตัง้คา่กลอ้งเป็นคา่เริม่ตน้ ........335
ลบภาพ .......................................375
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ล็อคแฟลช FE ..............................219
ล็อคโฟกสั..................................... 87
ล็อคหลายหนา้ที่ ............................ 57
ละเอยีด (คณุภาพในการบนัทกึภาพ)... 32
ลั่นชตัเตอรข์ณะไมม่กีารด์ ................324
ลาก ............................................. 72

ลําโพง ........................................362
ลกูเลน่กลอ้งของเลน่ .............. 254, 394
ลกูเลน่โทนส ี(ภาพขาวดํา) ..............166
ลกูเลน่ฟิลเตอร.์..................... 163, 166
ลกูเลน่ภาพสน้ํีา ..................... 253, 394
ลกูเลน่ศลิปะคมเขม้................ 253, 394
เล็ก 
(คณุภาพในการบันทกึภาพ) ....... 32, 395
เลน่ภาพ .............................. 121, 345
เลน่ภาพอตัโนมัติ...........................366
เลนส์ ......................................27, 51
แกไ้ขการเลีย้วเบน .....................182
แกไ้ขความคลาดสว่น .................181
แกไ้ขความคลาดสี .....................181
แกไ้ขระดบัแสงบรเิวณขอบภาพ ....179
ปลดล็อค .................................. 52

เลอืกดว้ยตนเอง 
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เลอืกอตัโนมัต ิ(AF)................ 129, 134
เลือ่นคา่โปรแกรม ..........................191

ว
วดัระดับอเิล็กทรอนกิส์ ..................... 78
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วดัแสงบางสว่น .............................203
วดัแสงแบบจดุ ..............................203
วดัแสงประเมนิทัง้ภาพ ....................203
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ส
สง่เสยีงเตอืน (เสยีงเตอืน) ...............324
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