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เพื่อความปลอดภัยของทาน
เพื่อปองกันความเสียหายกับผลิตภัณฑ Nikon หรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอ่ืน โปรดอานขอควรระวังเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยท้ังหมดตอไปนี้กอนการใชงานอุปกรณน้ี เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภยัเหลาน้ีไวในท่ีซึ่งผูท่ีจะใช
ผลิตภณัฑน้ีทุกคนสามารถอานได

ผลตางๆ ท่ีอาจเกิดจากการไมปฏิบติัตามขอควรระวังท่ีระบุไวในสวนนี้จะแสดงดวยสัญลักษณตอไปน้ี:

❚❚ คําเตือน

Aหามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูใน
องคประกอบภาพ
หามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูในองคประกอบภาพ
เม่ือถายภาพวัตถุยอนแสง เม่ือกลองโฟกัสแสงแดด
ขณะที่ดวงอาทิตยอยูภายใน หรืออยูใกลกับ
องคประกอบภาพอาจทําใหเกิดไฟลุกไหม

Aหามมองดวงอาทิตยผานทางชองมองภาพ
การดูดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ 
ผานทางชองมองภาพอาจทําลายการมองเห็น
อยางถาวร

A การใชปุมปรับแกสายตาของชองมองภาพ
ขณะหมุนปุมปรับแกสายตาที่ชองมองภาพเมื่อทาน
กําลังแนบดวงตากับชองมองภาพ โปรดใช
ความระมัดระวังเน่ืองจากนิ้วอาจกดโดนดวงตาได

Aปดกลองทันทีหากกลองทํางานผดิปกติ
หากทานสังเกตเห็นควันหรือกลิ่นผิดปกติออกมาจาก
อะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก) ใหถอด
ปล๊ักอะแดปเตอร AC และนําแบตเตอรี่ออกทันที 
โปรดระวังไฟลวก การใชงานตอไปอาจทําใหเกิด
การบาดเจ็บ หลังจากนําแบตเตอรี่ออก ใหนํา
อุปกรณไปรับการตรวจสอบที่ศูนยบริการ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

Aหามใชอุปกรณในบริเวณท่ีมีกาซติดไฟ
หามใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในบริเวณท่ีมีกาซ
ติดไฟ เน่ืองจากอาจทําใหเกิดการระเบิดหรือ
ไฟลุกไหม

A เก็บใหพนมือเด็ก
การไมปฏบิัติตามขอควรระวังน้ีอาจกอใหเกิด
การบาดเจ็บได นอกจากนี้ โปรดระวังชิ้นสวน
ขนาดเล็กติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนขนาดเล็ก
เขาไป ใหรีบปรึกษาแพทยทันที 

Aหามถอดแยกสวนประกอบ
การสัมผัสกับสวนประกอบภายในผลิตภัณฑ
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ ในกรณีท่ีกลองทํางาน
ผิดปกติ ควรใหเฉพาะชางท่ีมีความชํานาญเปน
ผูซอมแซมผลิตภณัฑเทาน้ัน หากผลิตภณัฑ
แตกออกจากการตกหลนหรืออุบติัเหตุอ่ืนๆ ใหนํา
แบตเตอรี่ออกและ/หรือถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC 
จากนั้นนําผลิตภณัฑไปรับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

A อยาสวมคลองกลองที่คอเด็กหรือทารก
การสวมคลองกลองท่ีคอเด็กหรือทารกอาจทําให
สายคลองรัดคอเด็กได

A อยาสัมผสักลอง แบตเตอรี่ หรือเคร่ืองชารจ
เปนเวลานาน ขณะท่ีอุปกรณเปดหรือใชงาน
ชิ้นสวนของอุปกรณเกิดความรอนขึ้น การปลอยให
กลองสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงเปนเวลานาน 
อาจสงผลใหเกิดรอยผื่นไหมขึน้ไดบนผิวหนัง

A สัญลักษณน้ีแสดงคําเตือน เพื่อปองกันการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้น โปรดอานคําเตือนท้ังหมดกอนการใช
ผลิตภัณฑ Nikon น้ี
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Aหามท้ิงผลิตภัณฑไวในที่ท่ีอุณหภูมิท่ีสูงเกนิ 
เชนในรถที่ปดอยูหรือการถูกแสงแดดโดยตรง
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจกอใหเกิดความ
เสียหายหรือไฟไหมได

A อยาหันแฟลชไปทางผูขับข่ียวดยานพาหนะ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี อาจกอใหเกิด
อุบติัเหตุได

A ขอควรระวังในการใชแฟลช
• การใชกลองพรอมแฟลชใกลกับผิวหนังหรือวัตถุอ่ืน
อาจทําใหเกิดการไหม

• การใชแฟลชใกลกับดวงตาของวัตถุอาจทําให
มองไมเห็นชั่วคราวได แฟลชควรอยูหางจาก
ตัวแบบอยางนอย 1 เมตร ควรใชความระมัดระวัง
อยางยิ่งขณะถายภาพเด็กทารก

Aหลีกเล่ียงการสัมผสัถูกคริสตัลเหลว
หากหนาจอแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษ
กระจกบาด รวมทั้งระวังไมใหคริสตัลเหลวจาก
จอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาหรือปาก

A อยาเคล่ือนยายขาตั้งกลองท่ีตอเลนส หรือ
กลองไว
คุณอาจสะดุดหรือชนเขากับวัตถุอ่ืนโดยไมต้ังใจ
ซึ่งเปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บได

A ขอควรระวังในการใชงานแบตเตอรี่
หากใชแบตเตอรี่ไมถูกวิธี อาจทําใหแบตเตอรี่ร่ัว 
มีความรอนสูง แตก หรือติดไฟได โปรดปฏิบติัตามขอ
ควรระวังตอไปนี้เม่ือใชงานแบตเตอรี่สําหรับ
ผลิตภัณฑน้ี:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ท่ีผานการรับรองใหใชกับ
อุปกรณน้ี

• หามลัดวงจรหรือถอดแยกชิ้นสวนแบตเตอรี่
• อยาใหแบตเตอรี่หรือกลองท่ีใชงานอยูถูกกระแทก
อยางแรง

• ปดสวิทชผลิตภณัฑกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่ หากทาน
กําลังใชอะแดปเตอร AC ใหถอดปลั๊กออกกอน

• อยาพยายามใสแบตเตอรี่ผิดดาน

• หามปลอยใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือ
ความรอนสูง

• หามนําแบตเตอรี่จุมนํ้าหรือสัมผัสกับนํ้า
• ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่เม่ือเคล่ือนยาย
แบตเตอรี่เปนระยะทางไกล หามเคลื่อนยายหรือ
เก็บแบตเตอรี่ไวกับวัตถุโลหะ เชน สรอยคอหรือ
กิ๊บหนีบผม

• เม่ือแบตเตอรี่หมดอยางสมบรูณจะเกิดการรั่ว
ไดงาย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ
ผลิตภัณฑ โปรดนําแบตเตอรี่ออกเม่ือไมมีไฟ
เหลืออยู

• เม่ือไมไดใชงานแบตเตอรี่ ใหปดฝาครอบขัว้ตอ
แบตเตอรี่และเก็บไวในท่ีแหงและเย็น

• หลังการใชงานผลิตภัณฑเปนเวลานาน แบตเตอรี่
อาจมีความรอน กอนนําแบตเตอรี่ออก ใหปดกลอง
และปลอยใหแบตเตอรี่เย็นลง

• หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของแบตเตอรี่ 
เชน สีหรือรูปรางผิดเพี้ยน ใหเลิกใชแบตเตอรี่ทันที
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A ขอควรระวังในการใชงานเคร่ืองชารจ
• เก็บไวในท่ีแหง การไมปฏิบติัตามขอควรระวังน้ี
อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต

• หามลัดวงจรเครื่องชารจ การไมปฏบิัติตาม
ขอควรระวังน้ี อาจทําใหเกิดความรอนสูงและทําให
เครื่องชารจเสียหายได

• ควรใชผาแหงเช็ดฝุนท่ีอยูบนหรืออยูใกลกับ
สวนประกอบของปลั๊กท่ีเปนโลหะ การใชงานตอไป
อาจทําใหเกิดไฟลุกไหม

• หามเขาใกลเครื่องชารจขณะที่เกิดพายุฟาคะนอง 
การไมปฏิบติัตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหเกิดไฟฟา
ช็อต

• หามจับปล๊ักหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก 
การไมปฏิบติัตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหเกิด
ไฟฟาช็อต

• หามใชกับตัวแปลงสําหรับนักเดินทางที่ออกแบบ
ใหแปลงไฟฟาตางโวลต และหามใชกับตัวแปลง 
DC เปน AC การไมปฏิบติัตามขอควรระวังน้ี
อาจทําใหผลิตภัณฑเสียหายหรือมีความรอน
สูงเกินหรือไฟลุกไหม

A ใชสายไฟที่เหมาะสม
เม่ือเชื่อมตอสายสัญญาณเขากับชองรับสัญญาณ
เขาหรือชองสงสัญญาณออกตางๆ ใหใชเฉพาะ
สายสัญญาณที่ Nikon จัดเตรียมหรือจําหนาย
ใหเทาน้ัน เพื่อใหตรงตามขอกําหนดของผลิตภัณฑ

A ซีดีรอม
ไมควรเลนแผนซดีีรอมท่ีมีซอฟตแวรหรือคูมือใน
เครื่องเลนซีดีเพลง การเลนแผนซีดีรอมในเครื่องเลน
ซีดีเพลงอาจทําใหสูญเสียการไดยินหรือทําให
อุปกรณเสียหาย

Aปฏิบัติตามคําแนะนําของโรงพยาบาลและ
เจาหนาท่ีจากสายการบิน
ถอดการด Eye-Fi ปด Wi-Fi และเลือก ปด ใน 
ขอมูลบอกตําแหนง > บันทึกขอมูลบอก
ตําแหนง กอนขึ้นเครื่องบิน และปดเครื่องผลิตภัณฑ
ขณะท่ีเครื่องบนิขึ้นและลงจอด หรือเม่ือมีคําสั่งจาก
เจาหนาท่ีสายการบนิหรือเจาหนาท่ีโรงพยาบาล 
คลื่นวิทยุท่ีจายออกมาจากผลิตภณัฑอาจไปรบกวน
การเดินอากาศหรือเครื่องมือแพทยได
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คําบอกกลาว
• หามนําสวนใดๆ ของคูมือท่ีใหมากับผลิตภณัฑน้ี 
ไปทําการคัดลอก ถายทอดตอ บันทึกไว
เพื่อถายทอดตอ เก็บไวในระบบซึ่งเรียกคนคืนออกมา
ใชไดอีก หรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะในรูปแบบใด
หรือเพื่อจุดประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน

• Nikon ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรปูลกัษณหรือ
รายละเอยีดของฮารดแวรและซอฟตแวรทีไ่ดกลาวไวใน
คูมอืเหลานีไ้ดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจาก
การใชผลิตภณัฑน้ี

• เราไดพยายามอยางเต็มท่ีจนแนใจวาขอมูลในคูมือ
ฉบับน้ีถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตาม 
เราขอขอบคุณหากทานพบและแจงขอผิดพลาดหรือ
ขอบกพรองใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นท่ี
ของทาน (ตามท่ีอยูซึ่งแจงไวตางหาก)
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คําเตือนเกี่ยวกับการหามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํา
โปรดทราบไววาการมีเอกสารซึง่ผานการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําโดยกระบวนการทางดิจิตอลผานเครื่องสแกนเนอร 
กลองดิจิตอล หรือดวยอุปกรณอ่ืนๆ ไวในครอบครอง อาจตองระวางโทษทางกฎหมายได

• รายการที่หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําตามกฎหมาย
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับธนบัตร เหรียญกษาปณ 
ใบหุน พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรรัฐบาลทองถิ่น 
ถึงแมจะมีการประทับตรา “ตัวอยาง” บนสําเนาหรือ
ส่ิงผลิตซ้ําแลวก็ตาม

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับธนบัตร เหรียญกษาปณ 
หรือใบหุนท่ีใชหมุนเวียนในตางประเทศ

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับดวงตราไปรษณียากรหรือ
ไปรษณียบตัรท่ีไมใชแลวซึ่งออกโดยรัฐบาล ยกเวน
ไดรับการอนุญาตลวงหนาจากรัฐบาล

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําดวงตราไปรษณียากรที่ออก
โดยรัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย

• ขอควรระวังในการทําสําเนาและผลิตซ้ําส่ิงของ
บางอยาง
รัฐบาลไดประกาศขอควรระวังในการทําสําเนาหรือผลิต
ซ้ํากับใบตราสารตางๆ ท่ีออกโดยบริษัทเอกชน 
(เชน ใบตราสารหุน ต๋ัวเงิน เช็ค เช็คของขวัญ เปนตน) 
ใบอนุญาตเขาเมือง หรือต๋ัวคูปองทุกชนิด ยกเวน
แตเปนการทําสําเนาตามจํานวนนอยท่ีสุด ซึง่บริษัท
มีความจําเปนตองใชงานในธุรกิจ นอกจากนี้ หามทํา
สําเนาหรือผลิตซ้ําหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล 
ใบอนุญาตที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 
บัตรประจําตัว และต๋ัวตางๆ เชน บตัรผานและคูปอง
รับประทานอาหาร

• ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ
การทําสําเนาหรือผลิตซ้ําผลงานสรางสรรคท่ีมีลิขสิทธิ ์
เชน หนังสือ ดนตรี ภาพระบายสี ภาพพมิพจาก
ไมแกะสลัก แผนท่ี ภาพวาด ภาพยนตร และภาพถาย 
ตองอยูในความควบคุมโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของ
ประเทศและระหวางประเทศ หามนําผลิตภณัฑชิ้นน้ี
ไปใชในการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําใดๆ ซึ่งมิชอบดวย
กฎหมาย หรือเปนการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์
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การท้ิงและกําจัดอปุกรณเก็บขอมูล
โปรดทราบวาการลบภาพหรือการฟอรแมตการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลอ่ืนๆ จะไมลบขอมูลภาพดั้งเดิม
ไปท้ังหมด บางครั้งไฟลภาพซึ่งลบท้ิงไปแลวในอุปกรณเก็บขอมูลท่ีโยนทิ้งไป สามารถเรียกกลับคืนไดดวยการใช
ซอฟตแวรท่ีวางจําหนายอยูท่ัวไป ท้ังน้ีอาจเปนผลทําใหขอมูลภาพสวนบคุคลถูกนําไปใชดวยจุดประสงคท่ีมุงราย
การรับประกันความเปนสวนบคุคลของขอมูลน้ีเปนความรับผิดชอบของผูใช

กอนการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมูล ใหเลือก ปด ใน ขอมูลบอกตําแหนง > บันทึกขอมูลบอก
ตําแหนง (0 74) ในเมนูต้ังคา และลบขอมูลท้ังหมดโดยใชซอฟตแวรท่ีมีจําหนายตามทองตลาดลบขอมูลท้ังหมดทิ้ง 
หรือใหฟอรแมตอุปกรณ แลวเก็บบันทึกขอมูลภาพซึ่งไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน ภาพทองฟาปลอดโปรง) เขาไปใหม
ในอุปกรณเก็บขอมูลน้ัน ตองตรวจสอบจนแนใจดวยวาไดเปลี่ยนภาพการตั้งคาเอง (0 104) ใหเปนภาพซึ่งไมใชขอมูล
สวนบคุคล การลบขอมูลติดตามล็อกบนการดหนวยความจํา ใหเลือก ขอมูลบอกตําแหนง > รายการล็อก 
แลวลบล็อกท้ังหมดตามที่อธบิายในหนา 78 การตั้งคา Wi-Fi สามารถรีเซ็ตเปนคาเริ่มตนได โดยเลือก Wi-Fi > 
ตั้งคาเครือขาย > รีเซ็ตการตั้งคาเครือขาย ในเมนูต้ังคา เม่ือลงมือทําลายอุปกรณเก็บขอมูล ควรกระทําดวยความ
ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ตอทรัพยสินตางๆ ได

AVC Patent Portfolio License
ผลิตภัณฑน้ีไดรับอนุญาตภายใตใบอนุญาตทางสิทธิบตัร AVC (AVC Patent Portfolio License) สําหรับการนําไปใช
ท่ีไมใชในเชิงพาณิชยของผูบริโภคเพื่อ (i) เขารหัสตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) เเละ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC 
ท่ีไดรับการเขารหัสโดยผูบริโภคในกิจกรรมสวนบุคคลหรือท่ีไมใชในเชิงพาณิชย เเละ/หรือ ท่ีไดรับจากผูใหบริการวิดีโอ
ท่ีไดรับอนุญาตในการจัดหาวิดีโอ AVC ไมมีการมอบอนุญาตหรือบอกโดยนัยสําหรับการใชอ่ืนๆ สามารถรับขอมูล
เพิ่มเติมไดจาก MPEG LA, L.L.C ดูท่ีเว็บไซต http://www.mpegla.com
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ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทาน้ัน
กลอง Nikon ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีซับซอน มีเพียงเฉพาะ
อุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสยี่หอ Nikon (ไดแก เครื่องชารจ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ และ
อุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลช) ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะเทาน้ัน
ท่ีผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏบิัติงานและความปลอดภยั
ของวงจรอิเล็กทรอนิกส

การใชอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสท่ีไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําใหเงื่อนไข
การรับประกันของ Nikon ส้ินสุดลง การใชแบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนแบบรีชารจของบริษัทอื่นท่ีไมมีแผน
ซีลฮอโลแกรมของ Nikon ดังภาพดานขวามือ อาจรบกวนการทํางานปกติของกลองหรือทําใหแบตเตอรี่
รอนเกินไป เกิดประกายไฟ โปงบวมหรือร่ัวได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon กรุณาติดตอผูแทนจําหนาย Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้งในเขตพืน้ท่ี

D ใชเฉพาะอปุกรณเสริมยี่หอ Nikon เทาน้ัน
มีเพียงเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอล Nikon ของทาน 
โดยเฉพาะเทาน้ันท่ีผลิตขึน้และผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบติังาน
และความปลอดภยัของวงจรอิเล็กทรอนิกส การใชอุปกรณเสริมท่ีไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและ
ทําใหเงื่อนไขการรับประกันของ Nikon ส้ินสุดลง

A กอนถายภาพสําคัญ
กอนถายภาพในโอกาสสําคัญ (เชน งานแตงงาน หรือกอนพกพากลองไประหวางเดินทางทองเท่ียว) ใหทดลอง
ถายภาพดูกอนเพื่อใหแนใจวากลองทํางานเปนปกติ Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือการสูญเสีย
ผลประโยชนท่ีอาจมีสาเหตุมาจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ

A การเรียนรูท้ังชีวิต
Nikon เชื่อใน “การเรียนรูท้ังชีวิต” จงึใหการสนับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเน่ือง โดยทาน
สามารถคนหาขอมูลตางๆ ท่ีอัปเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปน้ี:
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: http://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรปและแอฟริกา: http://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเยี่ยมชมเว็บไซตเหลาน้ีเพื่อรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ คําถามที่พบบอย 
(FAQ) และคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอล ขอมูลเพิ่มเติมจะขอไดจากตัวแทน
ของ Nikon ในเขตพืน้ท่ีของทาน โปรดดูขอมูลสถานท่ีติดตอไดจาก URL ตอไปนี้: http://imaging.nikon.com/
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ขอมูลบอกตําแหนง
ติดตามล็อก: ขอมูลบอกตําแหนงจะถูกบันทึกดวยภาพที่ถายขณะเลือก เปด สําหรับ ขอมูลบอกตําแหนง > 
บันทึกขอมูลบอกตําแหนง (0 74) นอกจากนี้ หากเลือก เร่ิม สําหรับ ขอมูลบอกตําแหนง > สรางล็อก > 
ล็อกขอมูลบอกตําแหนง ในเมนูต้ังคา (0 76) กลองจะยังคงล็อกขอมูลตําแหนงแมขณะปดอยู คลื่นวิทยุท่ีสรางโดย
อุปกรณอาจสงผลกระทบตอเคร่ืองมือแพทยและระบบการเดินอากาศได ในสถานการณท่ีหามหรือจํากัดการใชงาน
อุปกรณนําทางสัญญาณดาวเทียม เชน โรงพยาบาล หรือเครื่องบิน ใหตรวจสอบใหแนใจวาเลือก ปด สําหรับ 
บันทึกขอมูลบอกตําแหนง และปดกลอง

การแบงปนขอมูลบอกตําแหนง โปรดทราบวาท่ีอยูและขอมูลสวนตัวอื่นๆ อาจไดรับจากขอมูลบอกตําแหนงท่ีจัดเก็บ
ไวในล็อกติดตามหรือฝงอยูในรูปภาพ ใหใชความระมัดระวังเม่ือแบงปนรูปภาพและล็อกติดตามหรือเม่ือโพสตลงใน
อินเตอรเน็ตหรือตําแหนงอื่นๆ ท่ีสามารถเห็นไดโดยบุคคลที่สาม โปรดดู “การทิ้งอุปกรณจัดเก็บขอมูล” (0 xiii) สําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการลบขอมูลบอกตําแหนงกอนท้ิงกลองหรือการดหนวยความจํา

ระบบนําทาง: อุปกรณจะรายงานตําแหนง ความสูง และขอมูลบอกตําแหนงอื่นๆ เปนคาโดยประมาณเทาน้ัน และไมได
ออกแบบมาเพื่อใชสําหรับการสํารวจหรือนําทาง โปรดใชแผนท่ีหรืออุปกรณนําทางอื่นท่ีเหมาะสม เม่ือคุณใชผลิตภณัฑ
ขณะทํากิจกรรมกลางแจง เชน ปนเขา หรือเดินปา

ขอจํากัดในการใชงาน: ฟงกชั่นขอมูลบอกตําแหนงอาจไมสามารถทํางานไดตามที่คาดหวังในบางประเทศหรือภมิูภาค 
รวมถึง (นับจากเดือนพฤศจิกายน 2013) จีน และบริเวณใกลเคียงชายแดนจีน ในบางประเทศ รวมถึง จีน หามการใชงาน
ระบบนําทางดาวเทียมและอุปกรณขอมูลบอกตําแหนงอื่นๆ โดยไมไดรับอนุญาต กอนเดินทาง ใหตรวจสอบกับบริษัท
นําเท่ียว หรือสถานทูต หรือหนวยงานการทองเที่ยวในประเทศที่คุณจะไปเยี่ยมชมกอน ในสถานที่ท่ีหามใชงาน ใหเลือก 
ปด สําหรับ บันทึกขอมูลบอกตําแหนง
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ไรสาย
ผลิตภณัฑน้ีประกอบดวยซอฟตแวรเขารหัสท่ีพัฒนาในสหรัฐอเมริกา อยูภายใตการควบคุมของระเบยีบวาดวย
การบริหารการสงออกของสหรัฐอเมริกา และหามสงออกหรือสงออกตอไปยังประเทศอื่นท่ีสหรัฐอเมริกามีการประกาศ
หามการขายสินคาระหวางประเทศดวย ประเทศที่มีคําสั่งหามคาขายดวยในขณะนี้มีดังตอไปน้ี คิวบา อิหราน 
เกาหลีเหนือ ซูดาน และซีเรีย
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ขอสังเกตสําหรับลูกคาในประเทศไทย
อุปกรณโทรคมนาคมนี้สอดคลองตามขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC

การรักษาความปลอดภัย
แมวาประโยชนประการหนึ่งของผลิตภัณฑน้ีคืออนุญาตใหผูอ่ืนสามารถเชื่อมตอไดโดยไมจํากัดเพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลภายในบริเวณท่ีมีชวงสัญญาณ แตหากไมมีการรักษาความปลอดภยัอาจทําใหส่ิงเหลาน้ีขึ้น
• การขโมยขอมูล: บคุคลที่สามท่ีเปนอันตรายอาจเขามาแทรกแซงคลื่นรับสงไรสายเพือ่ขโมย ID ผูใช รหัสผาน 
และขอมูลสวนตัวอื่นๆ

• การเขาใชงานโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชท่ีไมไดรับอนุญาตอาจเขาใชงานในเครือขายและแกไขขอมูลหรือทําการอื่นๆ 
ท่ีเปนอันตราย โปรดทราบวาเนื่องจากการออกแบบเครือขายไรสาย การคุกคามที่ชํานาญอาจทําใหเขาใชงาน
โดยไมไดรับอนุญาตได แมเม่ือทําการรักษาความปลอดภยัแลว
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1บทนํา

บทนํา

โปรดใชเวลาสักครูเพือ่ทําความคุนเคยกับปุมควบคุมและจอแสดงผลตางๆ ของกลอง ทานสามารถบุคมารก
สวนนีไ้วเพื่อใชอางอิงขณะอานเนื้อหาสวนทีเ่หลือของคูมือการใชงานนี้

ตัวกลอง

สวนตางๆ ของกลอง

13

14
15

17

16
4

21

18
19
20

22
23

  11 9

8
7

5

4

10

123

6

12

24

25

26

27

28

30

29

1 แปนหมุนเลือกโหมด ............... 3
2 ปุมกดเลือกไลฟวิว

ไลฟวิว...................... 24, 118
ภาพยนตร ................ 27, 126

3 ปุม R (ขอมลูการถายภาพ)
.................................. 6, 123

4 ชองรอยสายคลองกลอง ........ 11
5 ปุม E/N

ชดเชยแสง ........................ 92
การปรับรูรับแสง................ 87
การชดเชยแสงแฟลช ......... 93

6 ปุมกดชตัเตอร....................... 21
7 สวิทชเปดปดการทํางาน .......... 2
8 ปุมบนัทึกภาพยนตร...... 28, 126
9 ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด

สําหรับรีโมตคอนโทรล ML-L3 
(ดานหนา)......................... 70

10 ไฟชวยหาออโตโฟกัส .... 52, 185
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย........ 49
ไฟชวยลดตาแดง ........... 63, 65

11 ฝาปดตัวกลอง
12 ขั้ว CPU
13 แฟลชในตัวกลอง.................. 62
14 ลําโพง ................................... 2
15 เครื่องหมายระนาบโฟกัส 

(E) ................................ 58
16 ปุม M/Y

โหมดแฟลช ................ 62, 64
การชดเชยแสงแฟลช ......... 93

17 ฝาปดชองตอสายภายนอก
18 ปุม Fn

การใชปุม Fn ................. 193
19 เครื่องหมายแสดงตําแหนง

ติดตั้ง................................ 13
20 ปุมถอดเลนส........................ 18
21 ปุม s/E/# ..................... 45

การถายภาพตอเน่ือง ......... 46
การตั้งเวลาถาย ................ 49
รีโมตคอนโทรล ................. 70

22 กระจกสะทอนภาพ ............. 243
23 เมาทเลนส ..................... 13, 58
24 ฝาครอบชองเสียบแฟลชนอก
25 ชองเสียบอุปกรณเสริม 

(สําหรับชุดแฟลชเสริม
ภายนอก)........................ 232

26 ไมโครโฟนสเตอริโอ............. 128
27 ชองตอสําหรับไมโครโฟน

ภายนอก ......................... 129
28 ชองตอ A/V และ USB

การเชื่อมตอเขากับ
คอมพิวเตอร ................ 153

การเชื่อมตอเขากับ
เครื่องพิมพ .................. 156

การเชื่อมตอเขากับทีวี ..... 164
29 ขั้วตออุปกรณเสริม ............. 237
30 ชองตอ HDMI แบบพิน

ขนาดเล็ก ........................ 165



2 บทนํา

2
1 7 8 9 10

13

2021

15
16

14

12

11

19 22

18
17

3

5

6

4

1 ชองมองภาพ .............. 4, 16, 50
2 ขอบยางรองตา ..................... 50
3 ปุม G

เมนู ............................ 8, 175
การเรียกคืนคาตั้งจาก
โรงงาน ......................... 72

4  ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด
สําหรับรีโมตคอนโทรล ML-L3 
(ดานหลัง) ......................... 70

5 จอภาพ
การดูการตั้งคา.................... 6
ไลฟวิว...................... 24, 118
การแสดงภาพเต็มจอ 22, 135

6 ชองตอขาตั้งกลอง
7 ปุมปรับแกสายตา ................. 16

8 ปุม P
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
ในการแสดงผลขอมูล
การถายภาพ .................... 7

การจัดลําดับภาพถาย 
รีทัชภาพ แกไขภาพยนตร 
และการเลือกภาพถาย
สําหรับอัปโหลดไปยัง
สมารทดีไวซ................. 135

การเรียกคืนคาตั้งจาก
โรงงาน ......................... 72

9 ปุม A/L
การใชปุม A (L) 56, 194
การปองกันไมใหลบภาพ.. 143

10 แปนหมุนเลือกคําสั่ง
11 ปุม K

แสดงภาพ ................ 22, 135
12 ฝาปดชองบรรจุแผน

การดหนวยความจํา ..... 12, 17
13 ปุม J (OK) ......................... 9

14 ตัวเลือกคําสั่ง ......................... 9
15 ปุม O

การลบภาพในระหวาง
การแสดงภาพ ........ 22, 146

16 ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา ... 21, 118

17 ฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC 
สําหรับปล๊ักตออะแดปเตอร AC 
ท่ีเลือกใช......................... 239

18 กานล็อคฝาปดชองบรรจุ
แบตเตอรี่ ................... 12, 17

19 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ 12, 17
20 ปุม W/Q

ภาพยอสวนขนาดเล็ก...... 140
ซูมขยายภาพออก ........... 142
วิธีใช .................................. 8

21 ปุม X
ซูมขยายภาพเขา............. 142

22 กานล็อคแบตเตอรี่ .......... 12, 17

D ลําโพง
อยาวางลําโพงไวใกลกับอุปกรณแมเหล็ก การไมปฏบิัติตามขอควรระวังน้ีอาจสงผลตอขอมูลท่ีบันทึกไวในอุปกรณ
แมเหล็ก

A สวิทชเปดปดการทํางาน
หมุนสวิทชเปดปดการทํางานตามที่แสดงในรูป
เพื่อเปดการทํางานของกลอง

หมุนสวิทชเปดปดการทํางานตามที่แสดงในรูป
เพื่อปดการทํางานของกลอง
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แปนหมุนเลือกโหมด
กลองมโีหมดถายภาพตางๆ ใหเลือกดังตอไปนี้:

โหมด P, S, A และ M
เลือกโหมดเหลาน้ีเพื่อควบคุมการตั้งคาตางๆ 
ของกลองไดอยางเต็มท่ี
• P— โปรแกรมอัตโนมัติ (0 84)
• S—อัตโนมัตปิรับชัตเตอรเอง (0 85)
• A—อัตโนมัตปิรับรูรับแสงเอง (0 86)
• M—ปรับเอง (0 87)

โหมดเอฟ็เฟกตพิเศษ
ใชเอ็ฟเฟกตพิเศษขณะถายภาพ
• % ไนทวิชัน (0 37)
• g ภาพรางสี (0 38, 41)
• ' เอฟ็เฟกตกลองของเลน (0 38, 42)
• ( ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว (0 38, 42)
• 3 เลือกสีเดน (0 39, 43)
• 1 ภาพเงา (0 39)
• 2 ไฮคีย (0 39)
• 3 โลวคีย (0 40)
• ) ภาพวาด HDR (0 40)

โหมดอตัโนมัติ
เลือกโหมดเหลาน้ีเพื่อการถายภาพแบบเล็งแลวถาย
อยางงายๆ
• i อัตโนมัติ (0 19)
• j อตัโนมัติ (ปดแฟลช) (0 19)

โหมดสําเร็จรูป
กลองจะปรับการตั้งคาท่ีดีท่ีสุดใหเหมาะกับฉากท่ีเลือกไวดวยแปนหมุนเลือกโหมด เลือกโหมดใหตรงกับฉากที่ทาน
กําลังถายภาพ
• k ภาพบุคคล (0 31)
• l ทิวทัศน (0 31)
• p เด็ก (0 31)

• m กีฬา (0 32)
• n ถายระยะใกล (0 32)
• h ฉากอื่นๆ (0 33)
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หมายเหตุ: หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณทัง้หมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

ชองมองภาพ

7

1 2

3

4
5
6

8

1816
19

2120

11 12 149

17

10 1513

1 เสนตาราง (แสดงเมื่อเลือก
การตั้งคาแบบกําหนดเอง d2 
เปน เปด)........................ 188

2 จุดโฟกัส............................... 55
3 กรอบพืน้ท่ีออโตโฟกัส ..... 16, 20
4 คําเตือนแบตเตอรี่ออน .......... 17
5 สัญลักษณแสดงโทนสีเดียว 

(แสดงในโหมด % หรือ
เม่ือเลือก Picture Control 
โทนสีเดียว หรือ Picture 
Control ตาม โทนสีเดียว)
................................ 37, 111

6 สัญลักษณแสดง 
“ไมมีการดหนวยความจํา” .. 12

7 สัญลักษณแสดงสถานะ
การโฟกัส .................... 21, 57

8 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสง
อัตโนมัติ (AE).................... 91

9 ความไวชัตเตอร .................... 83

10 รูรับแสง (คารูรับแสง) ............ 83
11 สัญลักษณแสดง

โหมดเอ็ฟเฟกตพเิศษ ......... 37
12 สัญลักษณแสดง

การถายครอม.................. 108
13 จํานวนภาพที่สามารถ

บนัทึกได ........................... 15
จํานวนภาพที่เหลือ กอนท่ีหนวย
ความจําบัฟเฟอรจะเต็ม...... 47

สัญลักษณแสดงการบนัทึก
คาไวตบาลานซ................ 104

คาการชดเชยแสง ................. 92
คาชดเชยแสงแฟลช .............. 93
คาความไวแสง (ISO).... 67, 188
สัญลักษณแสดง
โหมดการจับภาพ

14 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเม่ือเหลือ
หนวยความจําสําหรับการถาย
ภาพมากกวา 1000 ภาพ) ... 15

15 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอม
ทํางาน .............................. 23

16 สัญลักษณแสดงโปรแกรม
แบบยืดหยุน ...................... 84

17 สัญลักษณแสดงคาแสง......... 87
สวนแสดงผลการชดเชยแสง .. 92
การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

...................................... 185
18 สัญลักษณแสดงการชดเชย

แสงแฟลช ......................... 93
19 สัญลักษณแสดง

การชดเชยแสง................... 92
20 สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO 

อัตโนมัติ ......................... 180
21 ไฟเตือน ............................. 256

D ชองมองภาพ
เวลาในการตอบสนองและความสวางของการแสดงผลชองมองภาพอาจแตกตางกันตามระดับอุณหภมิู
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จอภาพ
จอภาพสามารถปรับมุมและหมนุไดตามภาพที่แสดงดานลาง

การถายภาพปกติ
พับหนาจอเขาหากลองโดยหันหนาจอออก ควรใชตําแหนงน้ี
ในการถายภาพทั่วไป

ภาพมุมต่ํา
จัดองคประกอบการถายแบบไลฟวิวโดยใหกลองอยูใกลกับ
พื้น

ภาพมุมสูง
จัดองคประกอบการถายแบบไลฟวิวโดยถือกลองเหนือศีรษะ

การถายภาพตวัเอง
ใชถายภาพตัวเองในโหมดไลฟวิว จอภาพจะแสดง
ภาพสะทอนของส่ิงท่ีจะปรากฏในภาพถาย

D การใชจอภาพ
หมุนจอภาพเบาๆ ภายในระยะกําหนดตามที่แสดงในภาพ หามใชแรง การไมปฏบิัติตามขอควรระวังดังกลาวจะทําให
การเชื่อมตอระหวางจอภาพกับตัวกลองชํารุดเสียหายได ในการรักษาจอภาพเมื่อไมใชงานกลอง ใหพับจอภาพ
กลับเขาไปโดยใหดานหนาทาบกับตัวกลอง

90° 180°
180°
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
การดูการตัง้คา: การดูการแสดงผลขอมูล ใหกดปุม R

หมายเหตุ: หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณทัง้หมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

ปุม R
171098 11 12 13 14 1615 18

23

4

6

1

3 19

20

22
21

2

24

5

7

1 โหมดถายภาพ 
i อัตโนมัติ/
j อัตโนมัติ (ปดแฟลช) .... 19
โหมดสําเร็จรูป .................. 30
โหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ ......... 37
โหมด P, S, A และ M ....... 82

2 รูรับแสง (คารูรับแสง) ............ 83
การแสดงผลรูรับแสง ............. 83

3 ความไวชัตเตอร .................... 83
การแสดงผลความไวชัตเตอร . 83

4 สัญลักษณแสดง
การถายครอม .................. 108

5 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสง
อัตโนมัติ (AE).................... 91

6 สัญลักษณแสดงออโตโฟกัสแบบ
เลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติ .... 53

สัญลักษณแสดงการติดตามระยะ
โฟกัส 3 มิติ ....................... 53

จุดโฟกัส............................... 55
7 โหมดลั่นชัตเตอร................... 45
8 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ 

Eye-Fi ............................ 204

9 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ
Wi-Fi .............................. 172

10 สัญลักษณแสดงติดตามล็อก . 77
11 สัญลักษณแสดงสัญญาณ

ดาวเทียม .......................... 75
12 โหมดหนวงเวลาถาย ........... 189
13 สัญลักษณแสดงการถาย

ภาพซอน ......................... 100
14 สัญลักษณแสดงพิมพวันท่ี ... 190
15 สัญลักษณแสดงระบบลดภาพสั่น

ไหว........................... 18, 181
16 สัญลักษณแสดงการควบคุม

แฟลช ............................. 192
สัญลักษณแสดงการชดเชย
แสงแฟลชสําหรับชุดแฟลช
เสริมภายนอก.................. 235

17 เสียง “บิบ๊” ......................... 187
18 สัญลักษณแสดงระดับพลังงาน

แบตเตอรี่ .......................... 17

19 คาความไวแสง (ISO)............ 67
การแสดงผลคาความไวแสง 

(ISO)........................ 67, 181
สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO 
อัตโนมัติ ......................... 180

20 จํานวนการถายครอม ADL.. 109
21 จํานวนภาพที่สามารถ

บันทึกได ........................... 15
สัญลักษณแสดงการบันทึกคา
ไวตบาลานซ.................... 104

สัญลักษณแสดงโหมด
การจับภาพ

22 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือ
หนวยความจําสําหรับการถาย
ภาพมากกวา 1000 ภาพ) ... 15

23 สัญลักษณแสดงคาแสง......... 87
สัญลักษณแสดง
การชดเชยแสง................... 92

แถบแสดงสถานะการถาย
ภาพครอม ....................... 110

24 สัญลักษณแสดงวิธีใช ......... 256
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การเปลี่ยนแปลงการตัง้คา: การเปลี่ยนการตั้งคาทีด่านลางของจอแสดงผล 
ใหกดปุม P จากนั้นไฮไลทรายการโดยใชตัวเลือกคําสั่ง แลวกด J เพือ่ดู
ตัวเลอืกสําหรับรายการทีไ่ฮไลท

ปุม P

1

14

2

13

3

12

4

11

5

10

6

9

7

8

1 คุณภาพของภาพ .................. 59
2 ขนาดภาพ............................ 61
3 ถายครอมอัตโนมัติ.............. 109
4 HDR (High Dynamic Range)

........................................ 96
5 Active D-Lighting ............... 94

6 ไวตบาลานซ....................... 101
7 คาความไวแสง (ISO)............ 67
8 ชดเชยแสง ........................... 92
9 การชดเชยแสงแฟลช............. 93

10 โหมดแฟลช.................... 63, 65
11 ระบบวัดแสง ........................ 90

12 โหมดพืน้ท่ีออโตโฟกัส ... 53, 120
13 โหมดโฟกัส .................. 51, 119
14 Picture Control ................. 111

A การปดจอภาพ
ในการลางขอมูลการถายภาพออกจากจอภาพ ใหกดปุม R หรือกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง จอภาพจะปด
โดยอัตโนมัติถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 8 วินาที (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระยะเวลาที่จะให
จอภาพเปดอยู ใหดู ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัต ิในหนา 186)
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เมนูกลอง: ขอมลูเบือ้งตน
ตัวเลือกการถายภาพ การแสดงภาพและการตั้งคาสามารถ
เขาถึงไดจากเมนูกลอง เมือ่ตองการดูเมนู ใหกดปุม G

แท็บ

เลือกจากเมนูตอไปน้ี:

• D: แสดงภาพ (0 175) • N: รีทัช (0 205)

• C: การถายภาพ (0 177) • m/O: คาท่ีเพ่ิงตั้ง หรือ เมนูของฉัน (คาเริ่มตนคือ 
คาท่ีเพ่ิงตั้ง; 0 222)• A: การต้ังคาแบบกําหนดเอง (0 182)

• B: ตั้งคา (0 195)

d
ทานสามารถแสดงวิธีใชของตัวเลือกหรือเมนูท่ีเลือกไวในปจจุบันได
โดยกดปุม W (Q) กด 1 หรือ 3 เพือ่เลื่อนหนาจอ 
กด W (Q) อีกครั้งเพือ่กลับสูเมนู

ปุม G

การตั้งคาปจจุบันจะแสดงดวยสัญลักษณ

ตัวเลือกเมนู
ตัวเลือกในเมนูปจจุบัน

ปุม W (Q)
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❚❚ การใชงานเมนูกลอง
ใชตัวเลือกคําสั่งและปุม J เพือ่คนหาเมนกูลอง

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อคนหาเมนูตางๆ

1 แสดงเมนู
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู

2 ไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนูปจจุบัน
กด 4 เพือ่ไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนูปจจุบัน

3 เลือกเมนู
กด 1 หรือ 3 เพือ่เลือกเมนูที่ตองการ

เลือกรายการที่ไฮไลทหรือแสดงเมนูยอย

เลื่อนเคอรเซอรขึ้น

เลื่อนเคอรเซอรลง

ปุม J: เลือกรายการที่ไฮไลท

ยกเลิกและกลับไปยังเมนูกอนหนา

ปุม G
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4 วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนูท่ีเลือก
กด 2 เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนูที่เลือก

5 ไฮไลทรายการเมนู
กด 1 หรือ 3 เพือ่ไฮไลทรายการเมนู

6 แสดงตัวเลือก
กด 2 เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับรายการเมนูที่เลือกไว

7 ไฮไลทตัวเลือก
กด 1 หรือ 3 เพือ่ไฮไลทตัวเลือก

8 เลือกรายการที่ไฮไลท
กด J เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลท หากตองการออกจากเมนู
โดยไมเลือกรายการใดๆ ใหกดปุม G

โปรดจดจําสิ่งตอไปนี:้
• รายการเมนูที่แสดงดวยสีเทาคือรายการที่ไมสามารถเลือกไดในขณะนั้น
• แมโดยทัว่ไป การกด 2 จะใหผลเชนเดียวกบัการกด J แตในบางกรณจีะสามารถทําการเลือกไดโดยกด 
J เทานั้น

• หากตองการออกจากเมนูและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (0 21)
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ข้ันตอนแรก
ใหปดกลองทกุครั้งกอนใสหรือถอดการดหนวยความจําและแบตเตอรี่

1 รอยสายคลอง
รอยสายคลองตามทีแ่สดงในภาพ ทําซํ้าแบบเดียวกันกับชองรอยสายที่สอง

2 ชารจแบตเตอรี่
หากมีอะแดปเตอรปลั๊กใหมาพรอมกลอง ใหยกปลั๊กที่ผนงัขึ้น แลวเสียบอะแดปเตอรปลั๊กตามทีแ่สดง
ในภาพดานลางซาย โดยตองแนใจวาไดเสียบปลั๊กเขาไปจนสุด ใสแบตเตอรี่ แลวเสียบปลั๊กเครื่องชารจ 
แบตเตอรี่ที่ไมมีไฟเหลือจะใชเวลาชารจจนเต็มประมาณ 1 ช่ัวโมง 50 นาที

D  ขณะชารจแบตเตอร่ี
อยาเคลื่อนยายเครื่องชารจหรือสัมผัสแบตเตอรี่ในขณะชารจ การไมปฏิบติัตามขอควรระวังน้ี ในบางกรณีซึ่งพบได
นอยมาก อาจทําใหเครื่องชารจแสดงถึงการชารจเสร็จสมบูรณแลว ท้ังท่ีชารจแบตเตอรี่ไปเพยีงบางสวนเทาน้ัน 
ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับเขาไปใหมเพื่อเริ่มชารจอีกครั้ง

กําลังชารจแบตเตอรี่
การชารจเสร็จสมบูรณ
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3 ใสแบตเตอร่ีและการดหนวยความจํา
ใสแบตเตอรี่ในทิศทางตามทีแ่สดงในภาพ โดยใหแบตเตอรี่กดกานล็อคแบตเตอรี่สีสมไวที่ดานหนึ่ง 
กานล็อคจะล็อคแบตเตอรี่เขาที่เมื่อใสแบตเตอรี่ลงไปจนสุด

เลื่อนการดหนวยความจําเขาไปจนเกิดเสยีงคลิกเขาที่
กานล็อคแบตเตอรี่

A สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ
การดหนวยความจํา SD จะมีสวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับเพื่อปองกัน
ขอมูลสูญหายโดยไมต้ังใจ เม่ือสวิทชน้ีอยูในตําแหนง “lock” จะไมสามารถ
ฟอรแมตการดหนวยความจําไดและจะไมสามารถลบหรือบันทึกภาพถายได 
(เสียงเตือนจะดังขึ้นหากทานพยายามลั่นชัตเตอร) ในการปลดล็อค
การดหนวยความจํา ใหเลื่อนสวิทชไปท่ีตําแหนง “write”

D การดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําอาจเกิดความรอนหลังการใชงาน ปฏบิัติตามขอควรระวังในการถอดการดหนวยความจํา
ออกจากกลอง

• ปดกลองทุกครั้งกอนใสหรือถอดการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําออกจากกลอง ปดการทํางาน
ของกลอง หรือนําแบตเตอรี่ออกหรือถอดปลั๊กไฟในระหวางการฟอรแมต หรือในระหวางการบันทึก ลบ หรือคัดลอก
ขอมูลไปยังคอมพิวเตอร การไมปฏบิัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการดชํารุด
เสียหายได

• อยาใชน้ิวมือหรือวัตถุท่ีเปนโลหะสัมผัสกับขั้วตอการด
• อยาหักงอ ทําตกหลนหรือปลอยใหมีการกระแทกอยางรุนแรง
• อยาใชแรงบีบการด การไมปฏบิัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหการดชํารุดเสียหาย
• อยาใหการดสัมผัสกับนํ้า ความรอน ความชื้นสูงหรือแสงแดดโดยตรง
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําในคอมพวิเตอร

16 G
B

สวิทชปองกันการบนัทึกขอมูลทับ

16 GB
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4 ประกอบเลนส
ระวังอยาใหฝุนเขาไปในกลองเมื่อถอดเลนสหรือฝาปดตัวกลองออก

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดฝาปดหนาเลนสออกกอนถายภาพ

ถอดฝาปดตัวกลองออก

ถอดฝาปดเลนสดานหลังออก

เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (เลนส)

เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (กลอง)

จัดแนวเครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง

หมุนเลนสตามที่แสดงในภาพจนคลิกเขาท่ี
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5 เปดจอภาพ
เปดจอภาพออกตามที่แสดงในภาพประกอบ หามใชแรง

6 เปดกลอง
หนาจอเลือกภาษาจะปรากฏขึ้น

A เลนสท่ีมีปุมยื่นหดกระบอกเลนส
กอนใชกลองถายรูป ใหปลดล็อคและยืดวงแหวนปรับ
ระยะซูมกอน กดปุมยื่นหดกระบอกเลนส (q) ไว หมุนวง
แหวนปรับระยะซูมตามที่แสดง (w)

กลองจะไมสามารถถายภาพไดเม่ือเลนสหดกลับแลว; 
หากมีขอความผิดพลาดใดๆ แสดงขึ้นเนื่องจากผลของการ
เปดกลองหลังจากที่เลนสหดกลับแลว ใหหมุนวงแหวน
ปรับระยะซูมจนกวาขอความที่แสดงจะหายไป

ปุมย่ืนหดกระบอกเลนส
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7 เลือกภาษาและตั้งนาฬิกาในกลอง
ใชตัวเลือกคําสั่งและปุม J เพือ่เลือกภาษาและ
ต้ังนาฬิกาในกลอง

8 ตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอร่ีและจํานวนภาพท่ีสามารถบันทึกได
กดปุม R แลวตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่ รวมถงึจํานวนภาพ
ที่สามารถบันทกึได ในกรณทีี่ยังสามารถถายได จํานวนทีม่ากกวา 1000 
จะแสดงในหลักพนั โดยแสดงดวยสัญลักษณอักษร “k”

q w e

เลือกภาษา เลือกโซนเวลา เลือกรูปแบบวันท่ี

r t

เลือกตัวเลือก Daylight 
Saving Time

ต้ังวันท่ีและเวลา 
(โปรดทราบวากลองจะใช
นาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง)

เลื่อนเคอรเซอรขึ้น
ปุม J: เลือกรายการ
ท่ีไฮไลท

เลือกรายการที่ไฮไลท
หรือแสดงเมนูยอย

เลื่อนเคอรเซอรลง

ปุม R

ระดับพลังงานแบตเตอรี่
(0 17)

จํานวนภาพที่สามารถ
บนัทึกได
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9 โฟกัสชองมองภาพ
เมือ่ถอดฝาปดหนาเลนสออก ใหหมุนปุมปรับแกสายตา
จนกรอบพื้นทีอ่อโตโฟกัสอยูในระยะคมชัด ขณะหมุนปุม
ปรับแกสายตาโดยแนบตาไวกับชองมองภาพ โปรดระวัง
อยาใหนิว้หรือเล็บเขาตา

กรอบพื้นท่ีออโตโฟกัส

ชองมองภาพไมไดอยูในโฟกัส ชองมองภาพอยูในโฟกัส

D การชารจแบตเตอร่ี
โปรดอานและปฏิบติัตามคําเตือนและขอควรระวังในหนา viii–x และ หนา 245–247 ของคูมือฉบับน้ี ชารจแบตเตอร่ี
ในรมท่ีอุณหภมิูหองระหวาง 5 °C–35 °C หามใชแบตเตอรี่หากอุณหภูมิหองต่ํากวา 0 °C หรือสูงกวา 40 °C 
การไมปฏบิัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหายหรือทําใหประสิทธิภาพลดลง ความจุกําลังไฟ
อาจลดลงและเวลาในการชารจอาจนานขึ้นหากแบตเตอรี่มีอุณหภูมิระหวาง 0 °C ถึง 15 °C และระหวาง 45 °C ถึง 
60 °C แบตเตอรี่จะไมถูกชารจหากมีอุณหภมิูตํ่ากวา 0 °C หรือสูงกวา 60 °C ถาไฟ CHARGE กะพริบถี่ๆ 
(ประมาณแปดครั้งตอวินาที) ในระหวางชารจ ใหตรวจสอบวาอุณหภูมิแวดลอมอยูในชวงเหมาะสม ถอดปลั๊ก
เครื่องชารจและถอดแบตเตอรี่ออกมาแลวใสกลับเขาไปใหม ถายังคงมีปญหาอยู ใหหยุดใชงานทันที แลวนําแบตเตอรี่
และเครื่องชารจไปยังรานคาท่ีทานซื้อหรือตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

ใชเครื่องชารจกับแบตเตอรี่ท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ัน ถอดปลั๊กออกเม่ือไมใชงาน
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A ระดับพลังงานแบตเตอร่ี
ระดับพลังงานแบตเตอรี่จะแสดงบนจอขอมูลการถายภาพ (หากแบตเตอรี่ใกลหมด 
ขอความเตือนจะปรากฏบนชองมองภาพดวยเชนกัน) หากการแสดงผลขอมูล
การถายภาพไมปรากฏขึ้นเมื่อกดปุม R แสดงวาแบตเตอรี่หมด ตองชารจแบตเตอรี่
ใหม

การแสดงผลขอมูล
การถายภาพ

ชองมองภาพ คําอธิบาย

L — แบตเตอรี่เต็ม
K — พลังงานในแบตเตอรี่ถูกใชไปบางสวน

H d
แบตเตอรี่ใกลหมด เตรียมแบตเตอรี่สํารองที่ชารจไฟจนเต็มไว
หรือเตรียมชารจแบตเตอรี่

H

(กะพริบ)
d

(กะพริบ) แบตเตอรี่หมด ชารจแบตเตอรี่

A การนําแบตเตอร่ีออก
ในการถอดแบตเตอรี่ ใหปดการทํางานกลอง แลวเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ 
กดกานล็อคแบตเตอรี่ตามทิศทางของลูกศรที่แสดงในภาพเพือ่ปลดล็อคแบตเตอรี่
แลวดึงแบตเตอรี่ออก

A การฟอรแมตการดหนวยความจํา
หากนี่เปนครั้งแรกที่ใชการดหนวยความจําในกลองตัวน้ีหรือหากเคยฟอรแมต
การดหนวยความจําในอุปกรณอ่ืนมากอน ใหเลือก ฟอรแมตการดหนวยความจํา 
ในเมนูต้ังคา แลวปฏบิัติตามคําแนะนําเพื่อฟอรแมตการด (0 196) โปรดทราบวา
การฟอรแมตน้ีจะลบขอมูลท่ีอาจมีอยูในการดท้ิงไปถาวร โปรดตรวจสอบวาไดคัดลอก
ภาพถายและขอมูลอ่ืนๆ ท่ีทานตองการเก็บไวลงในคอมพิวเตอรกอนดําเนินการตอ

A การนําการดหนวยความจําออก
หลังจากไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําดับลง ใหปดการทํางานของกลอง 
จากนั้น เปดฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา แลวกดการดลงเพือ่ใหการด
ดีดตัวออก (q) จากน้ันจะสามารถดึงการดออกได (w) 16 G

B
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A สวิทช A-M, M/A-M, และ A/M-M
เม่ือใชโฟกัสอัตโนมัติจากเลนสท่ีมีสวิทชโหมด A-M ใหเลื่อนสวิทชไปท่ี A 
(ถาเลนสมีสวิทชโหมด M/A-M หรือ A/M-M ใหเลือก M/A หรือ A/M) 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับเลนสตางๆ ท่ีสามารถใชกับกลองน้ี ดูหนา 226

A ระบบลดภาพส่ันไหว (VR)
สามารถใชงานระบบลดภาพสั่นไหวโดยเลือกเปด สําหรับ VR แบบออพตคิอลใน
เมนูการถายภาพ (0 181) ถาหากเลนสสามารถรับรองตัวเลือกน้ี 
หรือสามารถใชงานโดยการเลื่อนสวิทชเลนสระบบลดภาพสั่นไหวไปยัง ONถาหาก
เลนสมีระบบลดภาพสั่นไหว สัญลักษณแสดงระบบลดภาพสั่นไหวจะปรากฎในการ
แสดงผลขอมูลการถายภาพเมื่อระบบลดภาพสั่นไหวเปดอยู

A การถอดเลนส
ตรวจสอบใหแนใจวาปดกลองแลว จึงถอดหรือเปล่ียนเลนส ในการถอดเลนส 
ใหกดปุมถอดเลนส (q) คางไว พรอมหมุนเลนสไปตามเขม็นาฬิกา (w) 
หลังจากถอดเลนสแลว ใหใสฝาปดหนาเลนสและฝาปดตัวกลองกลับเขาท่ี

A การหดเลนสดวยปุมยืน่หดกระบอกเลนส
การหดเลนสเม่ือไมใชงานกลอง ใหกดปุมย่ืนหดกระบอกเลนส (q) คางไว 
แลวหมุนวงแหวนปรับระยะซูมไปยังตําแหนง “L” (ล็อค) ตามที่แสดง (w) 
หดเลนสกลับกอนถอดเลนสออกจากกลอง และระมัดระวังอยากดปุมย่ืนหด
กระบอกเลนสในขณะประกอบเลนสเขากับกลองหรือถอดเลนสออกจากกลอง

A นาฬิกาในกลอง
นาฬิกาในกลองมีความเที่ยงตรงนอยกวานาฬกิาขอมือและนาฬกิาในบานเปนสวนใหญ โปรดเทียบเวลากับนาฬิกา
ท่ีมีความเที่ยงตรงอยางสม่ําเสมอและตั้งเวลาใหมหากจําเปน

A แบตเตอรี่นาฬิกา
นาฬิกาในกลองไดรับพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจไดโดยแยกตางหาก ซึ่งจะไดรับการชารจตามความ
เหมาะสมเมื่อใสแบตเตอรี่หลักไว การชารจสามวันจะทําใหนาฬิกาใชงานไดประมาณหนึ่งเดือน หากมีขอความ
เตือนวาไมไดต้ังนาฬิกาปรากฏบนหนาจอเม่ือเปดกลอง แสดงวาแบตเตอรี่นาฬกิาหมดและนาฬิกาถูกรีเซ็ต ต้ังนาฬิกา
เปนวันท่ีและเวลาที่ถูกตอง
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โหมด “เล็งแลวถาย” 
(i และ j)
เนื้อหาในสวนนี้จะอธบิายถึงวิธกีารถายรูปภาพและภาพยนตรในโหมด i และ 
j ซ่ึงเปนโหมด “เล็งแลวถาย” แบบอัตโนมติั โดยกลองจะควบคุมการตั้งคา
สวนใหญตามสภาวะการถายภาพ

กอนเริ่มดําเนินการ ใหเปดกลองแลวหมุนแปนโหมดไปที ่i หรือ j 
(ขอแตกตางเพียงอยางเดียวระหวางสองโหมดนีคื้อกลองจะไมยิง
แฟลชในโหมด j)

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ

การถายภาพ

การดูภาพ

การลบภาพ

0 20

0 22

0 22

ไลฟวิว

การถายภาพ

การดูภาพ

การลบภาพ

0 24

0 26

0 26

ถายภาพยนตร

การดูภาพยนตร

การลบภาพยนตร

0 27

0 28

0 29

แปนหมุนเลือกโหมด
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การจดัองคประกอบภาพบนชองมองภาพ

1 เตรียมกลองใหพรอม
ในการจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ 
ใหจับมือจับของกลองดวยมือขวาและประคอง
ตัวกลองหรือเลนสดวยมอืซาย

จับกลองตามภาพที่แสดงทางดานขวาขณะจัดองคประกอบภาพถายบุคคล 
(แนวตั้ง)

2 จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพโดยใหวัตถุหลักอยู
ในกรอบพืน้ที่ออโตโฟกัส

A การใชเลนสซมู
กอนการโฟกสั ใหหมุนวงแหวนปรับระยะซมูเพือ่ปรับทางยาวโฟกสัและจดั
องคประกอบภาพถาย ใชวงแหวนปรบัระยะซมูเพือ่ซูมวตัถเุขามาใหมีขนาด
ใหญขึน้ในกรอบภาพ หรือซูมออกเพือ่เพิม่พืน้ทีท่ีส่ามารถมองเหน็ไดในภาพถาย 
(เลือกทางยาวโฟกสัทีย่าวขึน้บนสเกลทางยาวโฟกสัของเลนสเพือ่ซูมเขา 
เลือกทางยาวโฟกสัทีส้ั่นลงเพือ่ซูมออก)

หากเลนสมีปุมย่ืนหดกระบอกเลนสอยู (0 14) ใหกดปุมคางไวในขณะที่
หมุนวงแหวนปรับระยะซูม จนกวาเลนสจะปลดออก และไมมีขอความแสดง
ท่ีขางขวาอีก จากน้ันใหปรับระยะซูมโดยใชวงแหวนปรับระยะซูม

กรอบพืน้ท่ีออโตโฟกัส

ซูมเขา

ซูมออก

วงแหวนปรับ
ระยะซูม
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3 กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่เพื่อโฟกัส (ถาวัตถุไดรับแสง
ไมเพยีงพอ แฟลชอาจเปดขึ้นและไฟชวยหาออโตโฟกัส
อาจติดสวาง) เมื่อกลองโฟกัสภาพไดแลว จะมีเสียงบิ๊บดังขึ้น 
(เสียงบิ๊บจะไมดังหากวัตถุเคลื่อนที่) และสญัลักษณแสดง
จุดโฟกัสที่ใชอยูและอยูในโฟกัส (I) จะปรากฏขึ้นในชอง
มองภาพ

4 ถายภาพ
คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ ไฟแสดงการ
เขาถึงการดหนวยความจําจะกะพริบ และกลองจะแสดงภาพ
บนจอแสดงผลเปนเวลาสองสามวินาท ีอยานําการด
หนวยความจําออก หรือถอด หรือตัดการเชื่อมตอแหลงจาย
ไฟฟาจนกวาไฟจะดับและการบันทึกเสร็จสมบูรณ

สัญลักษณแสดง
วาอยูในโฟกสั

คําอธิบาย

I วัตถุอยูในโฟกัส

I (กะพริบ)
กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัส
อัตโนมัติได ดูหนา 52

A ปุมกดชัตเตอร
กลองมีปุมกดชัตเตอรแบบสองจังหวะ กลองจะโฟกัสเม่ือกดปุมกดชตัเตอรลงครึ่งหนึ่ง ในการถายภาพใหกดปุมกด
ชัตเตอรท่ีเหลือลงจนสุด

โฟกัส: กดลงครึ่งหนึ่ง ถายภาพ: กดลงจนสุด

การกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งจะเปนการหยุดแสดงภาพและเตรียมกลองใหพรอมสําหรับใชงานโดยทันทีเชนกัน

จุดโฟกัส

สัญลักษณแสดง
วาอยูในโฟกัส

ความจุของหนวย
ความจําบัฟเฟอร

ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา
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การดูภาพถาย
การกด K จะแสดงภาพในหนาจอ

กด 4 หรือ 2 เพือ่ดูภาพเพิ่มเติม

การลบภาพที่ไมตองการ
แสดงภาพถายที่ตองการลบ

กด O ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น

กดปุม O อกีครั้งเพือ่ลบภาพ

ปุม K

ปุม K

ปุม O
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A ตั้งเวลาสแตนดบาย
ชองมองภาพและหนาจอขอมูลการถายภาพจะดับลงถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณแปดวินาที
เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่งเพือ่เปดจอภาพอีกครั้ง ทานสามารถเลือกระยะเวลา
กอนท่ีต้ังเวลาสแตนดบายจะหมดลงอัตโนมัติโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัติ; 
0 186)

ระบบวัดแสงเปด ระบบวัดแสงปด ระบบวัดแสงเปด

A แฟลชในตัวกลอง
ถาจําเปนตองเพิ่มแสงสวางเพือ่การวัดแสงที่ถูกตองในโหมด i แฟลชในตัวกลอง
จะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (0 62) ถาแฟลชยกขึ้น 
จะสามารถถายภาพไดเม่ือสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) ปรากฏขึ้นแลว
เทาน้ัน ถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางานไมปรากฏขึ้น แสดงวาแฟลชกําลัง
ชารจไฟอยู ใหยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรเปนเวลาสั้นๆ แลวลองอีกครั้ง

เม่ือไมไดใชแฟลช ใหปดแฟลชลงเชนเดิมโดยคอยๆ กดแฟลชลงจนกานล็อคคลิก
เขาท่ี
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การจดัองคประกอบภาพถายในจอภาพ

1 หมุนปุมกดเลือกไลฟวิว
ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏขึ้นในจอภาพกลองถายรูป 
(ไลฟวิว)

2 เตรียมกลองใหพรอม
จับมอืจับของกลองดวยมือขวาและประคอง
ตัวกลองหรือเลนสดวยมอืซาย

จับกลองตามภาพที่แสดงทางดานขวาขณะจัดองคประกอบภาพถายบุคคล 
(แนวตั้ง)

3 โฟกัส
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง จุดโฟกัสจะกะพริบสีเขียวขณะที่
กลองทําการโฟกัส หากกลองสามารถโฟกัสได จุดโฟกัสจะ
ปรากฏเปนสีเขียว หากกลองไมสามารถโฟกัสได จุดโฟกสั
จะกะพริบเปนสีแดง

ปุมกดเลือกไลฟวิว

จุดโฟกัส
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4 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรสวนที่เหลือลงจนสุด หนาจอจะดับลงและ
ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะสวางขณะบันทึกภาพ 
อยาดีดการดหนวยความจําออก หรือถอด หรือตัดการเชื่อมตอ
แหลงจายไฟฟาจนกวาไฟจะดับและการบันทึกเสร็จสมบูรณ 
เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึกแลว กลองจะแสดงภาพบนจอแสดงผล
เปนเวลาสองสามวินาท ีหมนุตัวเลือกไลฟวิวเพื่อออกจากไลฟวิว

A การเลือกโหมดสําเร็จรูปอัตโนมัติ (ตัวเลือกโหมดสําเร็จรูปอตัโนมัติ)
หากเลือกไลฟวิวในโหมด i หรือ j กลองจะวิเคราะหวัตถุโดยอัตโนมัติ 
แลวเลือกโหมดถายภาพที่เหมาะสมหากเปดใชโฟกัสอัตโนมัติ โหมดที่เลือกไว
จะปรากฏบนหนาจอ

c ภาพบุคคล วัตถุเปนตัวบุคคล

d ทิวทัศน ภาพทิวทัศนหรือภาพในเมือง

e ถายระยะใกล วัตถุอยูใกลกับกลอง

f บุคคลตอนกลางคืน ภาพถายตัวบุคคลโดยมีฉากหลังมืด

Z อัตโนมัติ
วัตถุเหมาะสําหรับโหมด i หรือ j หรือไมอยูในแบบที่ระบุไวขางตน

b อัตโนมัต ิ(ปดแฟลช)

A ไลฟวิว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถายภาพในโหมดไลฟวิว ใหดูหนา 118

ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา



26 โหมด “เล็งแลวถาย” (i และ j)

การดูภาพถาย
การกด K จะแสดงภาพในหนาจอ

กด 4 หรือ 2 เพือ่ดูภาพเพิ่มเติม

การลบภาพที่ไมตองการ
แสดงภาพถายที่ตองการลบ

กด O ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น

กดปุม O อกีครั้งเพือ่ลบภาพ

ปุม K

ปุม K

ปุม O



27โหมด “เล็งแลวถาย” (i และ j)

การบันทึกภาพยนตร
สามารถบันทึกภาพยนตรในโหมดไลฟวิว 

1 หมุนปุมกดเลือกไลฟวิว
ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 เตรียมกลองใหพรอม
จับมือจับของกลองดวยมือขวาและประคอง
ตัวกลองหรือเลนสดวยมือซาย

3 โฟกัส
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่เพื่อโฟกัสภาพ

ปุมกดเลือกไลฟวิว

จุดโฟกัส



28 โหมด “เล็งแลวถาย” (i และ j)

4 เร่ิมการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพือ่เร่ิมการบันทกึ สัญลักษณแสดงการบันทึก
และเวลาที่สามารถบันทึกไดจะแสดงในจอภาพ

5 เสร็จสิ้นการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก 
หมุนตัวเลือกไลฟวิวเพือ่ออกจากไลฟวิว

การดูภาพยนตร
กด K เพื่อเริ่มแสดงภาพ จากนั้นเลื่อนไปตามภาพจนกระทัง่
ภาพยนตร (แสดงทีละ 1 ไอคอน) ปรากฏขึ้น กด J เพือ่เร่ิม
แสดงภาพ แลวกด 1 หรือ K เพื่อหยุดแสดงภาพ สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม ดูหนา 130

D การบันทึกภาพยนตร
ดูหนา 126 สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับการบนัทึกภาพยนตร

ปุมบันทึกภาพยนตร

สัญลักษณแสดงการบนัทึก

เวลาที่เหลือ

ปุม K



29โหมด “เล็งแลวถาย” (i และ j)

การลบภาพยนตรที่ไมตองการ
แสดงภาพยนตรทีคุ่ณตองการจะลบ (ภาพยนตรจะแสดงทลีะ 1 
ไอคอน)

กด O ขอความยืนยนัจะปรากฏขึ้น

กดปุม O อีกครั้งเพื่อลบภาพยนตร

ปุม K

ปุม O



30 การจับคูการตั้งคาใหเขากับวัตถุหรือสถานการณ (โหมดสําเร็จรูป)

การจับคูการตั้งคาใหเขากับวัตถุ
หรือสถานการณ 
(โหมดสําเรจ็รูป)
กลองมีโหมด “สําเร็จรูป” ตางๆ ใหเลือก การเลือกโหมดสําเร็จรูปจะปรับการตั้งคาตางๆ ใหเหมาะกับ
การถายภาพที่ตองการโดยอตัโนมัติ ชวยใหสามารถถายภาพแนวสรางสรรคไดงายดายเพยีงแคเลือกโหมด 
จัดองคประกอบภาพ แลวถายภาพตามที่อธิบายในหนา 19

ฉากในรายการตอไปน้ีสามารถเลือกโดยใชแปนหมุน
เลือกโหมดได

k ภาพบคุคล

l ทิวทัศน

p เด็ก

m กีฬา

n ถายระยะใกล

ฉากตอไปนี้สามารถเลือกโดยหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ h และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งจนกระทั่งฉาก
ท่ีตองการปรากฏบนจอภาพ

o บคุคลตอนกลางคืน

r ทิวทัศนตอนกลางคืน

s ปารต้ี/ในหอง

t ชายหาด/หิมะ

u อาทิตยตก

v ย่ําค่ํา/รุงเชา

w สัตวเล้ียง

x ภาพถายใตแสงเทียน

y ดอกไมบาน

z สีสันฤดูใบไมรวง

0 ภาพอาหาร



31การจับคูการตั้งคาใหเขากับวตัถุหรือสถานการณ (โหมดสําเร็จรูป)

แปนหมุนเลือกโหมด
ฉากตอไปนี้สามารถเลือกโดยใชแปนหมุนเลือกโหมดได:

k ภาพบุคคล

ใชสําหรับการถายภาพบุคคลเพื่อใหสีผิวที่นุมนวล 
เปนธรรมชาติ ถาวัตถุอยูหางจากพืน้หลังหรือ
เมื่อใชเลนสเทเลโฟโต รายละเอียดพื้นหลังจะดูนุมขึ้น
ทําใหภาพมีมิติความลึก

l ทิวทัศน

ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนที่ใหสีสันสดใส
ในตอนกลางวัน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหาออโตโฟกัสจะปด
การทํางาน

p เด็ก

ใชสําหรับถายภาพเด็กๆ รายละเอียดของเสื้อผาและ
พืน้หลังจะถูกเรงสี แตสผีิวยังคงนุมนวลเปนธรรมชาติ

แปนหมุนเลือกโหมด



32 การจับคูการตั้งคาใหเขากับวัตถุหรือสถานการณ (โหมดสําเร็จรูป)

m กีฬา

ความไวชัตเตอรสูงจะจับการเคลื่อนไหวใหหยุดนิง่
เมื่อถายภาพกีฬาทีม่ีการเคลื่อนไหวรวดเร็วซ่ึงวัตถุหลัก
จะมีความโดดเดน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหาออโตโฟกัสจะปด
การทํางาน

n ถายระยะใกล

ใชสําหรับถายภาพระยะใกลของดอกไม แมลง 
และวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ (สามารถใชเลนสระยะใกล
เพื่อโฟกัสในระยะที่ใกลกับวัตถุมาก)



33การจับคูการตั้งคาใหเขากับวตัถุหรือสถานการณ (โหมดสําเร็จรูป)

ฉากอื่น
ฉากตอไปนี้สามารถเลือกโดยหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ h และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งจนกระทั่ง
ฉากทีต่องการปรากฏบนจอภาพ

แปนหมุนเลือกโหมด แปนหมุนเลือกคําสั่ง จอภาพ

o บุคคลตอนกลางคืน

ใชเมื่อตองการแสงทีส่มดุลอยางเปนธรรมชาติระหวาง
วัตถุหลักและพื้นหลังในการถายภาพบุคคลในสภาพ
แสงนอย

r ทิวทัศนตอนกลางคืน

ลดสัญญาณรบกวนและสีที่ผิดธรรมชาติเมื่อถายภาพ
ทิวทัศนตอนกลางคืน รวมถึงไฟตามทองถนนและ
ปายนีออน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหาออโตโฟกัสจะปด
การทํางาน



34 การจับคูการตั้งคาใหเขากับวัตถุหรือสถานการณ (โหมดสําเร็จรูป)

s ปารตี้/ในหอง

จับภาพของแสงพื้นหลังภายในหอง ใชสําหรับงาน
ปารต้ีและสภาพแสดงภายในหองอื่นๆ

t ชายหาด/หิมะ

จับภาพความสวางของพืน้น้ํา หิมะหรือพื้นทรายที่อยู
กลางแดด

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหาออโตโฟกัสจะปด
การทํางาน

u อาทิตยตก

เนนสีสนัใหมบีรรยากาศยามพระอาทติยขึ้นหรือ
พระอาทิตยตก

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหาออโตโฟกัสจะปด
การทํางาน



35การจับคูการตั้งคาใหเขากับวตัถุหรือสถานการณ (โหมดสําเร็จรูป)

v ยํ่าค่ํา/รุงเชา

เนนสีสันบรรยากาศแสงสลัวธรรมชาติชวงกอนรุงเชา
หรือหลังพระอาทิตยตก

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหาออโตโฟกัสจะปด
การทํางาน

w สัตวเลี้ยง

ใชถายภาพสัตวเลี้ยงทีไ่มชอบอยูเฉย

A หมายเหตุ
ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะปดการทํางาน

x ภาพถายใตแสงเทียน

สําหรับการถายภาพใตแสงเทียน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน



36 การจับคูการตั้งคาใหเขากับวัตถุหรือสถานการณ (โหมดสําเร็จรูป)

y ดอกไมบาน

ใชสําหรับถายภาพทุงดอกไม หมูตนไมดอกผลิบาน
และภาพทิวทศันอื่นๆ ที่มีดอกไมบาน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

z สีสันฤดูใบไมรวง

จับภาพใบไมในฤดูใบไมรวงทีม่ีสีเหลืองและสแีดงสดใส

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

0 ภาพอาหาร

ใชถายภาพอาหารสีสันสดใส

A หมายเหตุ
สําหรับการถายแบบใชแฟลช ใหกดปุม M (Y) 
เพื่อยกแฟลช (0 64)

A ปองกันภาพส่ันไหว
ใชขาตั้งกลองเพือ่ปองกันความพรามัวท่ีเกิดจากกลองสั่นขณะใชความไวชัตเตอรตํ่า



37เอ็ฟเฟกตพิเศษ

เอฟ็เฟกตพิเศษ
เอ็ฟเฟกตพิเศษสามารถใชเมือ่บันทึกภาพได

เอ็ฟเฟกตตอไปนีส้ามารถเลือกโดยหมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ q และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
จนกระทั่งตัวเลือกทีต่องการปรากฏบนจอภาพ

% ไนทวิชัน 1 ภาพเงา
gภาพรางสี 2 ไฮคีย
' เอ็ฟเฟกตกลองของเลน 3 โลวคีย
( ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว ) ภาพวาด HDR
3 เลือกสีเดน

แปนหมุนเลือกโหมด แปนหมุน
เลือกคําสั่ง

จอภาพ

% ไนทวิชัน

ใชในสภาพแวดลอมที่มืดเพือ่บันทึกภาพโทนสเีดียว
โดยใชคาความไวแสง (ISO) สงู

A หมายเหตุ
ภาพอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน
ในรูปแบบของจุดพิกเซลสวาง ฝา หรือเสน 
โฟกัสอัตโนมัติจะมใีหเลือกใชในไลฟวิวเทานั้น 
สวนแมนวลโฟกัสสามารถใชในกรณีทีก่ลองไมสามารถ
จับโฟกัสภาพได แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา
ออโตโฟกัสจะปดการทํางาน



38 เอ็ฟเฟกตพิเศษ

g ภาพรางสี

กลองจะตรวจหาและลงสีเสนขอบเปนเอฟ็เฟกตภาพ
รางสี สามารถปรับเอฟ็เฟกตไดในไลฟวิว (0 41)

A หมายเหตุ
กลองจะแสดงภาพยนตรที่ถายในโหมดนี้เหมือนเปน
การฉายสไลดทีส่รางจากภาพนิ่งหนึ่งชุด

' เอ็ฟเฟกตกลองของเลน

สรางภาพถายและภาพยนตรที่ปรากฏเปนภาพที่ถาย
ดวยกลองของเลน สามารถปรับเอ็ฟเฟกตไดในไลฟวิว 
(0 42)

( ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

สรางภาพถายที่ปรากฏเปนรูปภาพสามมิติ ไดผลดี
ทีสุ่ดเมื่อใชกับการภาพถายจากจุดที่มองเห็นไดกวาง 
ภาพยนตรที่เปนภาพวัตถุขนาดจิ๋วจะเลนดวยความเร็ว
สูง โดยใชการบีบอัดภาพที่ถายดวยความเร็ว
1920  × 1080/30p ขนาดความยาวประมาณ
45 นาทีเปนภาพยนตรที่เลนโดยใชเวลาประมาณ
สามนาที สามารถปรับเอ็ฟเฟกตไดในไลฟวิว (0 42)

A หมายเหตุ
ภาพยนตรที่บันทึกไมมีเสียง แฟลชในตัวกลองและ
ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะปดการทํางาน



39เอ็ฟเฟกตพิเศษ

3 เลือกสีเดน

ทุกสีนอกเหนือจากสีที่เลือกไวจะถูกบันทึกเปนสีขาวดํา 
สามารถปรับเอ็ฟเฟกตไดในไลฟวิว (0 43)

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

1 ภาพเงา

วัตถุยอนแสงในพื้นหลังทีม่ีแสงจา

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

2 ไฮคีย

ใชในฉากที่มีความสวางเพื่อสรางภาพทีเ่ติมเต็มไปดวย
แสง

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน



40 เอ็ฟเฟกตพิเศษ

3 โลวคีย

ใชในฉากที่มืดเพื่อสรางภาพทีม่ืดทมึ โลวคีย โดยจะ
เนนสวนไฮไลท

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

) ภาพวาด HDR

แตละครั้งที่ถายภาพ กลองจะถายภาพสองเฟรม
ดวยคาแสงที่ตางกัน แลวรวมภาพสําหรับเอ็ฟเฟกต
ภาพวาดทีเ่นนรายละเอียดและสี

A หมายเหตุ
ไมสามารถดูตัวอยางเอ็ฟเฟกตในไลฟวิว โปรดทราบวา
ทานอาจไมไดภาพตามที่ตองการหากมีการขยับกลอง
หรือวัตถุเคลื่อนที่ขณะถายภาพ ระหวางที่บันทกึ 
ขอความจะปรากฏและไมสามารถถายภาพได 
แฟลชในตัวกลองจะปด ถายภาพตอเนือ่งจะถูกปด
การใชงาน และภาพยนตรจะถูกบันทึกในโหมด j

A NEF (RAW)
ไมสามารถใชการบนัทึก NEF (RAW) ในโหมด %, g, ', (, 3 และ ) ภาพที่ถายเม่ือเลือกตัวเลือก NEF 
(RAW) หรือ NEF (RAW)+JPEG ในโหมดเหลาน้ี จะถูกบันทึกเปนภาพ JPEG ภาพ JPEG ท่ีสรางขึ้นท่ีการตั้งคาของ 
NEF (RAW)+JPEG จะถูกบันทึกท่ีคุณภาพ JPEG ท่ีเลือก ในขณะที่ภาพที่บนัทึกท่ีการตั้งคาของ NEF (RAW) 
จะถูกบันทึกเปนภาพคุณภาพความละเอียดสูง

A โหมด g และ (
ฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติจะไมสามารถใชไดในขณะบันทึกภาพยนตร อัตราการฉายภาพไลฟวิวจะตกลง พรอมกับ
อัตราเฟรมสําหรับโหมดถายภาพตอเน่ือง การใชโฟกัสอัตโนมัติระหวางท่ีถายภาพไลฟวิวจะทําใหการดูตัวอยาง
ภาพหยุดชะงัก

A ปองกันภาพส่ันไหว
ใชขาตั้งกลองเพือ่ปองกันความพรามัวท่ีเกิดจากกลองสั่นขณะใชความไวชัตเตอรตํ่า
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ตัวเลือกที่ใชไดในโหมดไลฟวิว

❚❚g ภาพรางสี

1 เลือกไลฟวิว
หมุนปุมกดเลือกไลฟวิว ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 ปรับตั้งตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกทีแ่สดงในดานขวา กด 1 หรือ 3 
เพือ่ไฮไลท ความสดใส หรือ เสนขอบ แลวกด 4 หรือ 2 
เพือ่เปล่ียน สามารถเพิม่ความสดใสใหอิ่มสีมากขึ้นหรือลดลง
กับภาพที่สีจืดจางหรือใชโทนสีเดียว พรอมเนนเสนขอบให
หนาขึ้นหรือบางลง การเพิม่ความหนาของเสนจะทําใหสีดูสด
มากขึ้น

3 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนูเมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ หากตองการออกจากไลฟวิว ใหหมนุปุมกดเลือก
ไลฟวิว กลองจะยังใชการตั้งคาที่เลือกไวตอไปและนํามาใชกับภาพที่ถายดวยชองมองภาพ

ปุมกดเลือกไลฟวิว
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❚❚' เอ็ฟเฟกตกลองของเลน

1 เลือกไลฟวิว
หมุนปุมกดเลือกไลฟวิว ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 ปรับตั้งตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกที่แสดงในดานขวา กด 1 หรือ 3 
เพือ่ไฮไลท ความสดใส หรือ ขอบมืด แลวกด 4 หรือ 2 
เพือ่เปลี่ยน ปรับความสดใสเพื่อทําใหอิ่มสีมากขึ้นหรือลดลง 
ใชการวิกเนตเพือ่ควบคุมประมาณวิกเนต

3 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนูเมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ หากตองการออกจากไลฟวิว ใหหมุนปุมกดเลือก
ไลฟวิว กลองจะยังใชการตั้งคาที่เลือกไวตอไปและนํามาใชกับภาพที่ถายดวยชองมองภาพ

❚❚( ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

1 เลือกไลฟวิว
หมุนปุมกดเลือกไลฟวิว ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

ปุมกดเลือกไลฟวิว

ปุมกดเลือกไลฟวิว
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2 จัดตําแหนงจุดโฟกัส
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่วางตําแหนงจุดโฟกัสในพื้นทีท่ี่จะอยูใน
โฟกสั จากนัน้กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่งเพื่อโฟกัส 
หากตองการลบตัวเลือกภาพวัตถุขนาดจิ๋วออกจากหนาจอ
ช่ัวคราว แลวขยายภาพบนหนาจอเพือ่ใหไดโฟกัสที่แมนยําขึ้น 
กด X กด W (Q) เพื่อเรียกคืนสวนแสดงผลภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

3 แสดงตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

4 ปรับตั้งตัวเลือก
กด 4 หรือ 2 เพือ่เลือกทิศทางการหมุนพืน้ที่ที่จะอยูในโฟกัส 
แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความกวาง

5 กลับสูการแสดงผลไลฟวิว
กด J เพื่อกลับสูไลฟวิว หากตองการออกจากไลฟวิว ใหหมุนปุมกดเลอืกไลฟวิว กลองจะยังใช
การตั้งคาทีเ่ลือกไวตอไปและนํามาใชกับภาพที่ถายดวยชองมองภาพ

❚❚3 เลือกสีเดน

1 เลือกไลฟวิว
หมุนปุมกดเลือกไลฟวิว ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 แสดงตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกโทนสีเดน

ปุมกดเลือกไลฟวิว
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3 เลือกสี
จัดวัตถุใหอยูในกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวตรงกึ่งกลางหนาจอ แลวกด 
1 เพือ่เลือกสีของตัวแบบทีจ่ะใหปรากฏในภาพ (กลองอาจ
ตรวจหาสีทีไ่มอิ่มตัวไดยาก ควรเลอืกสีที่สด) หากตองการ
ซูมเขาที่จุดกึ่งกลางของหนาจอเพือ่จะเลือกสีไดแมนยําขึ้น
กด X กด W (Q) เพือ่ซูมออก

4 เลือกชวงสี
กด 1 หรือ 3 เพือ่เพิ่มหรือลดชวงเฉดสีที่คลายกัน 
ซ่ึงจะเพิม่ลงในภาพ เลือกจากคาระหวาง 1 ถึง 7 
โปรดทราบวาคาที่สูงขึ้นจะเปนการเพิม่เฉดสีจากสีอื่นๆ

5 เลือกสีเพ่ิม
หากตองการเลือกสีเพิม่ หมุนแปนหมนุเลอืกคําสั่งเพือ่ไฮไลท
กลองสีจากทั้งหมดสามกลองทีอ่ยูดานบนของหนาจอ แลวทําซํ้า
ขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อเลือกสีอื่น ทําซํ้าหากตองการเลือกสี
ที่สาม หากตองการยกเลิกสีที่ไฮไลทไว กด O (ในการยกเลิกสี
ทั้งหมด ใหกด O คางไว ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; เลือก ใช)

6 กลับสูการแสดงผลไลฟวิว
กด J เพื่อกลับสูไลฟวิว ขณะถายภาพ เฉพาะวัตถุของเฉดสีที่เลือกไวจะถูกบันทึกเปนภาพสี 
สวนวัตถุอื่นๆ จะบันทึกเปนภาพขาวดํา หากตองการออกจากไลฟวิว ใหหมุนปุมกดเลือกไลฟวิว 
กลองจะยังใชการต้ังคาที่เลือกไวตอไปและนํามาใชกับภาพทีถ่ายดวยชองมองภาพ

สีท่ีเลือก

ชวงสี
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การถายภาพแบบตางๆ

การเลือกวิธีลั่นชัตเตอร (โหมดลั่นชัตเตอร) ใหกดปุม s (E/#) 
จากนั้นไฮไลทตัวเลือกที่ตองการแลวกด J

การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

โหมด คําอธิบาย

8 ถายทีละภาพ: กลองถายภาพหนึ่งภาพแตละครั้งท่ีกดปุมกดชัตเตอร
! ถายตอเน่ืองชา: กลองจะถายภาพในอัตราท่ีชาเม่ือกดปุมกดชัตเตอร (0 46)
9 ถายตอเน่ืองเร็ว: กลองจะถายภาพในอัตราท่ีเร็วเม่ือกดปุมกดชัตเตอร (0 46)

J ล่ันชัตเตอรแบบเงียบ: เชนเดียวกับการถายทีละภาพ แตเสียงลั่นชตัเตอรจะเบาลง (0 48)

E ตั้งเวลาถาย: ถายภาพโดยใชการตั้งเวลาถาย (0 49)

"
รีโมตหนวงเวลา (ML-L3): ล่ันชัตเตอร 2 วินาทีหลังจากกดปุมกดชัตเตอรบนรีโมตคอนโทรล ML-L3 ท่ีเปน
อุปกรณเสริม (0 70)

#
รีโมตตอบสนองเร็ว (ML-L3): ล่ันชัตเตอรเม่ือกดปุมกดชัตเตอรบนรีโมตคอนโทรล ML-L3 
ท่ีเปนอุปกรณเสริม (0 70)

ปุม s (E/#)
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การถายภาพตอเนื่อง 
(โหมดถายภาพตอเนื่องเปนชุด)
ในโหมด ! (ถายตอเนือ่งชา) และ 9 (ถายตอเนือ่งเรว็) กลองจะถายภาพตอเนือ่งเมื่อกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง 

1 กดปุม s (E/#)

2 เลือกโหมดถายภาพตอเนื่อง
ไฮไลท ! (ถายตอเนื่องชา) หรือ 
9 (ถายตอเนือ่งเร็ว) แลวกด J

3 โฟกัส
จัดองคประกอบภาพและโฟกัสภาพ

4 ถายภาพ
กลองจะถายภาพหลายๆ ภาพในแตละครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร
ลงจนสุด

ปุม s (E/#)
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A  หนวยความจําบัฟเฟอร
กลองมีหนวยความจําบฟัเฟอรสําหรับเก็บขอมูลชั่วคราว ทําใหสามารถถายภาพตอเน่ืองไดขณะบันทึกภาพถายลงใน
การดหนวยความจํา ท้ังน้ีสามารถถายภาพติดตอกันไดสูงสุด 100 ภาพ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับระดับแบตเตอรี่และจํานวนภาพ
ในบฟัเฟอร ระยะเวลาในการบนัทึกภาพอาจใชเวลาจากไมกี่วินาทีจนถึงไมกี่นาที ถาแบตเตอรี่หมดขณะยังมีภาพ
เหลืออยูในบฟัเฟอร ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานและกลองจะโอนยายภาพไปไวในการดหนวยความจํา

A อัตราการบันทึกภาพ
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับจํานวนภาพถายที่สามารถถายไดในโหมดถายภาพตอเน่ือง ใหดูหนา 260 อัตราเฟรมอาจลดลง
เม่ือหนวยความจําบัฟเฟอรเต็มหรือแบตเตอรี่ตํ่า

A แฟลชในตัวกลอง
โหมดถายภาพตอเน่ืองไมสามารถใชกับแฟลชในตัวกลอง หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ j (0 19) หรือปดแฟลช 
(0 62)

A ขนาดของบัฟเฟอร
จํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบนัทึกไวในหนวยความจําบฟัเฟอรท่ีการตั้งคา
ปจจุบนัจะแสดงในสวนแสดงผลจํานวนภาพที่สามารถบนัทึกไดบนชองมองภาพขณะ
กดปุมกดชัตเตอร
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ลั่นชตัเตอรแบบเงียบ
เลือกโหมดนีเ้พือ่ใหกลองทํางานดวยเสียงที่เบาที่สดุ เสียงบิ๊บจะไมดังเมือ่กลองโฟกัส

1 กดปุม s (E/#)

2 เลือก J (ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ)
ไฮไลท J (ลั่นชตัเตอรแบบเงยีบ) แลวกด J

3 กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ

ปุม s (E/#)
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โหมดตั้งเวลาถาย
สามารถใชต้ังเวลาถายสําหรับถายภาพตัวเองหรือภาพกลุมที่รวมชางภาพดวย กอนดําเนินการ ใหติดตั้ง
กลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางบนพื้นทีม่ั่นคงและไดระดับ

1 กดปุม s (E/#)

2 เลือกโหมด E (ตั้งเวลาถาย)
ไฮไลท E (ตั้งเวลาถาย) แลวกด J

3 จัดองคประกอบภาพ

4 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่เพื่อโฟกัส แลวจึงกดปุมสวนที่เหลือ
ลงจนสุด ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะเริ่มกะพริบและเสียงเตือน
จะดังขึ้น กอนถายภาพสองวินาที ไฟสัญญาณจะหยุดกะพริบ
และเสียงเตือนจะดังถี่ขึ้น กลองจะลั่นชัตเตอรหลังจาก
ตัวนับเวลาเริ่มทํางานสิบวินาที

โปรดทราบวาตัวต้ังเวลาถายอาจไมเร่ิมทํางานหรือถายภาพไมไดหากกลองจับโฟกัสภาพไมไดหรือ
ในสถานการณอื่นๆ ที่ไมสามารถลั่นชัตเตอรได การหยุดตั้งเวลาถายโดยไมถายภาพ ใหปดกลอง

ปุม s (E/#)
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A ปดชองมองภาพ
ในการถายภาพโดยไมแนบตาเขากับชองมองภาพ ใหถอด
ขอบยางรองตาออก (q) แลวใสฝาปดชองมองภาพ
ท่ีใหมาตามที่แสดง (w) ซึ่งจะชวยปองกันไมใหแสงท่ีผาน
เขามาทางชองมองภาพรบกวนคาแสง

A การใชแฟลชในตัวกลอง 
กอนท่ีจะถายรูปดวยแฟลชในโหมดที่ตองยกแฟลชดวยตนเอง ใหกดปุม M (Y) เพือ่ยกแฟลช แลวรอใหสัญลักษณ 
M แสดงขึ้นในชองมองภาพ (0 23) การถายภาพจะหยุดชะงักหากยกแฟลชขึ้นหลังจากที่ฟงกชั่นตั้งเวลาถาย
เริ่มทํางาน

A การต้ังคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระยะเวลาสําหรับต้ังเวลาถายและจํานวนภาพที่จะถาย ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
c3 (ตั้งเวลาถาย; 0 187)

ขอบยางรองตา ฝาปดชองมองภาพ

q w
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โฟกัส (การถายภาพโดยใชกลองมองภาพ)
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายตัวเลือกการโฟกัสที่สามารถเลือกไดเมื่อจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ 
โฟกัสสามารถปรับไดดวยตนเองหรือปรับอตัโนมัติ (ดู “โหมดโฟกัส” ดานลาง) ผูใชยังสามารถเลือกจุดโฟกัส
สําหรับการโฟกัสอัตโนมัติหรือแมนวลโฟกัส (0 55) หรือใชการล็อคโฟกัสเพือ่จัดองคประกอบภาพใหม
หลังจากโฟกสัแลว (0 55)

การเลือกวิธีหาโฟกัสของกลอง: โหมดโฟกัส
เลือกโหมดโฟกัสดังตอไปนี้ โปรดทราบวา AF-S และ AF-C สามารถเลือกใชไดในโหมด P, S, A และ M เทานั้น

1 แสดงตัวเลือกโหมดโฟกัส
กดปุม P จากนั้นไฮไลทโหมดโฟกัสปจจุบัน
ในจอแสดงผลขอมลูการถายภาพแลวกด J

2 เลือกโหมดโฟกัส
ไฮไลทโหมดโฟกัส แลวกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย 

AF-A AF อตัโนมัติ
กลองจะเลือกโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพโดยอัตโนมัติถาวัตถุอยูน่ิงและเลือกโฟกัสอัตโนมัติ
ตอเน่ืองถาวัตถุเคลื่อนท่ี จะล่ันชัตเตอรไดเม่ือกลองโฟกัสภาพไดเทาน้ัน

AF-S AF ทีละภาพ
สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง จะล่ันชัตเตอรได
เม่ือกลองโฟกัสภาพไดเทาน้ัน

AF-C AF ตอเน่ือง
สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสตอเน่ืองขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง 
ตามคาท่ีต้ังจากโรงงาน จะลั่นชัตเตอรไดเม่ือกลองสามารถโฟกัสไดเทาน้ัน (0 184)

MF แมนวลโฟกัส ปรับโฟกัสดวยตนเอง (0 57)

ปุม P การแสดงผลขอมูล
การถายภาพ
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A โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา
ในโหมด AF-C หรือเม่ือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเนื่องไวในโหมด AF-A กลองจะเริ่มการโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา
ถาวัตถุเคลื่อนเขาหากลองขณะกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง ซึ่งจะชวยใหกลองสามารถติดตามระยะโฟกัส
ขณะพยายามคาดเดาวาวัตถุจะอยูตรงจุดใดเมื่อล่ันชัตเตอร

D โฟกัสอัตโนมัติตอเน่ือง
หากเลือก โฟกัส ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 (เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-C; 0 184) และกลอง
อยูในโหมด AF-C หรือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองในโหมด AF-A กลองจะเนนท่ีการตอบสนองโฟกัส (มีระยะโฟกัส
กวางขึน้) มากกวาในโหมด AF-S และจะลั่นชัตเตอรกอนท่ีสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัสจะปรากฏบนหนาจอ

A การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี
โฟกัสอัตโนมัติจะทํางานไดไมดีในสภาวะตางๆ ท่ีแสดงดานลาง ปุมกดชัตเตอรอาจไมทํางานถากลองไมสามารถ
โฟกัสไดในสภาวะตอไปนี้ หรือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้นและกลองอาจสงเสียงเตือน 
ทําใหสามารถลั่นชัตเตอรไดแมวาวัตถุจะไมอยูในโฟกัสก็ตาม ในกรณีเหลาน้ี ใหโฟกัสดวยตนเอง (0 57) หรือ
ใชการล็อคโฟกัส (0 55) เพือ่โฟกัสวัตถุอ่ืนท่ีอยูในระยะเดียวกัน จากนั้นจัดองคประกอบภาพใหม

ระหวางวัตถุและพ้ืนหลงัมีคอนทราสต
นอยมากหรือไมมีเลย

ตวัอยาง: 
วัตถุท่ีตองการถายมีสีเดียวกันกับ
พ้ืนหลัง

จุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมี
คอนทราสตสงู

ตวัอยาง: วัตถุอยูในรมเงาครึ่งหนึ่ง

จุดโฟกัสมีวัตถุอยูในระยะหางตางๆ 
กนัจากตวักลอง

ตวัอยาง: วัตถุอยูในกรง

วัตถุพ้ืนหลงัดูมีขนาดใหญกวาวัตถุ

ตวัอยาง: ตกึอยูในกรอบภาพ
เบื้องหลงัวัตถุ

วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิต
สมํ่าเสมอขมอยู

ตวัอยาง: มูลี่หรือบานหนาตางที่เรียง
ตดิกันเปนแถวบนตึกสงู

วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ 
เปนจํานวนมาก

ตวัอยาง: ทุงดอกไมหรือวัตถุอ่ืนๆ 
ท่ีมีขนาดเล็กหรือมีความสวางอยูใน
โทนเดยีว

A ไฟชวยหาออโตโฟกสั 
ถาวัตถุมีแสงนอย ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะสวางขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อชวยการทํางาน
ของโฟกัสอัตโนมัติเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (อาจมีขอจํากัดในการใช 
0 252) โปรดทราบวาหลอดไฟอาจรอนเม่ือใชงานหลายครั้งอยางตอเน่ือง
และรวดเร็ว และจะปดเครื่องอัตโนมัติเพื่อปองกันหลอดไฟหลังจากการใชงาน
ติดตอกันเปนเวลานาน ไฟจะทํางานอีกครั้งหลังจากหยุดไปชั่วขณะ

ไฟชวยหาออโตโฟกัส
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การเลือกวิธีเลือกจุดโฟกัส: โหมดพื้นที่ออโตโฟกัส
เลือกวิธีเลือกจุดโฟกสัสําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ โปรดทราบวาโหมดพื้นที่ออโตโฟกัส d (แบบปรับเปลี่ยน
พื้นที่โฟกัส) และ f (ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ) จะเลือกใชไมไดหากเลือก AF-S สําหรับโหมดโฟกัส

1 แสดงตัวเลือกโหมดพื้นที่ AF
กดปุม P จากนั้นไฮไลทโหมดพื้นที่ AF ปจจุบันในจอ
แสดงผลขอมูลการถายภาพแลวกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย

c AF จุดเดียว 
สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง จุดโฟกัสท่ีถูกเลือกดวยตนเอง กลองจะโฟกัสท่ีวัตถุในจุดโฟกัส
ท่ีเลือกเทาน้ัน

J
AF แบบปรับพ้ืนท่ี
โฟกสั (9 จุด)

สําหรับวัตถุท่ีไมอยูน่ิง ในโหมดโฟกัส AF-A และ AF-C ผูใชจะเลือกจุดโฟกัสโดยใช
ตัวเลือกคําสั่ง (0 55) แตกลองจะโฟกัสโดยยึดตามจุดโฟกัสจากสภาพแวดลอม
หากวัตถุเคลื่อนท่ีออกจากจุดท่ีเลือกชั่วเวลาสั้นๆ จํานวนจุดโฟกัสจะแตกตางกัน
ตามโหมดที่เลือก:
• ออโตโฟกัสแบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกสั 9 จดุ: เลือกเม่ือมีเวลาจัด
องคประกอบภาพหรือเม่ือถายภาพวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ีในรูปแบบท่ีคาดเดาได 
(เชน นักว่ิงหรือรถแขงท่ีกําลังแขงขัน)

• ออโตโฟกัสแบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกสั 21 จดุ: เลือกเม่ือถายภาพวัตถุท่ีกําลัง
เคลื่อนท่ีในรูปแบบท่ีคาดเดาไมได (เชน นักกีฬาฟุตบอล)

• ออโตโฟกัสแบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกสั 39 จุด: เลือกเม่ือถายภาพวัตถุท่ีกําลัง
เคลื่อนท่ีอยางรวดเร็วและจัดใหอยูในกรอบภาพไดยาก (เชน นก)

K
AF แบบปรับพ้ืนท่ี
โฟกสั (21 จุด)

L
AF แบบปรับพ้ืนท่ี
โฟกสั (39 จุด)

f
ติดตามระยะโฟกัส
3 มิติ

จัดองคประกอบภาพอยางรวดเร็วเม่ือวัตถุเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็วจากขางหนึ่งไปอีกขาง
หน่ึง (เชน นักกีฬาเทนนิส) ในโหมดโฟกสั AF-A และ AF-C ผูใชจะเลือกจุดโฟกัส
โดยใชตัวเลือกคําสั่ง (0 55) หากวัตถุเคลื่อนท่ีหลังจากกลองจับโฟกัสแลว 
กลองจะใชฟงกชั่นการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติเพือ่เลือกจุดโฟกัสใหม แลวลอ็คโฟกัส
ดังกลาวสําหรับวัตถุเดิมเม่ือทานกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

e
AF แบบเลือกพื้นที่
โฟกสัอตัโนมัติ

กลองจะตรวจหาวัตถุแลวเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติ

ปุม P การแสดงผลขอมูล
การถายภาพ
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2 เลือกโหมดพื้นที่ออโตโฟกัส
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

A โหมดพื้นที่ออโตโฟกสั
โหมดพื้นท่ีออโตโฟกัสท่ีเลือกไวในโหมดถายภาพที่ไมใช P, S, A หรือ M จะถูกรีเซ็ตคาเม่ือมีการเลือกโหมดถายภาพ
โหมดอื่น

A การติดตามระยะโฟกสั 3 มิติ
ถาวัตถุเคลื่อนออกจากชองมองภาพ ใหยกน้ิวออกจากปุมกดชัตเตอรแลวจัดองคประกอบภาพใหมโดยใหวัตถุอยูใน
จุดโฟกัสท่ีเลือก โปรดทราบวาเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง สีในบริเวณรอบๆ จุดโฟกัสจะถูกบันทึกลงในกลอง 
ดวยเหตุน้ี การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติจึงอาจใหผลลัพธไมตรงตามที่ตองการหากวัตถุมีสีเหมือนกับพื้นหลัง
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การเลือกจุดโฟกัส
ในโหมดแมนวลโฟกัสหรือเมื่อใชโฟกัสอัตโนมัติรวมกับโหมดพื้นทีอ่อโตโฟกัสที่ไมใช e (AF แบบเลือก
พื้นทีโ่ฟกัสอัตโนมัต)ิ ทานสามารถเลือกไดจากจุดโฟกัส 39 จุด ทําใหจัดองคประกอบภาพที่วัตถุหลัก
สามารถอยูในเกือบทุกที่ในกรอบภาพ

1 เลือกโหมดพื้นที่ออโตโฟกัสท่ีไมใช e
(AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ; 0 53)

2 เลือกจุดโฟกัส
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่เลือกจุดโฟกัสในชองมองภาพหรือจอขอมลู
การถายภาพขณะระบบวัดแสงเปดอยู กด J เพื่อเลือก
จุดโฟกัสกึ่งกลาง

การล็อคโฟกัส
ทานสามารถใชการล็อคโฟกสัเพือ่เปลี่ยนองคประกอบภาพหลังจากโฟกัสภาพในโหมดโฟกัส AF-A, AF-S และ 
AF-C (0 51) ทําใหสามารถโฟกัสวัตถุที่ไมอยูที่จุดโฟกัสกอนการถายจริงได ถากลองไมสามารถโฟกัสดวย
โฟกัสอัตโนมัติ (0 52) ทานสามารถใชการล็อคโฟกัสเพือ่จัดองคประกอบภาพถายใหมหลังจากโฟกัสวัตถุอื่น
ที่อยูในระยะหางเทากันกับวัตถุเดิมของทานได การล็อคโฟกัสจะใหผลดีทีสุ่ดเมื่อเลือกตัวเลือกอื่นที่ไมใช 
e (AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ) สําหรับโหมดพื้นที่ออโตโฟกัส (0 53)

1 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส ตรวจสอบวาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส 
(I) ปรากฏขึ้นในชองมองภาพ

จุดโฟกัส
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2 ล็อคโฟกัส
โหมดโฟกัส AF-A และ AF-C: เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง (q) ใหกดปุม A (L) (w) เพือ่ล็อคโฟกัส 
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูขณะกดปุม A (L) แมวาทานจะยกนิ้ว
ออกจากปุมกดชัตเตอรในภายหลัง

โหมดโฟกัส AF-S: โฟกัสจะล็อคโดยอัตโนมติัเมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัสปรากฏขึ้นและ
จะยังล็อคอยูจนกวาทานจะยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอร สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุม A (L) 
(ดูดานบน)

3 จัดองคประกอบภาพใหมแลวถายภาพ
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูระหวางการถายภาพแตละภาพถาทานยัง
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งแลวคางไว (AF-S) หรือกด A 
(L) คางไว ซ่ึงทําใหสามารถถายภาพหลายภาพตอเนื่องกัน
โดยใชการตั้งคาโฟกัสเดียวกัน

อยาเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองและวัตถุทีต่องการถายขณะใชการล็อคโฟกัส ถาวัตถุเคลื่อนที่ไป 
ใหโฟกัสใหมอกีครั้งที่ระยะหางปจจุบันของวัตถุ

A การล็อคคาแสงอตัโนมัติ
การกดปุม A (L) ในขั้นตอนที่ 2 จะล็อคคารูรับแสงดวย (0 91)

ปุมกดชัตเตอร

ปุม A (L)



57การถายภาพแบบตางๆ

แมนวลโฟกัส
ทานสามารถใชแมนวลโฟกัสไดเมือ่ไมสามารถใชโฟกัสอัตโนมัติหรือไมใหผลตามตองการในการถายภาพ 
(0 52)

1 เลือกแมนวลโฟกัส
ถาเลนสมีสวิทชโหมด A-M, M/A-M หรือ A/M-M ใหเลื่อนสวิทชไปที่ M

ถาหากเลนสไมมสีวิทชปรับโหมดโฟกัส ใหเลือกMF (แมนวลโฟกัส) สําหรับ โหมดโฟกัส (0 51) 

2 โฟกัส
ในการโฟกัสดวยตนเอง ใหปรับวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวาภาพ
ที่แสดงในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส ทั้งนี้สามารถถายภาพไดตลอดเวลา
แมวาภาพจะไมอยูในโฟกัส

❚❚ การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส
ถาเลนสมีรูรับแสงสูงสุดที ่f/5.6 หรือเร็วกวา จะสามารถใชสัญลักษณแสดงสถานะ
การโฟกัสในชองมองภาพเพื่อยืนยันวาวัตถใุนจุดโฟกัสทีเ่ลือกอยูในโฟกัส 
(สามารถเลือกจุดโฟกัสจุดใดๆ จากทั้งหมด 39 จุด) หลังจากวางตําแหนงวัตถุ
ไวในจุดโฟกัสที่เลือก ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่แลวหมุนวงแหวนปรับโฟกัส
ของเลนสจนกวาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น โปรดทราบวา
เมื่อถายภาพวัตถุตางๆ ที่กลาวไวในหนา 52 บางครั้งสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัสอาจปรากฏขึ้นได 
แมวัตถุจะไมอยูในโฟกัส โปรดตรวจสอบโฟกัสในชองมองภาพกอนถายภาพ

สวิทชโหมด
A-M

สวิทชโหมด
M/A-M
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A การเลือกแมนวลโฟกัสจากกลอง
ถาเลนสรองรับ M/A (โฟกัสอัตโนมัติพรอมปรับโฟกัสแมนนวล) หรือ A/M 
(โฟกัสอัตโนมัติพรอมปรับโฟกัสแมนนวล/เนนโฟกัสอัตโนมัติ) ทานสามารถ
เลือกแมนวลโฟกัสไดโดยปรับโหมดโฟกัสของกลองไปท่ี MF (แมนวลโฟกัส; 0 51) 
ซึ่งจะทําใหปรับโฟกัสไดเอง ไมวาจะเลือกโหมดใดไวท่ีเลนส

A ตําแหนงระนาบโฟกสั
ตําแหนงของระนาบโฟกัสจะแสดงโดยเครื่องหมายระนาบโฟกัสบนตัวกลอง 
ระยะหางระหวางหนาแปลนเมาทเลนสกับระนาบโฟกัสคือ 46.5 มม.

เครื่องหมายระนาบโฟกัส

 46.5 มม.



59การถายภาพแบบตางๆ

คุณภาพและขนาดภาพ
ทั้งคุณภาพและขนาดของภาพจะเปนสิ่งที่กําหนดวาภาพแตละภาพจะใชพื้นที่ในการดหนวยความจําเทาใด 
ภาพขนาดใหญและคุณภาพสูงจะสามารถพมิพออกมาในขนาดที่ใหญกวา แตจะใชหนวยความจําเพิ่มขึ้น
และการดหนวยความจําจะสามารถเก็บภาพเปนจํานวนนอยลง (0 281)

คุณภาพของภาพ
เลือกรูปแบบไฟลและอตัราการบีบอัดภาพ (คุณภาพของภาพ)

1 แสดงตัวเลือกคุณภาพของภาพ
กดปุม P จากนั้นไฮไลทคุณภาพของภาพปจจุบัน
ในจอแสดงผลขอมลูการถายภาพแลวกด J

2 เลือกรูปแบบไฟล
ไฮไลทตัวเลอืก แลวกด J

ตัวเลือก รูปแบบไฟล คําอธิบาย
NEF (RAW) + 
JPEG Fine

NEF/JPEG

กลองบันทึกภาพไวสองภาพ: ภาพหนึ่งเปนภาพ NEF (RAW) และอีกภาพหนึ่งเปนภาพ 
JPEG คุณภาพสูง

NEF (RAW) + 
JPEG Normal

กลองบันทึกภาพไวสองภาพ: ภาพหนึ่งเปนภาพ NEF (RAW) และอีกภาพหนึ่งเปนภาพ 
JPEG คุณภาพปกติ

NEF (RAW) + 
JPEG Basic

กลองบันทึกภาพไวสองภาพ: ภาพหนึ่งเปนภาพ NEF (RAW) และอีกภาพหนึ่งเปนภาพ 
JPEG คุณภาพพื้นฐาน

NEF (RAW) NEF
ขอมูลดิบจากเซ็นเซอรรับภาพถูกบนัทึกลงในการดหนวยความจําโดยตรง สามารถปรับ
การตั้งคาตางๆ เชน ไวตบาลานซและคอนทราสตไดหลังจากถายภาพ

JPEG Fine
JPEG

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1 : 4 (คุณภาพสูง)
JPEG Normal บนัทึกภาพ JPEG ที อัตราการบบีอัดภาพประมาณ 1 : 8 (คุณภาพปกต)ิ
JPEG Basic บันทึกภาพ JPEG ท่ีอัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1 : 16 (คุณภาพพืน้ฐาน)

ปุม P การแสดงผลขอมูล
การถายภาพ
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A ภาพ NEF (RAW)
โปรดทราบวาตัวเลือกท่ีเลือกสําหรับขนาดภาพจะไมมีผลตอขนาดของภาพ NEF (RAW) การถายครอมไวตบาลานซ 
(0 108), High Dynamic Range (HDR, 0 96) และวันท่ีพิมพ (0 190) จะไมสามารถใชไดท่ีการตั้งคา
คุณภาพภาพของ NEF (RAW) หรือ NEF (RAW)+JPEG

ทานสามารถดูภาพ NEF (RAW) บนกลองหรือใชซอฟตแวร เชน Capture NX 2 (มีแยกจําหนายตางหาก; 0 236) 
หรือ ViewNX 2 (ท่ีใหมา) ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF 
(RAW) ในเมนูรีทัช (0 213)

A NEF (RAW) + JPEG
เม่ือทานดูภาพที่ถายไวเปน NEF (RAW) + JPEG บนกลอง กลองจะแสดงเฉพาะภาพ JPEG เทาน้ัน เม่ือทานลบภาพ
ท่ีถายจากการปรับต้ังคาเหลาน้ี จะเปนการลบทิ้งท้ังภาพ NEF และ JPEG ดวย
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ขนาดภาพ
เลือกขนาดสําหรับภาพ JPEG:

1 แสดงตัวเลือกขนาดภาพ
กดปุม P จากนั้นไฮไลทขนาดของภาพปจจุบันในจอ
แสดงผลขอมูลการถายภาพแลวกด J

2 เลือกขนาดภาพ
ไฮไลทตัวเลอืก แลวกด J

ขนาดภาพ ขนาด (พิกเซล) ขนาดท่ีพิมพ (ซม.) *

#  ใหญ 6000 × 4000 50.8 × 33.9
$  กลาง 4496 × 3000 38.1 × 25.4
%  เล็ก 2992 × 2000 25.3 × 16.9
* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพท่ี 300 dpi ขนาดที่พิมพในหนวยนิ้วจะเทากับขนาดของภาพในหนวยพกิเซลหารดวย
ความละเอียดที่ใชในเครื่องพิมพในหนวยจุดตอน้ิว (dpi; 1 น้ิว=ประมาณ 2.54 ซม.)

ปุม P การแสดงผลขอมูล
การถายภาพ
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การใชแฟลชในตัวกลอง
กลองสนับสนุนโหมดแฟลชตางๆ สําหรับการถายภาพที่มีแสงนอยหรือภาพวัตถุยอนแสง

โหมดแฟลชยกขึ้นเองอัตโนมัติ
ในโหมด i, k, p, n, o, s, w, g และ ' แฟลชในตัวกลองจะยกขึ้นและยงิแฟลชโดยอัตโนมัติ
เมือ่ตองใชงาน

1 เลือกโหมดแฟลช

2 ถายภาพ
แฟลชจะเปดขึ้นหากจําเปนเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
และแฟลชจะทํางานเมื่อถายภาพ ถาแฟลชไมเปดขึ้น
โดยอัตโนมติัหามดึงแฟลชขึ้นเองดวยมือ การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนี้อาจทําใหแฟลชชํารุดเสียหายได

กดปุม M (Y) คางไว 
หมุนแปนหมนุเลอืกคําสั่งจนกวา
โหมดแฟลชที่ตองการปรากฏ
ในจอขอมูลการถายภาพ

+

ปุม M (Y) แปนหมุน
เลือกคําสั่ง

การแสดงผลขอมูล
การถายภาพ
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❚❚ โหมดแฟลช
มีโหมดแฟลชใหเลือกดังนี้
• No (แฟลชอัตโนมัติ): เมื่อแสงไมเพียงพอหรือวัตถุยอนแสง แฟลชจะเปดขึ้นโดยอตัโนมัติ
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่งและทํางานตามความเหมาะสม ไมสามารถใชไดในโหมด o

• Njo (อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง): ใชสําหรับถายภาพบุคคล แฟลชจะยกขึ้นและยิงแฟลช
ตามความจําเปน แตกอนจะยิงแฟลช ไฟชวยลดตาแดงจะสวางเพื่อชวยลด “ตาแดง” ไมสามารถใชไดใน
โหมด o

• j (ปด): แฟลชไมทํางาน
• Njr (แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเตอรตํ่าอัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง): เหมือนกับอัตโนมัติ
พรอมระบบลดตาแดง ยกเวนการใชความไวชัตเตอรตํ่าเพือ่จับภาพแสงพื้นหลัง ใชสําหรับภาพบุคคลที่ถาย
เวลากลางคืนหรือที่มแีสงนอย สามารถใชไดในโหมด o

• Nr (แฟลชสัมพนัธกับความไวชัตเตอรตํ่าอัตโนมติั): ใชความไวชัตเตอรตํ่าเพือ่จับภาพแสงพื้นหลัง
ในภาพที่ถายเวลากลางคืนหรือที่มีแสงนอย สามารถใชไดในโหมด o

A การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
สามารถเลือกโหมดแฟลชในจอขอมูลการถายภาพอีกดวย
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โหมดแฟลชยกขึ้นแบบแมนวล
ในโหมด P, S, A, M และ 0 จะตองยกแฟลชขึ้นดวยตนเอง จะไมยิงแฟลชเองหากไมยกแฟลชขึ้น

1 ยกแฟลชขึ้น
กดปุม M (Y) เพือ่ยกแฟลช

2 เลือกโหมดแฟลช (เฉพาะโหมด P, S, A และ M)

3 ถายภาพ
แฟลชจะทํางานทันททีี่ถายภาพ

กดปุม M (Y) คางไว 
หมุนแปนหมนุเลอืกคําสั่งจนกวา
โหมดแฟลชที่ตองการปรากฏ
ในจอขอมูลการถายภาพ

+

ปุม M (Y) แปนหมุน
เลือกคําสั่ง

การแสดงผลขอมูล
การถายภาพ

ปุม M (Y)
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❚❚ โหมดแฟลช
มีโหมดแฟลชใหเลือกดังนี้
• N (แฟลชลบเงา): แฟลชจะยิงเมือ่ถายภาพทุกครั้ง
• Nj (ลดตาแดง): ใชสําหรับถายภาพบุคคล กลองจะยิงแฟลชทุกภาพที่ถาย แตกอนจะยิงแฟลช 
ไฟชวยลดตาแดงจะสวางเพื่อชวยลด “ตาแดง” ไมสามารถใชไดในโหมด 0

• Njp (ระบบลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพนัธกับความไวชัตเตอรตํ่า): เหมอืนกับ “ระบบลด
ตาแดง” กอนหนา ยกเวนความไวชัตเตอรตํ่าอตัโนมัติเพือ่จับภาพแสงพื้นหลังในเวลากลางคืนหรือทีม่ี
แสงนอย ใชเมื่อคุณตองการใสแสงพืน้หลังในการถายภาพบุคคล ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0

• Np (แฟลชสัมพนัธที่ความไวชัตเตอรตํ่า): เหมือนกับ “แฟลชลบเงา” กอนหนา ยกเวน
ความไวชัตเตอรตํ่าอัตโนมัติเพื่อจับภาพแสงพืน้หลังในเวลากลางคืนหรือที่มีแสงนอย ใชเมือ่คุณตองการ
จับภาพทัง้วัตถุและพื้นหลัง ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0

• Nt (แฟลชสัมพนัธมานชัตเตอรชุดที่สองที่ความไวชัตเตอรตํ่า): เหมอืนกับ “แฟลชสัมพันธมาน
ชัตเตอรชุดที่สอง” ดานลาง ยกเวนความไวชัตเตอรตํ่าอัตโนมติัเพื่อจับภาพแสงพื้นหลังในเวลากลางคืน
หรือที่มแีสงนอย ใชเมื่อคุณตองการจับภาพทั้งวัตถุและพื้นหลัง ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0

• Nq (แฟลชสัมพนัธมานชัตเตอรชุดทีส่อง): แฟลชยิงแสงวาบกอนชัตเตอรปด โดยสรางลําแสงขึ้น
เบ้ืองหลังแหลงกําเนิดแสงที่กําลังเคลื่อนที่ดังภาพประกอบดานลางทางขวา ไมสามารถใชไดในโหมด P, A, 
และ 0

แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง
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A การลดระดับแฟลชในตัวกลองลง
เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ จนกระทั่งกานล็อค
คลิกเขาท่ี

A แฟลชในตัวกลอง
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับเลนสท่ีใชกับแฟลชในตัวกลองได ใหดูหนา 230 ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกันเงา แฟลชมีระยะ
ตํ่าสุดท่ี 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงถายภาพระยะใกลของเลนสซูมดวยฟงกชั่นถายภาพระยะใกล

ชัตเตอรจะไมทํางานชั่วขณะเพื่อปองกันแฟลชหลังจากที่ใชถายภาพติดตอกันหลายภาพ แฟลชสามารถใชงานได
อีกครั้งหลังจากหยุดใชงานกลองชั่วครูหน่ึง

A ความไวชัตเตอรท่ีเลือกไดพรอมแฟลชในตัวกลอง
เม่ือใชแฟลชในตัวกลอง ความไวชัตเตอรจะถูกจํากัดในชวงตอไปน้ี:

โหมด ความไวชัตเตอร โหมด ความไวชัตเตอร

i, k, p, n, s, w, 0, 
g, ', P, A

1/200–1/60 วินาที
S 1/200–30 วินาที

M
1/200–30 วินาที, 

การเปดชัตเตอรคาง, เวลาo 1/200–1 วินาที
สามารถใชความไวชัตเตอรตํ่าไดถึง 1/30 วินาที ในโหมด k เม่ือเปดลดภาพสั่นไหว สามารถใช
ความไวชัตเตอรตํ่าไดถึง 30 วินาที ในโหมด P และ A เม่ือเลือกแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรตํ่า มานชัตเตอร
ชุดท่ีสอง + แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรตํ่า หรือ แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรตํ่า + การลดตาแดง (0 65)

A รูรับแสง ความไวแสงและชวงแฟลช 
ชวงแฟลชอาจแตกตางกันขึน้อยูกับความไวแสง (ความเทียบเทา ISO) และรูรับแสง

รูรับแสงท่ีเทียบเทา ISO ของ ระยะโดยประมาณ

100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 เมตร

1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 1.0–8.5

2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 0.7–6.0

2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 0.6–4.2

4 5.6 8 11 16 22 32 — 0.6–3.0

5.6 8 11 16 22 32 — — 0.6–2.1

8 11 16 22 32 — — — 0.6–1.5

11 16 22 32 — — — — 0.6–1.1

16 22 32 — — — — — 0.6–0.7



67การถายภาพแบบตางๆ

คาความไวแสง (ISO)
สามารถปรับคาความไวแสงของกลองใหสวางไดตามปริมาณแสงสวางที่มี คาความไวแสง (ISO) ที่สูง
จะตองการแสงในการถายภาพนอย ทําใหสามารถใชความไวชัตเตอรที่สูงหรือรูรับแสงที่แคบได อยางไรก็ตาม 
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) มักจะเกิดขึ้นเมื่อใชการตั้งคาระหวาง 
Hi 0.3 (เทียบเทา ISO 16000) และ Hi 1 (เทียบเทา ISO 25600) การเลือก อัตโนมัติ จะทําใหกลองตั้งคา
ความไวแสง (ISO) ตามสภาพแสงโดยอัตโนมัติ การใชอัตโนมัติในโหมด P, S, A และ M ใหเลือก 
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัต ิสําหรับรายการ ตัง้คาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพ (0 180)

1 แสดงตัวเลือกคาความไวแสง (ISO)
กดปุม P จากนั้นไฮไลทคาความไวแสง (ISO) 
ปจจุบันในจอแสดงผลขอมลูการถายภาพแลวกด J

2 เลือกคาความไวแสง (ISO)
ไฮไลทตัวเลอืก แลวกด J

โหมด คาความไวแสง (ISO)
i, j, % อัตโนมัติ
P, S, A, M 100–12800 ปรับไดครั้งละ 1/3 EV; Hi 0.3, Hi 0.7, Hi 1

โหมดถายภาพอื่นๆ อัตโนมัติ; 100–12800 ปรับไดครั้งละ 1/3 EV; Hi 0.3, Hi 0.7, Hi 1

ปุม P การแสดงผลขอมูล
การถายภาพ
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การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
กลองถูกตั้งใหถายภาพโดยอตัโนมัติในชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนา

1 เลือก การถายแบบเวนชวงเวลา
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท การถายแบบ
เวนชวงเวลา ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

2 เลือกเวลาเริ่มตน
เลือกจากเวลาการเริ่มตนตอไปนี้
• ในการถายภาพทนัท ีใหไฮไลท ทันที แลวกด 2 
การถายภาพจะเริ่มขึ้นประมาณสามวินาทีหลังจากตั้ง
คาเสร็จสิ้น ไปตอยังขั้นตอนที่ 3

• ในการเลือกเวลาเริม่ตน ใหไฮไลท เวลาเริ่ม แลวกด 
2 เพื่อแสดงตัวเลือกเวลาเริ่มตนดังภาพดานขวา กด 
4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทช่ัวโมงหรือนาที แลวกด 1 หรือ 
3 เพื่อเปลี่ยน กด 2 เพื่อดําเนินการตอ

3 เลือกชวงเวลาหาง
กด 4 หรือ 2 เพือ่ไฮไลทช่ัวโมง นาทีหรือวินาที แลวกด 
1 หรือ 3 เพือ่เลือกชวงเวลาทีน่านกวาความไวชัตเตอร
ตํ่าสุด กด 2 เพือ่ดําเนินการตอ

D กอนถายภาพ
กอนเริ่มการถายภาพแบบเวนชวงเวลา ใหลองถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบันและดูภาพที่ไดบนหนาจอ ตรวจดูวาได
ต้ังคานาฬกิาในกลองถูกตองแลว เพือ่ท่ีกลองจะเริ่มถายภาพตามเวลาที่ตองการ (0 201)

แนะนําใหใชขาตั้งกลอง ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองกอนถายภาพ เพือ่ใหม่ันใจวาการถายภาพจะไมถูกขัดจังหวะ 
ควรแนใจวาแบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็ม

ปุม G
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4 เลือกจํานวนชวงเวลา
กด 4 หรือ 2 เพือ่ไฮไลทจํานวนชวงเวลาหาง
(เชน จํานวนครั้งทีก่ลองถายภาพ) กด 1 หรือ 3 
เพือ่เปล่ียน กด 2 เพือ่ดําเนินการตอ

5 เร่ิมถายภาพ
ไฮไลท เปด และกด J (หากตองการกลับสูเมนูถายภาพ
โดยไมตองใชชวงหางเวลา ใหไฮไลท ปด และกด J) 
กลองจะถายภาพชุดแรก ณ ชวงเวลาทีก่ําหนด หรือ
เมื่อเวลาผานไป 3 วินาทีหากเลือก ทันที สําหรับ 
เลือกเวลาเริ่ม ในขั้นตอนที่ 2 การถายภาพจะดําเนินตอไปตามชวงเวลาหางที่เลือกไวจนกระทั่ง
กลองถายภาพทั้งหมด ในขณะที่กําลังถายภาพ ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะกะพริบ
เปนระยะ โปรดทราบวาเนือ่งจากความไวชัตเตอรและเวลาที่ใชบันทึกภาพลงในการดหนวยความจํา
อาจแตกตางกันในแตละภาพ จึงอาจมบีางชวงเวลาที่ถูกขามไปหากกลองยังคงประมวลผลการบันทึก
ของชวงเวลากอนหนา ถาไมสามารถถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบัน (เชน ถาเลือกความไวชัตเตอรของ 
“การเปดชัตเตอรคาง” หรือ “เวลา” ไวในโหมดถายภาพ M ในขณะนัน้หรือเวลาเริ่มตนนอยกวาหนึง่นาท)ี 
การแจงเตือนจะปรากฏบนจอภาพ

A ปดชองมองภาพ
เพื่อปองกันไมใหแสงเขาทางชองมองภาพ ใหถอดขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพ
ท่ีใหมา (0 50)

A การต้ังคาอืน่ๆ
การตั้งคาตางๆ จะไมสามารถปรับต้ังไดขณะถายภาพแบบเวนชวงเวลา ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม 
กลองจะถายภาพทีละภาพตามชวงเวลา ในโหมด J เสียงลั่นชัตเตอรจะเบาลง ฟงกชั่นการถายครอม (0 108) 
การถายภาพซอน (0 98) และ High Dynamic Range (HDR; 0 96) ไมสามารถใชการได

A การขัดจังหวะการถายภาพแบบเวนชวงเวลา
หากตองการหยุดกลางคันขณะถายภาพแบบเวนชวงเวลา ใหปดการทํางานของกลองหรือหมุนแปนหมุนเลือกโหมด
ไปท่ีการตั้งคาอื่น การเปลี่ยนหนาจอเปนตําแหนงจัดเก็บขอมูลไมใชการหยุดการถายแบบเวนชวงเวลา
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การถายภาพดวยรีโมตคอนโทรล

การใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอุปกรณเสรมิ
สามารถใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซ่ึงเปนอปุกรณเสริม (0 237) เพื่อชวยลดการสั่นของกลองหรือสําหรับ
การถายภาพตัวเอง กอนดําเนินการ ใหติดต้ังกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางบนพื้นที่มัน่คงและไดระดับ

1 กดปุม s (E/#)

2 เลือกโหมดรีโมตคอนโทรล
ไฮไลท " (รโีมตหนวงเวลา (ML-L3)) หรือ
# (รีโมตตอบสนองเรว็ (ML-L3)) แลวกด J

3 จัดองคประกอบภาพ
ตรวจสอบโฟกัสโดยกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่

4 ถายภาพ
จากระยะหาง 5 เมตร หรือใกลกวานั้น ใหเล็งตัวสง
สัญญาณบน ML-L3 ไปทีตั่วรับสัญญาณอินฟราเรด
ตัวใดตัวหนึ่งบนกลอง (0 1, 2) แลวกดปุมกดชัตเตอรบน 
ML-L3 ในโหมดรีโมตหนวงเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย
จะติดสวางเปนเวลาสองวินาทีกอนลั่นชัตเตอร 
ในโหมดรีโมตตอบสนองเร็ว ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย
จะกะพริบหลังจากลั่นชัตเตอรแลว

โปรดทราบวาตัวต้ังเวลาถายอาจไมเร่ิมทํางานหรือถายภาพไมไดหากกลองจับโฟกัสภาพไมไดหรือ
ในสถานการณอืน่ๆ ทีไ่มสามารถลั่นชัตเตอรได

ปุม s (E/#)
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A กอนการใชรีโมตคอนโทรล ML-L3
กอนการใชงานรีโมตคอนโทรล ML-L3 เปนครั้งแรก ใหถอดแผนฉนวนพลาสติกใสกั้นแบตเตอรี่ออก

A ปดชองมองภาพ
เพื่อปองกันไมใหแสงเขาทางชองมองภาพ ใหถอดขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพ
ท่ีใหมา (0 50)

A ปุมกดชัตเตอรกลอง/อุปกรณรีโมตคอนโทรลอืน่ๆ
หากเลือกโหมดรีโมตคอนโทรล ML-L3 แลวกดชัตเตอรโดยอุปกรณอ่ืนท่ีไมใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 (ตัวอยางเชน 
ปุมกดชัตเตอรกลอง หรือปุมชัตเตอรบนสายลั่นชัตเตอรซึ่งเปนอุปกรณเสริม หรือรีโมตคอนโทรลไรสาย) กลองจะ
ทํางานในโหมดกดชัตเตอรถายทีละภาพ

A การออกจากโหมดรีโมตคอนโทรล
กลองจะยกเลิกโหมดรีโมตคอนโทรลอยางอัตโนมัติ ถาไมมีการถายภาพกอนเวลาที่เลือกไวสําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c4 (ระยะเวลารอคําส่ังจากรีโมต (ML-L3), 0 187) โหมดรีโมตคอนโทรลจะถูกยกเลิกเชนกัน 
ถาปดการทํางานของกลอง ทําการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 72) หรือรีเซ็ตตัวเลือกการถายภาพ โดยใช 
รีเซ็ตเมนูถายภาพ

A การใชแฟลชในตัวกลอง
กอนท่ีจะถายรูปดวยแฟลชในโหมดแฟลชยกขึน้แบบแมนวล (0 64) ใหกดปุม M (Y) เพือ่ยกแฟลช แลวรอให
สัญลักษณ M แสดงขึ้นในชองมองภาพ (0 23) การถายภาพจะหยุดชะงักหากแฟลชยกขึ้นหลังจากที่กดปุมกด
ชัตเตอรบน ML-L3 แลว หากจําเปนตองใชแฟลช กลองจะตอบสนองกับปุมกดชตัเตอรบน ML-L3 เทาน้ันหลังจาก
แฟลชชารจไฟแลว ในโหมดยกแฟลชขึ้นเอง กลองจะเริ่มชารจแฟลชเมื่อเลือกโหมดรีโมตคอนโทรล เม่ือชารจแฟลช
เรียบรอยแลว กลองจะยกขึน้และยิงแฟลชโดยอัตโนมัติเม่ือจําเปน

A รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย
สามารถใชรีโมตคอนโทรลรวมกับรีโมตคอนโทรลไรสายตางๆ ไดแก WR-R10, WR-T10 และ WR-1 (0 237) 
เม่ือปุมกดชัตเตอรบนรีโมตคอนโทรลไรสายทํางานฟงกชั่นเดียวกันกับปุมกดชัตเตอรของกลอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดดูคูมือท่ีใหมาพรอมกับรีโมตคอนโทรล
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การเรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน
สามารถเรียกคืนคาต้ังจากโรงงานจากการตั้งคากลองที่ระบุไวดานลาง
และที่หนา 73 ไดโดยการกดปุม G และ P คางไวพรอมกันเปนเวลา
สองวินาที (ปุมเหลานี้มีเครื่องหมายจุดสีเขียวกํากบั) จอแสดงผลขอมลู
การถายภาพจะปดลงช่ัวครูในขณะที่การตั้งคาถูกรีเซ็ต

❚❚ สามารถเขาถึงการต้ังคาไดจากหนาจอแสดงผลขอมูลการถายภาพ

* เฉพาะ Picture Control คาปจจุบัน

ปุม G ปุม P

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

คุณภาพของภาพ JPEG Normal 59
ขนาดภาพ ใหญ 61
ถายครอมอัตโนมัติ
P, S, A, M ปด 108

HDR (High Dynamic Range)
P, S, A, M ปด 96

Active D-Lighting
P, S, A, M อัตโนมัติ 94

ไวตบาลานซ
P, S, A, M อัตโนมัติ 101

คาความไวแสง (ISO)
P, S, A, M 100

67
k, l, p, m, n, o, r, 
s, t, u, v, w, x, y, 
z, 0, g, ', (, 3, 1, 
2, 3, ) 

อัตโนมัติ

การตั้งคา Picture Control
P, S, A, M ไมเปลี่ยนแปลง * 111

โหมดโฟกัส
ชองมองภาพ
โหมดถายภาพอื่นๆ ท่ีไมใช % AF-A 51
ไลฟวิว/ภาพยนตร AF-S 119

โหมดพื้นท่ี AF
ชองมองภาพ
n, x, 0, 1, 2, 3 AF จุดเดียว

53
m, w

AF แบบปรับ
พื้นท่ีโฟกัส
(39 จดุ)

i, j, k, l, p, o, r, 
s, t, u, v, y, z, g, 
', 3, ), P, S, A, M

AF แบบเลือก
พื้นท่ีโฟกัส
อัตโนมัติ

ไลฟวิว/ภาพยนตร
k, l, p, o, s, t, u, 
v, x, y, z AF ใบหนา

120m, r, w, %, g, ', 3, 
1, 2, 3, ), P, S, A, M AF พื้นท่ีกวาง

n, 0 AF พืน้ท่ีปกติ
ระบบวัดแสง

P, S, A, M วัดแสงเฉลี่ย
ท้ังภาพ 90

โหมดแฟลช
i, k, p, n, w, g, ' อัตโนมัติ

63, 
65

o
แฟลชสัมพันธท่ี
ความไวชัตเตอร
ตํ่าอัตโนมัติ

s
อัตโนมัติ+
ลดตาแดง

P,  S,  A, M แฟลชลบเงา
ชดเชยแสงแฟลช
P, S, A, M ปด 93

ชดเชยแสง
%, P, S, A, M ปด 92

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0
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❚❚ การต้ังคาอื่นๆ
ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

โหมดลั่นชัตเตอร
m, w ถายตอเน่ืองเร็ว

45
โหมดถายภาพอื่นๆ ถายทีละภาพ

จุดโฟกัส กลาง 55
คางปุมล็อค AE/AF
โหมดถายภาพอื่นท่ีไมใช i 
และ j

ปด 194

โปรแกรมแบบยืดหยุน
P ปด 84

การถายภาพซอน
โหมดการถายภาพซอน
P, S, A, M ปด 98

โหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ
g

ความสดใส 0
41

เสนขอบ 0
'

ความสดใส 0
42

ขอบมืด 0
(

ทิศทางการหมุนภาพ ทิวทัศน
42

ความกวาง ปกติ
3

สี ปด
43

ชวงสี 3

ตวัเลือก คาเร่ิมตน 0
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ขอมลูบอกตําแหนง

การฝงขอมูลบอกตําแหนงในภาพถายและภาพยนตร
ชุดขอมูลบอกตําแหนงในตัวกลองสามารถบันทึกขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงปจจุบันของกลอง (ละติจูด ลองจิจูด 
ระดับความสูง) และเวลาปจจุบัน (UTC) ตามขอมูลที่ไดรับจากระบบนําทางดาวเทียมแลวฝงขอมูลไวใน
ภาพถายและภาพยนตรเมื่อถายดวยกลอง ฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหนงจะทํางานไดดีที่สุดในตําแหนงทีม่ี
ทองฟาปลอดโปรง

1 เลือก ขอมูลบอกตําแหนง
กดปุม G เพื่อแสดงเมนูกลอง จากนัน้ไฮไลท 
ขอมูลบอกตําแหนง ในเมนต้ัูงคา แลวกด 2

2 เลือก บันทึกขอมูลบอกตําแหนง
ไฮไลท บันทึกขอมูลบอกตําแหนง แลวกด 2

3 เลือก เปด
ไฮไลท เปด แลวกด J เพื่อเปดใชชุดขอมูลบอกตําแหนง
ในตัวกลอง กลองจะเร่ิมรับขอมูลบอกตําแหนง
จากดาวเทียมระบบนําทาง

A กอนเปดใชงานฟงกช่ันขอมูลบอกตําแหนง
กอนใชงานฟงกชั่นขอมูลบอกตําแหนง ใหอานคําเตือนในหนา viii ถึง xv เพื่อใหแนใจวาตั้งคานาฬกิาใหมีวันท่ีและ
เวลาที่ถูกตองแลวตามที่อธบิายไวในหนา 201 เพื่อปองกันกลองปดเครื่องโดยไมต้ังใจ ใหตรวจสอบใหแนใจวา
ชารจแบตเตอรี่ไวแลว

ปุม G
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4 ตรวจสอบความแรงของสัญญาณ
กดปุม R แลวตรวจสอบความแรงของสญัญาณ
ดาวเทียมในจอขอมลูการถายภาพ

5 ถายภาพ
ขอมูลบอกตําแหนงที่ไดรับผานทางระบบนําทางสัญญาณดาวเทยีมจะถูกบันทึกไวกับภาพถายหรือ
ภาพยนตรทีถ่ายแตละครั้ง และสามารถดูไดในการแสดงผลขอมูลภาพถาย (0 136) หรือแสดงบน
แผนที่โดยใชซอฟตแวร ViewNX 2 ที่จัดมาให (0 154)

6 ปดฟงกชั่นขอมูลบอกตําแหนง
การปดฟงกช่ันขอมลูบอกตําแหนงเมื่อไมจําเปนตอง
ใชงาน ใหเลือก ปด สําหรับ ขอมูลบอกตําแหนง > 
บันทึกขอมูลบอกตําแหนง ในเมนูต้ังคา

A สัญลักษณแสดงสัญญาณดาวเทียม
ความแรงของสัญญาณจะแสดงในจอแสดงผลขอมูลบอกตําแหนงดังน้ี
• # (เสถียร): กลองบนัทึกละติจูด ลองจิจูด และระดับความสูง
• $ (เสถียร): กลองบนัทึกเฉพาะละติจูด ลองจิจูด ไมบันทึกระดับความสูง
• % (กะพริบ): ไมบันทึกตําแหนง

ปุม R
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ติดตามล็อก
ชุดขอมูลบอกตําแหนงในตัวกลองสามารถบันทึกขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงปจจุบันของกลองได (ละติจูด 
ลองจิจูด ระดับความสูง) และเวลาปจจุบัน (UTC) ตามที่ไดรับจากระบบนําทางดาวเทยีม ขอมูลบอกตําแหนง
จะถูกบันทึกอัตโนมัติในชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนา และบันทึกไปยังไฟลติดตามล็อกที่จัดเก็บแยกตางหาก
จากภาพที่ถายดวยกลอง สามารถใชซอฟตแวร ViewNX 2 ทีจั่ดมาให (0 154) เพื่อดูการติดตามบนแผนที่

1 เลือก เปด สําหรับ บันทึกขอมูลบอกตําแหนง
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู แลวเลือก 
ขอมูลบอกตําแหนง > บันทึกขอมูลบอกตําแหนง 
ในเมนต้ัูงคา ไฮไลท เปด แลวกด J

2 เลือก สรางล็อก
ไฮไลท สรางลอ็ก แลวกด 2

3 เลือกชวงหางเวลาล็อกและความยาวล็อก
ไฮไลท ชวงหางเวลาลอ็ก (วิ) แลวกด 4 หรือ 2 
เพือ่เลือกจํานวนครั้งทีบั่นทึกขอมูลบอกตําแหนง 
(ชวงหางเวลาล็อก เปนวินาท)ี จากนั้นไฮไลท 
ความยาวล็อก (ชัว่โมง) แลวกด 4 หรือ 2 
เพือ่เลือกระยะเวลา (เปนช่ัวโมง) ที่บันทึกล็อก

4 เร่ิมบันทึกล็อก
ไฮไลท ลอ็กขอมูลบอกตําแหนง แลวกด 2 จากนัน้
ไฮไลท เริ่ม แลวกด J ขอมูลบอกตําแหนงจะถูกบันทึก
ตามชวงหางเวลาและความยาวเวลาตามทีเ่ลือกใน
ขั้นตอนที่ 3 เวลาทีเ่หลือจะแสดงในจอแสดงผล 
ขอมูลบอกตําแหนง โปรดทราบวาขอมลูบอกตําแหนง
จะยังคงบันทกึล็อกแมในขณะที่การตั้งเวลาสแตนดบาย
หมดอายุหรือปดกลองอยู ซ่ึงจะเพิ่มการใชงานแบตเตอรี่

ปุม G
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5 สิ้นสุดการบันทึกล็อก
การสิน้สุดล็อกและบันทึกไวในการดหนวยความจํากอนถึง
ความยาวล็อกทีเ่ลือกไว ใหเลือก ขอมูลบอกตําแหนง > 
สรางล็อก > ล็อกขอมูลบอกตําแหนง จากนัน้ไฮไลท 
สิ้นสดุ แลวกด J ไฟแสดงการเขาถึงการด
หนวยความจําจะสวางเมือ่กลองบันทึกล็อกไปยัง
การดหนวยความจํา หามถอดแบตเตอรี่หรือ
การดหนวยความจําในขณะที่ไฟแสดงการเขาถึงสวาง

A การหยุดล็อกช่ัวคราว
การหยุดล็อกชั่วคราว ใหเลือก หยุดช่ัวคราว ในจอแสดงผล สรางล็อก สามารถ
ดําเนินการบันทึกล็อกตอโดยเลือก เร่ิมใหม

A การล็อกขอมูลบอกตําแหนง
เม่ือการติดตามทํางาน กลองจะตรวจสอบสัญญาณดาวเทียมตอเน่ืองแมในขณะที่ปดอยู เพื่อหลีกเลี่ยง
การบันทึกล็อกหยุดกลางคัน ใหตรวจสอบวาชารจแบตเตอรี่เต็มแลวกอนเปดใชงานฟงกชั่นการติดตาม

A การแสดงผลติดตามล็อก
ในขณะที่การติดตามทํางาน สัญลักษณทางขวาจะปรากฏที่จอขอมูลการถายภาพ

A การดูวันท่ีล็อก
การเลือก รายการล็อก สําหรับ ขอมูลบอกตําแหนง จะแสดงรายการวันท่ีบันทึกล็อก 
ในกรณีของวันท่ีท่ีมีล็อกจํานวนมาก แตละล็อกจะถูกกําหนดตามหมายเลข
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การลบล็อก
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อลบล็อกทั้งหมดหรือล็อกทีเ่ลือก

1 เลือก รายการล็อก
เลือก ขอมูลบอกตําแหนง ในเมนูการตั้งคา 
จากนั้นไฮไลท รายการล็อก แลวกด J

2 กด O
หนาจอที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น

3 เลือกล็อก
การลบล็อกที่เลือก ใหไฮไลทรายการในรายชื่อรายการ 
แลวกด 2 เพือ่เลอืกหรือยกเลือกการเลือก จากนั้นใหกด 
J เพื่อดําเนินการ

การลบล็อกทั้งหมด ใหกด X แลวกด J

4 เลือก ใช
ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช แลวกด 
J เพื่อลบล็อก

A การคดัลอกล็อกไปท่ีคอมพิวเตอร
ล็อกจะจัดเก็บไวในโฟลเดอร “NIKON” > “GNSS” ภายในการดหนวยความจํา และมีชื่อท่ีมี “N” ตามดวยวันท่ีล็อก 
(ปปดดวว) โดยกลองจัดลําดับอักขระเดี่ยวจาก 0 ถึง Z จากนอยไปหามาก และมีนามสกุล “.log” (ดังน้ันล็อกแรก
ท่ีบันทึกในวันท่ี 1 ตุลาคม 2013 จะมีชื่อวา “N1310010.log”) สามารถคัดลอกล็อกไปยังคอมพวิเตอรโดยสอด
การดหนวยความจําลงในตัวอานการด หรอืชองเสียบการด แลวถายโอนไฟลโดยใชโปรแกรม Nikon Transfer 2 
ล็อกจะอยูในรูปแบบ NMEA แตอาจแสดงผลไมถูกตองในแอพพลิเคชั่นหรืออุปกรณบางชนิด

ปุม O

ปุม X
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ตัวเลือก GPS
ใชรายการ ขอมูลบอกตําแหนง > ตวัเลือก GPS ในเมนต้ัูงคา เพือ่ปรับการตั้งคาสําหรับชุดขอมลูบอก
ตําแหนงในตัวกลอง

❚❚ ต้ังเวลาสแตนดบาย
ใหเลือกวาควรใชที่ต้ังเวลาสแตนดบายพรอมกับฟงกช่ันขอมลูบอกตําแหนงหรือไม

❚❚ ต้ังนาฬิกาตามดาวเทียม
เลือก ใช เพื่อต้ังนาฬิกาของกลองตามเวลาที่ไดรับจากระบบนําทางดาวเทียม

ตวัเลือก คําอธิบาย

เปดใช

ท่ีต้ังเวลาสแตนดบายจะเปดใชงาน และกลองจะเขาสูโหมดเตรียมพรอม หากไมมีการใชงานตามเวลาที่
เลือกไวในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัติ; 0 186) > ตั้งเวลาสแตนดบาย 
(เพื่อใหกลองดึงขอมูลบอกตําแหนง สามารถหนวงเวลาไดนานสูงสุดหนึ่งนาทีหลังจากระบบตั้งเวลาส
แตนดบายทํางานหรือเม่ือเปดกลอง) ซึ่งจะประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ โปรดทราบวากลองจะยังคง
ทํางานตามชวงเวลาที่กําหนดไวหลังจากตัวตั้งเวลาหมดอายุเพือ่ดึงขอมูลบอกตําแหนง

ไมใช ปดใชงานตั้งเวลาสแตนดบาย เพื่อใหม่ันใจวาไมมีการรบกวนการบันทึกขอมูลบอกตําแหนง
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❚❚ ปรับปรุงไฟล A-GPS
การใชไฟล GPS สนบัสนนุ (A-GPS หรือ aGPS) ชวยลดเวลาที่จําเปนสําหรับชุดขอมูลบอกตําแหนง
ในตัวกลองเพือ่กําหนดตําแหนงปจจุบัน ไฟล GPS สนบัสนุนสามารถอปัเดตตามที่อธบิายดานลาง

1 ดาวนโหลดไฟล GPS สนับสนุนลาสุด
ดาวนโหลดไฟล GPS สนบัสนนุปจจุบันจาก URL ตอไปนี้:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/

2 คัดลอกไฟลไปยังโฟลเดอร “NIKON” ในการดหนวยความจํา
สอดการดหนวยความจําลงในตัวอานการด หรือชองเสียบการด แลวคัดลอกไฟลไปยังโฟลเดอร 
“NIKON” ในไดเรคทอรี่ของการดหนวยความจํา (หากไมมีโฟลเดอรอยู ใหสรางโฟลเดอรใหม แลวต้ังช่ือ
โฟลเดอรวา “NIKON”)

3 ใสการดหนวยความจําลงในกลอง

4 เปดกลอง

5 อัปเดตไฟล
ในเมนกูารตั้งคากลอง ใหไปที่ ขอมูลบอกตําแหนง > ตัวเลือก GPS จากนั้น ไฮไลท ปรบัปรุงขอมูล 
A-GPS แลวกด 2 ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อปรับปรุงขอมลู GPS สนับสนุน การปรับปรุงจะใชเวลา
ประมาณ 2 นาที

D วันท่ีหมดอายุ
ไฟล GPS สนับสนุนจะยังสามารถใชงานไดเปนเวลาประมาณสองสัปดาหหลังจาก
ดาวนโหลด และไมสามารถใชไดหลังจากวันท่ีหมดอายุ (ขอความผิดพลาดจะปรากฏ
หากคุณพยายามใชไฟลท่ีหมดอายุแลว) วันท่ีหมดอายุสําหรับไฟล GPS สนับสนุน
ปจจุบันสามารถดูไดในจอแสดงผล ปรับปรุงขอมูล A-GPS ของกลอง อัปเดตไฟล GPS 
สนับสนุนกอนใชฟงกชั่นขอมูลบอกตําแหนง ไฟลท่ีหมดอายุแลวจะไมสามารถใช
เพื่อสนับสนุนการรับขอมูลบอกตําแหนง
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D ขอมูลบอกตําแหนง
สภาพทางภมิูศาสตรทองถิ่นและอากาศอาจเปนอุปสรรคหรือหนวงการรับขอมูลบอกตําแหนง กลองอาจไมสามารถ
รับขอมูลบอกตําแหนงในอาคาร ชั้นใตดิน หรือในภาชนะโลหะ หรือบริเวณท่ีใกลกับสะพาน หรือส่ิงกอสรางขนาดใหญ 
ตนไม สายสงไฟฟา หรือ วัตถุอ่ืนๆ ท่ีอาจกีดกั้นหรือสะทอนสัญญาณดาวเทียม โปรดใสใจในตําแหนงท่ียืนและ
ส่ิงแวดลอมเม่ือมองหาตําแหนงท่ีมีสัญญาณดี ตําแหนงของระบบนําทางดาวเทียมจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จะทําให
กีดกั้นหรือลาชาในการรับขอมูลบอกตําแหนงท่ีบางชั่วโมงของวัน การใชงานโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณอ่ืนๆ 
ท่ีโอนถายคลื่นความถี่ใกลกับระบบนําทางดาวเทียมเหลาน้ี อาจรบกวนการรับขอมูลบอกตําแหนงได

โปรดทราบวาในบางกรณี กลองอาจใชเวลาเพื่อรับสัญญาณ ตัวอยางเชน ทันทีหลังจากที่ใสแบตเตอรี่แลว หรือ
เม่ือเปดใชงานฟงกชั่นขอมูลบอกตําแหนงท่ีบันทึก หรือหลังจากไมไดใชงานมาเปนเวลานาน ขอมูลบอกตําแหนง
ของภาพยนตรสําหรับการเริ่มตนบันทึก จะไมมีขอมูลเพิ่มเขาไปในการติดตามล็อกเม่ือกลองปดการรับขอมูลบอก
ตําแหนง นอกจากนี้ การติดตามล็อกจะไมถูกบันทึกหากไมไดต้ังนาฬิกา ไมไดใสการดหนวยความจํา หรือดําเนินการ
ดังตอไปน้ีขณะท่ีเปดใชงานฟงกชัน่ขอมูลบอกตําแหนง: แบตเตอรี่ตํ่าหรือถอดแบตเตอรี่ออก เลือก ปด สําหรับ 
ขอมูลบอกตําแหนง > บันทึกขอมูลบอกตําแหนง ในเมนูต้ังคา หรือเชื่อมตอชุดขอมูลบอกตําแหนงท่ีเปน
อุปกรณเสริม โปรดทราบวาการปดกลองไมไดปดการทํางานฟงกชั่นขอมูลบอกตําแหนง

ขึ้นอยูกับความถูกตองของขอมูลท่ีไดรับจากระบบดาวเทียม และผลกระทบของภูมิประเทศทองถิ่นท่ีรับสัญญาณ
ดาวเทียม ขอมูลบอกตําแหนงท่ีบนัทึกดวยภาพอาจแตกตางจากตําแหนงจริงถึงหลายรอยเมตร

A การเช่ือมตอชุดขอมูลบอกตําแหนงท่ีเปนอุปกรณเสริม
ชุดขอมูลบอกตําแหนง Nikon ท่ีเปนอุปกรณเสริมสามารถเชื่อมตอกับชองตออุปกรณเสริมของกลอง โดยใชสายที่
ใหมาพรอมกับอุปกรณ (0 237) ใหแนใจวาปดการทํางานกลองกอนแลวจึงเชื่อมตออุปกรณ เม่ือตอชุดขอมูล
บอกตําแหนงท่ีเปนอุปกรณเสริม ชุดขอมูลบอกตําแหนงในตัวกลองจะปดใชงาน และกลองจะรับขอมูลบอกตําแหนง
จากอุปกรณเสริมเทาน้ัน แตยังคงสามารถใชตัวเลือก ขอมูลบอกตําแหนง > ตัวเลือก GPS > ตั้งเวลาสแตนดบาย 
และ ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม ในเมนูต้ังคาได (0 79) ไมสามารถสรางการติดตามล็อกขณะเชื่อมตอชดุขอมูล
บอกตําแหนงท่ีเปนอุปกรณเสริม

ดูขอมูลเพิ่มเติมในคูมือท่ีใหมาพรอมกับชุดขอมูลบอกตําแหนง
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โหมด P, S, A และ M

โหมด P, S, A และ M ใหทานควบคุมความไวชัตเตอรและรูรับแสงไดในระดับตางๆ:

ความไวชตัเตอรและรูรับแสง

โหมด คําอธิบาย 

P โปรแกรมอัตโนมัติ (0 84)
แนะนําใหใชสําหรับการภาพถายทั่วไปและในกรณีท่ีมีเวลานอยในการปรับต้ังคา
กลอง กลองตั้งคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงเพื่อใหไดคาแสงที่ดีท่ีสุด

S
อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง 
(0 85)

ใชเพื่อหยุดหรือเบลอการเคลื่อนไหว ผูใชเลือกความไวชัตเตอร กลองจะเลือก
รูรับแสงเพือ่ใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด

A
อัตโนมัติปรับรูรับแสงเอง 
(0 86)

ใชเพื่อทําใหพื้นหลังเบลอหรือใหท้ังพื้นหนาและพื้นหลังอยูในระยะโฟกัส ผูใชเลือก
รูรับแสง กลองจะเลือกความไวชัตเตอรเพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด

M ปรับเอง (0 87)
ผูใชควบคุมท้ังความไวชัตเตอรและรูรับแสง ต้ังความไวชัตเตอรเปน “Bulb” หรือ 
“Time” สําหรับการเปดรับแสงเปนเวลานาน
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A ความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ความไวชัตเตอรและคารูรับแสงจะปรากฏบนชองมองภาพและจอขอมูลการถายภาพ

ความไวชัตเตอร

รูรับแสง

ความไวชัตเตอรสูง (ตัวอยางในที่น้ี 1/1600 วินาที) 
จะหยุดการเคลื่อนไหว

ความไวชัตเตอรตํ่า (ในท่ีน้ี 1 วินาที) 
จะเบลอการเคลื่อนไหว

รูรับแสงกวาง (เชน f/5.6 โปรดจําไววา
คารูรับแสงยิ่งต่ํา รูรับแสงยิ่งกวาง) 

ทําใหรายละเอียดดานหนาและดานหลังวัตถุหลักเบลอ

รูรับแสงแคบ (ในกรณีน้ี f/22) 
ทําใหท้ังพื้นหลังและพื้นหนาอยูในระยะโฟกัส
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โหมด P (โปรแกรมอัตโนมัติ)
แนะนําใหใชโหมดนีใ้นการถายภาพทั่วไปหรือเมื่อไรก็ตามที่ทาน
ตองการปลอยใหกลองตั้งคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงเอง กลองจะ
ปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสงโดยอัตโนมติัเพื่อชดเชยคาแสงที่ดี
ที่สุดในสถานการณสวนใหญ

การถายภาพในโหมดโปรแกรมอตัโนมัติ ใหหมนุแปนหมุนเลือก
โหมดเปน P

A โปรแกรมแบบยดืหยุน
ในโหมด P สามารถเลือกความไวชัตเตอรและรูรับแสงแบบตางๆ ไดโดยหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง (“โปรแกรมแบบ
ยืดหยุน”) หมุนแปนหมุนไปทางขวาเพือ่เลือกรูรับแสงที่กวาง (คารูรับแสงต่ํา) และความไวชัตเตอรสูง หมุนไปทางซาย
เพื่อเลือกรูรับแสงท่ีเล็ก (คารูรับแสงสูง) และความไวชัตเตอรตํ่า ผสมผสานกันของคาความไวชัตเตอรและรูรับแสง
แบบตางๆ ท้ังหมดจะใหคาแสงที่เทากัน

หมุนไปทางขวาเพื่อเบลอรายละเอียดพื้นหลังหรือหยุดการเคลื่อนไหว

แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หมุนไปทางซายเพื่อเพิ่มระยะชัดลึกหรือเบลอการเคลื่อนไหว

ขณะใชงานโปรแกรมแบบยืดหยุน สัญลักษณ U (R) จะปรากฏบนชองมองภาพ
และจอขอมูลการถายภาพ หากตองการเรียกคืนคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงท่ีต้ัง
มาจากโรงงาน ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งจนกระทั่งสัญลักษณดังกลาวหายไป 
เลือกโหมดอื่น หรือปดการทํางานของกลอง

แปนหมุนเลือกโหมด
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โหมด S (อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง)
โหมดนี้ชวยใหคุณควบคุมความไวชัตเตอร: เลือกความไวชัตเตอรสูงเพื่อ “หยุด” การเคลื่อนไหวใหนิง่ 
ใชความไวชัตเตอรตํ่าเพื่อแสดงการเคลื่อนไหวโดยเบลอวัตถุที่เคลือ่นไหว กลองจะปรับรูรับแสงโดยอัตโนมัติ
เพือ่ใหไดคาแสงที่ดีที่สุด

การเลือกความไวชัตเตอร:

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ S

2 เลือกความไวชัตเตอร
หมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งเพือ่เลือกความไวชัตเตอรที่
ตองการ: หมุนไปทางขวาเพือ่ความไวที่สูงขึ้น 
และหมุนไปทางซายเพื่อความไวที่ตํ่ากวา

ความไวชัตเตอรสูง (เชน 1/1600 วินาที) 
จะหยุดการเคลื่อนไหว 

ความไวชัตเตอรตํ่า (เชน 1 วินาที)
จะเบลอการเคลื่อนไหว

แปนหมุนเลือกโหมด

แปนหมุน
เลือกคําสั่ง
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โหมด A (อัตโนมัติปรับรูรับแสงเอง)
ในโหมดนี้ คุณสามารถรับรูปรับแสงเพือ่ควบคุมระยะชัดลึก (ระยะหางดานหนาและดานหลังของวัตถุหลัก
ที่จะปรากฏในโฟกัส) กลองจะปรับความไวชัตเตอรโดยอัตโนมัติเพื่อใหไดคาแสงทีดี่ที่สดุ

การเลือกรูรับแสง:

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A

2 เลือกรูรับแสง
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งไปทางซายเพื่อเลือกรูรับแสง
กวางขึ้น (คารูรับแสงต่ําลง) หมุนไปทางขวาเพือ่เลือก
รูรับแสงแคบลง (คารูรับแสงสูงขึ้น)

รูรับแสงกวาง (คารูรับแสงต่ํา เชน f/5.6) 
ทําใหรายละเอียดดานหนาและ
ดานหลังของวัตถุหลักเบลอ

รูรับแสงแคบ (คารูรับแสงสูง เชน f/22) 
ทําใหพื้นหนาและพืน้หลังอยูในโฟกัส

แปนหมุนเลือกโหมด

แปนหมุน
เลือกคําสั่ง
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โหมด M (ปรับเอง)
ในโหมดการถายภาพดวยตนเอง ทานตองควบคุมทั้งความไวชัตเตอรและรูรับแสง ความไวชัตเตอรสําหรับ 
“Bulb” และ “Time” สามารถเลือกใชไดสําหรับการเปดรับแสงเปนเวลานานเพื่อถายภาพแสงไฟที่เคลื่อนที่ 
ดวงดาว ทิวทัศนตอนกลางคืน หรือพลุ (0 88)

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M

2 เลือกคารูรับแสงและความไวชัตเตอร
ปรับความไวชัตเตอรและคารูรับแสงโดยตรวจสอบสัญลักษณแสดงคาแสง (ดูดานลาง) 
เลือกความไวชัตเตอรไดโดยหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง (ไปทางดานขวาเพือ่ใหชัตเตอรเร็วขึ้น 
และหมุนไปทางดานซายเพือ่ใหชัตเตอรชาลง) การปรับรูรับแสง ใหกดปุม E (N) คางไวขณะที่
หมุนแปนหมนุเลือกคําสั่ง (หมุนไปทางซายเพื่อเลือกรูรับแสงกวางขึ้น/คารูรับแสงต่ําลง และหมนุไป
ทางขวาเพื่อเลือกรูรับแสงแคบลง/คารูรับแสงสูงขึ้น)

ความไวชัตเตอร รูรับแสง

แปนหมุน
เลือกคําสั่ง

ปุม E (N) แปนหมุน
เลือกคําสั่ง

A สัญลักษณแสดงคาแสง
ถาใชเลนส CPU (0 226) และเลือกความไวชัตเตอรนอกเหนือจาก “Bulb” หรือ “Time” สัญลักษณแสดงคาแสง
บนชองมองภาพและจอขอมูลการถายภาพจะแสดงวาภาพถายนั้นจะมีคาแสงมากเกินไปหรือนอยเกินไปจากคา
ท่ีปรับต้ังไวน้ัน

คาแสงที่ดีท่ีสุด เปดรับแสงนอยเกินไปราว 1/3 EV เปดรับแสงมากเกินไปเกิน 2 EV

แปนหมุนเลือกโหมด
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การเปดรับแสงเปนเวลานาน (โหมด M เทานั้น)
เลือกความไวชัตเตอรตอไปนี้เพื่อเปดรับแสงเปนเวลานาน
ในการถายภาพการเคลื่อนที่ของแสงไฟ ดวงดาว 
ทิวทศันยามค่ําคืนหรือดอกไมไฟ
• การเปดชัตเตอรคาง (A): การเปดชัตเตอรคางไว
ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด เพื่อไมใหภาพเบลอ 
ใหใชขาตั้งหรือใชรีโมตคอนโทรลไรสาย (0 237) หรือ
สายลั่นชัตเตอร (0 237) ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม

• เวลา (&): เร่ิมถายภาพโดยใชปุมกดชัตเตอรบนกลองหรือบนรีโมตคอนโทรล สายลั่นชัตเตอร 
หรือรีโมตคอนโทรลไรสายซ่ึงเปนอปุกรณเสริม ชัตเตอรเปดคางอยูเปนเวลาสามสิบนาทีหรือจนกวา
จะกดปุมเปนครั้งที่สอง

กอนดําเนินการ ใหติดตั้งกลองเขากบัขาตั้งกลองหรือวางบนพื้นทีม่ั่นคงและไดระดับ เพื่อปองกันไมใหแสง
เขาทางชองมองภาพ ใหถอดขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมา (0 50) 
เพือ่หลีกเลี่ยงการสูญเสียพลงังานกอนเสร็จสิ้นการถายภาพ ใหใชแบตเตอรี่ที่ชารจไวเต็มแลว โปรดทราบวา
อาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวนหรือฝา) จากการเปดรับแสง
เปนเวลานาน ดังนั้น กอนถายภาพ เลือก เปด สําหรับ ลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพ 
(0 179)

❚❚ การเปดชัตเตอรคาง

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M

2 เลือกความไวชัตเตอร
หมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งเพือ่เลือกความไวชัตเตอรเปน 
Bulb (การเปดชัตเตอรคาง) (A)

3 ถายภาพ
หลังจากโฟกสั ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลอง รีโมตคอนโทรลไรสาย หรือสายลั่นชัตเตอรซ่ึงเปน
อุปกรณเสริมลงจนสุด ยกนิว้ออกจากปุมกดชัตเตอรเมื่อถายภาพเรียบรอยแลว

ระยะเวลาในการเปดรับแสง: 35 วินาที
รูรับแสง: f/25

แปนหมุนเลือกโหมด

แปนหมุน
เลือกคําสั่ง



89โหมด P, S, A และ M

❚❚ เวลา

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M

2 เลือกความไวชัตเตอร
หมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งไปทางซายเพื่อเลือก
ความไวชัตเตอรเปน “Time” (&)

3 เปดชัตเตอร
หลังจากโฟกสั ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลอง หรือรีโมตคอนโทรล สายลั่นชัตเตอร หรือ
รีโมตคอนโทรลไรสายซ่ึงเปนอุปกรณเสริมลงจนสุด

4 ปดชัตเตอร
ทําซํ้าขั้นตอนที่ 3 (การถายภาพจะสิ้นสุดอัตโนมัติถาไมกดปุมหลงัจาก 30 นาท)ี

A รีโมตคอนโทรล ML-L3
หากคุณใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ใหเลือกโหมดรีโมตคอนโทรลตอไปนี้หน่ึงโหมดตามที่ไดอธิบายไวในหนา 70: 
" (รีโมตหนวงเวลา (ML-L3)) หรือ # (รีโมตตอบสนองเร็ว (ML-L3)) โปรดทราบวาหากคุณใชรีโมตคอนโทรล 
ML-L3 ภาพจะถูกถายในโหมด “Time” แมวาเม่ือเลือก “Bulb”/A สําหรับความไวชัตเตอร

แปนหมุนเลือกโหมด

แปนหมุน
เลือกคําสั่ง
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คาแสง

ระบบวัดแสง
เลือกวิธวัีดคาแสงของกลอง

1 แสดงตัวเลือกระบบวดัแสง
กดปุม P จากนั้นไฮไลทวิธกีารวัดแสงปจจุบัน
ในจอแสดงผลขอมลูการถายภาพแลวกด J

2 เลือกวิธีการวัดแสง
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

วิธี คําอธิบาย

L
วัดแสงเฉลี่ย
ท้ังภาพ

ใหภาพที่เปนธรรมชาติในสถานการณสวนใหญ กลองจะวัดแสงเปนบริเวณกวางในกรอบ
การถายภาพแลวตั้งคาแสงตามการกระจายโทนสี สี องคประกอบ และระยะหาง

M
วัดแสง
เนนกลางภาพ

ระบบวัดแสงที่นิยมใชในการถายภาพบุคคล กลองจะวัดแสงทั่วท้ังกรอบภาพ แตจะให
นํ้าหนักบริเวณกลางภาพมากที่สุด แนะนําใหใชเม่ือใชฟลเตอรท่ีมีปจจัยกําหนดคาแสง 
(ฟลเตอรแฟคเตอร) เกิน 1 เทา

N วัดแสงเฉพาะจุด
เลือกโหมดนี้เพือ่ใหแนใจวาวัตถุไดรับแสงท่ีเหมาะสม แมวาพื้นหลังจะสวางกวาหรือ
มืดกวาวัตถุมาก กลองจะวัดจุดโฟกัสปจจุบนั ใชเพื่อวัดแสงวัตถุท่ีไมอยูตรงกลางภาพ

A ระบบวัดแสงเฉพาะจุด
ถาเลือก e (AF แบบเลือกพื้นที่โฟกสัอตัโนมัติ) สําหรับโหมดพื้นท่ี AF ขณะถายภาพผานชองมองภาพ (0 53) 
กลองจะวัดจุดโฟกัสก่ึงกลาง

ปุม P การแสดงผลขอมูล
การถายภาพ
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การล็อคคาแสงอัตโนมัติ
ใชการล็อคคาแสงอัตโนมัติเพื่อจัดองคประกอบภาพใหมหลังจากใช M (วดัแสงเนนกลางภาพ) และ 
N (วดัแสงเฉพาะจดุ) เพื่อวัดคาแสง โปรดทราบวาการล็อคคาแสงอตัโนมัติจะไมมีใหเลือกใชในโหมด i 
หรือ j

1 วัดคาแสง
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่

2 ล็อคคาแสง
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่ (q) และจัดตําแหนงวัตถุ
ใหอยูในจุดโฟกัสแลว ใหกดปุม A (L) (w) 
เพือ่ล็อคคาแสง

ขณะที่ล็อคคาแสง สัญลักษณ AE-L จะปรากฏในชองมองภาพ

3 จัดองคประกอบภาพใหม
กดปุม A (L) คางไว แลวจัดองคประกอบภาพใหม
แลวจึงถายภาพ

A การปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ขณะท่ีการล็อคคาแสงทํางานอยู สามารถตั้งคาตอไปน้ีไดโดยไมกระทบตอคาแสงที่วัดไวแลว:

โหมด การตั้งคา

โปรแกรมอัตโนมัติ ความไวชัตเตอรและรูรับแสง (โปรแกรมแบบยืดหยุน; 0 84)

อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง ความไวชัตเตอร

อัตโนมัติปรับรูรับแสง รูรับแสง

ขณะการล็อคคาแสงยังทํางานอยู ระบบวัดแสงจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

ปุมกดชัตเตอร

ปุม A (L)
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การชดเชยแสง
การชดเชยแสงจะใชเพื่อปรับคาแสงใหตางจากที่กลองแนะนําเพือ่ชวยใหภาพสวางขึ้นหรือมืดลง (0 260) 
ฟงกช่ันนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมือ่ใชกับ M (วัดแสงเนนกลางภาพ) หรือ N (วดัแสงเฉพาะจดุ) 
(0 90)

-1 EV ไมมีการชดเชยแสง +1 EV

ในการเลือกคาการชดเชยแสง ใหกดปุม
E (N) คางไวและหมุนแปนเลือกคําสั่ง
จนกระทั่งคาที่ตองการถูกเลือกในชอง
มองภาพหรือจอขอมูลการถายภาพ 
สามารถเรียกคืนคาแสงปกติไดโดยการตั้งคา
ชดเชยแสงเปน ±0 (การปรับคาการชดเชย
แสงในโหมด % จะถูกรีเซ็ตเมื่อเลือก
โหมดอืน่) กลองจะไมรีเซ็ตการชดเชยแสง
เมือ่ปดการทํางานของกลอง

ปุม E (N) แปนหมุน
เลือกคําสั่ง

–0.3 EV +2 EV

A การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ยังสามารถเขาถึงตัวเลือกการชดเชยแสงไดจากจอขอมูลการถายภาพ (0 7)

A โหมด M
ในโหมด M การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลักษณแสดงคาแสงเทาน้ัน

A การใชแฟลช
เม่ือใชแฟลช การชดเชยแสงจะมีผลกับท้ังคาแสงของพื้นหลังและระดับแฟลช

A การถายครอม
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับคาแสงโดยอัตโนมัติในการถายภาพชุดหนึ่ง ใหดูหนา 108
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ชดเชยแสงแฟลช
การชดเชยแสงแฟลชจะใชเพือ่ปรับแสงแฟลชที่ยิงออกมาจากระดับที่กลองแนะนําใหใช ทําใหความสวางของ
วัตถุหลักสัมพนัธกับพืน้หลัง สามารถปรับเพิ่มกําลังแฟลชเพือ่ใหวัตถุหลักสวางขึ้น หรือลดลงเพื่อปองกันแสง
ที่ไมตองการหรือแสงสะทอน (0 261)

กดปุม M (Y) และ E (N) คางไว 
แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งจนกวาคาที่
ตองการถูกเลือกในชองมองภาพหรือจอขอมูล
การถายภาพ โดยทั่วไป คาบวกจะทําใหวัตถุหลัก
สวางขึ้นและคาลบจะทําใหวัตถุดูมืดลง 
ทานสามารถเรียกคืนคาการยิงแสงแฟลชปกติ
โดยตั้งคาการชดเชยแสงแฟลชเปน ±0 
กลองจะไมรีเซ็ตการชดเชยแสงแฟลช
เมื่อกลองปดการทํางาน

ปุม M (Y) ปุม E (N) แปนหมุนเลือกคําสั่ง

–0.3 EV +1 EV

A การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ยังสามารถเขาถึงตัวเลือกการชดเชยแสงแฟลชไดจากจอขอมูลการถายภาพ (0 7)

A ชุดแฟลชเสริมภายนอก
การชดเชยแสงแฟลชสามารถใชไดจากชุดแฟลชเสริมภายนอกที่รองรับระบบ Nikon Creative Lighting System 
(CLS; ดูหนา 232) คาชดเชยแสงแฟลชที่เลือกจากชุดแฟลชเสริมภายนอกจะถูกเพิ่มลงในคาชดเชยแสงแฟลชที่เลือก
จากกลอง
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การเก็บรายละเอียดในสวนที่ไฮไลทและเงามดื

Active D-Lighting
Active D-Lighting จะเก็บรายละเอียดที่ไฮไลทและเงามืดสลัว ซ่ึงสรางรูปภาพที่มีคอนทราสตเปนธรรมชาติ 
ใชสําหรับการถายภาพที่มีคอนทราสตสูง เชน การถายภาพทวิทัศนกลางแจงทีม่ีแสงจาผานบานประตูหรือ
หนาตาง หรือการถายภาพวัตถุที่อยูในรมในวันที่แดดจัด ไมแนะนําใหใช Active D-Lighting ในโหมด M 
สําหรับในโหมดอื่น จะมีผลมากที่สุดเมือ่ใชกับ L (วัดแสงเฉลีย่ทั้งภาพ; 0 90)

1 แสดงตัวเลือก Active D-Lighting
กดปุม P จากนั้นไฮไลท Active D-Lighting 
ในจอแสดงผลขอมลูการถายภาพแลวกด J

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J (0 261)

Active D-Lighting: ! ปด Active D-Lighting: Y อัตโนมัติ

ปุม P การแสดงผลขอมูล
การถายภาพ
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D Active D-Lighting
สัญญาณรบกวน (จุดพกิเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) อาจเกิดขึ้นในภาพท่ีถายดวย Active D-Lighting 
อาจมองเห็นแสงเงาที่ไมสมํ่าเสมอในวัตถุท่ีตองการถายบางวัตถุ Active D-Lighting ไมสามารถใชกับคาความไวแสง 
(ISO) Hi 0.3 หรือสูงกวา

A “Active D-Lighting” เปรียบเทียบกับ “D-Lighting”
Active D-Lighting จะปรับคาแสงกอนถายภาพ เพือ่ปรับชวงความกวางในการรับแสงใหเหมาะสม ในขณะที่ตัวเลือก 
D-Lighting ในเมนูรีทัช (0 207) จะทําใหสวนเงามืดในภาพสวางขึ้นหลังจากถายภาพ

A การถายครอม
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ Active D-Lighting ระดับตางๆ โดยอัตโนมัติของชุดการถายภาพ โปรดดูหนา 108
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High Dynamic Range (HDR)
High Dynamic Range (HDR) จะนําภาพสองภาพมารวมกันเปนภาพเดียว ซ่ึงจะเก็บภาพทีม่ีชวงโทนสีตางกัน
ต้ังแตสวนทีม่ืดทีสุ่ดไปจนถึงสวนทีส่วางทีสุ่ด แมวาวัตถุจะมีคอนทราสตสูงก็ตาม จะมีประสิทธภิาพสูงสุด
เมือ่ใชกับ L (วัดแสงเฉลีย่ทั้งภาพ) (0 90) ฟงกช่ันนี้ไมสามารถใชบันทึกภาพ NEF (RAW) ในขณะที ่
HDR ทํางานอยู จะไมสามารถใชแฟลชและไมสามารถถายภาพตอเนื่องได

1 ตัวเลือกการแสดง HDR (High Dynamic Range)
กดปุม P จากนั้นไฮไลท HDR (High Dynamic Range) 
ในจอแสดงผลขอมลูการถายภาพ แลวกด J

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลท v อัตโนมัต,ิ 2 สูงมาก, S สูง, 
T ปกติ, U ต่ํา หรือ 6 ปด แลวกด J

เมือ่เลือกตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก 6 ปด จะทําให u 
แสดงบนชองมองภาพ

+

ภาพแรก (มีแสงนอย) ภาพที่สอง (มีแสงมาก) ภาพ HDR ท่ีประกอบแลว

ปุม P การแสดงผลขอมูล
การถายภาพ
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3 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะถายภาพสองภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด 
“l u” จะกะพริบในชองมองภาพในระหวางที่กลอง
กําลังรวมภาพ และจะไมสามารถถายภาพไดจนกระทัง่
บันทึกภาพเสร็จ กลองจะปดการทํางานของ HDR 
โดยอัตโนมัติหลังจากถายภาพเสร็จแลว หากตองการปด HDR 
กอนการถายภาพใหหมนุแปนหมุนเลือกโหมดเพื่อต้ังคา
โหมดอื่นๆ ที่ไมใช P, S, A หรือ M 

D การจัดองคประกอบภาพ HDR
ขอบภาพจะถูกตัดออก ทานอาจไมไดภาพตามที่ตองการหากมีการขยับกลองหรือวัตถุเคลื่อนท่ีขณะถายภาพ 
ท้ังน้ีขึน้อยูกับฉาก เอ็ฟเฟกตท่ีเลือกใชอาจจะไมปรากฏ อาจมีเงาปรากฏอยูรอบๆ วัตถุท่ีมีแสงจา หรือมีแสงรอบๆ 
วัตถุท่ีมืด อาจมองเห็นแสงเงาที่ไมสมํ่าเสมอในวัตถุท่ีตองการถายบางวัตถุ
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การถายภาพซอน
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อบันทกึภาพถายสองหรือสามชุดเปนภาพถายใบเดียว การถายภาพซอน
จะสรางสรรคสีที่มีความโดดเดนดวยซอฟตแวรการสรางภาพแลวซอนทับเขาไปกับภาพปจจุบัน

❚❚ การสรางภาพซอน
กลองไมสามารถบันทกึภาพซอนในโหมดไลฟวิว ออกจากไลฟวิวกอนดําเนินการ

1 เลือก การถายภาพซอน
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท การถายภาพซอน 
ในเมนถูายภาพแลวกด 2

2 เปดการใชงานโหมดถายภาพซอน
ไฮไลท โหมดการถายภาพซอน แลวกด 2

ตัวเลือกที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลท เปด 
แลวกด J

A ระยะเวลาการบันทึกท่ีนานขึ้น
สําหรับชวงเวลาระหวางภาพที่นานกวา 30 วินาที ใหยืดเวลาหนวงกอนปดระบบวัดแสงโดยใชการตั้งคาแบบกําหนด
เอง c2 (ตัง้เวลาปดกลองอัตโนมัติ) > ตั้งเวลาสแตนดบาย (0 186) ชวงเวลาระหวางการถายภาพสูงสุดคือ
30 วินาทีตองไมนานกวาตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 การถายภาพจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ
หากไมมีการทํางานในระยะเวลาที่กําหนด และกลองจะสรางภาพซอนจากภาพที่บันทึกไวถึงจุดน้ัน

ปุม G
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3 เลือกจํานวนภาพ
ไฮไลท จํานวนภาพ และกด 2

ขอความที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น กด 1 หรือ 
3 เพือ่เลือกจํานวนภาพถายที่จะถูกรวมเปนภาพเดียว 
แลวกด J

4 เลือกจํานวนเกน
ไฮไลท ปรับแสงอัตโนมัติ และกด 2

ตัวเลอืกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
• เปด: เกนถูกปรับตามจํานวนภาพถายที่บันทกึจริง 

(เกนสําหรับคาแสงแตละภาพถูกตั้งเปน 1/2 สําหรับ
ภาพถายสองภาพ 1/3 สําหรับภาพถายสามภาพ ฯลฯ)

• ปด: ไมมีการปรับเกนขณะบันทกึภาพซอน 
แนะนําใหใชคานี้หากพืน้หลังมืด

5 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
ในโหมดถายทีละภาพ กลองจะถายภาพหนึ่งภาพ
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ัง ใหถายภาพตอไป
จนกระทั่งบันทกึคาแสงทั้งหมดไดแลว ในโหมดถายภาพตอเนือ่งความเร็วสูงและความเร็วตํ่า (0 46) 
กลองจะบันทกึภาพถายทัง้หมดในการถายภาพตอเนื่องหนึ่งชุด กลองจะหยุดถายหลังจาก
การถายภาพซอนแตละชุด
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❚❚ การถายภาพซอนหยุดชะงัก
หากตองการหยุดการถายภาพซอนกอนทีจ่ะสามารถถายภาพไดตามกําหนด 
ใหเลือก ปด สําหรับ การถายภาพซอน > โหมดการถายภาพซอน 
ในเมนถูายภาพ การถายภาพซอนนั้นจะสรางขึ้นจากภาพหลายๆ ภาพทีบั่นทึก
ในจุดดังกลาว ถาเปด ปรบัแสงอัตโนมัต ิคาเกนจะถูกปรับตามจํานวน
ภาพถายที่บันทึกจริง โปรดทราบวาการถายภาพจะสิ้นสดุโดยอตัโนมัติหาก:
• หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปยังการตั้งคาอื่นๆ ที่ไมใช P, S, A หรือ M
• มีการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 72)
• ปดกลอง
• แบตเตอรี่หมด
• ภาพถายถูกลบออกไปหนึ่งภาพ

A สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน
สัญลักษณ $ จะปรากฏในจอขอมูลการถายภาพเมื่อเปดใชงานการถายภาพซอน 
สัญลักษณจะกะพริบในขณะที่กําลังถายภาพ

D การถายภาพซอน
ขอมูลท่ีอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (รวมถึงระบบวัดแสง คาแสง โหมดถายภาพ ทางยาวโฟกัส วันท่ีบันทึก
และการปรับทิศทางกลอง) สําหรับการถายภาพแรกในการถายภาพซอน
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ไวตบาลานซ
ไวตบาลานซชวยใหสีของภาพจะไมไดรับผลกระทบจากสีของแหลงกําเนิดแสง ขอแนะนําใหใชไวตบาลานซ
อัตโนมัติสําหรับแหลงกําเนดิแสงสวนใหญ ทานสามารถเลอืกคาอื่นๆ ก็ไดหากจําเปนตามชนิดของ
แหลงกําเนดิแสง

1 แสดงตัวเลือกไวตบาลานซ
กดปุม P จากนั้นไฮไลทการตั้งคาไวตบาลานซปจจุบัน
ในจอแสดงผลขอมลูการถายภาพแลวกด J

2 เลือกตัวเลือกไวตบาลานซ
ไฮไลทตัวเลอืก แลวกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย
v อัตโนมัติ การปรับไวตบาลานซอัตโนมัติ แนะนําใหใชในสถานการณสวนใหญ
J หลอดไส ใชภายใตแสงจากไฟหลอด
I ฟลูออเรสเซนต ใชกับแหลงกําเนิดแสงที่ระบุไวในหนา 102
H แสงอาทิตย ใชกับวัตถุท่ีไดรับแสงอาทิตยโดยตรง
N แฟลช ใชกับแฟลช
G เมฆมาก ใชถายภาพตอนกลางวันในสภาพทองฟามีเมฆมากหรือมืดครึ้ม
M ในรม ใชถายภาพเวลากลางวันเมื่อวัตถุอยูในรมเงา
L ตั้งคาเอง วัดคาไวตบาลานซหรือคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพที่มีอยู (0 104)

ปุม P การแสดงผลขอมูล
การถายภาพ
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A เมนูถายภาพ
คาไวตบาลานซสามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ 
(0 177) ซึ่งสามารถใชเพื่อปรับไวตบาลานซอยางละเอียด (0 103) หรือ
เพื่อวัดคาสําหรับไวตบาลานซท่ีต้ังเองได (0 104)

ตัวเลือก I ฟลูออเรสเซนต ในเมนู ไวตบาลานซ สามารถใชเลือกแหลงกําเนิดแสง
จากชนิดของหลอดไฟตามที่แสดงทางดานขวา

A อุณหภูมิสี
สีท่ีเห็นจากแหลงกําเนิดแสงแตกตางกันออกไปตามสายตาของผูมองและเงื่อนไขอื่นๆ อุณหภูมิสีคือการวัดเชิงวัตถุ
ของสีจากแหลงกําเนิดแสง โดยระบุการอางอิงกับอุณหภูมิท่ีตองใชในการทําใหวัตถุรอนเพื่อใหแสงแผรังสีออกมา
ในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะท่ีแหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีในยานใกลเคียงกับ 5000-5500 K จะปรากฏเปน
สีขาว แตแหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีตํ่ากวาน้ัน เชน แสงจากหลอดไส จะปรากฏเปนสีออกเหลืองหรือแดง 
แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภมิูสีสูงกวาน้ีจะมีโทนสีออกนํ้าเงิน กลองจะปรับตัวเลือกไวตบาลานซใหเขากับอุณหภูมิสี
ตอไปน้ี (คุณสมบติัท้ังหมดเปนคาโดยประมาณ):
• I (หลอดไอโซเดียม): 2700 K
• J (หลอดไส)/ I (วอรมไวตฟลูออเรสเซนต):

3000 K
• I (ไวตฟลูออเรสเซนต): 3700 K
• I (คูลไวตฟลูออเรสเซนต): 4200 K
• I (เดยไวตฟลูออเรสเซนต): 5000 K

• H (แสงอาทิตยโดยตรง): 5200 K
• N (แฟลช): 5400 K
• G (เมฆครึ้ม): 6000 K
• I (เดยไลทฟลูออเรสเซนต): 6500 K
• I (ไอปรอทอุณหภมิูสูง): 7200 K
• M (ในรม): 8000 K

A การถายครอม
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาไวตบาลานซระดับตางๆ โดยอัตโนมัติของชุดการถายภาพ ใหดูหนา 108
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การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ไวตบาลานซสามารถ “ปรับแบบละเอียด” เพือ่แกไขสีที่ผิดเพีย้นของแหลงกําเนิดแสงหรือเพือ่สรางภาพที่มี
โทนสตีามตองการ สามารถปรับคาไวตบาลานซแบบละเอยีดไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ

1 เลือกตัวเลือกไวตบาลานซ
กดปุม G เพื่อแสดงเมน ูใหไฮไลท ไวตบาลานซ 
ในเมนูถายภาพแลวกด 2 ไฮไลทตัวเลือกไวตบาลานซ
ที่ตองการ แลวกด 2 (ถาเลือก ฟลูออเรสเซนต 
ไฮไลทชนิดของแสงที่ตองการ แลวกด 2 โปรดทราบวา
ไมสามารถใชการปรับละเอยีดกับ ตั้งคาเอง)

2 ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด

3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กด J

A การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
สีบนแกนการปรับแบบละเอียดเปนสีเชิงสัมพทัธ 
ไมใชสีสัมบรูณ ตัวอยางเชน การเลื่อนเคอรเซอรไปท่ี 
B (สีนํ้าเงิน) เม่ือเลือกการตั้งคาเปน “สีอบอุน” อยางเชน 
J (หลอดไส) จะทําใหภาพถายดู “เย็นลง” เล็กนอย 
แตจะไมทําใหกลายเปนสีนํ้าเงินอยางแทจริง

ปุม G

เพิม่สีเขียว

เพิ่มสีนํ้าเงิน
เพิ่มสีเหลือง
อําพนั

เพิ่มสีชมพูแกมมวง

พิกัด

การปรับ
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ตั้งคาเอง
ฟงกช่ันต้ังคาเองจะใชบันทกึและเรียกใชการตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองสําหรับการถายภาพภายใต
สภาพแสงผสม หรือเพือ่ชดเชยแหลงกําเนดิแสงทีม่ีแสงสีเขม ทั้งนีส้ามารถตั้งคาไวตบาลานซเองไดสองวิธี:

❚❚ การวัดคาสําหรับคาไวตบาลานซท่ีต้ังเอง

1 ใหแสงวตัถุอางอิง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตสภาพแสงที่จะใชถายภาพจริง

2 แสดงตัวเลือกไวตบาลานซ
ในการแสดงเมนู กดปุม G ไฮไลท ไวตบาลานซ 
ในเมนถูายภาพ แลวกด 2 เพือ่แสดงตัวเลือก
ไวตบาลานซ ไฮไลท ตัง้คาเอง แลวกด 2

3 เลือก วัดคา 
ไฮไลท วดัคา แลวกด 2

วิธี คําอธิบาย
วัดคา วางวัตถุสีเทากลางหรอืสีขาวไวภายใตแสงท่ีจะใชในการถายภาพและใหกลองวัดไวตบาลานซ (ดูดานลาง)

ใชภาพถาย คัดลอกไวตบาลานซจากภาพถายในการดหนวยความจํา (0 107)

ปุม G
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4 เลือก ใช 
เมนทูี่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลท ใช แลวกด 
J

กลองจะเขาสูโหมดวัดคาเอง

เมื่อกลองพรอมที่จะวัดคาไวตบาลานซ D (L) 
ที่กะพริบจะปรากฏบนชองมองภาพและจอขอมูล
การถายภาพ

5 วัดคาไวตบาลานซ
กอนที่สัญลักษณจะหยุดกะพริบ ใหจัดองคประกอบภาพ
วัตถุอางอิงใหเต็มชองมองภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลง
จนสดุ กลองจะไมบันทึกภาพถายไว; ทานสามารถวัดคา
ไวตบาลานซไดอยางแมนยําแมไมไดปรับโฟกัสกลอง
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6 ตรวจสอบผลลัพธท่ีได
ถากลองวัดคาไวตบาลานซได ขอความทางดานขวา
จะปรากฏบนหนาจอ และ a จะกะพริบบน
ชองมองภาพประมาณแปดวินาทกีอนที่กลองจะกลับเขาสู
โหมดถายภาพ หากตองการกลับไปยังโหมดถายภาพทันที 
ใหกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่

ถาสภาพแสงมืดหรือสวางเกินไป กลองอาจไมสามารถ
วัดคาไวตบาลานซได ขอความจะปรากฏบนจอขอมูล
การถายภาพ และ b a ทีก่ะพริบจะปรากฏบน
ชองมองภาพประมาณแปดวินาที กลับไปยังขั้นตอนที่ 5 
แลววัดคาไวตบาลานซใหมอีกครั้ง

D การวัดไวตบาลานซท่ีตั้งเอง
ถาไมมีการดําเนินการใดๆ ขณะที่สัญลักษณกะพริบอยู โหมดการวัดโดยตรงจะสิ้นสุดลงตามเวลาที่เลือกไวสําหรับ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัต;ิ 0 186) คาเริ่มตนคือแปดวินาที

D ไวตบาลานซท่ีตั้งเอง
กลองสามารถบนัทึกคาสําหรับไวตบาลานซท่ีปรับต้ังเองไวไดเพียงคาเดียว เม่ือวัดไดคาใหมกลองจะเขียนคาใหม
ทับคาเกาท่ีมีอยูแลว โปรดทราบวาคาแสงจะเพิม่ขึ้นครั้งละ 1 EV โดยอัตโนมัติขณะวัดไวตบาลานซ เม่ือถายภาพ
ในโหมด M ใหปรับคาแสงเพื่อใหสัญลักษณแสดงคาแสงแสดง ±0 (0 87)

A วิธีอื่นๆ ในการวัดไวตบาลานซท่ีตั้งเอง
ในการเขาสูโหมดวัดคาเอง (ดูขางตน) หลังจากเลือกไวตบาลานซท่ีต้ังเองในจอขอมูลการถายภาพ (0 101) ใหกด 
J คางไวสักครู หากมีการกําหนดคาไวตบาลานซไวกับปุม Fn (0 193) สามารถเปดใชโหมดคาไวตบาลานซ
ท่ีกําหนดไวไดโดยการกดปุม Fn คางไวสักครูหลังจากที่เลือกคาไวตบาลานซดวยปุม Fn และแปนหมุนเลือกคําสั่ง

A แผงสีเทา
สําหรับผลลัพธท่ีแมนยํามากขึ้น ใหวัดไวตบาลานซโดยใชแผงสีเทามาตรฐาน
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❚❚ การคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพ
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนีเ้พือ่คัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพที่เก็บไวในการดหนวยความจํา

1 เลือก ตั้งคาเอง
ในการแสดงเมนู กดปุม G ไฮไลท ไวตบาลานซ 
ในเมนูถายภาพ แลวกด 2 เพือ่แสดงตัวเลือก
ไวตบาลานซ ไฮไลท ตัง้คาเอง แลวกด 2

2 เลือก ใชภาพถาย 
ไฮไลท ใชภาพถาย แลวกด 2

3 เลือก เลือกภาพ 
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2 (หากตองการขามขั้นตอน
ที่เหลือ แลวใชภาพทีเ่ลือกไวลาสุดเปนคาไวตบาลานซ
ที่ต้ังเอง ใหเลือก ภาพนี)้

4 เลือกโฟลเดอร
ไฮไลทโฟลเดอรที่มีภาพทีจ่ะคัดลอก แลวกด 2

5 ไฮไลทภาพตนฉบับ
หากตองการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ ใหกดปุม X 
คางไว

6 คัดลอกไวตบาลานซ
กด J เพื่อกําหนดคาไวตบาลานซที่ต้ังเองลงใน
คาไวตบาลานซสําหรับภาพที่ไฮไลทไว

ปุม G
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การถายครอม
การถายครอมจะเปลี่ยนคาแสง คาไวตบาลานซ หรือคา Active D-Lighting (ADL) ใหเล็กนอยโดยอัตโนมัติ
ในการถายแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาปจจุบัน เลือกการถายครอมในสถานการณที่ยากตอ
การตั้งคาแสงหรือไวตบาลานซ และไมมีเวลาตรวจสอบผลลัพธและปรับต้ังคาใหกับการถายแตละครั้ง 
หรือใชเพื่อทดลองใชการตั้งคาแบบตางๆ กับวัตถุเดียวกัน

1 เลือกตัวเลือกการถายครอม
หลังจากกดปุม G เพือ่แสดงเมนู ใหไฮไลทการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e2 (ตัง้คาการถายครอมอัตโนมัติ) 
และกด 2

ไฮไลทชนดิการถายครอมที่ตองการแลวกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย

k
ถายครอม 
AE

ปรับคาแสงตางๆ ในชุดภาพถายสามภาพ

ภาพที่ 1: ไมแกไข ภาพที่ 2: ลดคาแสง ภาพที่ 3: เพิ่มคาแสง

m
ถายครอม
ไวตบาลานซ

แตละครั้งท่ีล่ันชัตเตอร กลองจะสรางภาพขึ้นสามภาพโดยมีคาไวตบาลานซตางกัน ไมสามารถใชได
ในคุณภาพของภาพระดับ NEF (RAW)

!
ถายครอม 
ADL

ถายภาพหนึ่งภาพโดยปด Active D-Lighting และถายภาพอีกภาพโดยใชการตั้งคา Active 
D-Lighting ปจจุบนั

ปุม G
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2 แสดงตัวเลือกการถายภาพครอม
กดปุม P จากนั้นไฮไลทการตั้งคาถายภาพครอมปจจุบัน 
แลวกด J

3 เลือกขั้นการเพ่ิมคารูรับแสงในการถายครอม
ไฮไลทโหมดการเพิม่คารูรับแสง แลวกด J เลือกจากคา
ระหวาง 0.3 และ 2 EV (การถายครอม AE) หรือ 1 ถึง 3 
(การถายครอมไวตบาลานซ) หรือเลือก ADL 
(การถายครอม ADL) 

4 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ

ถายครอม AE: กลองจะใชคาแสงที่แตกตางกันสําหรับ
แตละภาพ ภาพแรกจะใชคาที่เลือกเพื่อชดเชยแสงปจจุบัน 
ขั้นการเพิ่มคารูรับแสงของการถายครอมจะถูกหักออกจากคา “การถายครอม” ปจจุบันในภาพที่สอง
และถูกเพิม่เขากับคา “การถายครอม” ปจจุบันในภาพที่สาม กลองจะแสดงคาทีแ่กไขแลวในคาที่แสดง
ในความไวชัตเตอรและรูรับแสง

ถายครอมไวตบาลานซ: การถายภาพแตละภาพจะถูกประมวลผลและสรางสําเนาขึ้นสามภาพ 
ภาพแรกจะใชไวตบาลานซตามคาปจจุบัน อกีหนึ่งภาพจะเพิม่คาสีเหลืองอําพันและอกีหนึ่งภาพ
จะเพิม่คาสีฟา

ถายครอม ADL: หลังจากเปดใชงานการถายครอม กลองจะถายภาพแรกโดยปด Active D-Lighting 
ถายภาพทีส่องโดยใชคา Active D-Lighting ปจจุบัน (0 94; หากคา Active D-Lighting นั้นอยูใน
สถานะปด กลองจะถายภาพทีส่องโดยตั้งคา Active D-Lighting เปน อัตโนมัติ)

ในโหมดการถายภาพตอเนื่องความเร็วสูงและการถายภาพตอเนื่องความเร็วตํ่า กลองจะหยุดหลังจาก
การถายภาพครอมครบหนึง่รอบ ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเริ่ม
ถายภาพตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดการทํางานของกลอง

ปุม P การแสดงผลขอมูล
การถายภาพ
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A แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม
ในระหวางการถายครอม AE แถบจะถูกลบออกจากแถบแสดงสถานะ
การถายภาพครอมเม่ือถายแตละภาพ (v > w > x)

ในระหวางการถายครอม ADL การตั้งคาท่ีจะใชสําหรับภาพตอไปจะแสดงในจอ
แสดงผลขอมูลการถายภาพโดยขีดเสนใต

A การปดการใชงานการถายครอม
วิธีการปดการใชงานการถายภาพครอมและกลับไปใชงานการถายภาพแบบธรรมดา ใหเลือก OFF ในขั้นตอนที่ 3 
ของหนากอนหนา หากตองการยกเลิกการถายภาพครอมกอนท่ีกลองจะบนัทึกภาพทั้งหมด ใหหมุนแปนหมุน
เลือกโหมดไปยังการตั้งคาอื่นท่ีไมใช P, S, A หรือ M

A การถายครอมคาแสง
กลองจะปรับคาแสงโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอรและคารูรับแสง (โหมด P) หรือเปลี่ยนเฉพาะคารูรับแสง (โหมด S) 
หรือเปลี่ยนเฉพาะความไวชัตเตอร (โหมด A และ M) หากเปดใชงานการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ กลองจะปรับ
คาความไวแสงโดยอัตโนมัติเพือ่ใหไดคาแสงที่ดีท่ีสุดเม่ือระบบคาแสงของกลองเกินขีดจํากัด
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Picture Control
ระบบ Picture Control เฉพาะของ Nikon ทําใหสามารถแบงปนการตั้งคาการโปรเซสภาพ รวมถึงความคมชัด 
คอนทราสต ความสวาง ความอิม่ตัวของสี และเฉดสีกับอุปกรณและซอฟตแวรทีร่องรับได

การเลือก Picture Control
เลือกคา Picture Control ตามวัตถุหรือประเภทของฉาก

1 แสดงตัวเลือก Picture Control
กดปุม P จากนั้นไฮไลท Picture Control ปจจุบัน แลวกด 
J

2 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control แลวกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย

Q มาตรฐาน
เหมาะสําหรับใชงานในสถานการณสวนใหญ ตัวเลือกน้ีใชการประมวลผลแบบมาตรฐาน
เพือ่ใหไดภาพที่สมดุล

R สีธรรมชาติ
ตัวเลือกท่ีดีสําหรับภาพถายที่จะนําไปประมวลผลหรือรีทัชอยางมากในภายหลัง ตัวเลือกน้ี
ใชการประมวลผลนอยท่ีสุดเพื่อใหภาพมีความเปนธรรมชาติ

S สีสด
เลือกตัวเลือกน้ีเพื่อเนนสีสันด้ังเดิมของภาพถาย ปรับแตงภาพใหสีสันสดใสเหมาะสําหรับ
ภาพพมิพ

T โทนสีเดียว ถายภาพโทนสีเดียว
e ภาพบุคคล ประมวลผลภาพบคุคลใหมีสีผิวเปนธรรมชาติและเอิบอ่ิม
f ทิวทัศน ใหภาพทิวทัศนและภาพในเมืองท่ีมีสีสันสดใส

ปุม P การแสดงผลขอมูล
การถายภาพ
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การแกไข Picture Control
สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่ต้ังคาไวลวงหนาหรือแบบกําหนดเองที่มอียูเดิม (0 115) 
เพือ่ใหเหมาะกับสถานที่ถายภาพหรือตามความคิดสรางสรรคของผูใช เลือกชุดการตั้งคาแบบตางๆ 
ที่มีความสมดุลโดยใช ปรับอยางเร็ว หรือปรับการตั้งคาแตละคาเอง

1 เลือก Picture Control
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ใหไฮไลท ตั้งคา Picture 
Control ในเมนถูายภาพแลวกด 2 ไฮไลทคา Picture 
Control ที่ตองการ แลวกด 2

2 ปรับการตั้งคา
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทการตั้งคาที่ตองการ แลวกด 4 
หรือ 2 เพือ่เลือกคา (0 113) ทําขั้นตอนนี้ซํ้าจนกระทัง่
ปรับการตั้งคาทั้งหมดแลว หรือเลือก ปรับอยางเร็ว 
เพือ่เลือกชุดการตั้งคาที่มใีห สามารถเรียกคืนการตั้งคา
จากโรงงานไดโดยกดปุม O

3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กด J

Picture Control ทีถู่กปรับเปลี่ยนไปจากคาที่ต้ังจากโรงงานจะแสดงดวย
เครื่องหมายดอกจัน (“*”)

ปุม G
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❚❚ การต้ังคา Picture Control

ตัวเลือก คําอธิบาย

ปรับอยางเร็ว
ปดเสียงหรือเพิ่มระดับเอ็ฟเฟกตของ Picture Control ท่ีเลือก (โปรดทราบวา
การดําเนินการนี้จะรีเซ็ตคาท่ีทานปรับต้ังไวเองทั้งหมด) ไมสามารถใชการไดกับ 
สีธรรมชาติ โทนสีเดียว หรือ Picture Control แบบกําหนดเอง

การปร ับเอง
(Picture Control ท ั งหมด)

ความคมชัด
ควบคุมความคมชัดของเสนขอบ เลือก A เพือ่ปรับความคมชัดอัตโนมัติตามประเภท
ของฉาก

คอนทราสต ปรับคอนทราสตเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับคอนทราสตโดยอัตโนมัติ

ความสวาง เพิ่มหรือลดความสวางโดยไมใหสูญเสียรายละเอียดที่เปนจุดเดนหรือเงา

การปร ับเอง
(เฉพาะภาพท ี ไม ใช โทนส ีเด ียว)

ความอิม่ตัว
ของสี

ควบคุมความมีชีวิตชีวาของสี เลือก A เพือ่ปรับความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติตามประเภท
ของฉาก

เฉดสี ปรับเฉดสี

การปร ับเอง
(เฉพาะโทนส ีเด ียว)

เอ็ฟเฟกตจาก
ฟลเตอร

จําลองเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสีบนภาพถายโทนสีเดียว (0 114)

โทนภาพ เลือกโทนสีท่ีใชในภาพถายโทนสีเดียว (0 114)

D “A” (อัตโนมัติ)
ผลลัพธสําหรับความคมชัด คอนทราสต และความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติจะแตกตางกันตามคาแสงและตําแหนง
ของวัตถุท่ีตองการถายในกรอบภาพ

A Picture Control แบบกําหนดเอง
Picture Control แบบกําหนดเอง จะสรางขึน้จากการแกไข Picture Control ท่ีมีอยูแลว โดยใชตัวเลือก จัดการ 
Picture Control ในเมนูการถายภาพ (0 115) และสามารถบันทึกลงในการดหนวยความจําเพื่อใชรวมกับกลอง
ตัวอื่นในรุนเดียวกันและมีซอฟตแวรรองรับ (0 117)
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A เสนตาราง Picture Control
การแสดงเสนตารางแสดงความอิ่มตัวของสี (เฉพาะการควบคุมท่ีไมใชโทนสีเดียว) 
และคอนทราสตสําหรับ Picture Control ท่ีเลือกในขั้นตอนที่ 2 ใหกดปุม X คางไว

สัญลักษณสําหรับ Picture Control ท่ีใชคอนทราสตและความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติ
จะแสดงเปนสีเขยีวในเสนตาราง Picture Control และเสนตรงจะปรากฏขนานไปกับ
แกนของเสนตาราง

A การต้ังคาเดมิ
เสนท่ีอยูใตคาในเมนูการตั้งคา Picture Control จะแสดงการตั้งคาเดิม

A Picture Control แบบกําหนดเอง
ตัวเลือกท่ีมีใหสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเองจะเหมือนกับตัวเลือกของ Picture Control แบบกําหนดเอง
ตนฉบับท่ีใชสราง

A เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร (เฉพาะโทนสีเดียว)
ตัวเลือกในเมนูน้ีจําลองการทํางานของฟลเตอรสีในภาพถายโทนสีเดียว มีเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรใหเลือกดังตอไปน้ี:

ตัวเลือก คําอธิบาย

Y สีเหลือง
เพิ่มคอนทราสต สามารถใชลดแสงสวางของทองฟาในภาพทิวทัศน สีสมทําใหเกิดคอนทราสต
มากกวาสีเหลือง สีแดงทําใหเกิดคอนทราสตมากกวาสีสม

O สีสม

R สีแดง

G สีเขียว ชวยปรับโทนของสีผิวใหนุมนวลขึ้น สามารถใชในการถายภาพบุคคล

โปรดทราบวาผลที่ไดจากตัวเลือก เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร จะชัดเจนกวาการใชฟลเตอรจริง

A โทนภาพ (เฉพาะภาพโทนสีเดียว)
เลือกจาก B&W (ขาวดํา), Sepia (ซเีปย), Cyanotype (โทนสีนํ้าเงิน) 
(ภาพโทนสีนํ้าเงิน), Red (แดง), Yellow (เหลือง), Green (เขียว), Blue Green 
(เขียวแกมนํ้าเงิน), Blue (นํ้าเงิน), Purple Blue (นํ้าเงินแกมมวง), Red Purple 
(มวงแกมแดง) การกด 3 ขณะเลือก โทนภาพ จะแสดงตัวเลือกความอิ่มตัวของสี 
กด 4 หรือ 2 เพือ่ปรับความอิ่มตัวของส ีการควบคุมความอิ่มตัวของสีไมสามารถ
ใชการได เม่ือเลือก B&W (ขาวดํา) ไว
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การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง
ทานสามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่อยูในกลองแลวบันทึกไวเปน Picture Control แบบกําหนดเองได

1 เลือก จัดการ Picture Control
ในการแสดงเมนู กดปุม G  ไฮไลท จัดการ Picture 
Control ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

2 เลือก บันทึก/แกไข
ไฮไลท บันทกึ/แกไข แลวกด 2

3 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่มีอยูแลวกด 2 หรือกด J 
เพือ่ไปยังขั้นตอนที ่5 เพื่อบันทกึสําเนาของ Picture 
Control ที่ไฮไลทไวโดยไมแกไขเพิม่เติม

4 แกไข Picture Control ท่ีเลือกไว
ดูหนา 113 สําหรับขอมลูเพิม่เติม หากตองการยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงใดๆ แลวเริ่มตนใหมจากคาเริ่มตน 
ใหกดปุม O กด J เมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ

5 เลือกปลายทาง
ไฮไลทปลายทางสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเอง 
(C-1 ถึง C-9) แลวกด 2

ปุม G
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6 ตั้งชื่อ Picture Control
โดยคาเริ่มตน Picture Control ที่บันทกึใหมจะถกูตั้งช่ือ
โดยการใสตัวเลขสองหลัก (กําหนดใหโดยอตัโนมัติ) 
ตอทายช่ือของ Picture Control ทีม่ีอยู หากตองการใชช่ือ
ตามคาแรกเริ่ม ใหดําเนินการไปยังขั้นตอนที่ 7 
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหากตองการเลื่อนเคอรเซอรไปยังพื้นทีช่ื่อ ในการปอนตัวอักษร ใหใชตัวเลือก
คําสั่งเพือ่ไฮไลทตัวอักษรทีต่องการในพื้นที่แปนพิมพแลวกด J ในการลบตัวอกัษรทีตํ่าแหนงปจจุบัน
ของเคอรเซอร ใหกดปุม O 

ช่ือของ Picture Control แบบกําหนดเองมีความยาวไดไมเกินสิบเกาตัวอักษร ตัวอักษรใดๆ 
หลังจากตัวที่สิบเกาจะถูกลบ

7 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กด X เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและออกจากเมนู 
Picture Control ทีบั่นทึกใหมจะปรากฏอยูในรายการ 
Picture Control

A จัดการ Picture Control > เปล่ียนช่ือ
สามารถเปลี่ยนชื่อ Picture Control แบบกําหนดเองไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก เปล่ียนช่ือ ในเมนู จัดการ Picture 
Control

A จัดการ Picture Control> ลบ
สามารถใชตัวเลือก ลบ ในเมนู จัดการ Picture Control เพื่อลบ Picture Control แบบกําหนดเองที่เลือกไวได
เม่ือไมตองการใชอีกตอไป

A สัญลักษณแสดง Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ท่ีต้ังคาไวลวงหนาท่ีเปนตนฉบับในการสราง Picture 
Control แบบกําหนดเองจะมีสัญลักษณปรากฏอยูท่ีมุมบนขวา
ของหนาจอแกไข

สัญลักษณแสดง Picture Control ตนฉบับ

พืน้ท่ีแปนพิมพ

พื้นท่ีชื่อ
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การแบงปน Picture Control แบบกําหนดเองรวมกับผูอ่ืน
สามารถคัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองที่สรางขึ้นโดยใช Picture Control Utility ที่มอียูใน ViewNX 2 
หรือซอฟตแวรเสริมอื่นๆ เชน Capture NX 2 ลงในการดหนวยความจําแลวนําไปโหลดลงในกลอง หรือ
สามารถคัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองที่สรางดวยกลองลงในการดหนวยความจําเพือ่นําไปใช
กับกลองและซอฟตแวรที่รองรับ จากนั้นลบออกเมือ่ไมตองการใชอีกตอไป

ในการคัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองไปยังหรือคัดลอก
มาจากการดหนวยความจํา หรือการลบ Picture Control 
แบบกําหนดเองออกจากการดหนวยความจํา ใหไฮไลท โหลด/บันทึก 
ในเมนู จัดการ Picture Control แลวกด 2 ตัวเลือกตอไปนี้จะแสดง
ขึ้น:

• คัดลอกไปกลอง: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองจาก
การดหนวยความจําไปยัง Picture Control แบบกําหนดเอง C-1 ถึง 
C-9 ทีอ่ยูในกลองพรอมต้ังช่ือตามตองการ

• ลบจากการด: ลบ Picture Control แบบกําหนดเองทิง้จาก
การดหนวยความจํา

• คัดลอกไปการด: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเอง
(C-1 ถึง C-9) จากกลองไปยังจุดหมายปลายทางที่เลอืก (1 ถงึ 99) 
ในการดหนวยความจํา

A การบันทึก Picture Control แบบกําหนดเอง
ในการดหนวยความจําสามารถบันทึก Picture Control แบบกําหนดเองไวไดถึง 99 แบบในแตละครั้ง สามารถใช
การดหนวยความจําเพือ่เก็บเฉพาะ Picture Control แบบกําหนดเองที่ผูใชสรางขึ้นมาไดเทาน้ัน Picture Control 
ท่ีต้ังคาไวลวงหนาท่ีใหมาพรอมกับกลองจะไมสามารถคัดลอกลงในการดหนวยความจํา เปลี่ยนชื่อหรือลบออกได
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ไลฟวิว

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อถายภาพในไลฟวิว

1 หมุนปุมกดเลือกไลฟวิว
ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 จัดตําแหนงจุดโฟกัส
จัดตําแหนงจุดโฟกัสบนวัตถุตามทีไ่ดอธบิายไวในหนา 121

3 โฟกัส
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง จุดโฟกัสจะกะพริบสีเขียว
ขณะทีก่ลองทําการโฟกัส ถากลองโฟกัสภาพได จุดโฟกัส
จะปรากฏเปนสีเขียว ถากลองโฟกัสภาพไมได จุดโฟกัสจะกะพริบสีแดง (โปรดทราบวายังสามารถ
ถายภาพไดแมจุดโฟกัสจะกะพริบสีแดง ควรตรวจสอบโฟกัสในจอภาพกอนถายภาพ) ยกเวนเมื่ออยูใน
โหมด i และ j ทานสามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุม A (L)

4 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรสวนที่เหลือลงจนสุด หนาจอจะดับลงและ
ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะสวางขณะบันทกึภาพ 
หามถอดแบตเตอรี่ หรือการดหนวยความจําออก จนกวากลอง
จะบันทึกขอมูลเสร็จสมบูรณ เมื่อถายภาพเสร็จ ภาพจะปรากฏ
บนหนาจอช่ัวขณะกอนที่กลองจะกลับไปสูโหมดไลฟวิว 
หากตองการออก ใหหมุนปุมกดเลอืกไลฟวิว

การจัดองคประกอบภาพในจอภาพ

ปุมกดเลือกไลฟวิว

จุดโฟกัส

ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา



119ไลฟววิ

การโฟกัสภาพในไลฟวิว
ดําเนนิการตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกโหมดพื้นที่ออโตโฟกัสและโหมดโฟกัส แลวจัดตําแหนงจุดโฟกัส

❚❚ การเลือกวิธีหาโฟกัสของกลอง (โหมดโฟกัส)
ในโหมดไลฟวิวจะสามารถใชโหมดโฟกัสตอไปนี้ได (โปรดทราบวาโหมดออโตโฟกัสตลอดเวลานัน้
จะไมสามารถใชไดในโหมด g, ' และ ():

1 แสดงตัวเลือกการโฟกัส
กดปุม P จากนั้นไฮไลทโหมดโฟกัสปจจุบันใน
จอแสดงผลขอมูลการถายภาพแลวกด J

2 เลือกตัวเลือกโฟกัส
ไฮไลทตัวเลอืก แลวกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย
AF-S AF ทีละภาพ สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

AF-F AF ตลอดเวลา
สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสตอเน่ืองจนกวาจะกดปุมกดชัตเตอร 
โฟกัสจะล็อคเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

MF แมนวลโฟกัส ปรับโฟกัสดวยตนเอง (0 125)

ปุม P
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❚❚ การเลือกวิธีท่ีกลองเลือกพื้นที่ (โหมดพื้นที่ AF)
ในโหมดอื่นๆ ที่ไมใชโหมด i, j และ ( จะสามารถเลือกโหมดพืน้ที่ออโตโฟกัสตอไปนี้ไดในไลฟวิว 
(โปรดทราบวาออโตโฟกัสติดตามวัตถุนัน้จะไมสามารถใชไดในโหมด % g ' และ 3):

1 แสดงโหมดพื้นที่ AF
กดปุม P จากนั้นไฮไลทโหมดพืน้ที่ AF ปจจุบันใน
จอแสดงผลขอมูลการถายภาพแลวกด J

2 เลือกโหมดพื้นที่ออโตโฟกัส
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

ตวัเลือก คําอธิบาย
6 AF ใบหนา ใชสําหรับถายภาพบุคคล กลองจะหาและโฟกัสวัตถุภาพบุคคลโดยอัตโนมัติ 

7 AF พ้ืนท่ีกวาง
ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนโดยใชมือถือกลองและใชกับวัตถุอ่ืนๆ ท่ีไมใช
ภาพบุคคล ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัส

8 AF พ้ืนท่ีปกติ
ใชสําหรับระบุโฟกัสอยางแมนยําบนตําแหนงท่ีเลือกในกรอบภาพ แนะนําใหใช
ขาตั้งกลอง

9 AF ติดตามวัตถุ ใชเม่ือคุณตองการใหโฟกัสติดตามวัตถุท่ีเลือก

ปุม P
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3 เลือกจุดโฟกัส
6 (ออโตโฟกัสใบหนา): เสนกรอบสีเหลืองสองเสน
จะปรากฏขึ้นเมื่อกลองตรวจพบวัตถุภาพบุคคล (ถาตรวจพบ
ใบหนาหลายใบหนา กลองจะโฟกสัวัตถุที่อยูใกลที่สุด 
ทั้งนีก้ลองสามารถตรวจพบไดสูงสุด 35 ใบหนา หากตองการ
เลือกโฟกัสวัตถุอื่น ใหใชตัวเลือกคําสั่ง) หากกลองไมสามารถ
ตรวจหาวัตถไุดตอไป (ตัวอยางเชน ในกรณทีี่วัตถุเบือนหนา
ออกจากกลอง) เสนขอบจะหายไปจากหนาจอ

7/8 (ออโตโฟกัสพื้นที่กวางและพื้นที่ปกติ): ใชตัวเลือก
คําสั่งเพื่อเลื่อนจุดโฟกัสไปยังตําแหนงตางๆ ของกรอบภาพ 
หรือกด J เพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสใหอยูตรงกลางของ
กรอบภาพ

9 (ออโตโฟกัสตดิตามวัตถุ): จัดตําแหนงจุดโฟกัส
ใหตรงกับวัตถุทีท่านจะถายแลวกด J จุดโฟกัสจะติดตาม
วัตถุที่เลือกขณะที่วัตถุเคลือ่นที่ภายในกรอบภาพ หากตองการ
หยุดการติดตามระยะโฟกัส ใหกด J เปนครั้งทีส่อง

จุดโฟกัส

จุดโฟกัส

จุดโฟกัส
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สวนแสดงผลไลฟวิว

หมายเหตุ: หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณทัง้หมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

รายการ คําอธิบาย 0

q โหมดถายภาพ โหมดที่เลือกไวในปจจุบนัดวยแปนหมุนเลือกโหมด
19, 30, 
37, 82

w 
สัญลักษณ 
“No movie”

แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได —

e เวลาท่ีเหลือ
ระยะเวลาที่เหลือกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ ซึง่จะแสดงขึ้น
เม่ือการถายภาพจะหยุดทํางานภายใน 30 วินาทีหรือนอยกวา

124, 129

r 
ความไวการรับเสียง
ของไมโครโฟน

ความไวการรับเสียงของไมโครโฟนในการบนัทึกภาพยนตร 128

t ระดับเสียง
ระดับเสียงในการบันทึกเสียง จะปรากฏเปนสีแดงหากระดับเสียงสูงเกินไป 
ทานควรปรับความไวการรับเสียงของไมโครโฟนใหสอดคลองกัน

128

y 
ลดเสียงรบกวน
จากลม 

แสดงเมื่อเลือก เปด สําหรับ ตั้งคาภาพยนตร > ลดเสียงรบกวนจากลม 
ในเมนูการถายภาพ

128

u 
สัญลักษณการ
ปรับคาสําหรับ
ภาพยนตรเอง

จะปรากฏขึ้นเมื่อเลือก เปด สําหรับ ปรับคาสําหรับภาพยนตรเอง ในโหมด 
M

129

i โหมดโฟกัส โหมดโฟกัสปจจุบนั 119

o โหมดพื้นที่ AF โหมดพื้นท่ีออโตโฟกัสปจจุบนั 120

!0 
ขนาดเฟรม
ภาพยนตร

ขนาดเฟรมภาพยนตรท่ีบันทึกในโหมดภาพยนตร 128

!1
เวลาท่ีเหลือ 
(โหมดภาพยนตร)

เวลาการบนัทึกท่ีเหลือในโหมดภาพยนตร 126

!2 จดุโฟกัส
จดุโฟกัสปจจุบัน การแสดงผลจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกไว
สําหรับโหมดพื้นท่ีออโตโฟกัส (0 120)

121

!3 
สัญลักษณแสดง
คาแสง

แสดงวาภาพมืดเกินไปหรือสวางเกินไปเม่ือใชการตั้งคาปจจุบัน
(โหมด M เทาน้ัน)

87

!3

!1

!2

!0
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t

y

oiu



123ไลฟววิ

A ตัวเลือกการแสดงผลไลฟวิว/การบันทึกภาพยนตร
กดปุม R เพื่อวนดูตัวเลือกการแสดงผลตามที่แสดงดานลาง พื้นท่ีท่ีลอมไวดวยวงกลม
แสดงขอบครอบตัดเฟรมภาพยนตร

แสดงรายละเอียด
สัญลักษณภาพถาย

แสดงสัญลักษณภาพยนตร (0 128) * ซอนสัญลักษณ *

แสดงสัญลักษณ
ภาพถาย *

เสนตาราง *

* กรอบครอบตัดซึ่งแสดงพื้นท่ีท่ีบนัทึกภาพจะแสดงขึ้นในระหวางการบนัทึกภาพยนตรหากเลือกขนาดเฟรมที่ไมใช 
640 × 424 ไวใน ตั้งคาภาพยนตร > ขนาดเฟรม/อตัราเฟรม ในเมนูถายภาพ (0 128; พืน้ท่ีภายนอกกรอบ
ครอบตัดจะเปนสีเทาขณะที่สัญลักษณภาพยนตรปรากฏบนหนาจอ)

A การต้ังคากลอง
ยกเวนเมื่อแสดงสัญลักษณภาพยนตร คุณสามารถเขาสูการตั้งคา
ภาพถายไลฟวิวไดโดยกดปุม P: คุณภาพของภาพ (0 59), 
ขนาดภาพ (0 61), การเพิ่มคารูรับแสงในการถายครอม (0 109), 
HDR (0 96), Active D-Lighting (0 94), ไวตบาลานซ 
(0 101), คาความไวแสง (ISO) (0 67), Picture Control 
(0 111), โหมดโฟกัส (0 119), โหมดพื้นท่ี AF (0 120), 
การวัดแสง (0 90), โหมดแฟลช (0 63, 65), 
การชดเชยแสงแฟลช (0 93), และการชดเชยแสง (0 92) 
เม่ือสัญลักษณภาพยนตรปรากฏขึ้น จะสามารถปรับการตั้งคาภาพยนตรได (0 122)

ปุม R

ปุม P
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A คาแสง
ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ คาแสงที่ไดอาจแตกตางไปจากเมื่อไมไดใชไลฟวิว ระบบวัดแสงในโหมดไลฟวิวจะปรับ
ใหเหมาะกับการแสดงผลไลฟวิว ทําใหไดภาพถายที่มีคาแสงใกลเคียงกับท่ีเห็นในหนาจอ (โปรดทราบวา
การชดเชยแสงสามารถดูตัวอยางบนจอภาพไดเฉพาะคาระหวาง +3 EV ถึง –3 EV) ในการปองกันไมใหแสงที่ผาน
เขามาทางชองมองภาพรบกวนคาแสง ใหนําขอบยางรองตาออกแลวปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพ  
ท่ีใหมากอนถายภาพ (0 50)

A HDMI
เม่ือเชื่อมตอกลองเขากับอุปกรณวิดีโอ HDMI จอภาพของกลองจะยังทํางานและอุปกรณวิดีโอจะแสดงภาพผานเลนส 
ถาอุปกรณรองรับ HDMI-CEC ใหเลือก ปด สําหรับตัวเลือก HDMI > การควบคมุอปุกรณ ในเมนูต้ังคา (0 166) 
กอนถายภาพในไลฟวิว

D การถายภาพในโหมดไลฟวิว
ความผิดเพี้ยนอาจปรากฏขึ้นในภาพบนหนาจอหากแพนกลองในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนท่ีผานกรอบภาพดวย
ความเร็วสูง แตจะไมปรากฏในภาพที่ถายออกมา แหลงกําเนิดแสงที่สวางจาอาจทําใหเกิดภาพติดตาบนจอภาพ
เม่ือแพนกลอง และอาจมีจุดสวางปรากฎขึ้นไดเชนกัน การกะพริบถ่ีและแถบที่ปรากฏบนจอภาพเมื่อถายภาพ
ภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต, หลอดไอปรอทหรือหลอดโซเดียม สามารถลดอาการดังกลาวไดโดยใช 
ลดการกะพริบ (0 200) อาการดังกลาวอาจปรากฏบนภาพถายเม่ือใชความไวชตัเตอรบางคา ขณะถายภาพใน
โหมดไลฟวิว ใหหลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบติัตามขอควรระวังน้ี
อาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย

โหมดไลฟวิวจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเม่ือปดหนาจอ (การปดหนาจอไมใชการหยุดโหมดไลฟวิวบนโทรทัศนหรือ
จอแสดงผลภายนอก)

ไลฟวิวอาจหยุดโดยอัตโนมัติเพื่อปองกันไมใหวงจรภายในกลองเสียหาย ใหออกจากไลฟวิวเม่ือไมไดใชกลอง 
โปรดทราบวาอุณหภมิูของวงจรภายในกลองอาจสูงขึน้และทําใหเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง จุดพิกเซลสวาง
แสดงสัญญาณรบกวนหรือฝา) ไดในสถานการณตอไปน้ี (นอกจากนี้กลองอาจอุนขึ้นจนสัมผัสได ท้ังน้ีไมไดเกิดจาก
การทํางานที่ผิดปกติแตอยางใด):
• อุณหภมิูโดยรอบสูง
• ใชกลองในโหมดไลฟวิวหรือใชบันทึกภาพยนตรมาเปนเวลานาน
• ใชกลองในโหมดถายภาพตอเน่ืองเปนเวลานาน

หากไลฟวิวไมเริ่มขึน้เมื่อทานพยายามเริ่มการทํางานของไลฟวิว ใหรอจนวงจรภายในกลองเย็นลง แลวลองอีกครั้ง

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนบัถอยหลังจะปรากฏขึ้น 30 วนิาทกีอนทีไ่ลฟววิจะหยดุโดยอัตโนมัติ (0 122; ตัวนบัเวลาจะเปลี่ยนเปนสแีดง 
5 วนิาทกีอนจะหมดเวลาตามการตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัติ (0 186) หรือหากไลฟวิวกําลังจะปดการทาํงาน
เพือ่ปองกันวงจรภายในกลอง) ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมการถายภาพ ตัวนบัเวลาอาจปรากฏขึ้นทนัทเีม่ือเลือกไลฟววิ
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D การใชโฟกัสอัตโนมัติในไลฟวิว
โฟกัสอัตโนมัติจะชาลงเมื่ออยูในโหมดไลฟวิวและจอภาพอาจสวางขึ้นหรือมืดลงไดขณะท่ีกลองโฟกัสภาพ 
กลองอาจไมสามารถโฟกัสในสถานการณดังตอไปน้ี (โปรดทราบวาบางครั้งจุดโฟกัสอาจแสดงเปนสีเขียว
เม่ือกลองไมสามารถโฟกัสได):
• วัตถุมีเสนท่ีขนานกับเสนขอบดานไกลของกรอบภาพ
• วัตถุไมมีคอนทราสต
• วัตถุท่ีจุดโฟกัสมีพื้นท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง หรือวัตถุอยูภายใตแสงสปอตไลทหรือปายนีออนหรือ
แหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความสวาง

• มีการกะพริบถี่หรือเกิดเปนแถบเมื่อถายภาพใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หลอดไอโซเดียมหรือ
แสงในลักษณะคลายกันน้ี

• มีการใชฟลเตอรแฉก (ประกายดาว) หรือฟลเตอรพิเศษอื่นๆ
• วัตถุเล็กกวาจุดโฟกัส
• วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู (เชน มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงติดกันเปนแถวบนตึกสูง)
• วัตถุเคลื่อนท่ี
นอกจากนี้ AF ติดตามวัตถุอาจไมสามารถติดตามวัตถุไดหากวัตถุน้ันเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็ว หลุดออกนอกกรอบภาพ
หรือมีวัตถุอ่ืนบดบัง เปลี่ยนขนาด สีหรือความสวางในสายตาที่มองเห็น หรือเล็กเกินไป ใหญเกินไป สวางจาเกินไป 
มืดเกินไป หรือกลมกลืนกับสีหรือความสวางของพืน้หลัง

A แมนวลโฟกัส
ในการโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส (0 57) ใหหมุนวงแหวนปรับ
โฟกัสของเลนสจนกวาวัตถุจะอยูในโฟกัส

หากตองการขยายภาพในจอภาพขึ้นประมาณ 8.3 เทา 
เพื่อการโฟกัสท่ีแมนยํา ใหกดปุม X ขณะที่ซูมเขาภาพในเลนส 
หนาจอนําทางจะปรากฏในกรอบสีเทาที่มุมดานลางขวาของ
หนาจอ ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไปยังพืน้ท่ีของกรอบที่ไมปรากฏใน
หนาจอ (จะสามารถใชไดถาเลือก 7 (AF พ้ืนที่กวาง) หรือ
 8 (AF พ้ืนที่ปกติ) ใน โหมดพื้นท่ี AF เทาน้ัน) หรือ
กด W (Q) เพื่อซูมออก

ปุม X หนาจอนําทาง
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การบันทึกและการดูภาพยนตร

ภาพยนตรสามารถบันทึกไดในโหมดไลฟวิว

1 หมุนปุมกดเลือกไลฟวิว
ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 โฟกัส
จัดองคประกอบภาพสําหรับฉากเปดเรื่อง แลวโฟกัสภาพตามที่ไดอธิบายไว
ในขั้นตอนที่ 2 และ 3 ในเรื่อง “การจัดองคประกอบภาพในจอภาพ” 
(0 118; อานเพิ่มเติมไดจาก “การโฟกัสภาพในไลฟวิว” 
หนา 0 119–121) โปรดทราบวาขณะบันทึกภาพยนตร จํานวนวัตถุ
ที่สามารถตรวจจับไดในโหมดออโตโฟกัสใบหนาจะลดลง

3 เร่ิมการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพือ่เร่ิมการบันทกึ สัญลักษณแสดงการบันทึก
และเวลาที่สามารถบันทึกไดจะแสดงในจอภาพ ยกเวนโหมด i และ j 
ทานสามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุม A (L) (0 91) หรือ (ในโหมด 
P, S, A และ %) เปลี่ยนคาไดถึง ±3 EV โดยปรับขั้นละ 1/3 EV โดยกดปุม 
E (N) คางแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 92; โปรดทราบวา
อาจไมเห็นความแตกตางจากการเปลี่ยนคาแสงบนจอภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความสวางของวัตถุ)

การบันทึกภาพยนตร

D สัญลักษณ 0
สัญลักษณ 0 (0 122) แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได

A กอนการบันทึก
ต้ังคารูรับแสงกอนการบันทึกในโหมด A หรือ M (0 86, 87)

ปุมกดเลือกไลฟวิว

ปุมบันทึกภาพยนตร

สัญลักษณแสดงการบนัทึก

เวลาที่เหลือ
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4 เสร็จสิ้นการบันทึก
กดปุมบันทกึภาพยนตรอีกครั้งเพือ่สิ้นสุดการบันทึก การบันทึกจะหยุดลงโดยอัตโนมติัเมื่อถึงความยาว
สูงสุด การดหนวยความจําเต็ม เลือกโหมดอื่น หรือปดหนาจอ (การปดหนาจอจะไมหยุดการบันทกึ
บนโทรทัศนหรือจอแสดงผลภายนอก)

A การถายภาพขณะบันทึกภาพยนตร
หากตองการสิ้นสุดการบันทึกภาพยนตร ถายภาพและออกไปที่โหมดไลฟวิว ใหกดปุมกดชตัเตอรลงจนสุดแลวคางไว
ในตําแหนงดังกลาวจนกระทั่งชัตเตอรทํางาน

A ความยาวสูงสุด
ไฟลภาพยนตรแตละไฟลมีความยาวไดไมเกิน 4 GB (สําหรับเวลาในการบนัทึกสูงสุด ดูหนา 128); โปรดทราบวาท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับความเร็วในการเขียนการดหนวยความจํา กลองอาจหยุดถายภาพยนตรกอนจะถึงเวลาที่กําหนด (0 238)

D การบันทึกภาพยนตร
การกะพริบถี่ แถบหรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในจอภาพและในภาพยนตรเม่ือถายภายใตแสงจาก
หลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอทหรือหลอดโซเดียม หรือเม่ือแพนกลองในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนท่ี
ดวยความเร็วสูงผานกรอบภาพ (สามารถลดการกะพริบถี่และแถบไดโดยใช ลดการกะพริบ; 0 200) 
แหลงกําเนิดแสงสวางจาอาจทําใหเกิดภาพติดตาไดเม่ือแพนกลอง นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก ความคลาดสี 
สีเหลื่อมและจุดสวางจาไดเชนกัน แถบสวางอาจปรากฏขึ้นเปนบางจดุในกรอบภาพหากวัตถุเกิดแสงจาจาก
แสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะอื่นๆ ขณะบันทึกภาพยนตร ใหหลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหา
ดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏบิัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย

กลองจะสามารถบนัทึกท้ังภาพวิดีโอและเสียง อยาใหมีส่ิงใดปดหรือขวางไมโครโฟนในระหวางบนัทึก โปรดทราบวา
ไมโครโฟนในตัวกลองอาจบันทึกเสียงรบกวนของเลนสในขณะที่ใชโฟกัสอัตโนมัติและระบบลดภาพสั่นไหว

แสงแฟลชจะใชงานไมไดขณะบันทึกภาพยนตร

ไลฟวิวอาจหยุดโดยอัตโนมัติเพื่อปองกันไมใหวงจรภายในกลองเสียหาย ใหออกจากไลฟวิวเม่ือไมไดใชกลอง 
โปรดทราบวาอุณหภมิูของวงจรภายในกลองอาจสูงขึ้นและทําใหเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง จุดพกิเซลสวางแสดง
สัญญาณรบกวนหรือฝา) ไดในสถานการณตอไปน้ี (นอกจากนี้กลองอาจอุนขึ้นจนสัมผัสได ท้ังน้ีไมไดเกิดจาก
การทํางานที่ผิดปกติแตอยางใด):
• อุณหภูมิโดยรอบสูง
• ใชกลองในโหมดไลฟวิวหรือใชบันทึกภาพยนตรมาเปนเวลานาน
• ใชกลองในโหมดถายภาพตอเน่ืองเปนเวลานาน

หากไลฟวิวไมเริ่มขึ้นเม่ือทานพยายามเริ่มการทํางานของไลฟวิวหรือบันทึกภาพยนตร ใหรอจนวงจรภายในกลอง
เย็นลง แลวลองอีกครั้ง

ใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแมวาเลือกวิธีวัดแสง กลองจะปรับความไวชตัเตอรและคาความไวแสง (ISO) 
โดยอัตโนมัติเวนแตจะเลือก เปด ไวสําหรับ ปรับคาสําหรับภาพยนตรเอง (0 129) และกลองอยูในโหมด M
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ตั้งคาภาพยนตร
กลองสามารถใชการตั้งคาภาพยนตรไดดังตอไปนี้
• ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม, คุณภาพภาพยนตร: เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ อัตราการบันทึกภาพ
จะขึ้นอยูกับตัวเลือกทีเ่ลือกอยูในปจจุบันสําหรับ โหมดวิดโีอ ในเมนต้ัูงคา (0 202):

• ไมโครโฟน: เปดหรือปดไมโครโฟนในตัวหรือไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 (0 129, 237) ซ่ึงเปน
อุปกรณเสริม หรือปรับคาความไวการรับเสียงของไมโครโฟน เลือก ความไวอัตโนมัต ิเพื่อใหกลองปรับ
ความไวการรับเสียงของไมโครโฟนโดยอัตโนมัติ ปดไมโครโฟน เพือ่ปดการบันทึกเสียง หากตองการเลือก
ความไวการรับเสียงของไมโครโฟนเอง ใหเลือก ตัง้ความไวเอง แลวเลือกความไว

• ลดเสียงรบกวนจากลม: เลือก เปด เพื่อเปดวงจร low-cut filter สําหรับไมโครโฟนในตัว (จะไมมผีลกับ
ไมโครโฟนสเตอริโอซ่ึงเปนอุปกรณเสริม 0 129, 237) โดยลดสัญญาณรบกวนทีเ่กิดจากลมพัดผาน
ไมโครโฟน (โปรดทราบวาอาจมีผลกระทบตอเสียงอื่นๆ ดวย)

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ความยาวสูงสุด (คุณภาพภาพยนตรสูง ★/
คณุภาพภาพยนตรปกติ) 4ขนาดเฟรม (พิกเซล) อตัราการบันทึกภาพ 1

L/t

1920 × 1080

60p 2
10 นาที / 20 นาที

M/u 50p 3

N/r 30p 2

20 นาที / 29 นาที 59 วินาที
O/s 25p 3

P/k 24p
Q/l

1280 × 720
60p 2

R/o 50p 3

S/n
640 × 424

30p 2
29 นาที 59 วินาที / 29 นาที 59 วินาที

T/p 25p 3

1 คาท่ีแสดง อัตราการบันทึกภาพตามจริงสําหรับ 60p, 50p, 30p, 25p และ 24p คอื 59.94, 50, 29.97, 25 และ 23.976 เฟรมตอวินาที 
ตามลําดับ

2 เลือกใชไดหากเลอืก NTSC ไวสําหรับ โหมดวดิีโอ (0 202)
3 เลือกใชไดหากเลอืก PAL ไวสําหรับ โหมดวิดีโอ
4 ภาพยนตรท่ีบันทึกในโหมดภาพวัตถุขนาดจิ๋วจะมีความยาวไดถึงสามนาทีเมื่อเปดดู

A สวนแสดงผลไลฟวิว
สามารถดูตัวอยางภาพยนตรในระหวางไลฟวิวไดโดยการกดปุม R 
เพื่อเลือกแสดง “แสดงสัญลักษณภาพยนตร” “ซอนสัญลักษณ” 
“เสนตาราง” หรือ “แสดงสัญลักษณภาพถาย” (0 123) 
เม่ือแสดงสัญลักษณภาพยนตร คุณสามารถเขาสูการตั้งคา
ภาพยนตรตอไปน้ีไดโดยกดปุม P: ขนาดเฟรม/คุณภาพภาพยนตร, 
ความไวการรับเสียงของไมโครโฟน, ไวตบาลานซ (0 101), 
คาความไวแสง (ISO) (0 67), Picture Control (0 111), 
โหมดโฟกัส (0 119), โหมดพืน้ท่ี AF (0 120) และการชดเชยแสง 
(0 92)

ปุม P
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• ปรับคาสําหรับภาพยนตรเอง: เลือก เปด เพือ่ยอมใหปรับคาความไวชัตเตอร
และคาความไวแสง (ISO) ไดเองเมื่อกลองอยูในโหมด M สามารถตั้งคา
ความไวชัตเตอรสูงสุด 1/4000 วินาที; ความเร็วชาสุดจะแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับ
อัตราการบันทึกภาพ: 1/30 วินาที สําหรับอัตราการบันทกึภาพ 24p, 25p และ 
30p, 1/50 วินาที สําหรับ 50p และ 1/60 วินาที สําหรับ 60p คาความไวแสง (ISO) 
สามารถกําหนดคาไดในชวง ISO 100 และ Hi 1 (0 67) ถาความไวชัตเตอรและคาความไวแสง (ISO) 
ไมอยูในชวงดังกลาวเมื่อไลฟวิวเริ่มทํางาน คาดังกลาวจะถูกกําหนดเปนคาที่สามารถใชไดโดยอัตโนมัติ 
และกลองจะยังคงใชคานี้เมือ่ไลฟวิวสิ้นสุดลง โปรดทราบวาคาความไวแสง (ISO) จะคงทีต่ามคาทีเ่ลือก 
กลองจะไมปรับคาความไวแสง (ISO) โดยอัตโนมัติเมื่อเลือก เปด สําหรับ ตัง้คาความไวแสง (ISO) > 
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัต ิในเมนูถายภาพ (0 180)

1 เลือก ตั้งคาภาพยนตร
กดปุม G เพื่อแสดงเมน ูไฮไลท ตั้งคาภาพยนตร 
ในเมนูถายภาพแลวกด 2

2 เลือกตัวเลือกภาพยนตร
ไฮไลทรายการที่ตองการแลวกด 2 จากนั้น 
ไฮไลทตัวเลอืก แลวกด J

A การใชไมโครโฟนภายนอก
ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 ซึ่งเปนอุปกรณเสริมสามารถใชเพือ่ลดเสียงรบกวนที่เกิดจากเลนสส่ันขณะบันทึกเม่ือใช
โฟกัสอัตโนมัติ

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึน้เปนเวลา 30 วินาทีกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ (0 122) ขึ้นอยูกับ
สภาพการถายภาพ ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเริ่มการบนัทึกภาพยนตร โปรดทราบวาไลฟวิวยังคงหยุด
โดยอัตโนมัติเม่ือหมดเวลานับถอยหลัง แมจะมีเวลาการบนัทึกท่ียังเหลืออยู โปรดรอใหวงจรภายในเย็นลงกอนท่ีจะ
บันทึกภาพยนตรตอไป

A HDMI และอปุกรณวิดีโออื่นๆ
เม่ือเชื่อมตอกลองเขากับอุปกรณวิดีโอ HDMI จอภาพของกลองจะยังทํางานและอุปกรณวิดีโอจะแสดงภาพผานเลนส 
ถาอุปกรณรองรับ HDMI-CEC ใหเลือก ปด สําหรับตัวเลือก HDMI > การควบคมุอปุกรณ ในเมนูต้ังคา (0 166) 
กอนถายภาพในไลฟวิว

ปุม G
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การดูภาพยนตร
ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 135) กด J เพื่อเร่ิมเลนภาพ 
ตําแหนงปจจุบันของคุณจะแสดงโดยแถบแสดงสถานะภาพยนตร

กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:

สัญลักษณ 1 ความยาว ตําแหนงปจจุบัน/ความยาวทั้งหมด

ความดัง

แถบแสดงสถานะภาพยนตร คําแนะนํา

ไปท่ี ใช คําอธิบาย

หยุดชั่วคราว หยุดการแสดงภาพชั่วคราว

เลน
เลนตอหลังจากหยุดภาพยนตรชั่วคราวหรือระหวางการเลนภาพยนตรยอนกลับ/
เดินหนา

เดินหนา/ยอนกลับ

ความเร็วจะเพิ่มขึน้ทุกครั้งท่ีกดปุม ต้ังแต 2 เทา ไปเปน 4 เทา ไปเปน 8 เทา 
ไปเปน 16 เทา กดคางไวเพื่อขามไปยังจุดเริ่มตนหรือส้ินสุดของภาพยนตร 
(เฟรมแรกจะกํากับดวยสัญลักษณ h ท่ีมุมบนดานขวาของจอภาพ 
สวนเฟรมสุดทายจะกํากับดวย i) ถาหยุดการแสดงภาพยนตรไวชั่วคราว 
ภาพยนตรจะยอนกลับหรือเดินหนาครั้งละหนึ่งเฟรม กดคางไวเพื่อยอนกลับ
หรือเดินหนาอยางตอเน่ือง

ขาม 10 วินาที หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อขามไปขางหนาหรือขางหลัง 10 วินาที

ปรับความดัง X/W (Q) กด X เพื่อเพิ่มเสียง กด W (Q) เพื่อลดเสียง

กลับไปยังการแสดง
ภาพเต็มจอ

 /K กด 1 หรือ K เพื่อออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ
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การตัดตอภาพยนตร
ตัดบางสวนของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตรทีม่ีการแกไขหรือบันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG

การตัดสวนภาพยนตร
การสรางสําเนาของภาพยนตรที่มีการตัดบางสวนออกไป:

1 แสดงภาพยนตรแบบเต็มจอ

2 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมเปดและ
เฟรมปดใหม
เลนภาพยนตรตามที่อธบิายในหนา 130 โดยกด J 
เพือ่เร่ิมการเลนหรือเลนตอ และกด 3 เพื่อหยุดช่ัวคราว 
หยุดการเลนภาพไวช่ัวคราวเมือ่ถึงเฟรมเปดหรือ
เฟรมปดใหม

3 เลือก เลือกจุดเร่ิมตน/จุดสิ้นสุด
กดปุม P จากนั้นไฮไลท เลือกจุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด 
แลวกด 2

ตัวเลือก คําอธิบาย

f เลือกจุดเร่ิมตน/จุดส้ินสุด สรางสําเนาที่ตัดสวนเปดเรื่องหรือปดเรื่องออกไป

g บันทึกเฟรมท่ีเลือก บันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG

แถบแสดงสถานะภาพยนตร

ปุม P
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4 เลือกเฟรมปจจุบันเปนจุดเร่ิมตนหรือจุดสิ้นสุด
ใหม
การสรางสําเนาทีเ่ร่ิมตนจากเฟรมปจจุบัน ใหไฮไลท 
จุดเริม่ตน แลวกด J เฟรมกอนหนาเฟรมปจจุบัน
จะถูกลบออกเมื่อคุณบันทกึสําเนา

การสรางสําเนาสิ้นสุดทีเ่ฟรมปจจุบัน ใหไฮไลท จุดสิ้นสดุ แลวกด J เฟรมหลังจากเฟรมปจจุบัน
จะถูกลบออกเมื่อคุณบันทกึสําเนา

5 ยืนยันจุดเร่ิมตนหรือจุดสิ้นสุดใหม
หากเฟรมที่ตองการไมปรากฏขึ้นในขณะนั้น ใหกด 4 
หรือ 2 เพือ่ยอนกลับหรือเดินหนา (หากตองการขามไป
ขางหนาหรือขางหลัง 10 วินาที ใหหมนุแปนหมุนเลือก
คําสั่ง)

6 สรางสําเนา
เมือ่เฟรมที่ตองการปรากฏขึ้น ใหกด 1

7 แสดงตัวอยางภาพยนตร
การดูตัวอยางสําเนา ใหไฮไลท ดูตวัอยาง แลวกด J 
การยกเลิกสําเนาปจจุบันแลวกลับไปยังขั้นตอนที ่5 
ใหไฮไลท ยกเลิก แลวกด J การบันทึกสําเนา 
ใหทําตามขั้นตอนที่ 8

จุดเริ่มตน

จุดสิ้นสุด



133การบันทึกและการดูภาพยนตร

8 บันทึกสําเนา
ไฮไลท บันทกึเปนไฟลใหม แลวกด J เพื่อบันทึก
สําเนาเปนไฟลใหม การแทนทีไ่ฟลภาพยนตรไฟลตน
ดวยไฟลใหมทีตั่ดตอเรียบรอยแลว ใหไฮไลท 
เขยีนทบัไฟลเดิม แลวกด J

D การตัดสวนของภาพยนตร
ภาพยนตรตองยาวอยางนอยสองวินาที กลองจะไมทําการบันทึกสําเนาถาการดหนวยความจํามีพื้นท่ีวางไมเพียงพอ

ไฟลสําเนาจะมีวันที่และเวลาเหมือนกันกับไฟลตนฉบับ

A การเลือกหนาท่ีของเฟรมปจจุบัน
การทําใหเฟรมในขั้นตอนที่ 5 แสดงจุดสิ้นสุดใหม (x) 
แทนจุดเริ่มตนใหม (w) หรือกลับกัน ใหกดปุม A (L)

ปุม A (L)
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การบันทึกเฟรมที่เลือก
การบันทกึสําเนาของเฟรมทีเ่ลือกเปนภาพนิ่ง JPEG:

1 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่ตองการ
เลนภาพยนตรตามที่อธิบายในหนา 130 โดยกด J 
เพือ่เร่ิมการเลนหรือเลนตอ และกด 3 เพื่อหยุดช่ัวคราว 
หยุดภาพยนตรไวช่ัวคราวทีเ่ฟรมที่ทานตองการคัดลอก

2 เลือก บันทึกเฟรมที่เลือก
กดปุม P จากนั้นไฮไลท บันทกึเฟรมที่เลือก แลวกด 2

3 สรางสําเนาภาพนิ่ง
กด 1 เพื่อสรางสําเนาภาพนิ่งของเฟรมปจจุบัน

4 บันทึกสําเนา
ไฮไลท ใช แลวกด J เพือ่สรางสําเนา JPEG 
คุณภาพละเอียด (0 59) ของเฟรมที่เลือก

A บันทึกเฟรมท่ีเลือก
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรท่ีสรางดวยตัวเลือก บันทึกเฟรมที่เลือก จะไมสามารถรีทัชได ภาพนิ่ง JPEG 
ของภาพยนตรจะไมมีขอมูลของภาพถายบางประเภท (0 136)

ปุม P
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การแสดงภาพและการลบภาพ

เมื่อตองการแสดงภาพ กดปุม K ภาพถายลาสุดจะปรากฏ
บนจอภาพ

การแสดงภาพเต็มจอ

ไปท่ี ใช คําอธิบาย

ดูภาพถายเพิม่เติม กด 2 เพื่อดูภาพตามลําดับท่ีบันทึก, กด 4 เพื่อดูภาพในลําดับยอนกลับ

ดูขอมูลภาพถาย
เพิ่มเติม

เปลี่ยนขอมูลภาพถายที่ปรากฏ (0 136)

ดูภาพขนาดยอ

W (Q)

ดูหนา 140 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงภาพขนาดยอ

ซูมขยายภาพเขา X ดูหนา 142 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซูมแสดงภาพ

ลบภาพ O ขอความการยืนยันจะปรากฏขึน้ กด O อีกครั้งเพื่อลบภาพ

เปลี่ยนสถานะปองกัน A (L)
ในการปองกันภาพหรือยกเลิกการปองกันภาพที่มีการปองกันไว ใหกดปุม 
A (L) (0 143)

เลนภาพยนตร
ถาภาพปจจุบนัมีสัญลักษณ 1 กํากับไวเพือ่แสดงวาน่ันคือภาพยนตร 
การกด J จะเริ่มเลนภาพยนตร (0 130)

A ปุม P
กดปุม P จะมีภาพแบบเต็มหนาจอ ภาพยอสวนขนาดเล็ก 
หรือแสดงภาพแบบปฏิทินโดยมีขอความปรากฏขึ้นทางดานขวา 
เพื่อใหคุณสามารถใหคะแนนภาพได (0 144) รีทัชภาพ 
แกไขภาพยนตร (0 131, 205) และเลือกภาพเพือ่ยายไปยัง
สมารทดีไวซ (0 173)

ปุม K

ปุม P
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ขอมูลภาพถาย
ขอมูลภาพถายจะปรากฏซอนทับบนภาพทีป่รากฏบนการแสดงภาพเต็มจอ กด 1 หรือ 3 เพือ่เลื่อนดูขอมูล
ภาพถายตามที่แสดงดานลาง โปรดทราบวา “เฉพาะรูปภาพ” ขอมูลการถายภาพ กราฟ RGB ฮิสโตแกรม 
ไฮไลท และขอมลูภาพรวมจะปรากฏขึ้น ถาเลือกตัวเลือกทีส่ัมพันธกันสําหรับ ตวัเลือกหนาจอแสดงภาพ 
(0 176) ขอมูลบอกตําแหนงจะแสดงเฉพาะเมื่อมีขอมลูบอกตําแหนงฝงอยูในภาพเมื่อถายภาพ (0 74)

❚❚ ขอมูลไฟล

❚❚ ไฮไลท *

* พื้นท่ีท่ีกะพริบแสดงสวนไฮไลท (พืน้ท่ีท่ีอาจมีแสงสวางมากเกินไป)

ขอมูลไฟล ไมแสดง 
(เฉพาะรูปภาพ)

ภาพรวม ขอมูลบอกตําแหนง

ไฮไลท กราฟ RGB ฮิสโตแกรม ขอมูลการถายภาพ

1 สถานะปองกัน.................................................. 143
2 สัญลักษณแสดงการรีทัช ................................... 206
3 อัปโหลดเครื่องหมาย......................................... 173
4 จํานวนเฟรม/จํานวนภาพทั้งหมด
5 ชื่อไฟล ............................................................. 189
6 คุณภาพของภาพ ................................................ 59
7 ขนาดภาพ .......................................................... 61
8 เวลาในการบันทึก ....................................... 15, 201
9 วันท่ีบันทึก ................................................. 15, 201

10 ชื่อโฟลเดอร...................................................... 178
11 ใหคะแนน ........................................................ 144

1 สถานะปองกัน.................................................. 143
2 สัญลักษณแสดงการรีทัช ................................... 206
3 อัปโหลดเครื่องหมาย......................................... 173
4 จํานวนเฟรม/จํานวนภาพทั้งหมด
5 สวนไฮไลทบนภาพ
6 ใหคะแนน ........................................................ 144

10
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9 8

5
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1 2 3 4
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❚❚ กราฟ RGB ฮิสโตแกรม
1 จํานวนเฟรม/จํานวนภาพทั้งหมด
2 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณ RGB) 

ในกราฟฮิสโตแกรมทั้งหมด แกนนอนแสดงถึง
ความสวางของพิกเซล สวนแกนตั้งหมายถึง
จํานวนพิกเซล

3 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีแดง)
4 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีเขยีว)
5 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีนํ้าเงิน)
6 อัปโหลดเครื่องหมาย......................................... 173
7 ไวตบาลานซ..................................................... 101

การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด................... 103
ต้ังคาเอง ....................................................... 104

8 สัญลักษณแสดงการรีทัช ................................... 206
9 สถานะปองกัน.................................................. 143

10 ใหคะแนน ........................................................ 144

A การซูมแสดงภาพ
หากตองการซูมเขาภาพขณะแสดงกราฟฮิสโตแกรม ใหกด X ใชปุม X 
และ W (Q) เพื่อซูมเขาและซูมออก และเลื่อนภาพดวยตัวเลือกคําสั่ง 
กราฟฮิสโตแกรมจะอัปเดตเพือ่แสดงเฉพาะขอมูลของภาพในสวนที่
มองเห็นบนจอภาพ

A กราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมของกลองมีไวเพื่อใชเปนแนวทางเทาน้ันและอาจแตกตางจากกราฟฮิสโตแกรมในโปรแกรมภาพถาย
อ่ืนๆ ตัวอยางกราฟฮิสโตแกรมมีแสดงอยูดานลาง:

หากภาพมีวัตถุท่ีมีความสวางหลากหลาย การกระจายโทนสีจะคอนขาง
สมํ่าเสมอ

ถาภาพมืด การกระจายโทนสีจะเลื่อนไปทางซาย

ถาภาพสวาง การกระจายโทนสีจะเลื่อนไปทางขวา

การเพิ่มการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางขวา 
ในขณะที่การลดการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางซาย กราฟฮิสโตแกรมสามารถใหแนวคิดคราวๆ 
ของแสงโดยรวม เม่ือแสงในบรรยากาศรอบๆ สวางทําใหยากที่จะเห็นภาพในจอภาพ

9
8

10

2

3

5

4

1

67
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❚❚ ขอมูลการถายภาพ

1 ปรากฏเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
2 แสดงเฉพาะในภาพที่ถายดวยอุปกรณเสริมท่ีรองรับฟงกชั่นน้ี
3 ภาพอาจไมแสดงโดยขึน้อยูกับ Picture Control ท่ีใช

1 สถานะปองกัน...................................................143
2 สัญลักษณแสดงการรีทัช ....................................206
3 อัปโหลดเครื่องหมาย..........................................173
4 ระบบวัดแสง .......................................................90
ความไวชัตเตอร...................................................83
รูรับแสง ..............................................................83

5 โหมดถายภาพ...................................19, 30, 37, 82
คาความไวแสง (ISO) 1.........................................67

6 การชดเชยแสง.....................................................92

4
5
6
7
8
9

10
11
12

14
13

15

1 2 3

16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28

29

7 ทางยาวโฟกัส ................................................... 231
8 ขอมูลเลนส
9 โหมดโฟกัส ................................................. 51, 119
เลนส VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) 2 ................ 18, 181

10 ประเภทแฟลช........................................... 192, 232
โหมดสั่งแฟลช 2

11 โหมดแฟลช .................................................. 63, 65
12 การควบคุมแฟลช ............................................. 192

การชดเชยแสงแฟลช ........................................... 93
13 ใหคะแนน......................................................... 144
14 ชื่อกลอง
15 จํานวนเฟรม/จํานวนภาพทั้งหมด
16 ไวตบาลานซ ..................................................... 101

การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด ................... 103
ต้ังคาเอง ....................................................... 104

17 พื้นท่ีสี .............................................................. 179
18 Picture Control................................................ 111
19 ปรับอยางเร็ว 3 .................................................. 113

Picture Control ตนฉบบั 3 ................................. 111
20 ความคมชัด ...................................................... 113
21 คอนทราสต ...................................................... 113
22 ความสวาง ....................................................... 113
23 ความอิ่มตัวของสี 3 ............................................ 113

เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร 3 ..................................... 113
24 เฉดสี 3.............................................................. 113

โทนภาพ 3 ........................................................ 113
25 การลดนอยซท่ีความไวแสงสูง ............................ 180

การลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน ........................ 179
26 Active D-Lighting.............................................. 94
27 HDR (high dynamic range) .............................. 96
28 ประวัติการรีทัช ................................................. 205
29 คําอธิบายภาพ.................................................. 202
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❚❚ ขอมูลภาพรวม

1 ปรากฏเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ
2 แสดงเฉพาะในภาพที่ถายดวยอุปกรณเสริมท่ีรองรับฟงกชั่นน้ี

❚❚ ขอมูลบอกตําแหนง
ขอมูลบอกตําแหนงจะแสดงเฉพาะเมื่อมีขอมลูบอกตําแหนงฝงอยูในภาพเมื่อถายภาพ (0 74) ในกรณขีอง
ภาพยนตร ขอมูลจะบอกตําแหนงเมื่อเริ่มบันทกึ

6
13

7

20
21

28
27

1112 10 9 8

1 2 3

5
4

26 2425 23 22

14 15 16 17 18 19

1 จํานวนเฟรม/จํานวนภาพทั้งหมด
2 สถานะปองกัน...................................................143
3 ชื่อกลอง
4 สัญลักษณแสดงการรีทัช ....................................206
5 อัปโหลดเครื่องหมาย..........................................173
6 กราฟฮิสโตแกรมแสดงการกระจายโทนสีในภาพ

(0 137)
7 คุณภาพของภาพ .................................................59
8 ขนาดภาพ...........................................................61
9 ชื่อไฟล..............................................................189

10 เวลาในการบันทึก ........................................15, 201
11 วันท่ีบันทึก ..................................................15, 201
12 ชื่อโฟลเดอร.......................................................178
13 ใหคะแนน .........................................................144
14 ระบบวัดแสง .......................................................90
15 โหมดถายภาพ.................................. 19, 30, 37, 82

16 ความไวชัตเตอร .................................................. 83
17 รูรับแสง .............................................................. 83
18 คาความไวแสง (ISO) 1 ........................................ 67
19 ทางยาวโฟกัส ................................................... 231
20 สัญลักษณแสดงขอมูลบอกตําแหนง ..................... 74
21 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ.......................... 202
22 Active D-Lighting.............................................. 94
23 Picture Control................................................ 111
24 พืน้ท่ีสี .............................................................. 179
25 โหมดแฟลช ........................................................ 63
26 ไวตบาลานซ ..................................................... 101

การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด...................... 103
ต้ังคาเอง .......................................................... 104

27 การชดเชยแสงแฟลช ........................................... 93
โหมดสั่งแฟลช 2

28 การชดเชยแสง .................................................... 92

5

4

6
7

9
8

10

1 2 3 1 สถานะปองกัน .................................................. 143
2 สัญลักษณแสดงการรีทัช ................................... 206
3 อัปโหลดเครื่องหมาย ......................................... 173
4 ละติจูด
5 ลองจิจูด
6 ความสูง
7 เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
8 ใหคะแนน......................................................... 144
9 ชือ่กลอง

10 จํานวนเฟรม/จํานวนภาพทั้งหมด
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การแสดงภาพขนาดยอ
ในการแสดงภาพใน “แผนภาพตอ” ของภาพ 4, 12 หรือ 80 ภาพ ใหกดปุม W (Q)

การแสดงภาพ
เต็มจอ

การแสดงภาพขนาดยอ การแสดง
แบบปฏทิิน

ไปท่ี ใช คําอธิบาย

แสดงภาพเพิ่มเติม W (Q) กดปุม W (Q) เพื่อเพิม่จํานวนภาพที่จะแสดง

แสดงภาพนอยลง X
กดปุม X เพื่อลดจํานวนภาพที่จะแสดง เม่ือภาพปรากฏขึ้นสี่ภาพ 
กดเพื่อดูภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มหนาจอ

ไฮไลทภาพ ใชตัวเลือกคําสั่งหรือแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ

ดูภาพที่ไฮไลทไว กด J เพื่อแสดงภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มหนาจอ

ลบภาพที่ไฮไลท O ดูหนา 146 สําหรับขอมูลเพิม่เติม

เปลี่ยนสถานะปองกัน
ของภาพที่ไฮไลท

A (L) ดูหนา 143 สําหรับขอมูลเพิม่เติม

W (Q)

X

W (Q)

X
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การแสดงแบบปฏิทิน
ในการดูภาพที่ถายตามวันที่ที่ไดเลือกไว กดปุม W (Q) เมื่อภาพทั้ง 80 ภาพปรากฏบนหนาจอ

การดําเนินการตางๆ ที่ใชงานไดจะขึ้นอยูกับเคอรเซอรวาอยูที่รายการวันที่หรือรายการภาพขนาดยอ:

การแสดงภาพ
เต็มจอ

การแสดงภาพขนาดยอ การแสดงแบบปฏิทิน

ไปท่ี ใช คําอธิบาย

เปลี่ยนไปมาระหวาง
รายการวันท่ีและรายการ

ภาพขนาดยอ

W (Q)
กดปุม W (Q) หรือ J ในรายการวันท่ีเพือ่วางเคอรเซอรในรายการ
ภาพขนาดยอ กด W (Q) อีกครั้งเพื่อกลับสูรายการวันท่ี

ออกไปยังการแสดงภาพ
ขนาดยอ/ซูมเขา
ภาพที่ไฮไลท

X

• รายการวันที่: ออกไปยังการแสดงภาพ 80 เฟรม
• รายการภาพยอสวนขนาดเล็ก: กดปุม X คางไวเพื่อซูมเขาภาพที่
ไฮไลท

ไฮไลทวันที่/ไฮไลทภาพ
• รายการวันที่: ไฮไลทวันท่ี
• รายการภาพยอสวนขนาดเล็ก: ไฮไลทภาพ

เปลี่ยนเปนการแสดง
ภาพเต็มจอ

• รายการภาพยอสวนขนาดเล็ก: ดูภาพที่ไฮไลท

ลบภาพท่ีไฮไลท O
• รายการวันที่: ลบภาพทั้งหมดในวันท่ีเลือกไว
• รายการภาพยอสวนขนาดเล็ก: ลบภาพที่ไฮไลท (0 146)

เปลี่ยนสถานะปองกัน
ของภาพที่ไฮไลท

A (L) ดูหนา 143 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

รายการภาพยอสวนขนาดเล็ก

รายการวันท่ี

W (Q)

X

W (Q)

X
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ดูภาพใกลยิ่งข้ึน: การซูมแสดงภาพ
กดปุม X เพือ่ซูมเขาภาพทีแ่สดงแบบเต็มหนาจอ หรือภาพจากรายการภาพขนาดยอหรือปฏิทินทีไ่ฮไลทไว
ในขณะนั้น ขณะที่ใชฟงกช่ันซูม กลองสามารถทํางานตอไปนีไ้ด:

ไปท่ี ใช คําอธิบาย

ซูมเขาหรือซูมออก X/W (Q)

กด X เพื่อซูมเขาไดสูงสุดประมาณ 33 เทา 
(ภาพใหญ), 25 เทา (ภาพกลาง) หรือ 13 เทา 
(ภาพเล็ก) กด W (Q) เพือ่ซูมออก 
ในขณะซูมภาพเขา ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อดูพื้นท่ี
ของภาพที่มองไมเห็นบนจอภาพ กดตัวเลือกคําสั่ง
คางไวเพื่อเลื่อนไปยังพื้นท่ีอ่ืนๆ ของภาพอยางรวดเร็ว หนาจอนําทางจะ
ปรากฏขึน้หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการซูม พื้นท่ีท่ีมองเห็นบนจอภาพ
ขณะนั้นจะมีขอบสีเหลืองกํากับ

ดูพื้นที่สวนอื่นๆ 
ของภาพ

เลือก/ซูมเขา
หรือซูมออกใบหนา

P

ใบหนา (สูงสุด 35) ท่ีตรวจจับไดในระหวางการซูม
จะมีขอบสีขาวกํากับในหนาจอนําทาง กด P 
และใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อดูใบหนาอื่นๆ หรือกด J 
เพื่อซูมเขาในหนาปจจุบนัท่ีเลือก กด P อีกครั้ง
เพื่อกลับสูการซูมปกติ

ดูภาพอื่นๆ
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพือ่ดูสถานที่เดียวกันในภาพอื่นๆ ดวยอัตราการซูม
ปจจุบัน การซูมแสดงภาพจะถูกยกเลิกเม่ือเลนภาพยนตร

ยกเลิกการซูม ยกเลิกการซูม แลวกลับไปท่ีการแสดงภาพเต็มจอ

เปลี่ยนสถานะ
ปองกัน

A (L) ดูหนา 143 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
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การปองกันไมใหลบภาพ
ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ, การซูมภาพ, ภาพขนาดยอและปฏิทนิ ทานสามารถใชปุม A (L) 
เพือ่ปองกันการลบภาพโดยไมไดต้ังใจ ไฟลที่ไดรับการปองกันไมสามารถลบไดดวยปุม O หรือตัวเลือก ลบ 
ในเมนูแสดงภาพ โปรดทราบวาภาพที่ไดรับการปองกันจะถูกลบเมื่อการดความจําถูกฟอรแมต (0 196)

การปองกันภาพ:

1 เลือกภาพ
แสดงภาพแบบเต็มจอหรือซูมแสดงภาพ หรือไฮไลทภาพในรายการภาพขนาดยอหรือแสดงแบบปฏิทิน

2 กดปุม A (L)
ภาพจะมีสัญลักษณ P กํากับ

การแสดงภาพเต็มจอ การแสดงภาพขนาดยอ

A ยกเลิกการปองกัน
ในการยกเลิกการปองกันออกจากภาพแตละภาพเพื่อใหสามารถลบภาพได ใหแสดงภาพเต็มจอหรือไฮไลทภาพ
ดังกลาวในรายการภาพขนาดยอ แลวกดปุม A (L) ในการลบการปองกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอร
หรือโฟลเดอรท่ีเลือกไวในเมนู โฟลเดอรแสดงภาพ (0 175) ใหกดปุม A (L) และ O พรอมกันประมาณ
สองวินาทีขณะแสดงภาพ

ปุม A (L)
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ใหคะแนนภาพ
ใหคะแนนภาพหรือทําเครื่องหมายไววาเปนภาพในกลุมสําหรับลบทิ้งภายหลัง การใหคะแนนภาพจะใชการ
ไมไดกับภาพที่มีการปองกันไว

ใหคะแนนภาพทีละภาพ

1 เลือกภาพ
แสดงภาพแบบเต็มจอหรือซูมแสดงภาพ หรือไฮไลทภาพในรายการภาพขนาดยอหรือแสดงแบบปฏิทนิ

2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม P เพื่อแสดงตัวเลือกแสดงภาพ

3 เลือกใหคะแนน
ไฮไลท ใหคะแนน แลวกด J

4 เลือกใหคะแนน
กด 4 หรือ 2 เพือ่เลือกจากการใหคะแนนภาพ
เปนดาวศูนยถึงหาดวง หรือเลือก ) เพือ่ทําเครื่องหมาย
ภาพไวเปนกลุมสําหรับลบทิ้งภายหลัง

5 กด J
กด J เพื่อดําเนนิการใหเสร็จสมบูรณ

ปุม P
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ใหคะแนนพรอมกันหลายภาพ
ใชตัวเลือก ใหคะแนน ในเมนแูสดงภาพเพือ่ใหคะแนนภาพหลายภาพ

1 เลือก ใหคะแนน
กดปุม G เพื่อแสดงเมนกูลอง จากนั้นไฮไลท 
ใหคะแนน ในเมนแูสดงภาพแลวกด 2

2 ใหคะแนนภาพ
กด 4 หรือ 2 เพือ่ไฮไลทภาพ (การดูภาพทีไ่ฮไลทใน
ปจจุบันเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว) แลวกด 1 หรือ 3 
เพือ่เลือกจากการใหคะแนนภาพเปนดาวศูนยถึงหาดวง 
หรือเลือก ) เพื่อทําเครื่องหมายภาพไวเปนกลุมสําหรับ
ลบทิง้ภายหลัง

3 กด J
กด J เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ

ปุม G
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การลบภาพ
ภาพที่ไมมกีารปองกันสามารถลบไดตามทีไ่ดอธิบายไวดานลาง เมื่อลบภาพทิง้ไปแลวจะกูคืนไมได

การแสดงภาพแบบเต็มจอ, ภาพขนาดยอและแบบปฏิทิน

1 เลือกภาพ
แสดงภาพหรือไฮไลทภาพในรายการภาพขนาดยอหรือแสดงแบบปฏิทนิ

2 กดปุม O
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม O อีกครั้ง
ในการลบภาพ กดปุม O อีกครั้ง หากตองการออกจาก
เมนูโดยไมลบภาพ ใหกดปุม K

การแสดงภาพเต็มจอ การแสดงภาพขนาดยอ

A การแสดงแบบปฏิทิน
ระหวางการแสดงแบบปฏิทิน ทานสามารถลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีเลือกโดยการไฮไลทวันในรายการวันท่ีและ
กดปุม O (0 141)

ปุม O
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เมนูแสดงภาพ
ตัวเลอืก ลบ ในเมนแูสดงภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้ โปรดทราบวาบางครั้งทานอาจตองลบภาพออก 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนภาพ

❚❚ ท่ีเลือกไว: การลบภาพท่ีเลือกไว

1 เลือก ลบ
ในการแสดงเมนู กดปุม G ไฮไลท ลบ 
ในเมนูแสดงภาพ แลวกด 2

2 เลือก ท่ีเลือกไว
ไฮไลท ทีเ่ลอืกไว แลวกด 2

3 ไฮไลทภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ไฮไลทภาพ (ในการดูภาพที่ไฮไลทไว
แบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว)

4 เลือกภาพที่ไฮไลท
กดปุม W (Q) เพือ่เลือกภาพที่ไฮไลท ภาพที่เลือกไว
จะมสีัญลักษณ O กํากับ ทําซํ้าขั้นตอนที่ 3 และ 4 
เพือ่เลือกภาพเพิ่มเติม หากตองการลบภาพ ใหไฮไลทภาพ 
แลวกด W (Q)

5 กด J เพ่ือดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช แลวกด 
J

ตัวเลือก คําอธิบาย

Q ท่ีเลือกไว ลบภาพที่เลือก

n เลือกวันท่ี ลบภาพทั้งหมดในวันท่ีเลือกไว

R ท้ังหมด ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอรท่ีเลือกไวในปจจุบันสําหรับแสดงภาพ (0 175)

ปุม G

ปุม W (Q)
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❚❚ เลือกวันที่: การลบภาพที่ถายในวันที่เลือก

1 เลือก เลือกวันที่
ในเมนลูบ ใหไฮไลท เลือกวันที่ แลวกด 2

2 ไฮไลทวันที่
กด 1 หรือ 3 เพือ่ไฮไลทวันที่

ในการดูภาพที่ถายในวันทีไ่ฮไลทไว กด W (Q) 
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่เลื่อนดูภาพ หรือกด X คางไว 
เพือ่ดูภาพปจจุบันแบบเต็มหนาจอ กด W (Q) 
เพือ่กลับสูรายการวันที่

3 เลือกวันที่ไฮไลทไว
กด 2 เพื่อเลือกภาพทัง้หมดที่ถายในวันที่ไฮไลท วันที่
ที่เลือกจะมีเครื่องหมายถูกกํากับไว ทําซํ้าขั้นตอนที ่2 และ 
3 เพือ่เลือกวันเพิม่ หากตองการยกเลิกการเลือกวัน 
ใหไฮไลทวันดังกลาว แลวกด 2

4 กด J เพ่ือดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช แลวกด 
J

ปุม W (Q)
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ฉายสไลด
ตัวเลอืก ฉายสไลด ในเมนูแสดงภาพจะใชเพื่อแสดงภาพในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบันแบบสไลดโชว 
(0 175)

1 เลือก ฉายสไลด
ในการแสดงเมนูฉายสไลด กดปุม G แลวเลือก 
ฉายสไลด ในเมนูแสดงภาพ

2 เร่ิมฉายสไลด
ไฮไลท เริ่ม ในเมนูฉายสไลด แลวกด J

ทานสามารถดําเนินการตอไปนี้ไดในขณะฉายสไลด:

ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏเมื่อฉายสไลดเสร็จ เลือก เริ่มใหม 
เพือ่เร่ิมใหมหรือ ออก เพือ่กลับไปยังเมนูแสดงภาพ

ไปท่ี ใช คําอธิบาย

ขามไปขางหลัง/ขามไปขางหนา
กด 4 เพื่อกลับไปยังเฟรมกอนหนาน้ี กด 2 เพือ่ขาม
ไปยังเฟรมถัดไป

ดูขอมูลภาพถายเพิม่เติม เปลี่ยนขอมูลภาพถายท่ีปรากฏ (0 136)

หยุดการฉายสไลดชั่วคราว/
เลนตอ

หยุดการฉายสไลดชั่วคราว กดอีกครั้งเพื่อฉายสไลดตอ

เพิ่ม/ลดเสียง X/W (Q)
กด X ขณะเลนภาพยนตรเพื่อเพิ่มเสียง กด W (Q) 
เพื่อเบาเสียง

ออกไปยังโหมดแสดงภาพ K หยุดการฉายสไลด แลวกลับไปท่ีโหมดแสดงภาพ

ปุม G
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ตัวเลือกฉายสไลด
กอนจะเริ่มสไลดโชว คุณสามารถใชตัวเลือกในเมนสูไลดโชวเพื่อเลือกภาพทีแ่สดงตามประเภทหรือ
การใหคะแนน แลวเลือกระยะเวลาที่จะแสดงภาพแตละภาพ
• ประเภทของภาพ: เลือกจาก ภาพนิง่และภาพยนตร เฉพาะภาพนิง่ 

เฉพาะภาพยนตร และ ตามคะแนน การรวมเฉพาะภาพที่เลือกการให
คะแนนภาพไว ใหไฮไลท ตามคะแนน แลวกด 2 รายการของการใหคะแนน
จะปรากฏขึ้น ใหไฮไลทการใหคะแนนแลวกด 2 เพือ่เลือกหรือยกเลิก
การเลือกภาพที่ไฮไลทใหคะแนนเพือ่รวมเขาไปในสไลดโชว การใหคะแนน
ที่เลือกจะมีเครื่องหมายถูกกํากับไว กด J เพือ่ออกจากเมนูเมื่อเลือก
ใหคะแนนตามที่ตองการแลว

• ชวงเวลาระหวางภาพ: เลือกระยะเวลาทีจ่ะแสดงภาพนิ่ง
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การเชื่อมตอ

ติดตั้งซอฟตแวรที่ใหมาเพื่อแสดงและแกไขภาพถายและ
ภาพยนตรทีไ่ดคัดลอกลงในคอมพวิเตอร กอนการติดตั้ง 
ViewNX 2 โปรดตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของทาน
ตรงตามความตองการของระบบที่อยูในหนา 152 
ตรวจสอบใหแนใจวาใช ViewNX 2 เวอรช่ันลาสุด 
ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตที่ระบุไวในหนา xiv 
เนื่องจากเวอรช่ันรุนกอนหนาทีไ่มรองรับ D5300 
อาจทําใหโอนยายภาพ NEF (RAW) ไดไมถูกตอง

1 เปดใชงานตัวติดตั้ง
เปดคอมพิวเตอร ใสแผนซีดีติดตั้ง แลวเปดใชงาน
ตัวติดตั้ง หนาจอเลอืกภาษาจะปรากฏขึ้น 
หากภาษาที่ตองการไมมีให คลิก Region 
Selection (เลอืกภมิูภาค) เพื่อเลือกภูมภิาคอื่น 
(การเลือกภมูิภาคจะไมมีใหรุนที่จําหนายในยุโรป)

2 เร่ิมตนตัวติดตั้ง
คลิก Install (ติดตั้ง) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

การติดต้ัง ViewNX 2

กลองเครือ่งมือแตงภาพ

ViewNX 2TM

qเลือกภูมิภาค (ถาจําเปน)

wเลือกภาษา

eคลิก Next 
(ถัดไป)

คลิก Install (ติดตั้ง)
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3 ออกจากตัวติดตั้ง

4 นําแผนซีดีติดตั้งออกจากไดรฟซีดีรอม

Windows Mac OS

คลิก Yes (ใช) คลิก OK (ตกลง)

A ความตองการของระบบ

Windows Mac OS

CPU

• ภาพถาย: Intel Celeron, Pentium 4, Core series 
ที่มีความเร็ว 1.6 GHz หรือสูงกวา

• ภาพยนตร (แสดงภาพ): Pentium D 3.0 GHz 
หรือสูงกวา; แนะนําใหใช Intel Core i5 หรือสูงกวา
เมื่อชมภาพยนตรดวยกรอบภาพขนาด 1280×720 
หรือมากกวาที่อัตราการบันทึกภาพ 30 เฟรมตอวินาที
หรือสูงกวา หรือภาพยนตรกรอบภาพขนาด 
1920×1080 หรือสูงกวา

• ภาพยนตร (การแกไข): Intel Core i5 หรือสูงกวา

• ภาพถาย: Intel Core หรือ Xeon series
• ภาพยนตร (แสดงภาพ): Core Duo 2 GHz 
หรือสูงกวา; แนะนําใหใช Intel Core i5 หรือสูงกวา
เมื่อชมภาพยนตรดวยกรอบภาพขนาด 1280×720 
หรือมากกวาที่อัตราการบันทึกภาพ 30 เฟรมตอวนิาที
หรือสูงกวา หรือภาพยนตรกรอบภาพขนาด 
1920×1080 หรือสูงกวา

• ภาพยนตร (การแกไข): Intel Core i5 หรือสูงกวา

OS
รุนที่ติดตั้งไวกอนแลวของ Windows 8, Windows 7, 
Windows Vista และ Windows XP โปรดทราบวา
จะไมรองรับรองรับ Windows XP รุน 64 บิท

OS X 10.8 หรือ 10.7, Mac OS X 10.6

หนวย
ความจํา 
(RAM)

• 32 บิท Windows 8, Windows 7 หรือ Windows 
Vista: 1 GB หรือสูงกวา (แนะนํา 2 GB หรือสูงกวา)

• 64 บิท Windows 8, Windows 7 หรือ Windows 
Vista: 2 GB หรือสูงกวา (แนะนํา 4 GB หรือสูงกวา)

• Windows XP: 512 MB หรือมากกวา (ขอแนะนําใหใช 
2 GB หรือมากกวา)

• OS X 10.8, 10.7: 2 GB หรือสูงกวา (แนะนํา 4 GB 
หรือสูงกวา)

• Mac OS X 10.6: 1 GB หรือมากกวา (แนะนําใหใช 
4 GB หรือมากกวา)

พื้นที่
ฮารดดิสก

มีพื้นที่วางบนดิสกที่ใชเริ่มตนระบบไมต่ํากวา 1 GB (ควรมีขนาด 3 GB หรือมากกวา)

กราฟก

ความละเอียด: 1024×768 พิกเซล (XGA) หรือ
มากกวา (ขอแนะนําใหใช 1280×1024 พิกเซล
หรือมากกวา)
ส ี: สีแบบ 24 บิท (สีเหมือนจริง) หรือสูงกวา

ความละเอียด: 1024×768 พิกเซล (XGA) หรือมากกวา 
(ขอแนะนําใหใช 1280×1024 พิกเซลหรือมากกวา)
ส ี: สี 24 บิท (หลายลานสี) หรือสูงกวา

ดูเว็บไซตที่ระบุไวในหนา xiv สําหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่รองรับ
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การใชงาน ViewNX 2

คัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร
กอนดําเนินการ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดติดต้ังซอฟตแวรที่ใหมาในซีดี ViewNX 2 (0 151)

1 เชื่อมตอสาย USB
หลังจากปดกลองและตรวจสอบวาใสการดหนวยความจําแลว ใหเช่ือมตอสาย USB ที่ใหมากับกลอง
ตามภาพประกอบ จากนั้นใหเปดกลอง

2 เร่ิมใชงานคอมโพเนนต Nikon Transfer 2 ของ ViewNX 2
หากมีขอความขอใหเลือกโปรแกรมปรากฏบนหนาจอ ใหเลือก Nikon Transfer 2

A ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
เพื่อปองกันไมใหการถายโอนขอมูลหยุดชะงักกลางคัน ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจแบตเตอรี่
ของกลองจนเต็มแลว

A การเช่ือมตอสายสัญญาณ
ปดกลองกอนการเชื่อมตอหรือถอดสายสัญญาณ ไมใชกําลังหรือพยายามสอดขัว้ตอเขาท่ีมุม ปดฝาปด
ชองตอสายภายนอกเมื่อไมไดใชตัวเชื่อมตอ

A USB Hub
การโอนยายอาจไมทํางานตามที่คาดหวังเม่ือกลองเชื่อมตอผาน USB hub หรือแปนพิมพ

A Windows 7
ถาปรากฏขอความตอไปน้ีขึ้นมา ใหเลือก Nikon Transfer 2 ดังท่ีอธิบายตอไปน้ี

1 จาก Import pictures and videos 
(นําเขาภาพน่ิงและวิดีโอ) คลิก Change program 
(เปล่ียนโปรแกรม) จะปรากฏกรอบโตตอบใหเลือก
โปรแกรมขึ้นมา; ใหเลือก Import File using 
Nikon Transfer 2 (นําเขาไฟลโดยใช Nikon Transfer 2) 
และคลิก OK (ตกลง) 

2 ดับเบลิคลิก Import File (นําเขาไฟล)
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3 คลิก Start Transfer (เร่ิมโอนยาย)
ตามคาตั้งจากโรงงาน ภาพในการดหนวยความจําจะถูก
คัดลอกไปยังคอมพิวเตอร

4 ยกเลิกการเชื่อมตอ
เมื่อเสร็จสิ้นการโอนยาย ใหปดกลองและถอดสาย USB

ดูภาพ
ภาพจะปรากฏใน ViewNX 2 เมื่อการโอนขอมูลเสร็จสมบูรณ

❚❚ การรีทัชภาพ
ในการตัดสวนภาพ แลวดําเนินการตางๆ เชน การปรับความคมชัดและระดับโทนสี 
ใหคลิกปุม Edit (แกไข) บนแถบเครื่องมือ ViewNX 2

❚❚ การตัดตอภาพยนตร
ในการดําเนินการตัดตอ เชน การตัดสวนของคลิปภาพยนตรที่ไมตองการออกจาก
ภาพยนตรทีถ่ายดวยกลอง ใหคลิกปุม Movie Editor (ตัวตัดตอภาพยนตร) 
บนแถบเครื่องมือ ViewNX 2

❚❚ การพิมพภาพ
คลิกปุม Print (พิมพ) บนแถบเครื่องมือ ViewNX 2 จะมีขอความปรากฏบนหนาจอ 
เพือ่ใหทานพิมพภาพโดยใชเครื่องพิมพที่เช่ือมตออยูกับคอมพวิเตอร

❚❚ การดูขอมูลบอกตําแหนง
การดูตําแหนงที่ภาพถูกถายหรือแสดงติดตามล็อก ใหคลิกปุม Map (แผนที)่ 
ในแถบเครื่องมือ ViewNX 2

A ขณะโอนยายขอมูล
อยาปดกลองหรือถอดสาย USB ออกขณะโอนยายขอมูล

A การเปดใช ViewNX 2 ดวยตนเอง
• Windows: ดับเบิลคลิกปุมลัด ViewNX 2 บนเดสกท็อป
• Mac OS: คลิกไอคอน ViewNX 2 ใน Dock

Start Transfer (เร่ิมโอนยาย)
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A ขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูวิธใีชออนไลนสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช ViewNX 2

A การดูเว็บไซต Nikon
ในการเขาชมเว็บไซตของ Nikon หลังจากติดตั้ง ViewNX 2 ใหเลือก All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) > Link to 
Nikon (ลิงคไปยัง Nikon) จากเมนูเริ่มของ Windows (ตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต)
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การพิมพภาพ
ทานสามารถสั่งพิมพไฟลภาพ JPEG ออกทางเครื่องพิมพ PictBridge (0 265) ที่เช่ือมตอโดยตรงกับกลอง

การเชื่อมตอเครื่องพิมพ
เช่ือมตอกลองโดยใชสาย USB ทีใ่หมา

1 ปดกลอง

2 เชื่อมตอสาย USB
เปดเคร่ืองพิมพและเชื่อมตอสาย USB ดังภาพ อยาใชกําลังฝนหรือพยายามสอดขั้วตอเขาที่มุม

3 เปดกลอง
 หนาจอตอนรับจะปรากฏขึ้นบนจอภาพ ตามดวยสวนแสดงผล PictBridge

D การเลือกภาพสําหรับพิมพ
ไมสามารถเลือกพมิพภาพ NEF (RAW) (0 59) ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใชตัวเลือก 
โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 213)
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การพิมพทีละภาพ

1 เลือกภาพ
กด 4 หรือ 2 เพือ่ดูภาพเพิม่เติม กดปุม X เพื่อซูมเขาภาพปจจุบัน 
(0 142; กด K เพื่อออกจากการซูม) หากตองการดูภาพพรอมกันทัง้
แปดภาพ ใหกดปุม W (Q) ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ไฮไลทภาพ หรือกด 
X เพื่อแสดงภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ

2 แสดงตัวเลือกการพิมพ
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกการพิมพ PictBridge

3 ปรับตัวเลือกการพิมพ
กด 1 หรือ 3 เพือ่ไฮไลทตัวเลือก แลวกด 2 เพือ่เลือก

ตัวเลือก คําอธิบาย

ขนาด
หนา

ไฮไลทขนาดหนา (ในรายการจะแสดงเฉพาะขนาดหนากระดาษที่เครื่องพิมพปจจุบันรองรับเทาน้ัน) 
แลวกด J เพื่อเลือกคา แลวออกไปยังเมนูกอนหนา (ในการพิมพโดยใชขนาดหนากระดาษเริ่มตน
สําหรับเครื่องพมิพปจจุบัน เลือก คาเร่ิมตนของเครื่องพิมพ)

จํานวน
ชุด

กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกจํานวนชุด (สูงสุด 99 ชุด) แลวกด J เพื่อเลือก แลวกลับไปยังเมนู
กอนหนา

ขอบภาพ
ตัวเลือกน้ีสามารถใชไดเฉพาะในกรณีท่ีเครื่องพิมพรองรับ ไฮไลท คาเร่ิมตนของเครื่องพิมพ 
(ใชการตั้งคาปจจุบนัของเครื่องพิมพ) พิมพพรอมขอบภาพ (พิมพภาพโดยใสขอบภาพสีขาว) หรือ 
ไมใสขอบภาพ แลวกด J เพือ่เลือก แลวออกไปยังเมนูกอนหนา

ประทับ
วันที่

ไฮไลท คาเร่ิมตนของเครื่องพิมพ (ใชการตั้งคาเครื่องพิมพปจจุบัน) พิมพประทับวันที่ 
(พมิพเวลาและวันท่ีท่ีบนัทึกบนภาพ) หรือ ไมพิมพประทับวันที่ แลวกด J เพือ่เลือก 
แลวออกไปยังเมนูกอนหนา

การตัด
ครอบ

ตัวเลือกน้ีสามารถใชไดเฉพาะในกรณีท่ีเครื่องพิมพรองรับ หากตองการออกโดยไมใชการตัดครอบ 
ใหไฮไลท ไมตดัครอบ แลวกด J หากตองการตัดสวนภาพปจจบุัน ใหไฮไลท ตัดครอบ แลวกด 
2

กรอบโตตอบการตัดสวนภาพจะปรากฏขึ้น กด X เพื่อเพิ่มขนาดการตัด หรือ W (Q) 
เพือ่ลดขนาด จัดตําแหนงตัดครอบโดยใชตัวเลือกคําสั่ง แลวกด J โปรดทราบวาคุณภาพ
การพมิพอาจลดลงหากสั่งพิมพการตัดสวนภาพที่มีขนาดเล็กออกมาเปนภาพขนาดใหญ
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4 เร่ิมพิมพ
เลือก เริ่มพิมพ และกด J เพือ่เร่ิมพิมพ หากตองการยกเลิกกอนพมิพภาพ
ทั้งหมด ใหกด J

D การพิมพวันที่บนภาพ
หากเลือก พิมพประทับวันท่ี ในเมนู PictBridge เม่ือพมิพภาพที่มีขอมูลวันท่ีบนัทึกไวดวยการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
d6 (พิมพวันท่ี; 0 190) วันท่ีจะปรากฏขึ้นสองคร้ัง อยางไรก็ตาม วันท่ีท่ีพิมพอาจถูกตัดออกหากมีการครอบตัดภาพ
หรือพมิพภาพแบบไมใสขอบภาพ
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การพิมพพรอมกันหลายภาพ

1 แสดงเมนู PictBridge
กดปุม G ในสวนแสดงผล PictBridge (ดูขั้นตอนที่ 3 ในหนา 156)

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้และกด 2
• เลือกภาพพิมพ: เลือกภาพเพือ่พิมพ
• เลือกวนัที:่ พิมพสําเนาภาพทัง้หมดทีถ่ายในวันที่เลือกหนึ่งชุด
• พิมพ (DPOF): พิมพคําสั่งพิมพที่มีอยูที่สรางขึ้นดวยตัวเลือก คําสั่งพิมพ DPOF ในเมนูแสดงภาพ 

(0 162) คําสั่งพิมพปจจุบันจะปรากฏในขั้นตอนที่ 3
• พิมพดัชน:ี หากตองการสรางการพมิพดัชนีของภาพ JPEG ทัง้หมดบนการดหนวยความจํา 
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 4 โปรดทราบวาถาการดหนวยความจํามีภาพมากกวา 256 ภาพ 
เครื่องจะพิมพภาพเฉพาะ 256 ภาพแรกเทานัน้

ปุม G
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3 เลือกภาพหรือเลือกวันที่
หากเลือก เลือกภาพพิมพ หรือ พิมพ (DPOF) ในขัน้ตอนที่ 2 ใหกด 4 
หรือ 2 เพือ่เลื่อนไปตามภาพในการดหนวยความจํา ในการแสดงภาพ
ปจจุบันแบบเต็มจอ กดปุม X คางไว ในการเลือกภาพปจจุบันสําหรับพิมพ 
ใหกด 1 ภาพจะมีสัญลักษณ Z กํากับอยู และจํานวนภาพพิมพจะต้ังไวที่ 
1; ใหกด 1 หรือ 3 เพือ่ระบุจํานวนภาพพิมพ (ถึง 99 ภาพ; การยกเลิก
การเลือกภาพ ใหกด 3 เมื่อจํานวนภาพพิมพเปน 1)

หากทานเลือก เลือกวันที่ ในขัน้ตอนที ่2 กด 1 หรือ 3 เพือ่ไฮไลท
วันที่และกด 2 เพื่อเปดหรือปดวันทีไ่ฮไลทไว ในการดูภาพที่ถายในวันที่
ที่เลือกไว กด W (Q) ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนดูภาพ หรือกด X คางไว 
เพือ่ดูภาพปจจุบันแบบเต็มหนาจอ กด W (Q) อีกครั้งเพื่อกลับสูขอความ
การเลือกวันที่

ปุม X: ดูภาพแบบเต็มจอ

ปุม X: ดูภาพที่ไฮไลท
แบบเต็มจอ

ปุม W (Q): ดูภาพถาย
ของวันท่ีเลือก
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4 แสดงตัวเลือกการพิมพ
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกการพิมพ PictBridge

5 ปรับตัวเลือกการพิมพ
เลือกตัวเลือกขนาดหนา ขอบภาพและประทับวันที่ตามที่อธิบายไวในหนา 157 (จะมีขอความเตือน
ปรากฏบนหนาจอหากขนาดหนาทีเ่ลือกไวเล็กเกินไปสําหรับการพิมพดัชน)ี

6 เร่ิมพิมพ
เลือก เริ่มพิมพ แลวกด J เพื่อเร่ิมพิมพ หากตองการยกเลิกกอนพิมพภาพ
ทั้งหมด ใหกด J
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การสรางคําส่ังพิมพ DPOF: ชุดที่พิมพ
ใหใชตัวเลือก คําสั่งพิมพ DPOF ในเมนูแสดงภาพเพื่อสราง “คําสั่งพิมพ” ดิจิตอลสําหรับเครื่องพมิพที่รองรับ
ระบบ PictBridge และอปุกรณที่รองรับ DPOF

1 เลือก เลือก/ตั้ง สําหรับรายการ คําสั่งพิมพ 
DPOF ในเมนูแสดงภาพ
กดปุม G และเลือก คําสั่งพิมพ DPOF 
ในเมนแูสดงภาพ ไฮไลท เลือก/ตัง้ แลวกด 2 
(ในการลบภาพทัง้หมดจากคําสั่งพมิพ ใหเลือก 
ไมเลอืกเลย)

2 เลือกภาพ
กด 4 หรือ 2 เพือ่เลื่อนดูภาพตางๆ ในการด
หนวยความจํา ในการแสดงภาพปจจุบันแบบเต็มจอ 
กดปุม X คางไว ในการเลือกภาพปจจุบันสําหรับพิมพ 
ใหกด 1 ภาพจะมีสัญลักษณ Z กํากับอยู 
และจํานวนภาพพมิพจะต้ังไวที่ 1; ใหกด 1 หรือ 3 
เพือ่ระบุจํานวนภาพพิมพ (ถึง 99 ภาพ; การยกเลิก
การเลือกภาพ ใหกด 3 เมื่อจํานวนภาพพิมพเปน 1) 
ทําตอจนเลือกภาพครบทุกภาพตามที่ตองการ

3 แสดงตัวเลือกการพิมพขอมูล
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกการพมิพขอมลู

ปุม G

ปุม X: ดูภาพแบบเต็มจอ
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4 เลือกตัวเลือกการพิมพขอมูล
ไฮไลทตัวเลอืกตอไปนี้และกด 2 เพื่อเปดหรือปดตัวเลือก
ที่ไฮไลทไว (ในการดําเนินการคําสั่งพมิพใหเรียบรอย
โดยไมใสขอมูลนี้ ใหดําเนินการขั้นตอนที ่5)
• พิมพขอมูลการถายภาพ: พมิพความไวชัตเตอรและ
รูรับแสงของภาพทกุภาพในคําสั่งพมิพ

• พิมพวันที่: พมิพวันที่ถายบนภาพทัง้หมดในคําสั่งพิมพ

5 สิ้นสุดคําสั่งพิมพ
กด J เพื่อเสร็จส้ินคําสั่งพมิพ

D คําส่ังพิมพ DPOF
ในการพิมพคําสั่งพิมพปจจบุันเมื่อกลองเชื่อมตอกับเครื่องพิมพ PictBridge ใหเลือก พิมพ (DPOF) ในเมนู 
PictBridge และปฏิบติัตามขั้นตอนใน “การพิมพพรอมกันหลายภาพ” เพือ่แกไขคําสั่งการพิมพปจจุบัน (0 159) 
ไมรองรับตัวเลือกขอมูลการถายภาพและพิมพวันท่ี DPOF เม่ือพิมพผานการเชื่อมตอ USB โดยตรง ในการพมิพวันท่ี
ท่ีถูกบันทึกในภาพในคําสั่งพิมพปจจุบัน ใหใชตัวเลือก ประทับวันท่ี ใน PictBridge

ตัวเลือก คําส่ังพิมพ DPOF ไมสามารถใชไดถาไมมีพื้นท่ีเก็บคําสั่งพิมพเพียงพอในการดหนวยความจํา

ไมสามารถเลือกภาพ NEF (RAW) (0 59) โดยใชตัวเลือกน้ี ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) 
โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 213)

คําสั่งพิมพอาจไมพิมพอยางถูกตองถาใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอ่ืนๆ ลบภาพทิ้งไปหลังสรางคําสั่งพิมพขึ้นมาแลว
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การชมภาพบนโทรทัศน
สามารถใชสายสัญญาณภาพและเสียง (A/V) ที่ใหมาพรอมกลองเช่ือมตอกลองกับโทรทัศนหรือเครื่องบันทึก
วิดีโอเพือ่เลนหรือบันทกึ สามารถใชสาย HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (หาซ้ือไดจากรานคา
ทั่วไป) กับชองตอ HDMI ขนาดเล็ก (ประเภท C) เช่ือมตอกลองกับอุปกรณวิดีโอความละเอียดสูง

อุปกรณความคมชัดมาตรฐาน
กอนเชื่อมตอกลองไปยังโทรทัศนมาตรฐาน ตรวจสอบใหแนใจวามาตรฐานสัญญาณภาพในกลอง (0 202) 
ตรงกับมาตรฐานทีใ่ชในโทรทัศน

1 ปดกลอง
ใหปดการทํางานกลองทกุครั้งกอนถอดหรือเช่ือมตอสาย A/V

2 เชื่อมตอสาย A/V ดังภาพ

3 ปรับโทรทัศนไปยังชองวดิีโอ

4 เปดกลองและกดปุม K
ระหวางการแสดงภาพ ภาพจะแสดงบนหนาจอโทรทัศน โปรดทราบวาขอบภาพอาจไมแสดง

A โหมดวิดีโอ
หากภาพไมปรากฏ โปรดตรวจสอบวาไดเชื่อมตอกลองอยางถูกตองหรือไม และไดเลือกตัวเลือก โหมดวิดีโอ 
(0 202) ท่ีตรงกับมาตรฐานภาพที่ใชในโทรทัศนหรือไม

A การแสดงภาพบนโทรทัศน
แนะนําใหใชอะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก) สําหรับการเลนแบบตอพวง

เชื่อมตอกับอุปกรณวิดีโอ

เชื่อมตอกับกลอง

สัญญาณเสียง (สีขาว)

สัญญาณภาพ (เหลือง)

สัญญาณเสียง (สีแดง)
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อุปกรณความละเอียดสูง
สามารถเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI โดยใชสาย HDMI ที่มีจําหนายทั่วไป กับชองตอ HDMI ขนาดเล็ก 
(ประเภท C)

1 ปดกลอง
ใหปดการทํางานของกลองทุกครั้งกอนถอดหรือเช่ือมตอสาย HDMI

2 เชื่อมตอสาย HDMI ดังภาพ

3 ปรับสัญญาณอุปกรณไปยังชองสัญญาณ HDMI

4 เปดกลองและกดปุม K
ขณะเลน ภาพจะปรากฏบนโทรทัศนความคมชัดสูงหรือหนาจอ โปรดทราบวาขอบภาพอาจไมแสดง

A เสียงการเลน
ทานสามารถใชปุมควบคุมบนโทรทัศนปรับระดับความดังเสียง แตไมสามารถใชปุมควบคุมท่ีตัวกลองได

เชื่อมตออุปกรณความละเอียดสูง 
(เลือกสายสัญญาณที่เชื่อมตอกับอุปกรณ HDMI)

เชื่อมตอกับกลอง
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❚❚ การเลือกความละเอียดของสัญญาณ
การเลือกรูปแบบภาพที่สงไปยังอุปกรณ HDMI ใหเลือก HDMI > ความละเอียด
ของสัญญาณ ในเมนูต้ังคาของกลอง (0 195) ถาเลือก อัตโนมัต ิกลองจะเลือก
รูปแบบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

❚❚ การควบคุมกลองดวยรีโมตคอนโทรลของโทรทัศน
ถาเลือก เปด สําหรับ HDMI >การควบคุมอุปกรณ ในเมนกูารตั้งคา (0 195) เมื่อเช่ือมตอกลองกับโทรทศัน
ที่รองรับ HDMI-CEC และทัง้กลองและโทรทศันเปดอยู สามารถใชรีโมตโทรทัศนแทนตัวเลือกคําสั่งและปุม 
J ของกลองในระหวางการแสดงแบบเต็มกรอบและการฉายสไลดได หากเลือก ปด รีโมตโทรทัศนจะไม
สามารถใชเพื่อควบคุมกลองได แตสามารถใชกลองเพื่อถายภาพและภาพยนตรในโหมดไลฟวิวได

A อุปกรณ HDMI-CEC
HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control) เปนมาตรฐานที่ชวยให
ใชอุปกรณ HDMI ควบคุมอุปกรณตอพวงที่เชื่อมตออยู เม่ือเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI-CEC สัญลักษณ ) 
จะปรากฏบนชองมองภาพแทนจํานวนภาพที่สามารถบนัทึกได

A 1920 × 1080 60p/50p
การเลือก 1920 × 1080; 60p หรือ 1920 × 1080; 50p สําหรับ ตัง้คาภาพยนตร > ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม 
อาจทําใหเกิดสีผิดเพี้ยนที่ความละเอียดและอัตราเฟรมของขอมูลท่ีสงไปยังอุปกรณ HDMI ระหวางท่ีบันทึก 
ระหวางแสดงภาพ (0 130) อุปกรณ HDMI จะแสดงเฉพาะภาพยนตร และจะไมแสดงสัญลักษณ

D HDMI >ความละเอยีดของสัญญาณ
ภาพยนตรไมสามารถสงท่ีความละเอียด 1920 × 1080; 60p หรือ 1920 × 1080; 50p  อุปกรณบางชนิดอาจไมรองรับ
การตั้งคา ความละเอยีดของสัญญาณ ท่ีเปน อัตโนมัติ ในกรณีน้ี ใหเลือก 1080i (อินเทอรเลซ)
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Wi-Fi

ติดตั้งแอพพลิเคช่ัน Wireless Mobile Utility บนอุปกรณ Android และ iOS เพือ่แสดงภาพผานเลนสของกลอง
ในสมารทดีไวซ ถายรูป และควบคุมกลองระยะไกล และดาวนโหลดรูปภาพจากกลองเพื่อแชรผานอินเทอรเน็ต

ดูรายละเอียดในคูมือ Wireless Mobile Utility (0 168)

ประโยชนจากการใช Wi-Fi

ดาวนโหลดรูปภาพ แชรรูปภาพ

รีโมตคอนโทรล
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การเขาถึงกลอง
กอนเชื่อมตอผาน Wi-Fi (LAN ไรสาย) ติดต้ัง Wireless Mobile Utility ในสมารทดีไวซ Android หรือ iOS 
ของคุณ คําแนะนําสําหรับการเขาถึงกลองจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับประเภทการเชื่อมตอทีใ่ชโดยสมารทดีไวซ
Android
• WPS แบบกดปุม: หากสมารทดีไวซรองรับ WPS แบบกดปุม (เชน มีตัวเลือก WPS button connection 

(การเชือ่มตอปุม WPS) ในเมนู Wi-Fi settings (การตั้งคา Wi-Fi) คุณสามารถใชวิธีงายๆ นี้ในการ
เช่ือมตอกับสมารทดีไวซ (0 169)

• WPS แบบปอน PIN: หากสมารทดีไวซของคุณรองรับ WPS คุณสามารถใชกลองเพือ่สรางการเชื่อมตอ 
โดยการปอนพนิที่แสดงโดยสมารทดีไวซ (0 170)

•  ดู SSID: หากสมารทดีไวซไมรองรับ WPS คุณสามารถเชื่อมตอโดยเลือก SSID ของกลองบนสมารทดีไวซ 
(0 171)

iOS
• ด ูSSID: เช่ือมตอโดยการเลือก SSID ของกลองบนสมารทดีไวซ (0 171)

A การติดตั้งแอพพลิเคช่ัน
1 หาแอพพลิเคชั่น
ในสมารทดีไวซ ใหเชื่อมตอไปยังบริการ Google Play, App Store หรือตลาดขายแอพพลิเคชั่นอื่นๆ แลวคนหา 
“Wireless Mobile Utility” สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคําแนะนําท่ีใหมาพรอมกับสมารทดีไวซ

2 ติดตั้งแอพพลิเคชั่น
อานคําอธิบายแอพพลิเคชั่นแลวติดตั้งแอพพลิเคชั่น สามารถดาวนโหลดคูมือ PDF ของ Wireless Mobile Utility 
ไดจาก URL ตอไปนี้
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/

A WPS
WPS (ต้ังคาปองกันWi-Fi) คือมาตรฐานท่ีออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยเครือขายไรสาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับขั้นตอนที่เกี่ยวของและระยะเวลาที่ใชรอในการเชื่อมตอ ใหดูในเอกสารที่จัดมาใหกับสมารทดีไวซ
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WPS (เฉพาะ Android)

1 เปดใช Wi-Fi ในตัวกลอง
กดปุม G เพื่อแสดงเมนกูลอง จากนั้นไฮไลท Wi-Fi 
ในเมนูต้ังคา แลวกด 2 ไฮไลท การเชือ่มตอเครือขาย 
แลวกด 2 จากนั้นไฮไลท เปดใช แลวกด J 
รอสองสามวินาทีเพื่อให Wi-Fi ทํางาน

2 เชื่อมตอ
เปดใชการเชื่อมตอปุม WPS บนกลองและสมารทดีไวซ:
• กลอง: ไฮไลท ตัง้คาเครอืขาย แลวกด 2

ไฮไลท WPS แบบกดปุม แลวกด 2 เพื่อใหกลอง
พรอมสําหรับเช่ือมตอ WPS กลองจะรอประมาณ
2 นาทเีพือ่ใหสมารทดีไวซขอการเชื่อมตอ WPS 
การตอเวลารอ ใหกด J

• สมารทดีไวซ: เลือก Wi-Fi settings (การตั้งคา
Wi-Fi) > WPS button connection (การเชื่อมตอปุม WPS)

3 เปดใชงาน Wireless Mobile Utility
เปดใชงาน Wireless Mobile Utility ที่สมารทดีไวซ ขอความโตตอบหลักจะปรากฏขึ้น

ปุม G
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ปอนพิน (เฉพาะ Android)

1 เปดใช Wi-Fi ในตัวกลอง
กดปุม G เพื่อแสดงเมนูกลอง จากนัน้ไฮไลท Wi-Fi 
ในเมนต้ัูงคา แลวกด 2 ไฮไลท การเชื่อมตอเครอืขาย 
แลวกด 2 จากนั้นไฮไลท เปดใช แลวกด J 
รอสองสามวินาทีเพื่อให Wi-Fi ทํางาน

2 เลือก ตั้งคาเครือขาย > WPS แบบปอน PIN
ไฮไลท ตัง้คาเครอืขาย แลวกด 2

ไฮไลท WPS แบบปอน PIN แลวกด 2

3 ปอนพิน
ปอนพนิที่แสดงโดยสมารทดีไวซ กด 4 หรือ 2 เพือ่ไฮไลทตัวเลข แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยน
กด J เมื่อปอนเสร็จสมบูรณ

เ

4 เปดใชงาน Wireless Mobile Utility
เปดใชงาน Wireless Mobile Utility ทีส่มารทดีไวซ ขอความโตตอบหลกัจะปรากฏขึ้น

ปุม G
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SSID (Android และ iOS)

1 เปดใช Wi-Fi ในตัวกลอง
กดปุม G เพื่อแสดงเมนกูลอง จากนั้นไฮไลท Wi-Fi 
ในเมนูต้ังคา แลวกด 2 ไฮไลท การเชือ่มตอเครือขาย 
แลวกด 2 จากนั้นไฮไลท เปดใช แลวกด J 
รอสองสามวินาทีเพื่อให Wi-Fi ทํางาน

2 แสดง SSID ของกลอง
ไฮไลท ตัง้คาเครอืขาย แลวกด 2

ไฮไลท ด ูSSID แลวกด 2

3 เลือก SSID ของกลอง
เลือก SSID ของกลองในรายการของเครือขายที่แสดงโดยสมารทดีไวซ

4 เปดใชงาน Wireless Mobile Utility
เปดใชงาน Wireless Mobile Utility ที่สมารทดีไวซ ขอความโตตอบหลักจะปรากฏขึ้น

ปุม G
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❚❚ การหยุดการเชื่อมตอ
สามารถปดใชงาน Wi-Fi โดย:
• การเลือก Wi-Fi > การเชื่อมตอเครือขาย > ไมใช ในเมนูต้ังคากลอง
• การเริ่มบันทกึภาพยนตร
• ปดการทํางานของกลอง

❚❚ การเรียกคืนคาต้ังจากโรงงาน
การเรียกคืนคาต้ังจากโรงงานของเครือขาย ใหเลือก Wi-Fi > ตั้งคาเครือขาย > รเีซ็ตการตั้งคาเครือขาย 
ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อเรียกคืนคาต้ังจากโรงงานของเครือขาย

A แสดงผล Wi-Fi
เม่ือเปดใชงาน Wi-Fi แลว สัญลักษณ c จะกะพริบในสวนแสดงผลขอมูล 
สัญลักษณจะหยุดกะพริบเม่ือสรางการเชื่อมตอแลว และกลองกําลังแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับสมารทดีไวซ

D Wi-Fi
อานคําเตือนในหนา xvi ถึง xvii กอนใชงานฟงกชั่น Wi-Fi การปดใชงาน Wi-Fi ในการตั้งคาในท่ีท่ีมีการหามใชงาน 
ใหเลือก Wi-Fi > การเช่ือมตอเครือขาย > ไมใช ในเมนูต้ังคากลอง โปรดทราบวาการด Eye-Fi ไมสามารถใช
ขณะเปดใชงาน Wi-Fi ได และฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายจะไมปดขณะที่แอพพลิเคชั่น Wireless Mobile Utility 
บนสมารทดีไวซติดตอส่ือสารกับกลอง หากไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูลเปนเวลาประมาณ 5 นาที ฟงกชั่นตั้งเวลา
สแตนดบายจะปด ฟงกชั่น Wi-Fi กลองจะใชไดเฉพาะเมื่อใสการดหนวยความจําไว และไมสามารถใชเม่ือตอสาย 
USB หรือ HDMI เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานขณะเชื่อมตอ ใหชารจแบตเตอรี่กอนเปดใชงานการเชื่อมตอ
เครือขาย
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การเลอืกภาพถายสําหรับอัปโหลด
ทําตามขั้นตอนดานลางเพือ่เลือกภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ ไมสามารถเลือกภาพยนตร
เพือ่อัปโหลดได

การเลือกภาพสําหรับอัปโหลดทีละภาพ

1 เลือกภาพ
แสดงภาพหรือไฮไลทภาพในรายการภาพขนาดยอหรือแสดงแบบปฏิทิน

2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม P

3 เลือก เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
ไฮไลท เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดไีวซ แลวกด 
J ภาพที่เลือกสําหรับอัปโหลดจะแสดงดวยสัญลักษณ 
& การไมเลือก ใหแสดง หรือไฮไลทภาพ แลวทําซํ้า
ขั้นตอนที่ 2 และ 3

A สัญลักษณ &
สัญลักษณ & จะไมแสดงเมื่ออัปโหลดเสร็จสมบรูณแลว

ปุม P
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การเลือกภาพถายสําหรบัอัปโหลดหลายภาพ
การเปลี่ยนสถานะอปัโหลดภาพหลายใบ ใหใชตัวเลือก เลือกเพือ่สงไปยังสมารทดีไวซ ในเมนูแสดงภาพ

1 เลือก เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
ในการแสดงเมนู กดปุม G ไฮไลท เลอืกเพื่อสง
ไปยังสมารทดีไวซ ในเมนูแสดงภาพ แลวกด 2

2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ไฮไลทภาพ แลวกด W (Q) 
เพือ่เลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพ (ในการดูภาพที่ไฮไลท
แบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X คางไว) ภาพที่เลือกไวจะมี
สัญลักษณ & กํากับ

3 กด J
กด J เพื่อดําเนนิการใหเสร็จสมบูรณ

ปุม G

ปุม W (Q)
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เมนูกลอง

ในการแสดงเมนูแสดงภาพ กดปุม G แลวเลือกแทบ็ D (เมนูแสดงภาพ)

เมนแูสดงภาพมีตัวเลือกดังตอไปนี้:

เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ:

D เมนูแสดงภาพ: การจดัการภาพ

ปุม G

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

ลบ — 147

โฟลเดอรแสดงภาพ ปจจุบนั 175

ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ — 176

แสดงภาพทันทีท่ีถาย เปด 176

หมุนแนวตั้ง เปด 176

ฉายสไลด —

149ประเภทของภาพ ภาพนิ่งและภาพยนตร

ชวงเวลาระหวางภาพ 2 วินาที

คําส่ังพิมพ DPOF — 162

ใหคะแนน — 145

เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ — 174

โฟลเดอรแสดงภาพ ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย 

ปจจุบัน
เฉพาะภาพในโฟลเดอรท่ีเลือกไวในปจจุบันสําหรับ โฟลเดอรจดัเก็บขอมูล ในเมนูการถายภาพ 
(0 178) จะปรากฏขึ้นขณะแสดงภาพ ตัวเลือกน้ีจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเม่ือถายภาพ ใหเลือก ท้ังหมด 
เพื่อดูภาพในโฟลเดอรท้ังหมด

ท้ังหมด ภาพในโฟลเดอรท้ังหมดจะปรากฏขณะแสดงภาพ
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เลือกขอมูลที่มอียูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 136) กด 1 หรือ 3 
เพือ่ไฮไลทแลวกด 2 เพือ่เลือกหรือยกเลิกการเลือก รายการที่เลือกจะมี
เครื่องหมายถูกกํากบัไว หากตองการกลับไปยังแสดงภาพ ใหกด J

เลือกวาจะใหภาพปรากฏโดยอัตโนมัติบนจอภาพทันทีทีถ่ายภาพเสร็จหรือไม

หากเลือก เปด ภาพจะหมุนโดยอตัโนมัติเปน “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) เพื่อแสดงในจอภาพ 
(ภาพทีถ่ายโดยเลือก ปด สําหรับ หมุนภาพอัตโนมัต ิจะยังคงแสดงภาพในแนวนอน; 0 202) โปรดทราบวา 
ตัวกลองเองอยูในทิศทางทีเ่หมาะสมอยูแลวในขณะถายภาพ จะไมมกีารหมนุภาพอยางอตัโนมัติในระหวาง
การแสดงภาพทนัทีที่ถาย

ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

แสดงภาพทันทีท่ีถาย ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

หมุนแนวตั้ง ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
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C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ
ในการแสดงเมนูถายภาพ ใหกด G แลวเลือกแท็บ C (เมนูถายภาพ)

เมนถูายภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้:

1 ใชไดเฉพาะกับเลนสท่ีรองรับรายการนี้
2 คาท่ีต้ังจากโรงงานอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับประเทศที่จําหนายผลิตภณัฑ
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับการตั้งคาของกลอง บางรายการอาจเปนสีเทาและไมสามารถเลือกได

เลือก ใช เพื่อรีเซ็ตคาเมนูถายภาพ

ปุม G

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

รีเซ็ตเมนูถายภาพ — 177
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล — 178
คณุภาพของภาพ JPEG Normal 59
ขนาดภาพ ใหญ 61
การบันทึก NEF (RAW) 12 บิท 178
ไวตบาลานซ อัตโนมัติ 101

ฟลูออเรสเซนต
คูลไวตฟลูออ
เรสเซนต

102

ตั้งคา Picture Control มาตรฐาน 111
จดัการ Picture Control — 115
ควบคมุความผิดเพ้ียน
อตัโนมัติ

ปด 179

พ้ืนที่สี sRGB 179
Active D-Lighting อัตโนมัติ 94
HDR (High Dynamic Range) ปด 96
ลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน ปด 179
ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง ปกติ 180
ตั้งคาความไวแสง (ISO)
คาความไว
แสง (ISO)

P, S, A, M 100
67

โหมดอื่นๆ อัตโนมัติ
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ปด 180

โหมดลั่นชัตเตอร
m, w ถายตอเน่ืองเร็ว

45
โหมดอื่นๆ ถายทีละภาพ
การถายภาพซอน
โหมดการถายภาพซอน ปด

98จํานวนภาพ 2
ปรับแสงอัตโนมัติ เปด
การถายแบบเวนชวงเวลา ปด 68
VR แบบออพติคอล 1 เปด 181
ตั้งคาภาพยนตร
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม 2 —

128
คณุภาพภาพยนตร ปกติ
ไมโครโฟน ความไวอัตโนมัติ
ลดเสียงรบกวนจากลม ปด
ปรับคาสําหรับภาพยนตรเอง ปด

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

รีเซ็ตเมนูถายภาพ ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
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สราง, เปลี่ยนช่ือหรือลบโฟลเดอร หรือเลือกโฟลเดอรที่จะใชเก็บภาพที่ถายหลังจากนั้น
• เลือกโฟลเดอร: เลือกโฟลเดอรเพือ่จัดเก็บภาพถายตอๆ ไป

• ใหม: สรางโฟลเดอรใหม แลวต้ังช่ือโฟลเดอรตามที่ไดอธิบายไวในหนา 116 ช่ือโฟลเดอรมีความยาวได
สูงสุดหาตัวอกัษร

• เปลีย่นชื่อ: เลือกโฟลเดอรจากรายการ แลวต้ังช่ือใหมตามทีอ่ธิบายไวทีห่นา 116
• ลบ: ลบโฟลเดอรทัง้หมดในการดหนวยความจําที่ไมมีขอมลู

เลือกความลึกบิทสีสําหรับภาพ NEF (RAW)

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

D ช่ือโฟลเดอร 
ในการดหนวยความจํา ชื่อโฟลเดอรจะขึ้นตนดวยตัวเลขโฟลเดอรสามหลักซึ่งกลองจะกําหนดเองโดยอัตโนมัติ 
(เชน 100D5300) แตละโฟลเดอรบรรจุภาพไดถึง 999 ภาพ ขณะถายภาพ ภาพจะถูกเก็บไวในโฟลเดอรท่ีมีคาตัวเลข
สูงสุดพรอมกับชื่อท่ีเลือกไว ถาถายภาพเมื่อโฟลเดอรปจจุบันเต็มหรือมีภาพหมายเลข 9999 กลองจะสรางโฟลเดอร
ใหมขึ้นโดยบวก 1 จากหมายเลขโฟลเดอรปจจุบัน (เชน 101D5300) กลองจะใชโฟลเดอรดวยชื่อท่ีเหมือนกัน 
แตหมายเลขโฟลเดอรตางกันเปนโฟลเดอรเดียวกัน เชน ถาเลือกโฟลเดอร Nikon สําหรับ โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล 
ทานจะมองเห็นภาพทั้งหมดในโฟลเดอรท่ีใชชื่อ NIKON (100NIKON, 101NIKON, 102NIKON เปนตน) เม่ือเลือก 
ปจจุบัน สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ (0 175) การเปลี่ยนชื่อจะเปนการเปลี่ยนโฟลเดอรท้ังหมดที่ใชชื่อเดียวกัน 
แตหมายเลขโฟลเดอรจะไมเปลี่ยนแปลง การเลือก ลบ จะลบโฟลเดอรท่ีไมมีขอมูล สวนโฟลเดอรอ่ืนๆ 
ท่ีใชชื่อเหมือนกันจะไมเปลี่ยนแปลง

การบันทึก NEF (RAW) ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย
( 12 บิท ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบนัทึกดวยความลึกบิทสี 12 บิท

) 14 บิท
ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบนัทึกดวยความลึกบิทสี 14 บิท ซึ่งจะไดไฟลท่ีใหญขึ้น
แตมีการบนัทึกปริมาณขอมูลสีเพิม่ขึ้น

โฟลเดอรปจจุบนั

โฟลเดอรอ่ืน (ตามลําดับตัวอักษร)
D5300 (โฟลเดอรเริ่มตน)
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เลือก เปด เพือ่ลดภาพบิดเบี้ยวทีม่ีลักษณะเวาออกเมื่อถายภาพดวยเลนสมมุกวาง 
และเพือ่ลดภาพบิดเบี้ยวทีม่ีลักษณะโคงเขาเมื่อถายภาพดวยเลนสระยะไกล 
(โปรดทราบวาพื้นที่ขอบภาพที่มองเหน็ในชองมองภาพอาจถูกตัดออกในภาพถายที่
ได และเวลาที่ใชในการโปรเซสภาพกอนเริ่มการบันทึกภาพอาจนานขึ้น) 
ตัวเลอืกนี้จะไมมีผลกบัภาพยนตรและใชไดกับเลนสชนิด G, E และ D เทานัน้ 
(ไมสามารถใชไดกับเลนส PC, ฟชอาย และเลนสอืน่ๆ บางรุน) ทั้งนี้ไมรับประกันผลการใชงานกับเลนสอื่นๆ

พื้นที่สเีปนตัวกําหนดชวงของสีที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงคุณภาพสี 
แนะนําใหใช sRGB สําหรับภาพยนตร และวัตถุประสงคในการพิมพและการแสดง
ทั่วไป และ Adobe RGB ทีม่ีชวงสีที่กวางกวา สําหรับสิ่งตีพมิพอยางเปนทางการ
และการพมิพเชิงพาณชิย

ถาเลือก เปด กลองจะโปรเซสภาพทีถ่ายโดยใชความไวชัตเตอรตํ่ากวา 1 วินาที 
เพือ่ลดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน หรือฝา) 
เวลาทีใ่ชในการโปรเซสภาพอาจนานขึ้นเปนสองเทา ในระหวางการโปรเซส
“lm” จะกะพริบในชองมองภาพและจะไมสามารถถายภาพได (การลดสัญญาณรบกวนจะไมทํางาน
ถาปดการทํางานของกลองกอนการประมวลผลเสร็จสมบูรณ)

ควบคุมความผิดเพ้ียนอัตโนมัติ ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

พ้ืนที่สี ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A Adobe RGB
สําหรับการปรับปรุงคุณภาพสีใหถูกตอง ภาพ Adobe RGB จะตองมีแอพพลิเคชั่น สวนแสดงผล และเครื่องพิมพ
ท่ีรองรับการจัดการสี

A พ้ืนที่สี
ViewNX 2 (ใหมา) และ Capture NX 2 (มีแยกจําหนายตางหาก) จะเลือกพื้นท่ีสีท่ีถูกตองโดยอัตโนมัติเม่ือเปดภาพ
ท่ีถายดวยกลองรุนน้ี ไมสามารถรับประกันผลลัพธเม่ือใชกับซอฟตแวรของผูผลิตอื่น

ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
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ภาพที่ถายดวยความไวแสงสูง สามารถรับการโปรเซสเพื่อลด “สัญญาณรบกวน” ได

ปรับคาความไวแสง (ISO) (0 67)

❚❚ ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
ถาเลือก ปด สําหรับ ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ในโหมด P, S, A และ M คาความไวแสงจะถูกล็อคไว
ตามคาที่ผูใชเลือกไว (0 67) เมื่อเลือก เปด คาความไวแสง (ISO) จะไดรับการปรับโดยอัตโนมติัถาคาที่ผูใช
เลือกไมสามารถสรางคาแสงที่ดีที่สุดได สามารถเลือกคาสูงสุดของคาความไวแสง (ISO) ไดโดยใชตัวเลือก 
ความไวแสงสูงสุด ในเมนู ควบคุมความไวแสงอัตโนมัต ิ(เลือกคาตํ่าสุดเพือ่หลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน 
(จุดพกิเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน แตโปรดทราบวาหากผูใชเลอืกคาความไวแสง (ISO) 
ที่สูงกวา ความไวแสงสูงสดุ กลองจะใชคาที่ผูใชเลือกแทน คาตํ่าสุดของคาความไวแสง (ISO) อัตโนมติันัน้
จะตั้งเปน ISO 100 โดยอัตโนมัติ)) ในโหมด P และ A คาความไวแสงจะไดรับการปรับเฉพาะเมือ่ไดรับแสง
ไมเพียงพอในการใชความไวชัตเตอรที่เลือกไวสําหรับ ความไวชัตเตอรต่ําสดุ (1/2000–1 วินาท ีหรือ อัตโนมัต;ิ 
ในโหมด S และ M คาความไวแสงจะไดรับการปรับเพือ่ใหไดคาแสงที่ดีที่สุดที่ความไวชัตเตอรทีผู่ใชเลอืก) 
หากเลือก อัตโนมัติ (เมื่อใชกับเลนสชนิดที่ม ีCPU เทานัน้) กลองจะเลือกคาความไวชัตเตอรตํ่าสุดตาม
ทางยาวโฟกัสของเลนส (สามารถปรับความไวชัตเตอรอัตโนมัติไดโดยไฮไลท อัตโนมัติ แลวกด 2) กลองจะ
ใชความไวชัตเตอรทีช่าลงก็ตอเมื่อไมสามารถสรางคาแสงที่ดีทีสุ่ดไดดวยคาความไวแสง (ISO) ที่เลือกไว
สําหรับ ความไวแสงสงูสุด

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

สูง
ลดสัญญาณรบกวน (จุดพกิเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน เสนหรือฝา) โดยเฉพาะในภาพที่ถายดวย
ความไวแสงสูง เลือกระดับการลดสัญญาณรบกวนจาก สูง ปกต ิและ ต่ํา

ปกติ

ต่ํา

ปด
การลดสัญญาณรบกวนเปนการทํางานเฉพาะเมื่อตองการ ระดับการลดสัญญาณรบกวนจะต่ํากวาคา
ท่ีใชหากเลือก ต่ํา สําหรับ ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง

ต้ังคาความไวแสง (ISO) ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
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เมื่อเลือก เปด ชองมองภาพจะแสดง ISO-AUTO และจอขอมูลการถายภาพ
จะแสดง ISO-A สัญลักษณเหลานี้จะกะพริบเมื่อมกีารเปลีย่นความไวแสง
จากคาที่ผูใชเลือกไว

รายการนี้จะปรากฏเมื่อมีเลนสทีรั่บรองรายการนี้เทานั้น เลือก เปด เพื่อเปดใชระบบลดภาพสั่นไหวซ่ึงจะ
ทํางานทุกครั้งที่ทานกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง (0 268) เลือกปด เมื่อไมใชระบบลดภาพสั่นไหว

A ความไวแสงสูงสุด/ความไวชัตเตอรต่ําสุด
เม่ือเปดใชงานการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ กราฟกแสดงการควบคุม
ความไวแสง (ISO) และความไวชัตเตอรในจอแสดงขอมูลจะแสดงความไวแสงสูงสุด
และความไวชัตเตอรตํ่าสุด

A ควบคุมความไวแสงอตัโนมัติ
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) จะเกิดขึ้นไดงายที่ความไวแสงสูง ใชตัวเลือก 
ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง ในเมนูถายภาพเพือ่ลดสัญญาณรบกวน (0 180) โปรดทราบวาคาความไวแสง (ISO) 
อาจเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเม่ือใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติรวมกับโหมดแฟลชสัมพนัธท่ีความไวชัตเตอรตํ่า 
(ใชไดกับแฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริมภายนอกตามที่ไดระบุไวในหนา 232) ซึ่งอาจปองกันไมใหกลองเลือก
ความไวชัตเตอรตํ่า การควบคุมความไว ISO อัตโนมัติสามารถใชไดเฉพาะในโหมดควบคุมแฟลช i-TTL (0 192, 
233) สําหรับในโหมดอื่น คาความไวแสง (ISO) ท่ีเลือกจะใชสําหรับถายภาพดวยแฟลชในตัวกลองหรือ
ชุดแฟลชเสริมภายนอก

VR แบบออพติคอล ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A สัญลักษณแสดงระบบลดภาพสั่นไหว
สัญลักษณแสดงระบบลดภาพสั่นไหวจะปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพเมื่อเลือก เปด 
สําหรับ VR แบบออพติคอล

ความไวชัตเตอรตําสุด

ความไวแสงสูงสุด
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A การตั้งคาแบบกําหนดเอง: 
การต้ังคากลองอยางละเอียด
การแสดงเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง กรุณากดปุม G และเลือกแท็บ A (เมนูการต้ังคาแบบ
กําหนดเอง)

ปุม G

กลุมการตั้งคาแบบกําหนดเอง

เมนูหลัก

การตั้งคาแบบกําหนดเองใชเพือ่ปรับแตงการตั้งคากลองใหเหมาะสม
ตามความตองการของผูใช

รีเซ็ตการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง (0 183)
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การตั้งคาแบบกําหนดเองมีใหเลือกใชดังตอไปนี้:

หมายเหตุ: ขึน้อยูกับการตั้งคาของกลอง บางรายการอาจเปนสีเทาและไมสามารถเลือกได

เลือก ใช เพื่อเรียกคืนการตั้งคาแบบกําหนดเองเปนคาต้ังจากโรงงาน

การต้ังคาแบบกําหนดเอง คาเร่ิมตน 0
รีเซ็ตการตัง้คาแบบกําหนดเอง 183

a โฟกัสอัตโนมัติ
a1 เลือกส่ิงท่ีสําคัญเม่ือใช AF-C โฟกัส 184
a2 จํานวนจุดโฟกัส 39 จุด 184
a3 ไฟชวยหาออโตโฟกัสในตัวกลอง เปด 185
a4 เรนจไฟนเดอร ปด 185
b คาแสง

b1 ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง 1/3 สต็อป 186
c ตัง้เวลา/ล็อค AE

c1 ล็อค AE เม่ือกดชัตเตอร ปด 186
c2 ต้ังเวลาปดกลองอัตโนมัติ ปกติ 186
c3 ต้ังเวลาถาย หนวงเวลาถายเม่ือต้ังเวลา: 10 วินาที จํานวนภาพ: 1 187
c4 ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3) 1 นาที 187
d การถายภาพ/แสดงผล

d1 เสียงเตือน ตํ่า 187
d2 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ ปด 188
d3 การแสดงความไวแสง (ISO) ปด 188
d4 การเรียงหมายเลขไฟล ปด 188
d5 โหมดหนวงเวลาถาย ปด 189
d6 พมิพวันท่ี ปด 190
e การถายครอม/แฟลช
e1 การควบคุมแฟลชในตัวกลอง TTL 192
e2 ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ ถายครอม AE 192
f การควบคุม

f1 กําหนดปุม Fn คาความไวแสง (ISO) 193
f2 กําหนดปุม AE-L/AF-L ล็อค AE/AF 194

f3 หมุนแปนแบบยอนกลับ
ชดเชยแสง: U

ความไวชัตเตอร/รูรับแสง: U
194

f4 ล็อคชัตเตอรเม่ือไมใสการด ล็อคชัตเตอร 194
f5 แสดงคากลับดาน 194

รีเซ็ตการต้ังคาแบบกําหนดเอง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เมือ่เลือก AF-C สําหรับการถายภาพดวยชองมองภาพ (0 51) ตัวเลือกนี้จะควบคุมวาจะถายภาพ
เมือ่กดปุมกดชัตเตอร (เนนการกดชัตเตอร) หรือเมื่อกลองอยูในโฟกัส (เนนโฟกัส)

เลือกจํานวนจุดโฟกัสทีใ่ชไดเมื่อเลือกจุดโฟกัสเอง

a: โฟกัสอัตโนมัติ

a1: เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-C ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

G การถาย สามารถถายภาพเมื่อล่ันชัตเตอร

F โฟกัส สามารถถายภาพไดเม่ือกลองโฟกัสภาพแลวเทาน้ัน

a2: จํานวนจุดโฟกัส ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

# 39 จุด

เลือกจากจุดโฟกัส 39 จุดท่ีแสดงทางดานขวา

A 11 จุด

เลือกจากจุดโฟกัส 11 จุดท่ีแสดงทางดานขวา ใชสําหรับเลือก
จุดโฟกัสอยางรวดเร็ว
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เลือกวาจะเปดไฟชวยหาออโตโฟกัสในตัวกลองเพือ่ชวยโฟกัสภาพเมื่อมแีสงนอย
หรือไม

เลือก เปด เพือ่ใชสัญลักษณแสดงคาแสงเพือ่กําหนดวากลองโฟกสัภาพในโหมดแมนวลโฟกัสไดถูกตอง
หรือไม (0 57; โปรดทราบวาฟงกช่ันนีจ้ะใชงานไมไดในโหมดถายภาพ M, เมื่อสัญลักษณแสดงคาแสง
แสดงวาวัตถุมีคาแสงที่ถูกตองหรือไม)

a3: ไฟชวยหาออโตโฟกัสในตัวกลอง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะสวางเมื่อแสงไมเพียงพอ (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหนา 252)

ปด
ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะไมสวางเพื่อชวยโฟกัสภาพ กลองอาจไมสามารถใชโฟกัสอัตโนมัติ
ในการโฟกัสภาพไดหากแสงไมเพียงพอ

a4: เรนจไฟนเดอร ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

สัญลักษณแสดง คําอธิบาย สัญลักษณแสดง คําอธิบาย

วัตถุอยูในโฟกัส จดุโฟกัสอยูหลังวัตถุเล็กนอย

จุดโฟกัสอยูหนาวัตถุเล็กนอย จดุโฟกัสอยูหลังวัตถุมาก

จุดโฟกัสอยูหนาวัตถุมาก กลองกําหนดจุดโฟกัสไมได

A การใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส
การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสตองใชเลนสท่ีมีคารูรับแสงสูงสุด f/5.6 หรือเร็วกวา ทานอาจไมไดภาพตามที่ตองการ
เม่ือถายภาพโดยที่กลองไมสามารถโฟกัสภาพไดโดยใชฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ (0 52) การวัดระยะแบบ
อิเล็กทรอนิกสไมสามารถใชไดในโหมดไลฟวิว

ไฟชวยหาออโตโฟกัส
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เลือกสวนทีเ่พิม่ขึ้นโดยทําการปรับคาความไวชัตเตอร รูรับแสง คาแสงและการชดเชย
แสงแฟลช และภาพครอม 

ถาเลือก เปด คาแสงจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่

ตัวเลอืกนี้จะกําหนดระยะเวลาที่ใหเปดจอภาพไวเมือ่ไมมีการใชงานกลองขณะอยูในเมนหูรือขณะแสดงภาพ 
(การแสดงภาพ/เมน)ู, ขณะแสดงภาพบนหนาจอหลังจากถายภาพ (แสดงภาพทันทีทีถ่าย) และขณะอยูใน
โหมดไลฟวิว (ไลฟวิว) รวมถงึระยะเวลาที่ใหเปดตั้งเวลาสแตนดบาย, ชองมองภาพและจอขอมูลการถายภาพ
คางไวเมื่อไมมกีารใชงานกลอง (ตัง้เวลาสแตนดบาย) เลือกระยะเวลาการปดอัตโนมติัใหสั้นลงเพือ่ประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่

b: คาแสง

b1: ระดับ EV สําหรับควบคมุคาแสง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

c: ตัง้เวลา/ล็อค AE

c1: ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

c2: ต้ังเวลาปดกลองอัตโนมัติ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย (เวลาท้ังหมดเปนคาโดยประมาณ)

C ส้ัน
D ปกติ
E นาน

ต้ังเวลาปดกลองอัตโนมัติจะถูกกําหนดเปนคาตอไปนี้:
การแสดงภาพ/เมนู แสดงภาพทนัททีี่ถาย ไลฟวิว ต้ังเวลาสแตนดบาย

ส้ัน 20 วินาที 4 วินาที 5 นาที 4 วินาที
ปกติ 1 นาที 4 วินาที 10 นาที 8 วินาที
นาน 5 นาที 20 วินาที 20 นาที 1 นาที

F 
กําหนดเอง

เลือกระยะเวลาแยกตางหากสําหรับ การแสดงภาพ/เมนู, แสดงภาพทันทีท่ีถาย, ไลฟวิว และ 
ตั้งเวลาสแตนดบาย เม่ือต้ังคาเสร็จ ใหกด J

A ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัติ
จอภาพและชองมองภาพจะไมปดเองโดยอัตโนมัติหากเชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอรหรือเครื่องพมิพผานสาย USB
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เลือกระยะเวลาในการหนวงเวลาลั่นชัตเตอรและจํานวนภาพที่ถาย 

• หนวงเวลาถายเมื่อตั้งเวลา: เลือกระยะเวลาในการหนวงของการลั่นชัตเตอร 

• จํานวนภาพ: กด 1 และ 3 เพือ่เลอืกจํานวนภาพทีจ่ะถายทุกครั้งที่
กดปุมกดชัตเตอร (จาก 1 ถึง 9; ถาเลือกคาอื่นทีไ่มใช 1 กลองจะถายภาพ
โดยมีชวงเวลาระหวางภาพประมาณ 4 วินาที)

เลือกวาจะใหกลองรอสัญญาณจากอุปกรณเสริมรีโมตคอนโทรล ML-L3 
เปนเวลานานเทาใดกอนจะยกเลิกโหมดลั่นชัตเตอร เลือกเวลาที่สัน้ลงเพื่อยืดอายุ
แบตเตอรี่ การต้ังคานี้จะใชกับการถายภาพผานชองมองภาพเทานั้น

เลือกความดัง (สูง หรือ ต่ํา) ของเสยีงเตือนที่จะดังขึ้นเมื่อกลองโฟกัสภาพ และในโหมดตั้งเวลาถาย 
และโหมดรีโมตคอนโทรล เลือก ปด เพื่อปองกันไมใหเสียงเตือนดังขึ้น

การตั้งคาปจจุบันจะปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ: 3 จะแสดง
เมื่อเปดเสียงเตือน 2 จะแสดงเมือ่ปดเสียงเตือน

c3: ต้ังเวลาถาย ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

c4: ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3) ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d: การถายภาพ/แสดงผล

d1: เสียงเตือน ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือก เปด เพือ่แสดงเสนตารางตามความตองการในชองมองภาพเพือ่ใชอางอิงขณะจัดองคประกอบภาพ 
(0 4)

เลือก เปด เพือ่แสดงความไวแสง (ISO) ในชองมองภาพในตําแหนงที่แสดงหมายเลขคาแสง

เมือ่ถายภาพ กลองจะตั้งช่ือไฟลโดยการบวก 1 จากตัวเลขไฟลลาสุดที่ใช ตัวเลือกนี้จะควบคุมวาหมายเลข
ไฟลจะตอจากหมายเลขสุดทายที่ใชเมื่อโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น การดหนวยความจําถูกฟอรแมต หรือ
เมือ่ใสการดหนวยความจําใหมลงในกลองหรือไม

d2: แสดงเสนตารางในชองมองภาพ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d3: การแสดงความไวแสง (ISO) ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d4: การเรียงหมายเลขไฟล ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด
เม่ือสรางโฟลเดอรใหมขึ้น ฟอรแมตการดหนวยความจํา หรือเม่ือใสการดหนวยความจําใหมลงในกลอง 
กลองจะใชหมายเลขไฟลตอจากหมายเลขสุดทายที่ใช ถาถายภาพเมื่อโฟลเดอรปจจุบันมีภาพถาย
หมายเลข 9999 โฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึน้โดยอัตโนมัติและหมายเลขไฟลจะเริ่มตนจาก 0001 อีกครั้ง

ปด
หมายเลขไฟลจะถูกรีเซ็ตเปน 0001 เม่ือโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น การดหนวยความจําถูกฟอรแมต 
หรือใสการดหนวยความจําใหมลงในกลอง โปรดทราบวาโฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ 
ถาถายภาพเมื่อโฟลเดอรปจจุบันมีภาพถาย 999 ภาพ

รีเซ็ต รีเซ็ตหมายเลขไฟลสําหรับ เปด เปน 0001 แลวสรางโฟลเดอรใหมขึ้นเมื่อถายภาพถัดไป
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ในสถานการณที่การเคลื่อนไหวกลองนอยที่สุดสามารถทําใหภาพมัว เลือก เปด เพื่อหนวงเวลาลั่นชัตเตอร
จนกระทั่งประมาณ 1 วินาทหีลังจากกดปุมกดชัตเตอรและยกกระจกขึ้น

D การเรียงหมายเลขไฟล
ถาโฟลเดอรปจจุบนัมีหมายเลข 999 และมีภาพถาย 999 ภาพ หรือภาพถายท่ีมีหมายเลข 9999 แลว ปุมกดชัตเตอร
จะใชงานไมได และไมสามารถถายภาพตอไปได เลือก รีเซ็ต สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d4 
(การเรียงหมายเลขไฟล) จากนั้น ฟอรแมตการดหนวยความจําปจจุบนั หรือใสการดหนวยความจําใหม

A ช่ือไฟล
ภาพจะถูกจัดเก็บเปนไฟลภาพโดยใชชื่อไฟลรูปแบบ “DSC_nnnn.xxx,” ซึ่ง nnnn คือตัวเลขสี่หลักระหวาง 0001 ถึง 
9999 ซึ่งกลองจะกําหนดใหโดยอัตโนมัติตามลําดับจากนอยไปหามาก สวน xxx คือนามสกุลไฟลท่ีประกอบดวย
ตัวอักษรสามตัวมีดังนี้: “NEF” สําหรับภาพ NEF (RAW), “JPG” สําหรับภาพ JPEG, หรือ “MOV” สําหรับภาพยนตร 
ไฟล NEF และ JPEG ท่ีบันทึกโดยใชการตั้งคา NEF (RAW)+JPEG จะใชชื่อไฟลเหมือนกัน แตนามสกุลตางกัน 
ไฟลใหมท่ีสรางโดยใชตัวเลือกการซอนภาพ (0 211) และตัวเลือกการตัดตอภาพยนตร (0 131) จะมีชื่อไฟล
ขึ้นตนดวย “DSC_”; สวนไฟลใหมท่ีสรางโดยใชตัวเลือกอื่นในเมนูรีทัชจะมีชื่อไฟลขึ้นตนดวย “CSC”
 (เชน “CSC_0001.JPG”) ภาพที่บันทึกโดยตั้งคาตัวเลือก พ้ืนที่สี ในเมนูถายภาพเปน Adobe RGB (0 179) 
จะมีชื่อท่ีขึ้นตนดวยเครื่องหมายขีดลาง (เชน “_DSC0001.JPG”)

d5: โหมดหนวงเวลาถาย ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกขอมูลวันที่ที่จะพมิพลงบนภาพขณะถายภาพ ไมสามารถเพิม่หรือลบการพิมพวันที่บนภาพออกจาก
ภาพปจจุบันได

เมือ่ใชคาอื่นที่ไมใช ปด ตัวเลือกที่เลือกไวจะมีสัญลักษณ d กํากับไวบนจอ
ขอมูลการถายภาพ

❚❚ ตัวนับวัน

กลองจะมชีองสําหรับเก็บวันที่สามชอง

1 ปอนวนัที่แรก
ครั้งแรกทีคุ่ณเลือก ตวันบัวนั กลองจะใหคุณปอนวันทีส่ําหรับชองแรกทนัที 
ปอนวันที่โดยใชตัวเลือกคําสั่งแลวกด J เพื่อออกจากรายการวันที่

d6: พิมพวันที่ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

ปด เวลาและวันท่ีจะไมปรากฏบนภาพ

a วันท่ี วันท่ีหรือวันท่ีและเวลาจะพิมพลงบนภาพที่ถาย
เม่ือเปดใชงานตัวเลือกน้ีb วันท่ีและเวลา

c ตัวนับวัน
ภาพใหมจะมีการประทับวันท่ีท่ีแสดงจํานวนวันระหวางวันท่ีถายกับวันท่ีเลือกไว 
(โปรดดูดานลาง)

A พิมพวันท่ี
วันท่ีจะถูกบนัทึกตามลําดับท่ีเลือกไวใน โซนเวลาและวันท่ี (0 201) การพมิพขอมูลอาจถูกตัดออก หรือทําใหไม
สามารถอานไดในภาพใหมท่ีสรางเมื่อรีทัชภาพ (0 205) วันท่ีจะไมปรากฏบนภาพ NEF (RAW) หรือ NEF 
(RAW)+JPEG

ภาพที่ถายเมือ่เปดใชตัวเลือกนีจ้ะมกีารประทับจํานวนวันที่เหลืออยูจนถึงวันที่
ในอนาคต หรือจํานวนวันที่ผานพนไปนับจากวันที่กําหนด ใชเพือ่ติดตามผล
การเติบโตของเด็กหรือนับถอยหลังจนถึงวันครบรอบวันเกิดหรือวันแตงงาน

วันในอนาคต (เหลืออีกสองวัน) วันท่ีผานพนไป (ผานไปแลวสองวัน)

1515 . 1010 . 2013201315 . 10 . 2013

1515 . 1010 . 2013 102013 10 : 020215 . 10 . 2013 10 : 02

0202 / 2020 . 1010 . 2013201302 / 20 . 10 . 2013 0202 / 2424 . 1010 . 2013201302 / 24 . 10 . 2013
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2 ปอนวันที่เพ่ิมเติมหรือแกไขวันที่เดิมที่มีอยู
การเปลี่ยนวันที่หรือปอนวันที่เพิม่เติม ใหไฮไลทชอง กด 2 แลวปอนวันที่
ตามที่อธิบายขางตน

3 เลือกวันที่
ไฮไลทชองในรายการวันทีแ่ลวกด J

4 เลือกรูปแบบตัวนับวนั 
ไฮไลท ตวัเลือกการแสดงผล แลวกด 2 จากนั้นไฮไลทรูปแบบวันที่
แลวกด J

5 ออกจากเมนูตัวนับวัน
กด J เพื่อออกจากเมนูตัวนับวัน



192 A การตั้งคาแบบกําหนดเอง: การตั้งคากลองอยางละเอียด

เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลองในโหมด P, S, A และ M

เลือกการต้ังคา (คาแสง ไวตบาลานซ หรือ Active D-Lighting) ท่ีแตกตางกนัเมือ่ใชงานการถายครอม (0 108)

e: การถายครอม/แฟลช

e1: การควบคุมแฟลชในตัวกลอง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

1 TTL กลองจะปรับคาแสงแฟลชโดยอัตโนมัติตามสภาพการถายภาพ

2 ปรับเอง

เลือกระดับแฟลช หากมีกําลังไฟเต็ม แฟลชในตัวมีไกดนัมเบอร 13 
(เมตร ISO 100, 20 °C)

A ปรับเอง
สัญลักษณ Y จะกะพริบบนชองมองภาพและ 0 กะพริบในจอแสดงขอมูล
การถายภาพเมื่อเลือก ปรับเอง และยกแฟลชขึ้น

A แฟลชเสริม SB-400 และ SB-300
เม่ือใสแฟลชเสริมภายนอก SB-400 หรือ SB-300 และเปดกลอง การควบคมุแฟลชในตัวกลอง จะเปลี่ยนเปน 
แฟลชเสริม ทําใหเลือกโหมดควบคุมแฟลชไดระหวาง TTL และ ปรับเอง

A การควบคมุแฟลช TTL
กลองรองรับการควบคุมแฟลชรูปแบบตอไปน้ีเม่ือใชเลนส CPU รวมกับแฟลชในตัวกลอง (0 62) หรือชุดแฟลชเสริม
ภายนอก (0 232)
• แฟลชลบเงาเพ่ือความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดจิิตอล SLR: กลองจะใชขอมูลจากเซ็นเซอร RGB 
แบบ 2016 พิกเซลเพื่อปรับแสงแฟลชใหมีความสมดุลระหวางวัตถุท่ีจะถายและฉากหลัง

• แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดจิิตอล SLR: กลองจะปรับแสงแฟลชที่ยิงออกมาสําหรับเปาหมาย
หลักท่ีตองการถาย โดยไมคํานึงถึงวาภาพที่ถายไดจะมีความสวางของพืน้หลัง

การควบคุมแฟลช i-TTL มาตรฐานจะถูกนํามาใชในการวัดแสดงเฉพาะจุดหรือเม่ือเลือกกับชุดแฟลชเสริมภายนอก 
แฟลชลบเงาเพือ่ความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR จะใชในกรณีอ่ืนๆ ท้ังหมด

e2: ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกหนาที่ใหกับปุม Fn

f: การควบคุม

f1: กําหนดปุม Fn ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

v
คุณภาพของภาพ/
ขนาด

กดปุม Fn คางแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกคุณภาพของภาพและขนาดภาพ 
(0 59)

w
คาความไวแสง 
(ISO)

กดปุม Fn คางแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกคาความไวแสง (ISO) (0 67)

m ไวตบาลานซ
กดปุม Fn คางแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกไวตบาลานซ (เฉพาะโหมด P, S, A 
และ M เทาน้ัน; 0 101)

! Active D-Lighting
กดปุม Fn คางแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือก Active D-Lighting (เฉพาะโหมด 
P, S, A และ M เทาน้ัน; 0 94)

$ HDR
กดปุม Fn คางแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกการตั้งคา HDR (เฉพาะโหมด P, S, 
A และ M เทาน้ัน; 0 96)

& +NEF (RAW)

หากตั้งคุณภาพของภาพเปน JPEG Fine, JPEG Normal หรือ JPEG Basic 
กลองจะบันทึกสําเนา NEF (RAW) ของภาพตอไปที่ถายหลังจากกดปุม Fn ในการ
ออกโดยไมบันทึกภาพ NEF (RAW) กดปุม Fn อีกครั้ง ตัวเลือกน้ีจะไมมีผลใน
โหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษตอไปน้ี %, g, ', (, 3 และ )

t ถายครอมอัตโนมัติ
กดปุม Fn คางแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกระดับการเพิ่มคาสําหรับถายครอม 
(การถายครอมคาแสงและการถายครอมไวตบาลานซ) หรือเพือ่เปดหรือปดฟงกชั่น
ถายครอม ADL (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทาน้ัน; 0 108)

" โหมดพื้นท่ี AF กดปุม Fn คางแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกโหมดพื้นท่ีออโตโฟกัส (0 53)

'
แสดงเสนตาราง
ในชองมองภาพ 

กดปุม Fn เพื่อแสดงหรือซอนเสนตารางชองมองภาพ

c Wi-Fi กดปุม Fn เพื่อแสดงเมนู Wi-Fi (0 169)

ปุม Fn
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เลือกหนาที่ใหกับปุม A (L)

กลับทิศทางการหมุนของแปนหมุนเลือกคําสั่งเมื่อใชแปนหมนุปรับคาแสดงหรือ
การชดเชยแฟลช (ชดเชยแสง) และ/หรือความไวชัตเตอรและรูรับแสง 
(ความไวชัตเตอร/รรูับแสง) ไฮไลทตัวเลือกแลวกด 2 เพือ่เลือกหรือยกเลิก
การเลือก แลวกด J 

ถาเลือก ล็อคชัตเตอร ทานจะกดปุมกดชัตเตอรไดเมื่อใสการดหนวยความจําไวในกลองเทานัน้ การเลือก 
กดชัตเตอรได จะทําใหลั่นชัตเตอรไดเมื่อไมไดใสการดหนวยความจําลงในกลอง แมไมมีการบันทกึภาพ
ก็ตาม (อยางไรก็ตาม ภาพจะแสดงบนจอภาพในโหมดตัวอยาง)

ถาเลือก  (V) กลองจะแสดงสัญลักษณแสดงคาแสงในชองมองภาพและ
จอแสดงขอมูลจะแสดงคาบวกที่ดานซายและคาลบที่ดานขวา เลือก  (W) 
เพือ่แสดงคาลบทางดานซายและคาบวกทางดานขวา

f2: กําหนดปุม AE-L/AF-L ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

B ล็อค AE/AF โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม A (L)

C ล็อค AE เทาน้ัน คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A (L)

E ล็อค AE (คาง)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม A (L) และยังคงล็อคไว
จนกวาจะกดปุมน้ีอีกครั้งหรือหมดเวลาแสตนดบาย

F ล็อค AF เทาน้ัน โฟกัสจะถูกล็อคเม่ือกดปุม A (L)

A AF-ON
ปุม A (L) จะเริ่มฟงกชัน่โฟกัสอัตโนมัติ 
ไมสามารถใชปุมกดชัตเตอรในการหาโฟกัส

f3: หมุนแปนแบบยอนกลับ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f4: ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f5: แสดงคากลับดาน ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ปุม A (L)
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B เมนูต้ังคา: การต้ังคากลอง
ในการแสดงเมนูต้ังคา กด G และเลือกแท็บ B (เมนูต้ังคา)

เมนต้ัูงคาประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี:้

1 ไมสามารถใชไดถาแบตเตอรี่ใกลหมด
2 คาท่ีต้ังจากโรงงานอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับประเทศที่จําหนายผลิตภณัฑ
3 ใชไดเม่ือใสการดหนวยความจํา Eye-Fi ท่ีรองรับ (0 204)

หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับการตั้งคาของกลอง บางรายการอาจเปนสีเทาและไมสามารถเลือกได

ปุม G

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

ฟอรแมตการดหนวยความจํา — 196
ความสวางของจอภาพ 0 196
รูปแบบการแสดงผลขอมูล
AUTO/SCENE/EFFECTS กราฟกดีไซน

197
P/S/A/M กราฟกดีไซน
เปดจอขอมูลการถายภาพ
อตัโนมัติ

เปด 199

ทําความสะอาดเซ็นเซอร

ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด
ทําความสะอาด
เม่ือเปดและปด

241

ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด 1 — 243
ภาพอางองิสําหรับลบฝุน — 199
ลดการกะพริบ อัตโนมัติ 200
โซนเวลาและวันท่ี 2

ชดเชยเวลากลางวัน ปด 201
ภาษา (Language) 2 — 201
หมุนภาพอัตโนมัติ เปด 202
คําอธิบายภาพ — 202
ขอมูลบอกตําแหนง
บันทึกขอมูลบอกตําแหนง ปด

74
ตัวเลือก GPS —
สรางล็อก —
รายการล็อก —

โหมดวิดีโอ 2 — 202
HDMI
ความละเอียดของสัญญาณ อัตโนมัติ

166
การควบคุมอุปกรณ เปด
รีโมตคอนโทรล
ล่ันชัตเตอรดวยรีโมต ถายภาพ

203
กําหนดปุม Fn

เหมือนกับปุม 
4 ของกลอง

Wi-Fi
การเช่ือมตอเครือขาย ไมใช

169
ตั้งคาเครือขาย —
สง Eye-Fi 3 เปดใช 204
สัญลักษณแสดง
ความสอดคลอง

— 204

รุนเฟรมแวร — 204

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0
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ทานตองฟอรแมตการดหนวยความจํากอนการใชงานครั้งแรกหรือหลังจากฟอรแมตการดดังกลาวจากอุปกรณ
อื่นๆ ฟอรแมตการดตามที่อธิบายไวดานลาง

1 ไฮไลท ใช
หากตองการออกโดยไมฟอรแมตการดหนวยความจํา ไฮไลท ไม 
แลวกด J

2 กด J
ขอความจะปรากฏขึ้น ขณะฟอรแมตการด อยานําการด
หนวยความจําออก หรือถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงาน
จนกวาจะฟอรแมตการดเสร็จ

กด 1 หรือ 3 เพือ่เลือกความสวางของจอภาพ เลือกคาสูงขึ้นหากตองการ
ความสวางเพิม่ขึ้น และคาตํ่าลงหากตองการลดความสวาง

ฟอรแมตการดหนวยความจํา ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

D การฟอรแมตการดหนวยความจํา
การฟอรแมตการดหนวยความจําจะลบขอมูลใดๆ ท่ีมีอยูอยางถาวร ตรวจสอบใหแนใจวาไดคัดลอกภาพถายและ
ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีทานตองการเก็บไวลงในคอมพิวเตอรกอนดําเนินการตอ (0 153)

ความสวางของจอภาพ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา
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เลือกรูปแบบจอแสดงขอมูล (0 6) สามารถเลือกรูปแบบไดโดยแยกกันสําหรับโหมดอัตโนมัติ ฉาก 
และเอฟ็เฟกตพิเศษและสําหรับโหมด P, S, A และ M

1 เลือกตัวเลือกโหมดการถายภาพ
ไฮไลท AUTO/SCENE/EFFECTS หรือ P/S/A/M แลวกด 2

2 เลือกรูปแบบ
ไฮไลทรูปแบบ แลวกด J

รูปแบบการแสดงผลขอมูล ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

คลาสสิก (0 198) กราฟก (0 6)



198 B เมนูตั้งคา: การตั้งคากลอง

จอขอมูลแบบ “คลาสสิก” จะแสดงไดดานลาง

หมายเหตุ: หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณทัง้หมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

1

12

24 25 26 27 28 29 30

2 3 4 5 6 7 8 91011

1513 16

23 20 19

18

17

14

22

37 36 35 34 33 32 31

21

1 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ
Eye-Fi ............................ 204

2 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ
Wi-Fi .............................. 172

3 สัญลักษณแสดงติดตามล็อก . 77
4 สัญลักษณแสดงสัญญาณ

ดาวเทียม .......................... 75
5 โหมดหนวงเวลาถาย ........... 189
6 สัญลักษณแสดงการถาย

ภาพซอน ......................... 100
7 สัญลักษณแสดงพิมพวันท่ี ... 190
8 สัญลักษณแสดงระบบลดภาพสั่น

ไหว........................... 18, 181
9 สัญลักษณแสดงการควบคุม

แฟลช ............................. 192
สัญลักษณแสดงการชดเชย
แสงแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริม
ภายนอก ......................... 235

10 เสียง “บิ๊บ” ......................... 187
11 สัญลักษณแสดงระดับพลังงาน

แบตเตอรี่ .......................... 17
12 สัญลักษณแสดงวิธีใช ..... 8, 256
13 โหมดถายภาพ 

i อัตโนมัติ/
j อัตโนมัติ (ปดแฟลช) .... 19
โหมดสําเร็จรูป .................. 30
โหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ ......... 37
โหมด P, S, A และ M ....... 82

14 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสง
อัตโนมัติ (AE).................... 91

15 ความไวชัตเตอร.................... 83
16 รูรับแสง (คารูรับแสง) ............ 83
17 สัญลักษณแสดงคาแสง......... 87

สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง
........................................ 92

แถบแสดงสถานะการถาย
ภาพครอม ....................... 110

18 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเม่ือเหลือ
หนวยความจําสําหรับการถาย
ภาพมากกวา 1000 ภาพ) ... 15

19 จํานวนภาพที่สามารถบนัทึกได
........................................ 15

สัญลักษณแสดงการบนัทึก
คาไวตบาลานซ................ 104

สัญลักษณแสดงโหมดการจับภาพ
20 คาความไวแสง (ISO)...........  67

สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO 
อัตโนมัติ.......................... 180

21 สัญลักษณแสดงการถายครอม
...................................... 108

จํานวนการถายครอม ADL... 110
22 โหมดลั่นชัตเตอร................... 45

23 สัญลักษณแสดงออโตโฟกัสแบบ
เลือกพืน้ท่ีโฟกัสอัตโนมัติ .... 53

สัญลักษณแสดงการติดตามระยะ
โฟกัส 3 มิติ ....................... 53

จุดโฟกัส .............................. 55
24 คุณภาพของภาพ .................. 59
25 ขนาดภาพ............................ 61
26 การเพิ่มคารูรับแสงเมื่อถายครอม

...................................... 109
27 HDR (High Dynamic Range)

........................................ 96
28 Active D-Lighting ............... 94
29 ไวตบาลานซ....................... 101
30 คาความไวแสง (ISO)...........  67
31 การชดเชยแสง...................... 92
32 การชดเชยแสงแฟลช............. 93
33 โหมดแฟลช .......................... 63
34 ระบบวัดแสง ........................ 90
35 โหมดพื้นท่ีออโตโฟกัส ... 53, 120
36 โหมดโฟกัส .................. 51, 119
37 Picture Control ................. 111
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ถาเลือก เปด จอแสดงผลขอมูลการถายภาพจะปรากฏหลังจากกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง ถาเลือก ปด 
จอขอมูลการถายภาพจะเปดดูไดโดยกดปุม R

ตองใชขอมูลอางอิงสําหรับตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX 2 (มีแยกจําหนายตางหาก; ดูขอมลูเพิม่เติม
ไดจากคูมือการใชงาน Capture NX 2)

ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน จะใชไดเมื่อติดตั้งเลนส CPU บนกลองเทานัน้ แนะนําใหใชเลนสทีม่ีทางยาวโฟกัส
อยางนอย 50 มม. เมื่อใชเลนสซูม ใหซูมภาพเขามาจนสุด

1 เลือกตัวเลือกเร่ิม
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J หากตองการออก
โดยไมใชขอมูลภาพลบฝุน กด G

• เริ่ม: ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนหนาจอ 
สวน “rEF” จะปรากฏในชองมองภาพ

• ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเริ่ม: เลือกตัวเลือกนี้
เพื่อทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพกอนเร่ิม ขอความที่แสดง
ทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ สวน “rEF” จะปรากฏ
ในชองมองภาพเมื่อทําความสะอาดเซ็นเซอรเสร็จ

2 จัดองคประกอบภาพวัตถุสีขาวท่ีไมมีลวดลายในชองมองภาพ
จัดองคประกอบกลองโดยตั้งระยะเลนสใหหางจากวัตถุสีขาวที่ไมมีลวดลายและมีแสงเพยีงพอ
ประมาณสิบเซนติเมตร (สี่นิว้) เพื่อที่ภาพวัตถุจะเต็มชองมองภาพ จากนั้นกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

ในโหมดโฟกัสอัตโนมติั กลองจะกําหนดคาระยะโฟกัสเปนระยะอินฟนิต้ีโดยอัตโนมติั สวนใน
โหมดแมนวลโฟกัส ทานตองกําหนดระยะโฟกัสเปนอินฟนิต้ีดวยตนเอง

เปดจอขอมูลการถายภาพอัตโนมัติ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

ภาพอางองิสําหรับลบฝุน ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ขอมูลอางอิงภาพลบฝุนท่ีบันทึกไวกอนทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพไมสามารถใชไดกับภาพที่ถายหลังจาก
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลว เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเร่ิม ถาไมตองการใชขอมูลอางอิง
ภาพลบฝุนกับภาพที่มีอยู
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3 ใชขอมูลอางอิงภาพลบฝุน
กดปุมกดชัตเตอรสวนที่เหลือลงจนสุดเพื่อรับขอมลูอางอิงสําหรับการลบฝุน

ถาวัตถุอางอิงสวางหรือมืดเกินไป กลองอาจไมสามารถ
รับขอมูลอางอิงภาพลบฝุนและขอความทีแ่สดงทางดานขวา
จะปรากฏบนจอภาพ เลือกวัตถุอางองิอื่นและทําซํ้าจาก
ขั้นตอนที่ 1

ลดการกะพริบถี่และแถบเมื่อถายภาพใตแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรือแสงจากหลอดไอปรอทขณะที่อยูใน
โหมดไลฟวิว (0 118) หรือการบันทึกภาพยนตร (0 126) เลือก อัตโนมัติ เพื่อใหกลองเลือกความถี่
ที่ถูกตองโดยอัตโนมัติ หรือเลือกคาความถี่ดวยตนเองใหตรงกับความถี่ของแหลงจายไฟ AC ในพืน้ที่นัน้

D ขอมูลอางองิสําหรับลบฝุน
ขอมูลอางอิงรายการเดียวกันสามารถใชกับภาพท่ีถายดวยเลนสตางชนิดกันหรือ
ภาพที่ใชคารูรับแสงตางกัน ไมสามารถดูภาพอางอิงโดยใชซอฟตแวรภาพสําหรับ
คอมพิวเตอร รูปแบบเสนตารางจะปรากฏเมื่อดูภาพอางอิงจากกลอง

ลดการกะพริบ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

A ลดการกะพริบ
ถาตัวเลือก อัตโนมัติ ไมใหผลลัพธตามท่ีตองการและทานไมแนใจเกี่ยวกับคาความถี่ของกระแสไฟที่ใชในพืน้ท่ีน้ัน 
ใหทดสอบตัวเลือกท้ังสองคา แลวเลือกคาท่ีใหผลท่ีดีท่ีสุด การลดการกะพริบอาจไมใหผลลัพธท่ีตองการถาวัตถุ
สวางมากเกินไป ซึ่งในกรณีน้ีทานควรเลือกโหมด A หรือ M และเลือกรูรับแสงแคบลง (คารูรับแสงสูงขึ้น) กอนท่ีจะเริ่ม
ไลฟวิว โปรดทราบวาจะไมสามารถใชการลดการกะพริบไดเม่ือเลือก เปด ไวสําหรับ ตัง้คาภาพยนตร > 
ปรับคาสําหรับภาพยนตรเอง (0 129) ในโหมด M
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เปลี่ยนเขตเวลา ต้ังนาฬิกากลอง เลือกลําดับการแสดงวันที่และเปดหรือ
ปดชดเชยเวลากลางวัน

เลือกภาษาสําหรับขอความและเมนูในกลอง

โซนเวลาและวันที่ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

ตัวเลือก คําอธิบาย

โซนเวลา

เลือกโซนเวลา นาฬิกาในกลองจะถูกต้ังคาใหตรงกับเวลาใน
โซนใหมโดยอัตโนมัติ

วันท่ีและเวลา

ต้ังนาฬิกาในกลอง (0 15)

รูปแบบวันที่

เลือกลําดับการแสดงวัน เดือนและป

ชดเชยเวลา
กลางวัน

เปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน นาฬกิาในกลองจะตั้งคาใหเร็วขึ้น
หรือชาลงหนึ่งชั่วโมงอยางอัตโนมัติ

ภาษา (Language) ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา
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ภาพที่ถายในขณะที่เลือก เปด จะมีขอมลูการปรับทิศทางของกลองอยู ชวยใหหมนุภาพไดอยางอัตโนมัติ
ระหวางการยอนกลับไปดูภาพ หรือเมื่อดูใน ViewNX 2 หรือ Capture NX 2 (มีแยกจําหนายตางหาก) 
การหมุนกลองจะถูกบันทึกไวดังตอไปนี้:

การหมุนกลองจะไมถูกบันทึกไวหากเลือก ปด เลือกตัวเลือกนีเ้มือ่แพนกลองหรือถายภาพดวยเลนสทีช้ี่ขึ้น
หรือลง

เพิม่คําอธบิายลงในภาพใหมเม่ือถายภาพ คําอธบิายสามารถดูเปนขอมูลเมตา (คําอธบิายขอมูล) ใน ViewNX 2 
(มีมาให) หรือ Capture NX 2 (มแียกจําหนายตางหาก; 0 236) ซ่ึงคําอธิบายภาพจะดูไดในหนาขอมูล
การถายภาพ ซ่ึงอยูในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 138) มีตัวเลือกตอไปนีใ้หเลือกใช:
• ใสคําอธบิาย: แกไขคําอธิบายตามที่อธิบายไวในหนา 116 คําอธิบายมคีวามยาวไดไมเกิน 36 ตัวอักษร
• แนบคําอธิบาย: เลือกตัวเลือกนีเ้พือ่แนบคําอธบิายลงในภาพทีถ่ายหลังจากนัน้
ทั้งหมด แนบคําอธบิาย สามารถเปดปดไดดวยการไฮไลทตัวเลือกดังกลาว 
แลวกด 2 หลังจากเลอืกการตั้งคาที่ตองการแลว ใหกด J เพื่อออก

เมือ่เช่ือมตอกลองเขากับโทรทัศนหรือ VCR ตองแนใจวาโหมดวิดีโอของกลองตรงกับมาตรฐานสัญญาณภาพ
ของอปุกรณ (NTSC หรือ PAL)

หมุนภาพอัตโนมัติ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

ทิศทางแนวนอน (กวาง) หมุนกลองตามเข็มนาฬิกา 90 องศา หมุนกลองทวนเข็มนาฬกิา 90 องศา

A หมุนแนวตัง้
ในการหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบคุคล) โดยอัตโนมัติในขณะแสดงภาพ ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือก 
หมุนแนวตั้ง ในเมนูแสดงภาพ (0 176)

คําอธิบายภาพ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

โหมดวิดีโอ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา
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เลือกฟงกช่ันทีดํ่าเนนิการโดยใชสายลั่นชัตเตอรหรือรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย

❚❚ ลั่นชตัเตอรดวยรีโมต
เลือกวาจะใชปุมกดชัตเตอรของอุปกรณเสริมเพือ่ถายภาพหรือบันทกึภาพยนตร

❚❚ กําหนดปุม Fn
เลือกหนาที่ใหกับปุม Fn บนรีโมตคอนโทรลไรสาย

รีโมตคอนโทรล ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

ตัวเลือก คําอธิบาย

y ถายภาพ ใชปุมกดชัตเตอรของอุปกรณเสริมเพือ่ถายภาพ

z บันทึกภาพยนตร
ใชปุมกดชัตเตอรของอุปกรณเสริมเพือ่บนัทึกภาพยนตร กดปุมลงครึ่งหนึ่งเพือ่เริ่ม
ไลฟวิวหรือเพื่อโฟกัสในโหมด AF-S และ AF-F กดปุมลงจนสุดเพื่อเริ่มหรือส้ินสุด
การบนัทึก ใชปุมกดเลือกไลฟวิวของกลองเพื่อส้ินสุดไลฟวิว

ตัวเลือก คําอธิบาย

=4 เหมือนกับปุม 4�
ของกลอง

ปุม Fn บนรีโมตคอนโทรลไรสายจะทําหนาท่ีท่ีกําหนดลาสุดไปยังปุม A (L) 
ของกลอง (0 194)

a ไลฟวิว ปุม Fn บนรีโมตคอนโทรลไรสายสามารถใชเพื่อเริ่มและหยุดไลฟวิวได
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ตัวเลือกนี้จะปรากฏเมื่อใสการดหนวยความจํา Eye-Fi (หาซื้อไดจากผูผลิตอื่น) ในกลองเทานั้น เลือก เปดใช 
เพือ่อัปโหลดภาพไปยังปลายทางที่ต้ังไวลวงหนา โปรดทราบวาภาพจะไมถูกอัปโหลดหากความแรงของ
สัญญาณไมเพียงพอ

ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่นที่เกี่ยวของกับอุปกรณไรสายและเลือก ไมใช ในสถานที่ที่หามใชอปุกรณไรสาย

เมือ่ใสการด Eye-Fi สถานะของการดจะมสีัญลักษณกํากับไวในการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ:
• d: การสง Eye-Fi ถูกปดใชงาน
• e: การสง Eye-Fi เปดใหทํางานแตไมมีภาพสําหรับสง
• f (เสถียร): การสง Eye-Fi เปดทํางาน กําลังรอเพือ่เร่ิมสง
• f (เคลื่อนไหว): การสง Eye-Fi ถูกเปดใชงาน กําลังสงขอมลู
• g: ความผิดพลาด

ดูมาตรฐานทีส่อดคลองกับกลอง

ดูรุนเฟรมแวรปจจุบันของกลอง

สง Eye-Fi ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

D การด Eye-Fi
ไมวาจะเกิดจากขอผิดพลาดหรือสาเหตุอ่ืน การด Eye-Fi อาจปลอยสัญญาณไรสายเมื่อเลือก ไมใช ถามีขอความ
เตือนปรากฏบนหนาจอ (0 256) ใหปดกลองและเอาการดออก

ทานสามารถใชกลองเปดหรือปดการด Eye-Fi ได แตอาจจะไมรองรับฟงกชั่นตางๆ ของ Eye-Fi ตรวจสอบใหแนใจวา
อัปเดตเฟรมแวรการดอยูเสมอ ดูขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่ใหมาพรอมกับการด Eye-Fi สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
การใชงานไดของการด Eye-Fi ในประเทศหรือภมิูภาคของคุณ โปรดติดตอผูผลิต

A การใชการด Eye-Fi ในโหมด Ad Hoc
อาจตองใชเวลานานขึ้นเม่ือเชื่อมตอโดยใชการด Eye-Fi ท่ีรองรับโหมด ad hoc เลือกคาท่ีนานขึ้นสําหรับ 
ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัติ > ตัง้เวลาสแตนดบาย ในเมนูต้ังคา (0 186)

สัญลักษณแสดงความสอดคลอง ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

รุนเฟรมแวร ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา
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N เมนูรีทัช: การสรางภาพใหมดวยการรีทัช
ในการแสดงเมนูรีทัช กด G และเลือกแท็บ N (เมนูรีทัช)

เมนรีูทชัจะใชตัดขอบหรือรีทัชภาพจากการดหนวยความจํา แลวบันทึกเปนภาพใหม ซ่ึงจะใชเมนูนี้ไดเมือ่ใส
การดหนวยความจําทีม่ีภาพลงในกลอง

* สามารถใชไดเฉพาะเมื่อเมนูรีทัชปรากฏขึ้นโดยการกด P แลวเลือก รีทัช ในการแสดงภาพเต็มจอเม่ือภาพที่รีทัช
หรือภาพตนฉบับปรากฏขึ้น

ปุม G

ตัวเลือก 0

i D-Lighting 207

j แกไขตาแดง 207

k ตัดสวน 208

l โทนสีเดยีว 208

m
เอ็ฟเฟกตจาก
ฟลเตอร

209

n สมดุลของสี 210

o การซอนภาพ 211

0
โปรเซสภาพ NEF 
(RAW)

213

1 ยอขนาด 214

2 ตกแตงอยางรวดเร็ว 215

e ปรับภาพตรง 215

( ควบคมุความผิดเพ้ียน 215

) เลนสฟชอาย 216

q ภาพลายเสนสี 216

ตวัเลือก 0

g ภาพรางสี 216

r ปรับสัดสวนภาพ 217

u ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว 218

3 เลือกสีเดน 219

f ตัดตอภาพยนตร 131

p
เปรียบเทียบภาพ
คูกัน* 221

ตัวเลอืก 0

A การสรางภาพรีทัช
ตัวเลือกสวนใหญสามารถใชกับภาพใหมท่ีสรางจากตัวเลือกรีทัช ยกเวน การซอนภาพ และ ตัดตอภาพยนตร > 
เลือกจุดเร่ิมตน/จุดส้ินสุด ตัวเลือกแตละตัวสามารถใชไดเพียงครั้งเดียว (โปรดทราบวาการแกไขภาพหลายครั้ง
อาจทําใหสูญเสียรายละเอียดภาพได) ตัวเลือกท่ีไมสามารถใชกับภาพปจจุบันจะปรากฏเปนสีเทาและไมสามารถ
ใชงานได

A คุณภาพของภาพและขนาดภาพ
ยกเวนในกรณีท่ีสรางสําเนาขึ้นโดย ตัดสวน และ ยอขนาด ท่ีถูกสรางขึ้นจากภาพ JPEG มีขนาดเดียวกันและ
คุณภาพเดียวกันกับตนฉบบั ในขณะที่ชุดสําเนาที่สรางขึ้นจากภาพ NEF (RAW) จะถูกบนัทึกเปนภาพ JPEG 
ขนาดใหญท่ีมีคุณภาพความคมชัดสูง
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การสรางภาพใหมดวยการรทีัช
การสรางภาพใหมดวยการรีทัช:

1 แสดงตัวเลือกรีทัช
ไฮไลทรายการที่ตองการในเมนรีูทชัและกด 2

2 เลือกภาพ
ไฮไลทภาพ แลวกด J (ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ 
ใหกดปุม X คางไว)

3 เลือกตัวเลือกรีทัช
สําหรับขอมลูเพิม่เติม ดูในสวนของรายการที่เลือก หากตองการ
ออกโดยไมสรางภาพรีทัช กด G

4 สรางภาพใหมดวยการรีทัช
กด J เพื่อสรางภาพรีทชั ยกเวนในหนาขอมลูภาพถาย 
“เฉพาะรูปภาพ” (0 136) ภาพรีทชัจะมีสัญลักษณ N 
กํากบัไว

A รีทัช
กลองอาจไมสามารถแสดงหรือรีทัชภาพที่สรางจากอุปกรณอ่ืน 
ถาภาพถูกบันทึกโดยใชการตั้งคาคุณภาพของภาพ NEF (RAW) + 
JPEG (0 59) ตัวเลือกรีทัชจะใชไดกับภาพใหม RAW เทาน้ัน

A การสรางภาพใหมดวยการรีทัชขณะแสดงภาพ
การสรางภาพใหมท่ีรีทัชของภาพปจจุบนัท่ีแสดงแบบเต็มหนาจอ (0 135) ใหกด P แลวไฮไลท รีทัช จากนั้นใหกด 
J แลวเลือกตัวเลือกรีทัช (ยกเวน การซอนภาพ) 
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D-Lighting จะทําใหสวนเงามืดสวางขึ้น ดังนั้น ฟงกช่ันนี้เหมาะในการถายภาพยอนแสงหรือภาพทีม่ีแสงนอย

กด 4 หรือ 2 เพือ่เลือกจํานวนจุดที่จะแกไข สามารถดูตัวอยางผลที่เกิดขึ้นไดในหนาจอแกไข กด J 
เพือ่คัดลอกภาพ

❚❚ ภาพบุคคล
เลือก ภาพบุคคล เพือ่จํากัด D-Lighting ไปยังวัตถุภาพถายตัวบุคคล

ตัวเลอืกนี้ใชแกไข “ตาแดง” ทีเ่กิดจากแฟลช และจะใชไดเมื่อถายภาพโดยใชแฟลช ภาพทีเ่ลือกไวแกไขตาแดง
สามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข ยืนยันผลของการแกไขตาแดงแลวกด J เพื่อสรางภาพใหม 
โปรดทราบวาการแกไขตาแดงอาจไมใหผลลัพธตามทีค่าดหวัง และอาจแตกตางกันออกไปตามแตละกรณี
ที่ใชกับบางสวนของภาพที่ไมไดรับผลกระทบจากตาแดง โปรดตรวจสอบตัวอยางภาพอยางละเอียด
กอนดําเนินการ

D-Lighting ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน D-Lighting D-Lighting (ภาพบคุคล)

A ภาพบุคคล
กลองจะเลือกภาพบุคคลสูงถึงสามคนสําหรับ D-Lighting ภาพบคุคล (โปรดทราบวาไมสามารถใช D-Lighting 
ภาพบุคคลเพือ่ถายภาพเมื่อเลือก ปด สําหรับ หมุนภาพอัตโนมัติ ในเมนูต้ังคา; 0 202) ขึน้อยูกับองคประกอบ
และการจัดตําแหนงของวัตถุ อาจทําใหไมไดผลลัพธตามท่ีตองการ หากคุณไมพอใจในภาพ ใหลบเครื่องหมาย
ท่ีกาไวออกจาก ภาพบุคคล

แกไขตาแดง ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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ครอบตัดภาพที่เลือกไว แลวบันทกึเปนภาพใหม ภาพที่เลือกไวจะปรากฏบนจอภาพ 
โดยสวนครอบตัดที่เลือกไวจะแสดงในกรอบสีเหลือง สรางภาพใหมดวย
การครอบตัดตามที่ไดอธิบายไวในตารางตอไปนี้

คัดลอกภาพถายเปน ขาวดํา, ซีเปย หรือ โทนสีน้ําเงิน 
(โทนขาวและน้ําเงิน)

การเลือก ซีเปย หรือ โทนสีน้ําเงิน จะแสดงตัวอยางของภาพ
ที่เลือกไว กด 1 เพือ่เพิม่ความอิ่มตัวของสี กด 3 เพื่อลด
ความอิ่มตัวของสี กด J เพื่อสรางภาพใหมโดยใชโทนสีเดียว

ตัดสวน ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปท่ี ใช คําอธิบาย

เพิ่มขนาดการตัดสวนภาพ X กดปุม X เพื่อเพิ่มขนาดการตัดสวนภาพ

ลดขนาดการตัดสวนภาพ W (Q) กดปุม W (Q) เพื่อลดขนาดการตัดสวนภาพ

เปลี่ยนอัตรา
การตัดสวนภาพ

หมุนแปนหมุนเลือกโหมดเพือ่เลือกระหวางอัตราสวนภาพ 3 : 2, 4 : 3, 5 : 4, 
1 : 1 และ 16 : 9

ยายการตัดสวนภาพ ใชตัวเลือกคําสั่งวางกรอบตัดสวนภาพ 

สรางภาพใหม บันทึกภาพตัดสวนปจจุบันเปนไฟลใหม

A ขนาดภาพ
ขนาดของภาพใหม (ซึ่งขึ้นอยูกับขนาดการตัดสวนภาพและสัดสวนภาพ) จะปรากฏอยูดานบนซายของ
การแสดงผลการครอบตัดภาพ

A การดูสําเนาภาพตัดสวน
การซูมแสดงภาพอาจใชไมไดเม่ือแสดงภาพใหมท่ีสรางจากการครอบตัดภาพ

โทนสีเดียว ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

เพิ่มความอิ่มตัว
ของสี

ลดความอิ่มตัว
ของสี
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หลังจากปรับเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรตามที่อธบิายดานลาง กด J เพือ่คัดลอกภาพ

เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ตวัเลือก คําอธิบาย

สกายไลท สรางเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสกายไลท ชวยลดแสงสีนํ้าเงินใหภาพ

ฟลเตอรสีอบอุน
สรางภาพใหมโดยใชเอ็ฟเฟกตฟลเตอรสีอบอุน ทําใหภาพใหม
มีโทนสีแดง “อุน”

เรงสีแดง เนนสีแดง (เรงสีแดง), เนนสีเขียว (เรงสีเขียว), หรือเนนสีนํ้าเงิน 
(เรงสีนํ้าเงิน) กดปุม 1 เพื่อเพิม่เอ็ฟเฟกต กด 3 เพื่อลด
เอ็ฟเฟกต

เรงสีเขียว

เรงสีนํ้าเงิน

ประกายแฉก

เพิ่มเอ็ฟเฟกตแสงแฉกใหกับแหลงแสง
• จํานวนแฉก: เลือกจากสี่ หก หรือแปด
• ปริมาณฟลเตอร: เลือกความสวางของแหลงแสงที่จะใช
• มุมของฟลเตอร: เลือกมุมของแฉก
• ความยาวของแฉก: เลือกความยาวของแฉก
• ยืนยัน: ดูตัวอยางภาพที่ใชเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร กด X 
เพื่อดูตัวอยางภาพใหมแบบเต็มจอ

• บันทึก: สรางภาพใหมดวยการรีทัช

เพ่ิมความนุมนวล
ของภาพ

เพิ่มเอ็ฟเฟกตฟลเตอรปรับภาพนุม กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือก
ความเขมของฟลเตอร
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ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่สรางภาพใหมดวยสมดุลของสีที่ปรับแตงแลวตามที่ปรากฏ
ดานลาง กราฟฮิสโตแกรมสีแดง, สีเขียว และสีน้ําเงนิ (0 137) ซ่ึงแสดงถึง
การกระจายของสีในภาพใหม

สมดุลของสี ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

A ซูม 
ในการซูมเขาภาพที่ปรากฏบนหนาจอ ใหกดปุม X กราฟฮิสโตแกรมจะไดรับการอัปเดต
เพื่อแสดงเฉพาะขอมูลบางสวนของภาพที่ปรากฏใหเห็นบนจอภาพ ในขณะซูมภาพเขา 
กดปุม A (L) เพื่อสลับไปมาระหวางสมดุลของสีและซูม เม่ือเลือกซูม ทานสามารถ
ซูมเขาและซูมออกภาพโดยใชปุม X และ W (Q) แลวเลื่อนภาพดวยตัวเลือกคําสั่ง

เพิ่มจํานวนสีชมพูแกมมวง

เพิ่มจํานวนสีเขียว

เพิ่มจํานวนสีนํ้าเงิน เพิ่มจํานวนสีเหลืองอําพัน

สรางภาพใหมจากการรีทัช
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การซอนภาพเปนการนําภาพ NEF (RAW) สองภาพทีม่ีอยูมาสรางเปนภาพเดียวที่บันทึกแยกตางหากจาก
ตนฉบับ ภาพใหมที่ไดจากการใชขอมูล RAW ของเซ็นเซอรภาพจากกลองจะมคุีณภาพดีกวาภาพที่ซอนกัน
โดยใชโปรแกรมภาพอยางเห็นไดชัด ภาพใหมจะถูกบันทึกตามขนาดและคุณภาพของภาพที่ต้ังไวในขณะนัน้ 
กอนที่จะสรางภาพซอน ใหต้ังคาขนาดและคุณภาพของภาพ (0 59, 61; ตัวเลือกทั้งหมดสามารถเลือกได) 
ในการสรางภาพใหม NEF (RAW) ใหเลือกคุณภาพของภาพ NEF (RAW)

1 เลือก การซอนภาพ
ไฮไลท การซอนภาพ ในเมนูรีทัชและกด 2

ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏขึ้น พรอมกับไฮไลท 
ภาพที่ 1 กด J เพือ่แสดงรายการภาพ NEF (RAW) 
ที่สรางดวยกลองนี้

2 เลือกภาพแรก
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ไฮไลทภาพแรกที่ใชในการซอนภาพ 
ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว กด J 
เพือ่เลือกภาพที่ไฮไลทไวและกลับไปยังการแสดงตัวอยางภาพ

การซอนภาพ ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

+
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3 เลือกภาพที่สอง
ภาพที่เลือกจะปรากฏเปน ภาพที่ 1 ไฮไลท ภาพที่ 2 และกด J แลวเลือกภาพทีส่องตามที่อธบิาย
ในขั้นตอนที่ 2

4 ปรับคาเกน
ไฮไลท ภาพที่ 1 หรือ ภาพที่ 2 แลวปรับใหไดคาแสงที่ดีที่สุด
สําหรับการซอนภาพโดยกด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกคาเกนตั้งแต 
0.1 ถึง 2.0 ทําซํ้าแบบเดียวกันกับภาพทีส่อง คาต้ังจากโรงงาน
คือ 1.0 เลือก 0.5 เพือ่ลดคาเกนลดลงครึ่งหนึ่ง หรือ 2.0 
เพือ่เพิ่มคาเกนสองเทา ภาพที่ไดจากการใชคาเกนจะปรากฏ
ในคอลัมน ดูตัวอยาง

5 ดูตัวอยางภาพซอน
กด 4 หรือ 2 เพื่อวางเคอรเซอรในคอลัมน ดตูัวอยาง และกด 
1 หรือ 3 เพือ่ไฮไลท ซอนภาพ กด J เพือ่ดูตัวอยาง
ภาพซอนตามที่แสดงในภาพทางดานขวา (หากตองการบันทกึ
ภาพซอนโดยไมดูตัวอยาง ใหเลือก บันทึก) ในการกลับไปยัง
ขั้นตอนที่ 4 และเลือกภาพใหมหรือปรับคาเกน กด W (Q)

6 บันทึกภาพซอน
กด J ในขณะทีตั่วอยางภาพปรากฏเพือ่บันทึกภาพซอน 
หลังจากสรางภาพซอน ภาพที่ไดจะปรากฏบนจอภาพ
แบบเต็มจอ

D การซอนภาพ
เฉพาะภาพ NEF (RAW) ท่ีมีความลึกบทิสีเหมือนกันเทาน้ัน จึงจะนํามาซอนกันได (0 178) การซอนภาพจะมี
ขอมูลภาพเหมือนกันกับภาพถายที่เลือกสําหรับ ภาพท่ี 1
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สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW)

1 เลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) 
ไฮไลท โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัชและกด 2 
เพือ่แสดงขอความเลือกภาพที่มเีฉพาะภาพ NEF (RAW) 
ที่สรางขึ้นดวยกลองนี้เทานั้น

2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ไฮไลทภาพ (ในการดูภาพที่ไฮไลทไว
แบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว) กด J เพือ่เลือกภาพที่ไฮไลท
ไว แลวดําเนนิการขั้นตอนถดัไป

3 ปรับการตั้งคา โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ปรับการตั้งคาที่แสดงดานลาง โปรดทราบวาไวตบาลานซไมสามารถใชไดกับภาพที่สรางจากการถาย
ภาพซอนหรือซอนภาพ และผลของการชดเชยแสงอาจแตกตางจากที่คาดหวังไวเมื่อถายภาพ

4 คัดลอกภาพ
ไฮไลท EXE แลวกด J เพือ่สรางภาพ JPEG จากภาพทีเ่ลือก
ไว หากตองการออกจากเมนโูดยไมคัดลอกภาพ ใหกดปุม 
G

โปรเซสภาพ NEF (RAW) ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

พื้นที่สี (0 179)

คุณภาพของภาพ (0 59)
ขนาดภาพ (0 61)
ไวตบาลานซ (0 101)
ชดเชยแสง (0 92)
Picture Control (0 111)

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (0 180)

D-Lighting (0 207)
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สรางภาพขนาดเล็กจากภาพทีเ่ลือกไวหนึง่ภาพหรือมากกวา

1 เลือก ยอขนาด
ไฮไลท ยอขนาด ในเมนูรีทัชและกด 2

2 เลือกขนาด
ไฮไลท เลือกขนาด และกด 2

ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

3 เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

ไฮไลทภาพโดยใชตัวเลือกคําสั่ง แลวกด W (Q) 
เพือ่เลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพ (ในการดูภาพ
ที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X คางไว) 
ภาพที่เลือกไวจะมีสัญลักษณ 1 กํากับ กดปุม J 
เมือ่การเลือกเสร็จสิ้น

4 บันทึกภาพที่ยอขนาด
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น ไฮไลท ใช และกด J 
เพือ่บันทึกภาพที่ปรับขนาดแลว

ยอขนาด ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

A การดูภาพท่ีปรับขนาดแลว 
การซูมแสดงภาพอาจเลือกใชไมไดเม่ือแสดงภาพที่ไดจากการปรับขนาด

ปุม W (Q)



215N เมนูรีทัช: การสรางภาพใหมดวยการรีทัช

สรางสําเนาภาพโดยเพิ่มความอิม่ตัวของสีและคอนทราสตใหกับภาพ D-Lighting 
จะใชเมื่อจําเปนตองเพิ่มความสวางใหกับวัตถุที่มืดหรือยอนแสง

กด 4 หรือ 2 เพือ่เลือกปริมาณการปรับ กด J เพื่อคัดลอกภาพ

สรางภาพใหมโดยปรับภาพทีเ่ลือกไวใหตรง กด 2 เพือ่หมุนภาพตามเข็มนาฬิกา
ไดสูงสุดหาองศาโดยเพิ่มครั้งละ 0.25 องศาโดยประมาณ 4 การหมนุทวน
เข็มนาฬกิา (โปรดทราบวาขอบของภาพจะถูกตัดเพื่อสรางสําเนารูปสี่เหลี่ยมผืนผา) 
กด J เพื่อบันทกึภาพรีทัช

สรางภาพใหมโดยลดความผดิเพี้ยนที่ขอบภาพ เลือก อัตโนมัติ เพื่อใหกลอง
แกความผิดเพี้ยนโดยอัตโนมติั แลวจึงปรับความละเอียดโดยใชตัวเลือกคําสั่ง 
หรือเลอืก ปรบัเอง เพือ่ลดความผิดเพีย้นเอง (โปรดทราบวา อัตโนมัต ิ
ไมสามารถใชไดกับภาพที่ถายโดยใชคาควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ; ใหดูหนา 
179)

กด 2 เพือ่ลดความผิดเพีย้นแบบโปงนูน 4 เพื่อลดการผิดเพี้ยนแบบโปงนูน (โปรดทราบวายิ่งขนาดของ
ผลลัพธการควบคุมการผิดเพี้ยนยิ่งมาก ขอบจะยิ่งถูกตัดออกมากขึ้น) กด J เพื่อบันทกึภาพรีทัช

ตกแตงอยางรวดเร็ว ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ปรับภาพตรง ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ควบคุมความผิดเพ้ียน ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

D อัตโนมัติ
ตัวเลือก อัตโนมัติ ใชสําหรับภาพที่ถายกับเลนสชนิด G, E และ D เทาน้ัน (ไมสามารถใชไดกับ PC, ฟชอาย และเลนส
อ่ืนๆ บางรุน) ท้ังน้ีไมรับประกันผลการใชงานกับเลนสอ่ืนๆ
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สรางภาพใหมที่ดูเหมือนถายดวยเลนสฟชอาย กด 2 เพื่อเพิ่มเอฟ็เฟกต 
(ซ่ึงจะทําใหขอบภาพถูกตัดออกเพิม่ขึ้น) กด 4 เพื่อลด กด J เพื่อบันทกึภาพรีทัช

สรางภาพใหมใหมแีตเสนขอบสําหรับใชระบายสี กด J เพื่อบันทึกภาพรีทัช

สรางภาพใหมที่เหมือนกับภาพรางที่สเกตดวยดินสอสีไม กด 1 หรือ 3 
เพือ่ไฮไลท ความสดใส หรือ เสนขอบ แลวกด 4 หรือ 2 เพือ่เปลี่ยน 
สามารถเพิ่มความสดใสใหอิ่มสีมากขึ้นหรือลดลงกับภาพที่สีจืดจางหรือใช
โทนสีเดียว พรอมเนนเสนขอบใหหนาขึ้นหรือบางลง เสนขอบที่หนาขึ้น
จะทําใหสีดูสดขึ้น กด J เพือ่บันทึกภาพรีทชั

เลนสฟชอาย ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ภาพลายเสนสี ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง

ภาพรางสี ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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สรางภาพใหมที่ลดความผิดเพี้ยนของสัดสวนของภาพทีถ่ายจากดานลางของวัตถุ
ที่สูงมาก ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ปรับสัดสวนภาพ (โปรดทราบวายิ่งคาการปรับ
สัดสวนภาพมากขึ้น ภาพที่ไดจะถูกตัดขอบออกไปมาก) กด J เพื่อบันทกึ
ภาพรีทัช

ปรับสัดสวนภาพ ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง
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สรางภาพใหมที่แสดงภาพเปนสามมิติ ไดผลดีที่สุดเมื่อใชกับภาพถายจากจุดที่มองเห็นไดกวาง 
พื้นทีท่ี่จะอยูในโฟกัสของภาพใหมจะมีเสนกรอบสีเหลืองกํากับ

ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปท่ี กด คําอธิบาย

เลือกทิศทาง W (Q) กด W (Q) เพือ่เลือกแนวพื้นท่ีภาพที่จะใหอยูในโฟกัส

เลือกพื้นท่ีโฟกัส

ถาพืน้ท่ีภาพใหมอยูในแนวกวาง กด 1 หรือ 3 
เพื่อวางกรอบแสดงพื้นท่ีของภาพใหมท่ีจะใหอยูในโฟกัส

ถาพืน้ท่ีภาพใหมอยูในแนวตั้ง กด 4 หรือ 2 
เพื่อวางกรอบแสดงพื้นท่ีของภาพใหมท่ีจะใหอยูในโฟกัส

เลือกขนาด

ถาพืน้ท่ีภาพใหมอยูในแนวกวาง กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกความสูง

ถาพืน้ท่ีภาพใหมอยูในแนวตั้ง กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกความกวาง

สรางภาพใหม สรางภาพใหม

พื้นท่ีในโฟกัส
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สรางภาพใหมที่มีเฉพาะเฉดสีทีเ่ลือกไวปรากฏบนภาพเทานัน้

1 เลือก เลือกสีเดน
ไฮไลท เลือกสีเดน ในเมนูรีทัชและกด 2

2 เลือกภาพ
ไฮไลทภาพถาย แลวกด J (ในการดูภาพถายที่ไฮไลท
แบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว)

3 เลือกสี
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่วางเคอรเซอรบนวัตถุ แลวกด A 
(L) เพื่อเลือกสีวัตถุที่จะใหปรากฏในสําเนาภาพถาย 
(กลองอาจตรวจหาสีที่ไมสดไดยาก ทานควรเลือกสีที่
อิ่มตัว) ในการซูมภาพเขาเพือ่ใหเลือกสีไดแมนยํา กด X 
กด W (Q) เพือ่ซูมออก

4 ไฮไลทชวงสี
หมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งเพือ่ไฮไลทชวงสีของสีทีเ่ลือกไว

เลือกสีเดน ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

สีท่ีเลือก

ปุม A (L)

ชวงสี
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5 เลือกชวงสี
กด 1 หรือ 3 เพือ่เพิ่มหรือลดชวงเฉดสีที่คลายกัน ซ่ึงจะเพิ่ม
ลงในภาพถาย เลือกจากคาระหวาง 1 ถึง 7; โปรดทราบวาคาที่
สูงขึ้นจะเปนการเพิม่เฉดสีจากสีอืน่ๆ

6 เลือกสีเพ่ิม
หากตองการเลือกสีเพิม่ หมุนแปนหมนุเลอืกคําสั่งเพือ่ไฮไลท
กลองสีจากทั้งหมดสามกลองทีอ่ยูดานบนของหนาจอ แลวทําซํ้า
ขั้นตอนที่ 3-5 เพื่อเลือกสีอืน่ ทําซํ้าหากตองการเลือกสีทีส่าม 
หากตองการยกเลิกสีทีไ่ฮไลทไว กด O (ในการยกเลิกสีทั้งหมด 
ใหกด O คางไว ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; เลือก ใช)

7 บันทึกภาพใหมท่ีแกไขแลว
กด J เพื่อคัดลอกภาพ
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เปรียบเทยีบภาพที่รีทัชแลวกับภาพเดิม ตัวเลือกนีจ้ะใชไดถาแสดงเมนูรีทัชโดยกดปุม P แลวเลือก รีทชั 
เมื่อแสดงภาพใหมหรือภาพเดิมแบบเต็มจอ

1 เลือกภาพ
เลือกภาพรีทชั (มสีัญลักษณ N กํากับไว) หรือภาพที่รีทชั
และแสดงแบบเต็มจอ กด P จากนัน้ไฮไลท รีทัช แลวกด 
J

2 เลือก เปรียบเทียบภาพคูกัน
ไฮไลท เปรยีบเทยีบภาพคูกัน ในเมนูรีทัช แลวกด J

3 เปรียบเทียบภาพใหมกับภาพเดิม
ภาพตนฉบับจะปรากฏทางดานซาย สวนภาพทีรี่ทชั
จะแสดงทางดานขวา โดยมีตัวเลือกที่ใชในการสรางภาพ
ใหมแสดงไวที่ดานบนของจอภาพ กด 4 หรือ 2 
เพือ่เปล่ียนไปมาระหวางภาพตนฉบับกับภาพรีทัช 
ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว 
ถาภาพใหมเปนภาพที่สรางจากภาพสองภาพโดยใช
ฟงกช่ัน การซอนภาพ ใหกด 1 หรือ 3 เพือ่ดูแหลง
ตนฉบับอื่น ถามีภาพหลายภาพปรากฏขึ้นสําหรับภาพตนฉบับทีใ่ชในขณะนั้น กด 1 หรือ 3 
เพือ่ดูภาพอื่น กด J เพื่อกลับไปทีก่ารแสดงภาพโดยมีภาพที่ไฮไลทไวปรากฏบนหนาจอ

เปรียบเทียบภาพคูกัน

D เปรียบเทียบภาพคูกนั
ภาพตนฉบับจะไมปรากฏขึ้นถาภาพใหมสรางจากภาพที่ถูกลบหรือปองกันไวเม่ือสรางภาพขึ้น (0 143)

ปุม P

ตัวเลือกท่ีใชสรางภาพใหม

ภาพ
ตนฉบับ

ภาพรีทัช
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m คาที่เพิ่งต้ัง/O เมนูของฉัน
สามารถเขาถึงการตั้งคาทั้งคู ซ่ึงไดแก เมนูแสดงรายการตั้งคาที่ใชบอยที่สุด 20 คาลาสุด และเมนูของฉัน 
เมนูแบบกําหนดเองที่แสดงรายการตามทีผู่ใชเลือก 20 ตัวเลือก โดยกดปุม G ไฮไลททีแ่ทบ็สุดทาย
ในรายการเมน ู(m หรือ O อยางใดอยางหนึ่ง)

การเลือกเมนู
ใชตัวเลือก เลอืกแท็บ เพื่อเลือกเมนทูี่แสดง

1 เลือก เลือกแท็บ
ไฮไลท เลือกแทบ็ และกด 2

2 เลือกเมนู
ไฮไลท O เมนขูองฉัน หรือ m คาที่เพิ่งตัง้ แลวกด J 
เพือ่แสดงเมนูที่เลือก

m คาที่เพ่ิงตั้ง
เมือ่เลือก m คาทีเ่พิ่งตั้ง สําหรับ เลือกแทบ็ เมนูจะแสดงรายการตั้งคาทีใ่ชบอย
ที่สุด 20 คาลาสุด โดยรายการทีใ่ชบอยที่สุดจะอยูลําดับแรก กด 1 หรือ 3 
เพือ่ไฮไลทตัวเลือก แลวกด 2 เพือ่เลือก

ปุม G

A การลบรายการออกจากเมนูคาท่ีเพ่ิงตัง้
หากตองการลบรายการออกจากเมนูคาที่เพิ่งตั้ง ใหไฮไลทรายการ แลวกดปุม O 
ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ กด O อีกครั้งเพื่อลบรายการที่เลือก
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O เมนูของฉนั
การเลือก O เมนูของฉัน สําหรับ เลือกแทบ็ ชวยใหคุณเขาถึงเมนูแบบกําหนดเองสูงสุด 20 ตัวเลือก
ที่เลือกจากเมนูแสดงภาพ ถายภาพ การตั้งคาแบบกําหนดเอง การตั้งคา และรีทัช ทําตามขั้นตอนตอไปนี้
เพือ่เพิม่รายการ ลบรายการ และเรียงลําดับรายการใหมในเมนูของฉัน

❚❚ การเพิ่มตัวเลือกลงในเมนูของฉัน

1 เลือก เพ่ิมรายการ
ไฮไลท เพิ่มรายการ แลวกด 2

2 เลือกเมนู
ไฮไลทช่ือเมนทูี่มีตัวเลือกทีท่านตองการเพิม่แลวกด 2

3 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการเมนทูี่ตองการแลวกด J

4 วางตําแหนงรายการใหม
กด 1 หรือ 3 เพือ่ยายรายการใหมขึ้นหรือลงในเมนู
ของฉัน กด J เพื่อเพิม่รายการใหม ทําซํ้าขั้นตอนที่ 1-4 
เพือ่เลือกรายการเพิม่

A การเพ่ิมตัวเลือกลงในเมนูของฉัน
รายการที่แสดงอยูในเมนูของฉันในขณะนั้นจะมีเครื่องหมายถูกกํากับไว 
รายการที่มีสัญลักษณ V กํากับไวจะเลือกใชไมได
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❚❚ การลบตัวเลือกจากเมนูของฉัน

1 เลือก ลบรายการ
ไฮไลท ลบรายการ แลวกด 2

2 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการแลวกด 2 เพือ่เลอืกหรือยกเลิกการเลือก 
รายการที่เลือกจะมีเครื่องหมายถูกกํากับไว

3 ลบรายการที่เลือก
กด J ขอความยนืยันจะปรากฏบนหนาจอ กด J 
อีกครั้งเพื่อลบรายการที่เลือก
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❚❚ การเรียงลําดับตัวเลือกในเมนูของฉัน

1 เลือก จัดลําดับ
ไฮไลท จัดลําดับ แลวกด 2

2 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการที่ทานตองการยายแลวกด J

3 วางตําแหนงรายการ
กด 1 หรือ 3 เพือ่ยายรายการขึ้นหรือลงในเมนู
ของฉันและกด J ทําซํ้าขั้นตอนที ่2-3 เพื่อจัดตําแหนง
รายการอื่นๆ ใหม

4 ออกจากเมนูของฉนั
กดปุม G เพื่อกลับไปยังเมนูของฉัน

ปุม G
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หมายเหตทุางเทคนิค
เนือ้หาในบทนี้ประกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริมที่รองรับ การทําความสะอาดและการเก็บรักษา
กลอง รวมถึงการดําเนินการเมือ่มีขอความผิดพลาดแสดงขึ้นหรือเมื่อทานมปีญหาในการใชงานกลอง

เลนส CPU ที่รองรับ
กลองรุนนี้รองรับการใชโฟกสัอัตโนมัติรวมกับเลนส AF-S, AF-P, และ AF-I CPU เทานั้น เลนส AF-S 
มีช่ือที่เร่ิมตนดวย AF-S, เลนส AF-P เร่ิมดวย AF-P และเลนส AF-I เร่ิมดวย AF-I ฟงกช่ันโฟกัส
อัตโนมติัไมสามารถใชรวมกับเลนสออโตโฟกัส (AF) ชนดิอืน่ ตารางตอไปนีแ้สดงคุณลักษณะตางๆ 
ที่ใชรวมกับเลนสที่รองรับเพื่อถายภาพโดยใชชองมองภาพ:

เลนสที่รองรับ

การต้ังคากลอง โฟกัส โหมด ระบบวัดแสง

เลนส/อุปกรณเสริม
ออโต
โฟกัส

แมนวลโฟกัส (ใชการวัดระยะ
แบบอิเล็กทรอนิกส) MF M โหมดอื่นๆ

L M
N3 มติิ สี

AF-S, AF-P, AF-I NIKKOR z z z z z z — z 1

AF NIKKOR ชนิด G หรือ D แบบอื่นๆ — z z z z z — z 1

PC-E NIKKOR series 2, 3 — z 4 z z z z — z 1

PC Micro 85mm f/2.8D 5 — z 4 z z — z — z 1

เทเลคอนเวอรเตอร AF-S /AF-I z 6 z 6 z z z z — z 1

AF NIKKOR อื่นๆ (ยกเวนเลนสสําหรบั F3AF) — z 7 z z z — ✔ z 1

AI-P NIKKOR — z 8 z z z — ✔ z 1

1 ระบบวัดแสงเฉพาะจุดจะวัดจุดโฟกัสท่ีเลอืกไว (0 90)
2 ใหปฏิบัตติามขอควรระวังเมื่อขยับหรือเอียงเลนส PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED เน่ืองจากเลนสอาจสัมผสัตวักลองแลวทําใหเกิด

ความเสียหายหรือชํารุด
3 การเอียงและ/หรือขยับเลนสจะสงผลตอคาแสง
4 ไมสามารถใชรวมกับการเอียงหรือขยับเลนส
5 จะไดคาแสงที่ดีท่ีสุดเฉพาะถาเลนสมีคารูรับแสดงกวางสุด และไมเอียงหรือขยับเลนส
6 โดยคารูรับแสงที่มีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
7 เมื่อซูมเลนส AF 80-200mm f/2.8, AF 35-70mm f/2.8, AF 28-85mm f/3.5-4.5 (ใหม) หรือ AF 28-85mm f/3.5-4.5 จนสดุท่ีระยะโฟกสัใกลสุด 

สญัลกัษณแสดงวาอยูในโฟกสั (I) อาจปรากฏขึน้เมือ่ภาพบนหนาจอในชองมองภาพไมอยูในโฟกัส กอนการถายภาพ โปรดตรวจสอบภาพใน
หนาจอของชองมองภาพวาอยูในโฟกสั

8 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
• อาจมสีัญญาณรบกวนในรูปแบบเสนปรากฏขณะใชฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติเมือ่บันทึกภาพยนตรที่คาความไวแสงสูง ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส 

D เลนส IX NIKKOR
เลนส IX NIKKOR ไมสามารถนํามาใชได
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A การระบุเลนส CPU และเลนสชนิด G, E และ D
เลนส CPU จะมีขั้ว CPU อยู โดยเลนสชนิด G, E และ D จะมีตัวอักษรกํากับไวท่ีกระบอกเลนส เลนสชนิด G และ E 
จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส

ขัว้ CPU วงแหวนปรับรูรับแสง

เลนส CPU เลนสชนิด G หรือ E เลนสชนิด D

เม่ือใชเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง ใหล็อควงแหวนปรับรูรับแสงไวท่ีรูรับแสงแคบสุด (คารูรับแสงสูงสุด)

A ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ
สําหรับระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ กลองจะใชเซ็นเซอร RGB แบบ 2016 พกิเซลวัดแสง เพื่อต้ังคาแสงตาม
การกระจายโทนสี สี องคประกอบ และในกรณีท่ีใชเลนสชนิด G, E หรือ D จะคํานึงถึงขอมูลระยะหางดวย 
(ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ II ในกรณีเลนส CPU อ่ืนๆ กลองจะใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี II 
ซึ่งจะไมรวมขอมูลระยะหาง 3 มิติ)
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เลนสชนิดไมมี CPU ที่รองรับ
เลนสชนิดไมมี CPU อาจนํามาใชไดเม่ือกลองอยูในโหมด M เทานัน้ การเลือกโหมดอืน่จะทําใหไมสามารถ
ล่ันชัตเตอรได ทานตองปรับคารูรับแสงเองโดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสและระบบวัดแสงของกลอง, 
การควบคุมแฟลช i-TTL และคุณลักษณะอืน่ๆ ท่ีตองใชเลนส CPU ไมสามารถใชงานได เลนสชนิดไมมี CPU 
บางชนดิไมสามารถใชงานได ดูขอมูลเพิม่เติมจาก “เลนสชนิดไมมี CPU และอปุกรณเสริมท่ีไมรองรับ” ดานลาง

การตั้งคากลอง โฟกัส โหมด

เลนส/อุปกรณเสริม
ออโต
โฟกสั

แมนวลโฟกัส 
(ใชการวัดระยะแบบ
อิเล็กทรอนิกส) MF M โหมดอื่นๆ

เลนส AI-, AI-modified NIKKOR หรือ Nikon Series E — z 1 z z 2 —

Medical NIKKOR 120mm f/4 — z z z 2, 3 —

Reflex NIKKOR — — z z 2 —

PC NIKKOR — z 4 z z 2 —

เทเลคอนเวอรเตอรชนิด AI — z 5 z z 2 —

ตวัจับชุดโฟกัสเบลโล PB-6 6 — z 1 z z 2 —

วงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัต ิ(PK-series 11A, 12 หรือ 13; PN-11) — z 1 z z 2 —

1 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
2 สัญลักษณแสดงคาแสงจะใชงานไมได
3 สามารถใชไดท่ีความไวชัตเตอรต่ํากวาความเร็วสัมพันธกับแฟลชหนึ่งข้ันหรือมากกวา
4 ไมสามารถใชรวมกับการเอียงหรือขยับเลนส
5 โดยคารูรับแสงที่มีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
6 ประกอบในทิศทางแนวตัง้ (สามารถใชในแนวนอนไดเม่ือประกอบเขากับกลองแลว)

D เลนสชนิดไมมี CPU และอปุกรณเสริมที่ไมรองรับ 
อุปกรณเสริมและเลนสชนิดไมมี CPU ตอไปน้ี ไมสามารถใชรวมกับ D5300 ได:
• เทเลคอนเวอรเตอร AF TC-16AS
• เลนส Non-AI
• เลนสท่ีตองใชชุดโฟกัส AU-1 (400mm f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
• เลนสฟชอาย (6mm f/5.6, 7.5mm f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2.1cm f/4
• วงแหวนสวนตอขยาย K2
• 180-600mm f/8 ED (หมายเลขซีเรียล 174041-174180)
• 360-1200mm f/11 ED (หมายเลขซเีรียล 174031-174127)
• 200–600mm f/9.5 (หมายเลขซีเรียล 280001–300490)
• เลนสออโตโฟกัสสําหรับ F3AF (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, AF Teleconverter TC-16)
• PC 28mm f/4 (หมายเลขซีเรียล 180900 หรือกอนหนา)
• PC 35mm f/2.8 (หมายเลขซีเรียล 851001–906200)
• PC 35mm f/3.5 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/6.3 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 142361-143000)
• Reflex 2000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 200111-200310)
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D ไฟชวยหาออโตโฟกสั
ไฟชวยหาออโตโฟกัสมีระยะประมาณ 0.5-3.0 เมตร เม่ือใชไฟชวยหาออโตโฟกัส ใหใชเลนสท่ีมีทางยาวโฟกัส
18–200 มม. และถอดเลนสฮูดออก ไฟชวยหาออโตโฟกัสไมสามารถใชงานกับเลนสตอไปน้ี:
• AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
• AF-S Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D IF-ED

• AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II

ท่ีระยะต่ํากวา 1 เมตร เลนสตอไปน้ีอาจกีดขวางไฟชวยหาออโตโฟกัสและรบกวนการทํางานของออโตโฟกัสในสภาวะ
แสงนอย: 
• AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5–4.5G ED
• AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5–4.5G ED
• AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G 

IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G 
IF-ED

• AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED
• AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
• AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
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D แฟลชในตัวกลอง
สามารถใชแฟลชในตัวกลองไดกับเลนสท่ีมีทางยาวโฟกัส 18–300 มม. ท้ังน้ีในบางกรณีแฟลชอาจไมสามารถให
ความสวางกับวัตถุไดอยางท่ัวถึงท่ีบางระยะหรือท่ีทางยาวโฟกัสบางคาเนื่องจากเกิดเงาของเลนส (ดูภาพประกอบ
ดานลาง) นอกจากนี้เลนสท่ีบังไมใหวัตถุเห็นไฟชวยลดตาแดงอาจรบกวนการทํางานของระบบลดตาแดง 
ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกันเงา

เงามืด ขอบมืด

แฟลชมีระยะต่ําสุดท่ี 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงมาโครของเลนสซูมระยะใกล แฟลชอาจไมสามารถให
ความสวางกับวัตถุไดอยางทั่วถึงเม่ือใชรวมกับเลนสตอไปนี้ท่ีระยะใกลกวาระยะที่ระบุดานลาง:

เลนส ตําแหนงชวงซูม ระยะทางที่ใกลท่ีสุดท่ีไมเกิดวิกเนต
AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED 24 มม. 1.5 ม.
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED 24 มม. 1.0 ม.
AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR 35 มม. 1.0 ม.
AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5–5.6G ED VR 24-85 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED
28 มม. 1.0 ม.
35 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
28 มม. 1.5 ม.
35 มม. 1.0 ม.

45-55 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5–4.5G ED
24 มม. 1.5 ม.
28 มม. 1.0 ม.
35 มม. ไมมีวิกเนต

AF Zoom-Nikkor 18–35mm f/3.5–4.5D IF-ED
24 มม. 1.0 ม.

28-35 มม. ไมมีวิกเนต
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR, 

AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G

18 มม. 1.0 ม.
24-55 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70mm f/3.5–4.5G IF-ED
18 มม. 1.0 ม.

24-70 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5–5.6G ED VR 18 มม. 2.5 ม.
24 มม. 1.0 ม.

AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135mm f/3.5–5.6G IF-ED
18 มม. 2.0 ม.

24-135 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5–5.6G ED VR
24 มม. 1.0 ม.

35–140 มม. ไมมีวิกเนต
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED, 

AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II

24 มม. 1.0 ม.
35–200 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5–5.6G ED VR 35-300 มม. 1.0 ม.
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เลนส ตําแหนงชวงซูม ระยะทางที่ใกลท่ีสุดท่ีไมเกดิวิกเนต

AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF
24 มม. 2.5 ม.
28 มม. 1.0 ม.
35 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED 24 มม. 1.0 ม.

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
35 มม. 1.5 ม.

50-70 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED
24 มม. 1.0 ม.

28-120 มม. ไมมีวิกเนต
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR 24 มม. 1.5 ม.

AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2.8D IF-ED
35 มม. 1.5 ม.

50-70 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5–5.6G ED VR
28 มม. 1.5 ม.
35 มม. 1.0 ม.

AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
250 มม. 2.5 ม.
350 มม. 2.0 ม.

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II
200 มม. 5.0 ม.
250 มม. 3.0 ม.

300-400 มม. ไมมีวิกเนต
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED * 24 มม. 3.0 ม.

* เม่ือไมชิฟตหรือทิลต

เม่ือใชรวมกับ AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED แฟลชจะไมสามารถใหความสวางกับวัตถุไดท่ัวถึงในทุกระยะ

A การคํานวณมุมมองภาพ

ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายดวยกลอง 35มม. คือ 36 × 24 มม. ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายดวยกลอง D5300 คือ 23.5 × 15.6 มม. 
หมายความวามุมมองภาพของกลอง 35 มม. คิดเปนประมาณ 1.5 เทาของกลอง D5300 ทางยาวโฟกัสโดยประมาณ
ของเลนสสําหรับ D5300 เม่ือเทียบกับรูปแบบ 35มม. สามารถคํานวณไดโดยการคูณทางยาวโฟกัสของเลนสดวย 1.5

ขนาดภาพ (รูปแบบ 35 มม.)

เลนส

(36 × 24 มม.)

แนวทแยงมุมของภาพ

ขนาดภาพ (D5300)
(23.5 × 15.6 มม.)

มุมมองภาพ (รูปแบบ 35 มม.)

มุมมองภาพ (D5300)
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ชุดแฟลชเสริมภายนอก (แฟลชเสริมภายนอก)
กลองรองรับ Nikon Creative Lighting System (CLS) และสามารถใชไดกับชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS 
แฟลชในตัวกลองจะไมทํางานเมือ่ประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอก

ชุดแฟลชที่รองรับ Creative Lighting System (CLS)
สามารถใชกลองรวมกับชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS ดังตอไปนี้:

• ตวัสั่งงานแฟลชแบบไรสาย SU-800: เมื่อติดตั้งกบักลองที่รองรับ CLS จะสามารถใช SU-800 
เปนตัวสั่งงานสําหรับชุดแฟลช SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 หรือ SB-R200 ระยะไกลได
สูงสุดถึงสามกลุม ทั้งนี ้SU-800 จะไมมีแฟลชติดตั้งไว

ชุดแฟลช
SB-9101 SB-9001 SB-800 SB-7001 SB-600 SB-4002 SB-3002 SB-R200 3คุณลักษณะ

ไกดนัมเบอร 4
ISO 100 34 34 38 28 30 21 18 10
ISO 200 48 48 53 39 42 30 25 14

1 ถาใสฟลเตอรสีใหกับ SB-910, SB-900 หรือ SB-700 เมื่อเลือกคาไวตบาลานซเปน AUTO หรือ N (แฟลช) กลองจะตรวจหา
ฟลเตอรโดยอัตโนมัติและปรับคาไวตบาลานซตามความเหมาะสม

2 ไมสามารถใชการควบคุมแฟลชไรสาย
3 ควบคุมระยะไกลโดยใชชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-910, SB-900, SB-800 หรือ SB-700 หรือตัวส่ังงานแฟลชแบบไรสาย 

SU-800
4 เมตร, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 และ SB-600 ที่ตําแหนงชวงซูมสวนหัว 35 มม.; SB-910, SB-900 และ 

SB-700 โดยใชการกระจายแสงมาตรฐาน

A Nikon Creative Lighting System (CLS)
ระบบ Creative Lighting System (CLS) ซึ่งเปนเทคโนโลยีขั้นสูงของ Nikon ชวยใหกลองติดตอส่ือสารกับชุดแฟลช
ท่ีรองรับไดดีขึ้นเพือ่ใหการถายภาพโดยใชแฟลชมีคุณภาพดีขึ้น โปรดดูรายละเอียดตางๆ จากคูมือท่ีใหมากับชุดแฟลช

A ไกดนัมเบอร
ในการคํานวณระยะแฟลชเมื่อยิงแฟลชเต็มกําลัง ใหนําคารูรับแสงมาหารไกดนัมเบอร ตัวอยางเชน ท่ี ISO 100 น้ัน 
SB-800 จะมีไกดนัมเบอรเทากับ 38 เมตร (ตําแหนงชวงซูมสวนหัว 35 มม.); ระยะของแฟลชที่คารูรับแสง f/5.6 
จะเทากับ 38 ÷ 5.6 หรือ ประมาณ 6.8 เมตร เม่ือเพิ่มคาความไวแสง (ISO) ขึ้นสองเทา ใหคูณไกดนัมเบอรดวย
รากที่สองของสอง (ประมาณ 1.4)
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สามารถใชคุณลักษณะตอไปนี้กับชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS:

1 ไมสามารถใชไดเมื่อวัดคาแสงแบบจุด
2 สามารถใชกับชุดแฟลชไดดวย
3 เลอืกโหมด AA/A ของชุดแฟลชไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง A จะถูกเลือกเมื่อใชเลนสชนิดไมมี CPU
4 สามารถเลือกไดโดยกลองเทาน้ัน (0 192)
5 เมื่อใชเลนสชนิดไมมี CPU กลองจะใชโหมดอัตโนมัติแบบไมใช TTL (A) ไมวาชุดแฟลชจะอยูในโหมดใด

ชดุแฟลชที่รองรับระบบ CLS

SB-910
SB-900

SB-800

SB-700

SB-600

SU-800 SB-R200

SB-400

SB-300

ตัวส่ังงาน
การถายภาพ
ระยะใกล

แฟลชเด ี ยว

i-TTL

แฟลชลบเงาเพือ่ความสมดลุแบบ i-TTL 
สําหรับดิจิตอล SLR 1 z z z z — — — z z

แฟลช i-TTL มาตรฐาน
สําหรับกลองดิจิตอล SLR

z 2 z 2 z z 2 — — — z z

AA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z 3 z 3 — — — — — — —

A อัตโนมติั ไมใช TTL z 3 z 3 — — — — — — —

GN ควบคมุแฟลชเองโดยกาํหนดระยะทาง z z z — — — — — —

M ปรับเอง z z z z — — — z 4 z 4

RPT การยิงแฟลชซ้ํา z z — — — — — — —

การควบค ุมการทำงานแฟลชแบบไร สาย
มาสเตอร 

รีโมตคอนโทรลแฟลช z z z — z z — — —

i-TTL i-TTL z z z — — — — — —

[A:B] การควบคุมแฟลชไรสายอยางรวดเร็ว — — z — — z — — —

AA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z 5 z 5 — — — — — — —

A อัตโนมติั ไมใช TTL z z — — — — — — —

M ปรับเอง z z z — — — — — —

RPT การยิงแฟลชซ้ํา z z — — — — — — —

ระยะไกล

i-TTL i-TTL z z z z — — z — —

[A:B] การควบคุมแฟลชไรสายอยางรวดเร็ว z z z z — — z — —

AA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z 5 z 5 — — — — — — —

A อัตโนมติั ไมใช TTL z z — — — — — — —

M ปรับเอง z z z z — — z — —

RPT การยิงแฟลชซ้ํา z z z z — — — — —

Flash Color Information Communication 
(การสงสญัญาณขอมลูสไีปยงัแฟลช)

z z z z — — — z z

ไฟชวยหาโฟกัสสําหรบัพ้ืนที่ออโตโฟกัสหลายจุด z z z z z — — — —

การลดตาแดง z z z z — — — z —

การเลือกโหมดแฟลชของกลอง — — — — — — — z z

อัปเดตเฟรมแวรแฟลชของกลอง z — z — — — — — z
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❚❚ ชุดแฟลชอืน่ๆ
สามารถใชชุดแฟลชตอไปนีใ้นโหมดอัตโนมติัที่ไมใช TTL และโหมดปรับเอง ใชกับกลองในโหมดการถายภาพ 
S หรือ M และเลือกความไวชัตเตอรที่ 1/200 วินาทหีรือชากวา

ชุดแฟลช SB-80DX, SB-28DX,
SB-28, SB-26, SB-25,

SB-24 SB-50DX 1

SB-30, SB-27 2, SB-22S, 
SB-22, SB-20, SB-16B,

SB-15
SB-23, SB-29 3, 

SB-21B 3, SB-29S 3โหมดแฟลช

A อัตโนมัต ิไมใช TTL z — z —

M ปรับเอง z z z z

G การยิงแฟลชซํ้า z — — —

REAR
แฟลชสัมพันธมาน
ชัตเตอรชุดท่ีสอง 4 z z z z

1 เลือกโหมด P, S, A หรือ M ปดแฟลชในตวักลองแลวใชชุดแฟลชเสริมภายนอกเทาน้ัน
2 โหมดแฟลชจะถูกตัง้คาเปน TTL โดยอัตโนมัติและปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน ตัง้คาชุดแฟลชเปน A (แฟลชอัตโนมัตท่ีิไมใช TTL)
3 สามารถใชโฟกัสอัตโนมัติไดกับเลนส AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED และ AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED เทาน้ัน
4 ใชไดเมื่อใชกลองเลือกโหมดแฟลช

A อะแดปเตอรข้ัวตอซิงค AS-15
เม่ือประกอบอะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15 (มีแยกจําหนายตางหาก) บนชองเสียบแฟลชนอกของกลอง จะสามารถ
ตออุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลชไดทางสายซิงค

D ใชเฉพาะอปุกรณเสริมแฟลชยี่หอ Nikon เทาน้ัน
ใชเฉพาะชุดแฟลชยี่หอ Nikon เทาน้ัน เม่ือจายศักยไฟฟาลบหรือศักยไฟฟาท่ีสูงเกิน 250 โวลตใหกับชองเสียบ
แฟลชนอก จะทําใหการทํางานผิดปกติแลวยังจะทําลายวงจรซิงคของกลองหรือแฟลชได กอนใชงานชุดแฟลชของ 
Nikon ท่ีไมมีรายชื่ออยูในสวนนี้ โปรดติดตอตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้งเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
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D หมายเหตุเกี่ยวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
โปรดอานคําแนะนําโดยละเอียดจากคูมือแฟลชเสริมภายนอก ถาชุดแฟลชรองรับ CLS โปรดอานเนื้อหาสวนของ
กลองดิจิตอล SLR ท่ีรองรับ CLS ท้ังน้ีไมมี D5300 อยูในประเภท “digital SLR” (ดิจิตอล SLR) ในคูมือ SB-80DX, 
SB-28DX และ SB-50DX

ถาประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอกในโหมดถายภาพที่ไมใช j, %, 3 และ ) แฟลชจะทํางานทุกครั้งเม่ือถายภาพ
แมกระทั่งในโหมดที่ไมสามารถใชแฟลชในตัวกลองได

สามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดท่ีคาความไวแสงระหวาง 100 ถึง 12800 ท่ีคาความไวแสงสูงกวา 12800 
อาจไมไดผลลัพธตามที่ตองการในบางระยะหรือในการตั้งคารูรับแสงบางคา ถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน
กะพริบเปนเวลาประมาณสามวินาทีหลังจากถายภาพ แสดงวาแฟลชทํางานเต็มกําลังและภาพอาจไดรับแสง
นอยเกินไป (เฉพาะชุดแฟลชที่รองรับ CLS สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับสัญลักษณแสดงคาแสงและการชารจแฟลช
ในอุปกรณอ่ืน ใหดูคูมือท่ีใหมาพรอมกับแฟลช)

เม่ือใชสายซงิค SC-series 17, 28 หรือ 29 สําหรับการถายภาพโดยปดแฟลชในตัวกลอง อาจทําใหไมไดคาแสง
ท่ีถูกตองในโหมด i-TTL ขอแนะนําใหเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุดเพื่อเลือกการควบคุมแฟลช i-TTL มาตรฐาน 
ถายภาพทดสอบแลวดูผลท่ีไดในจอภาพ

ในโหมด i-TTL ใหใชแผนปดแฟลชหรืออะแดปเตอรสะทอนแสงแฟลชที่ใหมาพรอมกับชุดแฟลช อยาใชแผนปดแบบ
อ่ืนๆ เชน แผนกระจายแสง เน่ืองจากอาจทําใหคาแสงผิดพลาด

ถาใชปุมควบคุมท่ีชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 หรือ SB-600 รวมถึงปุมท่ีตัวสั่งงาน
แฟลชแบบไรสาย SU-800 ในการกําหนดคาชดเชยแสงแฟลช สัญลักษณ Y จะปรากฏบนจอขอมูลการถายภาพ

SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 และ SB-400 จะมีระบบลดตาแดง ในขณะที่ SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600 และ SU-800 จะมีไฟชวยหาออโตโฟกัสโดยมีขอจํากัดดังตอไปน้ี:
• SB-910 และ SB-900: ไฟชวยหาออโตโฟกัส
จะใชไดกับเลนสออโตโฟกัส 17–135 มม. 
อยางไรก็ตาม ฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติจะใชได
เม่ือมีจุดโฟกัสตามที่แสดงทางดานขวาเทาน้ัน

• SB-800, SB-600 และ SU-800: ไฟชวยหา
ออโตโฟกัสจะใชไดกับเลนสออโตโฟกัส 
24–105 มม. อยางไรก็ตาม ฟงกชัน่โฟกัส
อัตโนมัติจะใชไดเม่ือมีจุดโฟกัสตามท่ีแสดง
ทางดานขวาเทาน้ัน

• SB-700: ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะใชไดกับ
เลนสออโตโฟกัส 24–135 มม. อยางไรก็ตาม 
ฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติจะใชไดเม่ือมีจุดโฟกัส
ตามที่แสดงทางดานขวาเทาน้ัน

17-19 มม. 20-105 มม. 106-135 มม.

24-34 มม. 35-49 มม. 50-105 มม.

24-135 มม.
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อุปกรณเสริมอื่นๆ
ขณะเรียบเรียงเนื้อหา D5300 มอีุปกรณเสริมดังตอไปนี้

แหลง
พลังงาน

• แบตเตอร่ีลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL14a (0 11): ทานสามารถซื้อหาแบตเตอรี่ 
EN-EL14a เสริมไดจากรานคาปลีกใกลบานทานและตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง 
สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL14 ไดเชนกัน

• เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ MH-24 (0 11): แบตเตอรี่ EN-EL14a และ EN-EL14 แบบนํามาชารจ
ใหมได

• ปล๊ักตออะแดปเตอร AC EP-5A, อะแดปเตอร AC EH-5b: สามารถใชอุปกรณเสริมเหลาน้ี
เพื่อจายไฟใหกลองไดนานขึ้น (สามารถใชอะแดปเตอร EH-5a และ EH-5 AC ไดเชนกัน) ทานตองใช
ปล๊ักตออะแดปเตอร AC EP-5A เพื่อเชื่อมตอกลองกับ EH-5b, EH-5a หรือ EH-5 ดูรายละเอียด
ไดท่ีหนา 239

ฟลเตอร

• ฟลเตอรสําหรับถายภาพเอ็ฟเฟกตพิเศษอาจรบกวนการทํางานของโฟกัสอัตโนมัติหรือการวัดระยะ
แบบอิเล็กทรอนิกส

• ไมสามารถใช D5300 รวมกับฟลเตอรโพลาไรซแบบลีเนียรได ใหใชฟลเตอรโพลาไรซแบบหมุนได 
C-PL หรือ C-PL II แทน

• ขอแนะนําใหใชฟลเตอร NC เพื่อปองกันเลนส
• ในการปองกันแสงโกสต ไมแนะนําใหใชฟลเตอรเม่ือวัตถุอยูภายใตแสงจา หรือเม่ือมี
แหลงกําเนิดแสงจาอยูในกรอบภาพ

• ขอแนะนําใหใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพกับฟลเตอรท่ีมีปจจัยกําหนดคาแสง (ฟลเตอรแฟคเตอร) 
เกิน 1 เทา (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, 
A2, A12, B2, B8, B12) ดูรายละเอียดในคูมือของฟลเตอร

อปุกรณ
เสริมชอง
มองภาพ

• เลนสปรับแกสายตา DK-20C: มีเลนสใหเลือกสําหรับคาไดออปเตอร –5, –4, –3, –2, 0, +0.5, +1, 
+2 และ +3 ม.–1 เม่ือปุมปรับแกสายตาของกลองอยูในตําแหนงกลาง (–1 เมตร–1) ใชเลนสปรับแก
สายตาเฉพาะเมื่อไมสามารถปรับโฟกัสตามที่ตองการไดเม่ือใชปุมปรับแกสายตาในตัวกลอง 
(–1.7 ถึง +1.0 เมตร–1) ทดสอบเลนสปรับแกสายตากอนซื้อเพื่อใหแนใจวาสามารถปรับโฟกัสได
ตามท่ีตองการ ไมสามารถใชขอบยางรองตากับเลนสปรับแกสายตาได

• อุปกรณขยายภาพ DG-2: DG-2 จะขยายฉากที่แสดงอยูตรงกลางชองมองภาพเพื่อเพิ่ม
ความแมนยําในระหวางการโฟกัส จําเปนตองใชอะแดปเตอรชองมองภาพ (มีแยกจําหนายตางหาก)

• อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-22: อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-22 จะใชเม่ือติดตั้งอุปกรณ
ขยายภาพ DG-2 ไมสามารถหมุนจอภาพไดเม่ือมีอะแดปเตอรเสียบอยู

• ชองมองภาพมุมฉาก DR-6: DR-6 จะประกอบเขากับชองมองภาพเปนมุมฉากทําใหสามารถ
ดูภาพในชองมองภาพตั้งฉากกับเลนสได (ตัวอยางเชน มองลงมาจากดานบนเมื่อวางกลอง
ในแนวนอน) ไมสามารถหมุนจอภาพไดเม่ือมีอุปกรณเสียบอยู

ซอฟตแวร

• Capture NX 2: ชุดซอฟตแวรแกไขภาพฉบบัสมบูรณท่ีมีคุณลักษณะตางๆ เชน การปรับ
ไวตบาลานซและ Color Control Points (จุดควบคุมสี)

• Camera Control Pro 2: ควบคุมกลองระยะไกลจากคอมพิวเตอรเพื่อบันทึกภาพยนตรและภาพถาย 
และบันทึกภาพถายลงในฮารดดิสกของคอมพิวเตอรโดยตรง

หมายเหต:ุ ใหใชซอฟตแวรรุนลาสุดของ Nikon ซอฟตแวรสวนใหญของ Nikon มีคุณลักษณะอัปเดต
อัตโนมัติ (Nikon Message Center 2) เม่ือคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ดูเว็บไซตท่ีระบไุว
ในหนา xiv สําหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับระบบปฏบิัติการที่รองรับ
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* ไมสามารถตอรีโมตคอนโทรลไรสายในเวลาเดียวกันกับไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 การพยายามใชแรงฝนเพือ่ติดตั้ง
อุปกรณอาจทําใหกลองหรืออุปกรณเสียหายได

ฝาปด
ตัวกลอง

ฝาปดตัวกลอง BF-1B/ฝาปดตัวกลอง BF-1A: ฝากลองชวยรักษากระจกกลอง หนาจอของ
ชองมองภาพ และเซ็นเซอรภาพ ไมใหฝุนเกาะจับเม่ือไมไดใสเลนส

รีโมต
คอนโทรล/
รีโมต
คอนโทรล
ไรสาย

• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย ML-L3 (0 70): ML-L3 ใชแบตเตอรี่ CR2025 ขนาด 3 โวลต

กดกานล็อคชองบรรจุแบตเตอรี่ไปทางขวา (q) ใชเล็บสอดเขาไปในชองวางแลวเปดชองบรรจุ
แบตเตอรี่ (w) ตรวจสอบวาใสแบตเตอรี่ในทิศทางที่ถูกตอง (r)

• รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10 */WR-T10: เม่ือติดตั้งรีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10 ทานจะ
สามารถควบคุมกลองไดจากระยะไกลโดยใชรีโมตคอนโทรลไรสาย WR-T10 (0 71, 203) WR-T10 
ใชแบตเตอรี่ CR2032 ขนาด 3 โวลต

สอดเล็บเขาไปในชองท่ีหลังสลักฝาปดชองแบตเตอรี่แลวเปดฝาปดชองปดแบตเตอรี่ขึ้นมา (q) 
ตรวจสอบวาใสแบตเตอรี่ในทิศทางที่ถูกตอง (e)

• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1 (0 71, 203): ชุด WR-1 ใชการทํางานเปนกลุมสองกลุมหรือ
มากกวา โดยอุปกรณหน่ึงมีฟงกชั่นทําหนาท่ีเปนตัวสงสัญญาณ และอุปกรณท่ีเหลือทําหนาท่ีเปน
ตัวรับสัญญาณ ตัวรับสัญญาณจะติดกับขั้วตออุปกรณเสริมของกลองหน่ึงตัวหรือมากกวา 
ชวยใหสามารถใชตัวสงเพื่อปลอยชัตเตอรของกลองได

ไมโครโฟน ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 (0 129) *

ข้ัวตอ
อปุกรณ
เสริม

D5300 มีขั้วตออุปกรณเสริมสําหรับ รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย 
WR-1 และ WR-R10 (0 71), สายล่ันชัตเตอร MC-DC2 (0 88) 
และ ชุด GP-1/GP-1A GPS (0 81) ซึ่งเชื่อมตอโดยใหเครื่องหมาย 
4 บนสายตอตรงกับเครื่องหมาย 2 ท่ีอยูถัดจากขั้วตออุปกรณเสริม 
(ปดฝาปดชองตอสายภายนอกของกลองเมื่อไมไดใชงานขัว้ตอ)

อปุกรณ
เสริมชองตอ 
A/V และ 
USB

• สาย USB รุน UC-E17 และ UC-E6 (0 153, 156): สาย UC-E17 ท่ีจัดมาใหไมสามารถแยกซื้อ
ตางหากได ใหซื้อสาย UC-E6 แทน

• สายสัญญาณเสียง/ภาพ EG-CP16

A อุปกรณเสริมอื่นๆ
ความสามารถในการใชงานอาจแตกตางกันไปตามประเทศและภมิูภาค โปรดดูเว็บไซตหรือโบรชัวรของเรา
สําหรับขอมูลลาสุด
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การดหนวยความจําที่ไดรับการรับรอง
กลองรองรับการดหนวยความจํา SD, SDHC และ SDXC รวมทั้งการด SDHC และ SDXC 
ที่รองรับกับ UHS-I แนะนําใหใชการดทีม่ี SD Speed Class 6 หรือสูงกวาสําหรับการบันทึก
ภาพยนตร การใชการดที่ชากวาอาจมผีลทําใหการบันทึกถูกขัดจังหวะ เมื่อเลือกการดสําหรับใชในตัวอาน
การด ตรวจสอบใหแนใจวารองรับกับอุปกรณ ติดตอผูผลิตสําหรับขอมลูเพิม่เติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ การทํางาน 
และขอจํากัดเกี่ยวกับการใชงาน
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การเสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC
ปดการทํางานของกลองกอนเสียบอุปกรณเสริมปล๊ักตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC

1 เตรียมกลองใหพรอม
เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ (q) และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (w)

2 เสียบปล๊ักตออะแดปเตอร AC EP-5A
ใสปลั๊กตอในทิศทางตามทีแ่สดงในภาพโดยใหปลั๊กตอกดกานล็อค
แบตเตอรี่สีสมไวที่ดานหนึ่ง ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบปลั๊กจนสุด

3 ปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอร่ี
จัดสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC ใหลอดผานชองปลั๊กตออะแดปเตอร AC 
แลวปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่

4 เชื่อมตออะแดปเตอร AC
เสียบสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC เขากับชองตอ AC บนอะแดปเตอร AC (e) และเสยีบสายไฟ
EP-5A เขากบัชองตอ DC (r) สัญลักษณ P จะปรากฏขึ้นบนหนาจอเมือ่กลองไดรับพลังงาน
จากอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC
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การดูแลรักษากลอง

การจัดเก็บ
เมือ่ไมไดใชกลองเปนเวลานาน นําแบตเตอรี่ออกและเก็บแบตเตอรี่ไวในที่แหงและเย็นโดยปดฝาครอบขั้วตอ
แบตเตอรี่ไว เก็บกลองไวในทีแ่หงและมีอากาศถายเท เพือ่ปองกันการเกิดเชื้อรา หามเก็บกลองไวกับลูกเหม็น
หรือการบูรหรือในสถานที่ซ่ึง:
• ถายเทระบายอากาศไมดีหรือมีความชื้นเกินกวา 60%
• ใกลกับอุปกรณที่ใหกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรือวิทยุ
• มีอณุหภูมสิูงกวา 50 °C หรือตํ่ากวา –10 °C

การทําความสะอาด

หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทนิเนอร หรือสารเคมีระเหยชนิดอื่นๆ

ตวักลอง

ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แลวใชผาแหงเนื้อนุมเชด็เบาๆ หลังจากใชกลอง
ตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเนื้อนุมชุบนํ้าสะอาดพอหมาดเชด็ผงทรายหรือคราบเกลือออก
เบาๆ แลวปลอยใหแหงสนิท สําคัญ: ฝุนผงหรือส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ ท่ีหลุดเขาไปภายในตัวกลอง 
อาจทําใหกลองชํารุดเสียหายโดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน

เลนส 
กระจก 
และชอง
มองภาพ

ชิ้นสวนที่ทําจากแกวเหลาน้ีชํารุดเสียหายไดงาย ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออก 
ถาใชสเปรยทําความสะอาด ใหต้ังกระปองในแนวตั้งเพือ่ปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา ในการลบ
รอยน้ิวมือและคราบสกปรกอื่นๆ ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุม
และคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

จอภาพ
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออก ในการลบรอยนิ้วมือหรือคราบสกปรกอื่นๆ ใหใชผานุม
หรือผาชามัวรเช็ดหนาจอเบาๆ อยาใชแรงกด เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ

D การใชบริการตรวจสภาพกลองและอปุกรณเสริม
กลองเปนอุปกรณท่ีใชความแมนยําและตองไดรับการตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอ Nikon แนะนําใหทานนํากลอง
ไปตรวจสภาพที่รานคาท่ีทานซื้อกลองหรือท่ีตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้งทุกหนึ่งถึงสองปและ
รับบริการตรวจสภาพทุกสามถึงหาป (โปรดทราบวามีคาธรรมเนียมการบริการ) แนะนําใหนํากลองเขารับ
การตรวจสอบและซอมบํารุงเปนพิเศษหากใชงานเปนอาชพี ควรนําอุปกรณเสริมตางๆ ท่ีใชกับกลองเปนประจํา เชน 
เลนสหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก เขารับการตรวจสอบหรือรับบริการตรวจสภาพพรอมกลองดวย



241หมายเหตุทางเทคนิค

การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
หากทานสงสัยวามสีิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนเซ็นเซอรภาพปรากฏในภาพถาย ทานสามารถทําความสะอาด
เซ็นเซอรโดยใชตัวเลอืก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนต้ัูงคา สามารถทําความสะอาดเซ็นเซอรได
ตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดทนัท ีหรือสามารถทําความสะอาดโดยอัตโนมัติเมื่อเปดหรือ
ปดกลอง

❚❚ “ทําความสะอาดทันที”

1 วางฐานกลองลงกับพ้ืน
การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพจะมีประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อวางฐานกลองลงกับพื้นดังแสดงทางดานขวา

2 เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนูตั้งคา
กดปุม G เพื่อแสดงเมน ูไฮไลท ทําความสะอาด
เซ็นเซอร ในเมนต้ัูงคา (0 195) แลวกด 2

3 เลือก ทําความสะอาดทันที
ไฮไลท ทําความสะอาดทนัท ีแลวกด J

กลองจะตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ แลวเริ่มทําความสะอาด 
1 กะพริบในชองมองภาพและทานไมสามารถ
ใชงานกลองได หามถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟ
จนกวาจะทําความสะอาดเสร็จและขอความทางดานขวาหายไป
จากหนาจอ

ปุม G
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❚❚ “ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด”

1 เลือก ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด 
เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร จากนั้นไฮไลท 
ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J เลือกจาก 
ทําความสะอาดเมื่อเปด, ทําความสะอาดเมื่อปด, 
ทําความสะอาดเมื่อเปดและปด และ 
ไมตองทําความสะอาด

D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
การใชปุมควบคุมท่ีตัวกลองจะรบกวนระหวางการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ

การทําความสะอาดทําโดยการสั่นเซน็เซอรภาพ ถาไมสามารถขจัดฝุนออกไดท้ังหมดโดยใชตัวเลือกในเมนู 
ทําความสะอาดเซ็นเซอร ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพดวยตนเอง (0 243) หรือปรึกษาตัวแทนบริการของ 
Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

ถามีการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพติดๆ กันหลายครั้ง การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพอาจหยุดทํางานชั่วคราว
เพื่อปองกันวงจรภายในกลอง โดยจะสามารถทําความสะอาดไดอีกครั้งหลังจากผานไปชั่วครู
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❚❚ การทําความสะอาดดวยตนเอง
ถาไมสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจากเซ็นเซอรภาพไดโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร 
ในเมนูต้ังคา (0 241) จะสามารถทําความสะอาดเซ็นเซอรไดดวยตนเองตามที่อธิบายดานลาง อยางไรก็ตาม 
โปรดทราบวาเซ็นเซอรมีความบอบบางมากและชํารุดเสียหายไดงาย Nikon แนะนําใหนําเซ็นเซอรเขารับ
การทําความสะอาดโดยเจาหนาที่ศูนยบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้งเทานัน้

1 ชารจแบตเตอรี่
จําเปนตองใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียงในการตรวจสอบหรือทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ 
แนใจวาแบตเตอรี่ชารจจนเต็มกอนการดําเนินการ

2 ถอดเลนสออก
ปดการทํางานของกลองและถอดเลนสออก

3 เลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด
เปดการทํางานของกลองและกดปุม G เพื่อแสดงเมน ู
ไฮไลท ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด ในเมนูต้ังคา 
แลวกด 2 (โปรดทราบวาจะไมสามารถเลือกตัวเลือกนี้ได
เมื่อแบตเตอรี่อยูที่ระดับ H หรือตํ่ากวา)

4 กด J 
ขอความที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏบนหนาจอ

5 ยกกระจกขึ้น
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กระจกจะยกขึ้นและมานชัตเตอรจะเปด
เพือ่ใหเห็นเซ็นเซอรภาพ

6 ตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ
ถือกลองเพือ่ใหแสงไฟตกลงบนเซ็นเซอรภาพ ตรวจสอบช้ินสวนภายใน
ของกลองวามีสิ่งสกปรกหรือฝุนหรือไม ถาไมพบวัตถุแปลกปลอม ใหทํา
ขั้นตอนที่ 8 ตอไป

ปุม G
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7 ทําความสะอาดเซ็นเซอร 
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจากเซ็นเซอร 
อยาใชแปรงของลูกยางเปาลมเนือ่งจากขนแปรงอาจทําใหเซ็นเซอรเสียหาย 
ฝุนละอองทีไ่มสามารถขจัดออกดวยลูกยางเปาลมจะสามารถขจัดออกได
โดยเจาหนาที่ศูนยบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงต้ังเทานัน้ หามสัมผัส
หรือเช็ดเซ็นเซอรไมวาในกรณีใดๆ

8 ปดกลอง
กระจกจะลดตําแหนงลงและมานชัตเตอรจะปด ใสเลนสหรือฝาปดตัวกลองกลบัเขาที่

A ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงาย ถากลองปดลงขณะที่กระจกยกขึ้น มานชัตเตอรจะปด
โดยอัตโนมัติ เพือ่ปองกันความเสียหายตอมานชัตเตอร ใหปฏบิัติตามขอควรระวังตอไปน้ี:
• อยาปดการทํางานของกลอง หรือถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟในขณะที่กระจกยกขึน้
• ถาแบตเตอรี่ออนขณะกระจกยกขึ้น เสียงบิ๊บจะดังขึ้นและไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบขึ้นเพือ่เตือนวา
มานชัตเตอรจะปดและกระจกจะปดลงในอีกประมาณสองนาที ใหหยุดการทําความสะอาดหรือการตรวจสอบ
ในทันที

D ส่ิงแปลกปลอมในเซ็นเซอรภาพ
อาจมีส่ิงแปลกปลอมท่ีเขาไปในกลองเม่ือถอดหรือเปลี่ยนเลนสหรือฝาปดตัวกลอง (หรืออาจมี
สารหลอล่ืนหรืออนุภาคเล็กๆ จากตัวกลองเอง ซึ่งเปนกรณีท่ีเกิดขึ้นไดนอย) ติดอยูท่ีเซ็นเซอรภาพ
ซึ่งอาจปรากฏเมื่อถายภาพในบางสภาพ เพื่อปองกันกลองขณะไมไดใสเลนส โปรดแนใจวาไดปด
ฝาปดตัวกลองท่ีใหมา โดยใหขจัดฝุนละอองและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ท่ีอาจติดอยูกับเมาทกลอง
เมาทเลนส และฝาปดตัวกลองออกกอน หลีกเลี่ยงการปดฝาปดตัวกลองหรือเปลี่ยนเลนส
ในบริเวณที่มีฝุนละออง

หากมีส่ิงแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปติดบนเซ็นเซอรภาพ ใหใชตัวเลือกทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ตามที่อธิบายในหนา 241 ถายังมีปญหาอยูอีก ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรดวยตนเอง (0 243)
หรือใหเจาหนาท่ีศูนยบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงต้ังเปนผูทําความสะอาด สามารถรีทัชภาพถาย
ท่ีไดรับผลจากสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยูบนเซ็นเซอรไดโดยใชตัวเลือกการทําความสะอาดภาพใน
แอพพลิเคชั่นรูปภาพบางชนิด
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การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี่: ขอควรระวัง

การดูแลรักษากลอง
อยาทําตกหลน: การกระทบกระแทกหรือส่ันสะเทือนรุนแรงอาจทําใหผลิตภณัฑทํางานผิดปกติได

เกบ็ไวในที่แหง: ผลิตภณัฑน้ีไมสามารถกันนํ้าได และอาจทํางานผิดปกติไดถาจมน้ําหรือสัมผัสกับความชืน้สูง 
หากกลไกภายในขึ้นสนิมทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถซอมแซมได

หลีกเล่ียงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภมิูโดยฉับพลัน: การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน เชน การเขา
หรือออกจากอาคารที่เปดเครื่องทําความรอนในวันท่ีอากาศหนาว อาจเปนสาเหตุการเกิดไอนํ้าควบแนนภายในอุปกรณ
ได เพื่อปองกันการเกิดไอนํ้าควบแนนดังกลาว ใหใสกลองลงในซองใสกลองหรือในถุงพลาสติกกอนจะนํากลองออกไป
สัมผัสกับอุณหภูมิซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

เกบ็ไวใหหางจากสนามแมเหล็กแรงสูง: อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกับอุปกรณท่ีใหกําเนิดรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟา
หรือสนามแมเหล็กแรงสูง นอกจากนี้ ไฟฟาสถิตหรือสนามแมเหล็กแรงสูงท่ีกําเนิดจากอุปกรณเครื่องมือ เชน 
เครื่องสงสัญญาณวิทยุ สามารถรบกวนการทํางานของจอภาพ ทําลายขอมูลในการดหนวยความจําหรือมีผลกระทบตอ
วงจรไฟฟาภายในตัวผลิตภัณฑ

อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตย: อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาอื่นๆ 
เปนเวลานาน แสงจดัจาอาจทําใหเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพหรือทําใหมีสีขาวฟุงในภาพถายได

ปดการทํางานของกลองกอนถอดหรือตัดการเช่ือมตอแหลงพลังจายไฟออก: อยาถอดปลั๊กผลิตภัณฑหรือ
ถอดแบตเตอรี่ออกขณะกลองเปดอยู หรือขณะกําลังบนัทึกหรือลบภาพอยู การฝนตัดการจายไฟออกในกรณีเหลาน้ี
อาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหหนวยความจําหรือวงจรภายในของผลิตภัณฑชํารุดเสียหายได เพื่อปองกันการจายไฟ
ชะงักโดยไมต้ังใจ ใหหลีกเลี่ยงการเคลื่อนยายผลิตภณัฑไปมาในระหวางเชื่อมตออะแดปเตอร AC

การทําความสะอาด: ขณะทําความสะอาดตัวกลอง ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แลวใชผาแหง
เน้ือนุมเช็ดเบาๆ หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเนื้อนุมชุบนํ้าสะอาดพอหมาดเช็ดผงทรายหรือ
คราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหกลองแหงสนิท

เลนสและกระจกเปนชิ้นสวนที่ชํารุดเสียหายไดงาย ควรใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองอยางแผวเบา 
เม่ือใชสเปรยทําความสะอาด ใหต้ังกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยนิ้วมือ
และคราบสกปรกอื่นๆ ออกจากเลนส ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ 
เช็ดทําความสะอาด

ดู “การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ” (0 241, 243) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ

อยาสัมผสักบัมานชัตเตอร: มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงายมาก อยาใชแรงกดมานชัตเตอร 
หรือกดดวยเครื่องมือทําความสะอาด หรือใชเครื่องเปาลมเปาดวยกําลังแรงไมวาในกรณีใดๆ การกระทําเหลาน้ี
อาจทําใหมานชัตเตอรเปนรอย ผิดรูปหรือฉีกขาดได
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การจดัเกบ็: เก็บกลองไวในท่ีแหงและมีอากาศถายเท เพือ่ปองกันการเกิดเชื้อรา ถาทานใชอะแดปเตอร AC อยู 
ใหถอดอะแดปเตอรเพื่อปองกันไฟลุกไหม ถาไมใชผลิตภัณฑเปนเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อปองกัน
สารเคมีร่ัวไหลและเก็บกลองไวในถุงพลาสติกท่ีมีสารดูดซับความชื้น อยางไรก็ตาม หามเก็บกระเปากลองไวใน
ถุงพลาสติกเน่ืองจากอาจทําใหวัสดุเสื่อมสภาพ โปรดทราบวาสารดูดความชืน้จะมีประสิทธิภาพในการดูดซับความชื้น
ลดลงเรื่อยๆ จึงควรเปลี่ยนทดแทนเปนระยะอยางสม่ําเสมอ

นํากลองออกจากที่เก็บอยางนอยเดือนละครั้ง เพื่อปองกันการเกิดเชื้อรา เปดการทํางานของกลองและลั่นชัตเตอร
สองสามครั้งกอนท่ีจะนํากลองไปเก็บอีกครั้ง

เก็บแบตเตอรี่ไวในท่ีแหงและเย็น ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่กอนนําแบตเตอรี่ไปเก็บอีกครั้ง

หมายเหตุเกี่ยวกบัหนาจอ: จอภาพสรางขึ้นโดยใชความแมนยําสูงมาก มีพิกเซลใชงานไดจริงไมตํ่ากวา 99.99% 
โดยจะมีสวนที่หายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดังน้ัน จอภาพเหลาน้ีจะมีเม็ดสีพิกเซลที่สวาง (สีขาว สีแดง 
สีนํ้าเงินหรือสีเขียว) หรือดับ (สีดํา) อยูเสมอ ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติใดๆ และไมสงผลตอภาพที่บันทึกดวยกลอง
เครื่องน้ี

อาจดูภาพบนจอภาพไดลําบากเมื่ออยูในสถานที่แสงสวางจา

อยาใชแรงกดจอภาพ เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกต ิสามารถใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรก
หรือฝุนละอองบนจอภาพออกได สามารถขจดัคราบสกปรกออกไดโดยการเช็ดเบาๆ ดวยผานุมหรือผาชามัวร 
หากจอภาพแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมทั้งระวังไมใหคริสตัลเหลวจากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง 
หรือเขานัยนตาและปาก

สีเหล่ือม: สีเหลื่อมคือลักษณะของสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการปฏิกิริยาของภาพที่มีตารางเสนซ้ํากัน เชน ลายคลื่น
บนเสื้อผาหรือบานหนาตางบนอาคาร กับเสนตารางเซ็นเซอรภาพของกลอง หากทานเห็นสีเหลื่อมในภาพ ใหลองเปลี่ยน
ระยะหางของวัตถุท่ีตองการถาย โดยซูมเขาและซูมออกหรือเปล่ียนมุมระหวางวัตถุท่ีตองการถายกับกลอง

การดูแลรกัษาแบตเตอรี่
หากใชงานแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง แบตเตอรี่อาจร่ัวหรือระเบดิได ปฏิบติัตามขอควรระวังตอไปนี้ในการใชงาน
แบตเตอรี่:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ท่ีผานการรับรองใหใชกับอุปกรณน้ี
• อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือความรอนสูง
• รักษาใหขัว้ตอแบตเตอรี่สะอาดอยูเสมอ
• ปดเครื่องกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเคร่ืองชารจเม่ือไมไดใชงานและปดฝาครอบขัว้ตอแบตเตอรี่ อุปกรณเหลาน้ีจะดึง
กําลังไฟปริมาณเล็กนอยแมเม่ือปดการทํางานอยู และอาจดึงไฟจากแบตเตอรี่ลงจนทําใหแบตเตอรี่ไมสามารถใชงาน
ไดอีกตอไป เม่ือไมใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน ใหใสแบตเตอรี่ลงในกลองและใชจนไฟหมดกอนนําออกและเก็บไวใน
สถานที่ท่ีมีอุณหภูมิโดยรอบที่ 15 °C ถึง 25 °C (หลีกเลี่ยงบริเวณที่รอนจัดหรือเย็นจัด) ทําขั้นตอนนี้ซ้ําอยางนอย
หน่ึงครั้งทุกๆ หกเดือน

• การเปดปดกลองซ้ําๆ เม่ือแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดจะทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่ส้ันลง แบตเตอรี่ท่ีไมมี
ประจุเหลืออยูตองนํามาชารจกอนใชงาน
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• อุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่อาจสูงขึ้นขณะใชงาน การพยายามชารจแบตเตอรี่ขณะท่ีอุณหภูมิภายในสูงจะทําให
ประสิทธภิาพของแบตเตอรี่ลดลง และอาจไมสามารถชารจแบตเตอรี่ไดหรือชารจไดเพียงบางสวน รอใหแบตเตอรี่
เย็นตัวลงกอนชารจ

• การชารจแบตเตอรี่ตอไปหลังจากชารจจนเต็มแลวอาจทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง
• เม่ือเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มลดลงอยางมากเมื่อใชงานท่ีอุณหภูมิหอง แสดงวาตองเปลี่ยน
แบตเตอรี่ โปรดซื้อแบตเตอรี่ EN-EL14a กอนใหม

• ชารจแบตเตอรี่กอนใชงาน เม่ือถายภาพในโอกาสสําคัญๆ ใหเตรียมแบตเตอรี่ EN-EL14a กอนสํารองใหพรอม
และชารจไฟไวใหเต็ม ขึน้อยูกับพื้นท่ีท่ีอาศัยอยู ทานอาจหาซื้อแบตเตอรี่กอนใหมไดยากในเวลาฉุกเฉิน โปรดทราบวา
ในวันท่ีอากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรี่มักจะลดลง ตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว
กอนถายภาพภายนอกในสภาพอากาศหนาวเย็น ใหเก็บแบตเตอรี่สํารองไวในท่ีอบอุนและสลับแทนกันเมื่อจําเปน 
ในทันทีท่ีไดรับความอุน แบตเตอรี่ท่ีเย็นอาจมีกําลังไฟกลับคืนมาบางสวน

• แบตเตอรี่ท่ีใชแลวยังเปนทรัพยากรที่มีคา โปรดนําไปรีไซเคิลตามวิธกีารที่สอดคลองกับกฎหมายภายในทองถิ่น



248 หมายเหตุทางเทคนิค

การต้ังคาที่ใชได
ตารางตอไปนี้แสดงการตั้งคาที่สามารถปรับไดในแตละโหมด

i, j P, S, A, M

k, l, p, m, 
n, o, r, s, 
t, u, v, w, 
x, y, z, 0

%, g, ', (, 
3, 1, 2, 3, 

)

คุณภาพของภาพ 2 z z z z

ขนาดภาพ 2 z z z z

ไวตบาลานซ 2 — z — —

ต้ังคา Picture Control 2 — z — —

ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ z z z z

พื้นท่ีสี z z z z

Active D-Lighting 2 — z — —

HDR (High Dynamic Range) 2 — z — —

ลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน z z z

z

(ไมสามารถใชได
ในโหมด %)

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง z z z

z

(ไมสามารถใชได
ในโหมด %)

ต้ังคาความไวแสง (ISO) 3 — z z

z

(ไมสามารถใชได
ในโหมด %)

โหมดลั่นชัตเตอร 2 z 4 z z 4 z 4

การถายภาพซอน 2 — z — —

การถายแบบเวนชวงเวลา z z z

z

(ไมสามารถใชได
ในโหมด ))

ต้ังคาภาพยนตร z z z z
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โหมดโฟกัส (ชองมองภาพ) z z z

z

(ไมสามารถใชได
ในโหมด %)

โหมดพื้นท่ี AF (ชองมองภาพ) z4 z z 4

z 4

(ไมสามารถใชได
ในโหมด % และ 

()

โหมดโฟกัส (ไลฟวิว/ภาพยนตร) z z z z

โหมดพื้นท่ี AF (ไลฟวิว/ภาพยนตร) — z z 4
z 4

(ไมสามารถใชได
ในโหมด ()

ปุมล็อค AE-L/AF-L — z z 4 z 4

โปรแกรมแบบยืดหยุน —

z

(ไมสามารถ
ใชไดใน
โหมด P)

— —

ระบบวัดแสง — z — —

ชดเชยแสง — z —
z 4

(ไมสามารถใชได
ในโหมด %)

การถายครอม — z — —

โหมดแฟลช

z 4

(ไมสามารถ
ใชไดใน
โหมด j)

z

z 4

(ไมสามารถใชได
ในโหมด l, m, 
r, t, u, v, x, 
y, z และ 0)

z 4

(ใชไดเฉพาะใน
โหมด g และ ')

ชดเชยแสงแฟลช — z — —

1 รีเซ็ตดวย รีเซ็ตเมนูถายภาพ (0 177)
2 รีเซ็ตโดยใชคาการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 72) การตั้งคาตางๆ สําหรับการถายภาพซอนจะไมไดรับผลกระทบ
3 การเลือกโหมด P, S, A หรือ M หลักจากเลือก อตัโนมัติ สําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > คาความไวแสง (ISO) 
จะรีเซ็ตคาความไวแสง (ISO) ไปเปนคาท่ีเลือกครั้งสุดทายในโหมด P, S, A และ M

4 รีเซ็ตเม่ือหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่การตั้งคาใหม

i, j P, S, A, M

k, l, p, m, 
n, o, r, s, 
t, u, v, w, 
x, y, z, 0

%, g, ', (, 
3, 1, 2, 3, 

)
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a1: เลือกส่ิงท่ีสําคัญเม่ือใช AF-C z z z z

a2: จํานวนจุดโฟกัส z z z z

a3: ไฟชวยหาออโตโฟกัสในตัวกลอง z z

z

(ไมสามารถใชได
ในโหมด l, m, 
r, t, u, v 

และ w)

z

(ไมสามารถใชได
ในโหมด % และ 

()

a4: เรนจไฟนเดอร z z z z

b1: ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง z z z z

c1: ล็อค AE เม่ือกดชัตเตอร z z z z

c2: ต้ังเวลาปดกลองอัตโนมัติ z z z z

c3: ต้ังเวลาถาย z z z z

c4: ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3) z z z z

d1: เสียงเตือน z z z z

d2: แสดงเสนตารางในชองมองภาพ z z z z

d3: การแสดงความไวแสง (ISO) z z z z

d4: การเรียงหมายเลขไฟล z z z z

d5: โหมดหนวงเวลาถาย z z z z

d6: พิมพวันท่ี z z z z

e1: การควบคุมแฟลชในตัวกลอง — z — —

e2: ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ — z — —

f1: กาํหนดปุม Fn z z z z

f2: กําหนดปุม AE-L/AF-L z z z z

f3: หมุนแปนแบบยอนกลับ z z z z

f4: ล็อคชัตเตอรเม่ือไมใสการด z z z z

f5: แสดงคากลับดาน z z z z

* รีเซ็ตเปน รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 183)

i, j P, S, A, M

k, l, p, m, 
n, o, r, s, 
t, u, v, w, 
x, y, z, 0

%, g, ', (, 
3, 1, 2, 3, 

)
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ปญหาและวิธีการแกไข
ถากลองไมทํางานตามที่ตองการ ใหตรวจสอบรายการปญหาทีพ่บบอยดังตอไปนี้กอนปรึกษารานคาหรือ
ตัวแทนบริการของ Nikon

แบตเตอรี่/การแสดงผล

การถายภาพ (ทุกโหมด)

กลองเปดอยูแตไมตอบสนองการทํางาน: รอใหบันทึกจนเสร็จส้ิน หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดกลอง หากปดกลอง
ไมได ใหถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสใหม หากใชอะแดปเตอร AC ใหถอดสายไฟออกแลวเสียบสายไฟเชื่อมตอกับ
อะแดปเตอร AC ใหม โปรดทราบวาแมขอมูลท่ีทําการบันทึกในขณะนั้นอาจสูญหาย แตขอมูลท่ีบันทึกไวแลวจะไมได
รับผลกระทบจากการถอดหรือหยุดการเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ

ชองมองภาพไมอยูในโฟกสั: ปรับโฟกัสชองมองภาพ (0 16) หากวิธน้ีีไมสามารถแกปญหาได ใหเลือกโฟกัสอัตโนมัติ
ทีละภาพ (AF-S; 0 51) ออโตโฟกัสจุดเดียว (c; 0 53) และจุดโฟกัสก่ึงกลาง จากนั้น เล็งวัตถุท่ีมีคอนทราสตสูง
ใหอยูในจุดโฟกัสก่ึงกลางแลวกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหน่ึงเพื่อโฟกัสภาพ เม่ือกลองปรับโฟกัสไดแลว ใหใชปุมปรับ
แกสายตาเพื่อทําใหวัตถุอยูในโฟกัสในชองมองภาพ ถาจําเปน สามารถปรับโฟกัสชองมองภาพไดอีกโดยใชเลนสปรับแก
สายตาซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 236)

หนาจอแสดงผลปดโดยไมรูตวั: เลือกการหนวงเวลาใหนานขึ้นในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาปดกลอง
อัตโนมัติ; 0 186)

จอแสดงขอมูลไมปรากฏขึ้นในจอแสดงผล: กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ถาการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ไมปรากฏขึ้นเม่ือยกน้ิวออกจากปุมกดชัตเตอร ใหตรวจดูวาไดเลือก เปด ไวสําหรับ เปดจอขอมูลการถายภาพ
อัตโนมัติ (0 199) และไดชารจแบตเตอรี่ไวแลว

ชองมองภาพไมตอบสนองและมืดลง: เวลาการตอบสนองและความสวางของหนาจอจะแตกตางกันตามอุณหภูมิ

กลองใชเวลานานในการเปดการทํางาน: ลบไฟลหรือโฟลเดอร
ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• การดหนวยความจําถูกล็อค เต็มหรือไมไดใสการด (0 12, 15)
• เลือก ล็อคชัตเตอร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 (ล็อคชัตเตอรเม่ือไมใสการด; 0 194) และยังไมไดใส
การดหนวยความจําลงในกลอง (0 12)

• แฟลชในตัวกลองกําลังชารจ (0 23)
• กลองไมไดโฟกัส (0 21)
• เลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง แตรูรับแสงไมล็อคท่ีคารูรับแสงสงูสุด (0 227)
• ใชเลนสชนิดไมมี CPU แตกลองไมอยูในโหมด M (0 228)
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ังในโหมดถายภาพตอเน่ือง กลองถายภาพเพียงภาพเดียว: หากเปดใชงานแฟลช
ในตัวเครื่องจะไมสามารถใชงานการถายภาพตอเน่ืองได (0 47, 62)
ภาพผลลัพธน้ันใหญกวาบริเวณท่ีแสดงในชองมองภาพ: กรอบแนวตั้งและแนวนอนของชองมองภาพนั้น
จะครอบคลุมพื้นท่ีของภาพประมาณ 95%
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ภาพไมอยูในโฟกัส:
• ไมไดใสเลนส AF-S AF-P หรือ AF-I: ใชเลนส AF-S AF-P หรือ AF-I หรือปรับโฟกัสดวยตนเอง
• กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติได ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส (0 52, 55, 57)
• กลองอยูในโหมดแมนวลโฟกัส: ปรับโฟกัสดวยตนเอง (0 57)
โฟกัสไมล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง: ใชปุม A (L) เพือ่ล็อคโฟกัสเม่ือเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัส 
หรือเม่ือถายภาพวัตถุท่ีตองการถายที่เคลื่อนไหวในโหมด AF-A (0 55)
ไมสามารถเลือกจุดโฟกสั:
• เลือก e (AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอตัโนมัติ; 0 53): เลือกโหมดพื้นที่ออโตโฟกัสโหมดอื่น
• กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหน่ึงเพื่อเริ่มต้ังเวลาสแตนดบาย (0 23)
ไมสามารถเลือกโหมดพื้นท่ีออโตโฟกัส: เลือกแมนนวลโฟกสั (0 51, 57)
ไฟชวยหาออโตโฟกสัไมติด:
• ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะไมทํางานถาเลือก AF-C สําหรับโหมดออโตโฟกัส (0 51) หรือเม่ือเลือกออโตโฟกัส
ตอเน่ืองเม่ือกลองอยูในโหมด AF-A เลือก AF-S ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะไมสามารถใชงานไดเชนกัน เม่ือเลือกติดตาม
ระยะโฟกัส 3 มิติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF หากเลือกออโตโฟกัสจุดเดียวหรือแบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส ใหเลือกจุดโฟกัส
ก่ึงกลาง (0 53, 55)

• กลองอยูในโหมดไลฟวิวหรือกําลังบนัทึกภาพยนตร
• เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a3 (ไฟชวยหาออโตโฟกสัในตัวกลอง, 0 185)
• ไฟชวยหาออโตโฟกัสไมสามารถใชในโหมดถายภาพบางโหมดได (0 248)
• ไฟชวยหาออโตโฟกัสปดทํางานโดยอัตโนมัติ หลอดไฟอาจรอนเม่ือใชงานอยางตอเน่ือง โปรดรอใหหลอดไฟเย็นลง
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดภาพได: เลือกคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW) (0 60)
กลองทํางานชาในการบันทึกภาพถาย:
• ไฟแสดงการเขาถึงอาจสวางขึ้นประมาณหนึ่งนาทีหลังจากถายภาพในโหมดถายภาพตอเน่ืองเสร็จส้ิน 
ท้ังน้ีขึน้อยูกับสภาวะการถายภาพและประสิทธภิาพของการดหนวยความจํา

• ปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดรับแสงนาน (0 179)
มีสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จดุพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน, ฝาหรือเสน) ปรากฏบนภาพ:
• เลือกคาความไวแสง (ISO) ท่ีตํ่ากวาหรือเปดใชการลดสัญญาณรบกวนที่ความไวแสง (ISO) สูง (0 180)
• ความไวชัตเตอรชากวา 1 วินาที: ใชการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดรับแสงนาน (0 179)
• ปด Active D-Lighting เพื่อลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวน (0 95)
กลองไมถายภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรบนรีโมตคอนโทรล:
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมตคอนโทรล (0 237)
• เลือกโหมดลั่นชัตเตอรดวยรีโมตคอนโทรล (0 70)
• แฟลชกําลังชารจ (0 23)
• เวลาที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 (ระยะเวลารอคําส่ังจากรีโมต (ML-L3), 0 187) หมดลง
• แสงสวางถูกรบกวนดวยรีโมตคอนโทรล ML-L3
เสียงบิ๊บไมดัง:
• เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน; 0 187)
• กลองอยูในโหมดลั่นชตัเตอรแบบเงียบ (0 48) หรือกําลังบนัทึกภาพยนตร (0 126)
• เลือก MF หรือ AF-C เปนโหมดโฟกัส หรือวัตถุเคลื่อนไหวเมื่อเลือก AF-A (0 51)
จุดดางปรากฏบนภาพถาย: ทําความสะอาดชิ้นเลนสขางหนาและขางหลัง ถาปญหายังคงมีอยู 
ใหทําความสะอาดเซนเซอรรับภาพ (0 241)
กลองไมพิมพวันท่ีลงในภาพ: เลือกคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW) (0 60, 190)
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การถายภาพ (P, S, A, M)

แสดงภาพ

ภาพยนตรท่ีบันทึกไมมีเสียง: เลือก ปดไมโครโฟน ไวสําหรับ ตั้งคาภาพยนตร > ไมโครโฟน (0 128)
มีการกะพริบถ่ีหรือเสนสัญญาณรบกวนในระหวางไลฟวิวหรือการบันทึกภาพยนตร: เลือกตัวเลือกสําหรับ 
ลดการกะพริบ ท่ีตรงกับความถี่ของไฟฟา AC ของทองถิ่น (0 200)
ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางรายการอาจจะไมสามารถใชไดในบางโหมด

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• ใสเลนสชนิดไมมี CPU: หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M (0 228)
• แปนหมุนเลือกโหมดถูกหมุนไปท่ี S หลังจากเลือกความไวชัตเตอรเปน “Bulb (การเปดชัตเตอรคาง)” หรือ “Time 

(เวลา)” ในโหมด M: เลือกความไวชัตเตอรใหม (0 85)
• ถาการถายครอมไวตบาลานซถูกปดใชงาน ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน และสวนแสดงผลจํานวนภาพที่สามารถ
บันทึกไดบนชองมองภาพจะกะพริบ หากมีพื้นท่ีในการดหนวยความจําไมเพียงพอตอการบันทึกภาพทั้งหมด
ในการถายครอม ใสการดหนวยความจําแผนใหม

ใชความไวชัตเตอรไดไมครบทุกคา:
• ใชแฟลชอยู (0 66)
• เม่ือเลือก เปด ไวสําหรับ ตั้งคาภาพยนตร > ปรับคาสําหรับภาพยนตรเอง ในเมนูถายภาพ 
ชวงความไวชัตเตอรท่ีใชงานไดจะแตกตางกันตามอัตราการบนัทึกภาพ (0 129)

ไมสามารถเลือกคารูรับแสงที่ตองการ: ชวงคารูรับแสงที่ใชไดอาจแตกตางกันไปตามเลนสท่ีใช
สีดูไมเปนธรรมชาติ:
• ปรับไวตบาลานซใหตรงกับแหลงกําเนิดแสง (0 101)
• ปรับการตั้งคา ตั้งคา Picture Control (0 111)
ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซได: วัตถุท่ีตองการถายสวางหรือมืดเกินไป (0 106)
ไมสามารถเลอืกภาพเปนแหลงตนทางตัง้คาไวตบาลานซได: ภาพดงักลาวไมไดถายดวยกลอง D5300 (0 107)
เอฟ็เฟกตของ Picture Control ของแตละภาพแตกตางกัน: มีการเลือก A (อัตโนมัติ) ไวสําหรับการปรับความคมชัด 
คอนทราสตหรือความอ่ิมตัวของสี เพื่อใหไดผลลัพธท่ีคงที่ในภาพชุดหนึ่ง ใหเลือกการตั้งคาแบบอื่น (0 113)
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบวัดแสงได: การล็อคคาวัดแสงอัตโนมัติยังทํางานอยู (0 91)
การชดเชยแสงไมสามารถใชงานได: เลือกโหมด P, S หรือ A (0 82, 92)
มีสัญญาณรบกวน (พ้ืนท่ีสีแดงและสิ่งแปลกปลอมอืน่ๆ) ปรากฏในการถายรูปแบบเปดรับแสงเปนเวลานาน: 
เปดการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดรับแสงนาน (0 179)

กลองไมเลนภาพ NEF (RAW): ภาพดังกลาวถายดวยคุณภาพระดับ NEF (RAW)+JPEG (0 60)
กลองไมเลนภาพบางภาพในระหวางการเลน: เลือก ท้ังหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ 
โปรดทราบวาระบบจะเลือก ปจจบัุน โดยอัตโนมัติหลังจากถายภาพ (0 175)
ทิศทางภาพใน “แนวตัง้” (ภาพถายบุคคล) แสดงในแนว “กวาง” (ภาพทิวทัศน):
• เลือก เปด สําหรับ หมุนแนวตั้ง (0 176)
• ภาพถูกถายขณะที่เลือก ปด ไวสําหรับ หมุนภาพอตัโนมัติ (0 202)
• กลองแสดงภาพในโหมดแสดงภาพทันทีท่ีถาย (0 176)
• กลองเงยขึ้นหรือกมลงขณะถายภาพ (0 202)
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ไมสามารถลบภาพ:
• ภาพไดรับการปองกัน: ยกเลิกการปองกัน (0 143)
• การดหนวยความจําถูกล็อค (0 12)
ไมสามารถรีทัชภาพได: กลองไมสามารถแกไขภาพดังกลาวเพิ่มเติมได (0 205)
เปล่ียนแปลงคําส่ังพิมพไมได:
• การดหนวยความจําเต็ม: ลบภาพ (0 15, 146)
• การดหนวยความจําถูกล็อค (0 12)
ไมสามารถเลือกภาพถายเพื่อพิมพได: ภาพอยูในรูปแบบ NEF (RAW) ใหสรางสําเนาภาพ JPEG โดยใช 
โปรเซสภาพ NEF (RAW) หรือโอนยายไปยังคอมพิวเตอรแลวพมิพโดยใชซอฟตแวรท่ีใหมาหรือ Capture NX 2 
(0 153, 213, 236)
ภาพไมแสดงบนทีวี:
• เลือกโหมดวิดีโอ (0 202) หรือความละเอียดของสัญญาณ (0 166) ท่ีถูกตอง
• เสียบสาย A/V (0 164) หรือ HDMI (0 165) ไมถูกตอง
กลองไมตอบสนองตอรีโมตคอนโทรลสําหรับโทรทัศน HDMI-CEC:
• เลือก เปด สําหรับ HDMI > การควบคุมอุปกรณ ในเมนูต้ังคา (0 166)
• ปรับการตั้งคา HDMI-CEC สําหรับโทรทัศนตามท่ีอธิบายในเอกสารประกอบที่ใหมากับอุปกรณ
ไมสามารถโอนถายภาพไปยังคอมพิวเตอรได: OS ไมสามารถใชไดกับกลองหรือซอฟตแวรการโอนถายภาพได 
ใชตัวอานการดเพื่อคัดลอกภาพถายไปยังคอมพิวเตอร (0 152)
ไมแสดงภาพถายใน Capture NX 2: อัปเดตใหเปนรุนลาสุด (0 236)
ตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX 2 ไมใหผลตามที่ตองการ: การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพเปลี่ยนตําแหนง
ฝุนละอองบนเซ็นเซอรภาพ ขอมูลอางอิงภาพลบฝุนท่ีบนัทึกไวกอนทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพไมสามารถใชไดกับภาพ
ท่ีถายหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลว ขอมูลอางอิงภาพลบฝุนท่ีบันทึกหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
แลวไมสามารถใชไดกับภาพที่ถายกอนทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ (0 199)
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ขอมูลบอกตําแหนง

Wi-Fi (เครือขายไรสาย)

เบ็ดเตล็ด

กลองไมสามารถรับสัญญาณดาวเทียมหรือรับไดชา: สภาพทางภูมิศาสตรทองถิ่นและอากาศอาจเปนอุปสรรค
หรือหนวงการรับขอมูลบอกตําแหนง สําหรับผลลัพธท่ีดีท่ีสุด เลือกตําแหนงท่ีมีทองฟาปลอดโปรง ชุดขอมูลบอก
ตําแหนงในตัวกลองบางครั้งอาจไดรับสัญญาณทันทีหลังจากที่ใสแบตเตอรี่แลว หรือเม่ือเปดใชงานฟงกชั่นขอมูล
บอกตําแหนงท่ีบันทึก หรือหลังจากไมไดใชงานมาเปนเวลานาน ปรับปรุงไฟล GPS สนับสนุน (0 80)

ขอมูลบอกตําแหนงไมไดบันทึกพรอมกับภาพถาย: ตรวจสอบความแรงของสัญญาณ (0 75) กลองจะบันทึก
ขอมูลบอกตําแหนงเฉพาะเมื่อสัญลักษณ # หรือ $ ปรากฏในจอขอมูลการถายภาพ ขอมูลจะไมถูกบันทึก
หากสัญลักษณกะพริบ

ขอมูลบอกตําแหนงไมถูกตอง: ความถูกตองของขอมูลบอกตําแหนงอาจแตกตางกันถึงหลายรอยเมตร 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับคุณภาพของสัญญาณและสภาพภูมิประเทศในทองถิ่น

ไมสามารถปรับปรุงไฟล GPS สนับสนุน:
• ยืนยันวาตั้งนาฬิกาของกลองแลว (0 201)
• ยืนยันวาใสการดหนวยความจําลงในกลองท่ีมีไฟล GPS สนับสนุน และไฟลอยูในโฟลเดอรท่ีถูกตอง (0 80)
• ไฟลอาจเสีย ดาวนโหลดไฟลอีกครั้ง

ไมสามารถเริ่มติดตามล็อกใหมได:
• ยืนยันวาตั้งนาฬิกาของกลองแลว (0 201)
• หากกลองบนัทึกการติดตามล็อกแลว ใหเลือก ขอมูลบอกตําแหนง > สรางล็อก > ส้ินสุด เพือ่ส้ินสุดล็อกปจจุบัน
กอนเริ่มล็อกใหม

• หากการดหนวยความจําถูกล็อค เต็ม หรือไมไดใส (0 12, 15) หรือถึงจํานวนไฟลสูงสุดของล็อกแลว  (36 ไฟลตอวัน 
โดยมีจํานวนสูงสุด 100 ไฟลตอหน่ึงการด) หากเกินจํานวนไฟลสูงสุด ใหฟอรแมตการดหนวยความจําปจจุบนั หรือ
ใสการดอื่น หรือลบไฟลท่ีไมตองการออก

สมารทดีไวซไมแสดง SSID ของกลอง (ช่ือเครือขาย):
• ยืนยันวาเลือก เปดใช สําหรับ Wi-Fi > การเช่ือมตอเครือขาย ในเมนูต้ังคากลอง (0 169)
• ลองปด Wi-Fi ของสมารทดีไวซแลวเปดอีกครั้ง

วันที่การบันทึกภาพไมถูกตอง: ต้ังนาฬิกาในกลอง (0 15, 201)

ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางตัวอาจไมสามารถใชงานไดในการตั้งคาบางรูปแบบหรือเม่ือไมได
ใสการดหนวยความจํา (0 12, 205, 248)
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ขอความผิดพลาด
เนือ้หาในสวนนีป้ระกอบดวยสัญลกัษณและขอความผิดพลาดตางๆ ที่ปรากฏในชองมองภาพและจอภาพ

A สัญลักษณคําเตือน
d ท่ีกะพริบบนหนาจอหรือ s ในชองมองภาพแสดงวาขอความผิดพลาดหรือขอความเตือนสามารถเปดไดบน
จอภาพโดยกดปุม W (Q)

สัญลักษณแสดง

การแกปญหา 0จอภาพ ชองมองภาพ

ล็อควงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนสใหอยูท่ีรูรับแสง
แคบสุด (คา f มากสุด)

B 
(กะพรบิ)

ปรบัวงแหวนปรบัรูรบัแสงของเลนสใหอยูที่รูรับแสงแคบสุด 
(คารูรับแสงสูงสุด) 227

ไมไดใสเลนส F/s 
(กะพรบิ)

• ประกอบเลนสที่ไมใช IX NIKKOR 226

• ถาใสเลนสชนดิไมมี CPU ใหเลือกโหมด M 87

กอนถายภาพ ใหหมนุวงแหวน
ปรับ ระยะซูมเพ่ือยืดเลนส
ออกมา

F
(กะพรบิ)

เลนสทีม่ปีุมยืน่หดกระบอกเลนสประกอบอยูกบักระบอกเลนสขณะหด
กลบั กดปุมยืน่หดกระบอกเลนสและหมนุวงแหวนปรบัระยะซมูเพือ่ยดื
เลนส

14

ไมสามารถลั่นชตัเตอรได 
โปรดชารจแบตเตอรี่กอน

d/s 
(กะพรบิ) ปดกลอง แลวชารจแบตเตอรีใ่หมหรอืเปล่ียนแบตเตอรี่ 2, 11

ไมสามารถใชแบตเตอรี่น้ีได 
เลือกแบตเตอรี่ท่ีกําหนดมา
สําหรับใชกับกลองนี้

d
(กะพรบิ) ใชแบตเตอรีท่ี่ Nikon รับรอง 236

เกิดขอผิดพลาดขณะเร่ิม
การทํางาน โปรดปดแลว
เปดกลองอีกคร้ัง

d/k 
(กะพรบิ)

ปดกลอง ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับเขาที ่จากนั้น
เปดกลองอีกครั้ง

2, 11

ระดับแบตเตอร่ีตํ่า 
ดําเนินการตางๆ ใหเรียบรอย 
แลวปดกลองทันที

— หยุดทําความสะอาด แลวปดกลอง ชารจแบตเตอรีใ่หมหรอื
เปลี่ยนแบตเตอรี่

244

ไมไดต้ังนาฬิกา — ตั้งนาฬิกาในกลอง 15, 201

ไมไดใสการด SD S/s 
(กะพรบิ) ปดกลองและตรวจสอบวาใสการดอยางถูกตอง 12

การดหนวยความจําถูกล็อค
อยู
เล่ือนตัวล็อคไปที่ตําแหนง 
“เขียน”

( 
(กะพรบิ)

การดหนวยความจําถูกล็อคไว (ปองกันการบันทึกขอมูลทับ) 
เลื่อนสวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับบนการดไปที่ตําแหนง “เขียน” 12

ไมสามารถใชการดน้ีได 
การดอาจไดรับความ
เสียหาย
โปรดใสการดใบอ่ืน

(/k 
(กะพรบิ)

• ใชการดที่ผานการรบัรอง 238
• ฟอรแมตการด ถาปญหายังคงมอียู แสดงวาการดชํารดุ 

ติดตอตัวแทนบรกิารของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง
196

• เกิดขอผิดพลาดเมื่อสรางโฟลเดอรใหม ลบไฟลหรือ
ใสการดหนวยความจําแผนใหม

12, 146

• ใสการดหนวยความจําแผนใหม 12
• การด Eye-Fi ยังคงปลอยสัญญาณไรสายหลังจากเลือก ไมใช 

สําหรบั สง Eye-Fi หากตองการยกเลิกการสงสัญญาณไรสาย 
ปดกลอง แลวถอดการดออก

204

ไมสามารถใชไดหากการด Eye-
Fi ถูกล็อคอยู

(/k 
(กะพรบิ)

การด Eye-Fi ถูกล็อคไว (ปองกันการบันทึกขอมูลทับ) 
เลื่อนสวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับบนการดไปที่ตําแหนง “เขียน” 12
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ยังไมไดฟอรแมตการดน้ี 
โปรดฟอรแมตการด

T 
(กะพรบิ) ฟอรแมตการดหรือปดกลองแลวใสการดหนวยความจําแผนใหม 12, 196

การดเต็ม j/A/s 
(กะพรบิ)

• ลดคุณภาพหรอืขนาดภาพ 59
• ลบภาพถาย 146
• ใสการดหนวยความจําแผนใหม 12

— ● 
(กะพรบิ)

กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมตัิได 
เปลี่ยนองคประกอบภาพหรือโฟกัสดวยตนเอง

21, 52, 
57

ตัวแบบสวางเกนิไป

s 
(กะพรบิ)

• ใชคาความไวแสง (ISO) ที่ต่ําลง 67
• ใชฟลเตอรลดแสง (ND) ที่จําหนายทั่วไป 236
• ในโหมด:

S เพิ่มความไวชัตเตอร 85
A เลือกรูรับแสงที่แคบลง (คารรูับแสงสูงข้ึน) 86

% เลือกโหมดถายภาพอื่น 3

ตัวแบบมืดเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ที่สูงข้ึน 67
• ใชแฟลช 62
• ในโหมด:

S ความไวชัตเตอรต่ําลง 85
A เลือกรูรับแสงที่กวางขึ้น (คารูรบัแสงต่ําลง) 86

ใช “Bulb” ในโหมด S ไมได A 
(กะพรบิ)

เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือเลือกโหมด M 85, 87
ใช “Time” ในโหมด S ไมได & 

(กะพรบิ)

ใช “Bulb” ในโหมด HDR ไมได A 
(กะพรบิ) • เปลี่ยนความไวชัตเตอร

• ปด HDR
87, 88

96
ใช “Time” ในโหมด HDR ไมได & 

(กะพรบิ)

การถายแบบเวนชวงเวลา — ไมสามารถเลนและใชเมนูไดในชวงเวลาที่กลองกําลัง
ดําเนินการ ปดการทํางานของกลอง 68

— N
(กะพรบิ)

กลองยิงแฟลชเต็มที่ ตรวจสอบภาพบนหนาจอ; ถาภาพมืด
เกินไป ใหปรับการตั้งคาแลวลองอีกครั้ง —

— N/s 
(กะพรบิ)

• ใชแฟลช 62
• เปลี่ยนระยะหางของวัตถุ, รูรับแสง, ระยะแฟลชหรือ

คาความไวแสง
66, 67, 

86
• ทางยาวโฟกัสนอยกวา 18 มม.: ใชทางยาวโฟกัสที่ยาวขึ้น —
• ประกอบชุดแฟลชเสรมิภายนอก SB-400 หรอื SB-300: 

แฟลชอยูในตําแหนงที่เปนมุมสะทอนหรอืชวงโฟกัสสั้นมาก 
ถายภาพตอไป หากจําเปน ใหเพิ่มระยะโฟกัสเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดเงาบนภาพ

—

สัญลักษณแสดง

การแกปญหา 0จอภาพ ชองมองภาพ
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แฟลชเกิดขอผิดพลาด s 
(กะพรบิ)

เกิดขอผิดพลาดขณะอัปเดตเฟรมแวรสําหรบัชุดแฟลชเสริม
ภายนอก ติดตอตัวแทนบรกิารของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง —

เกิดขอผิดพลาด 
โปรดกดปุมชัตเตอรอีกครั้ง

O 
(กะพรบิ)

ลั่นชัตเตอร ถาปญหายังคงมีอยูหรือเกิดข้ึนบอยครัง้ 
โปรดปรึกษาตัวแทนบรกิารของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง —

เกิดขอผิดพลาดขณะเปด
ทํางาน โปรดติดตอตัวแทน
บริการ Nikon ท่ีไดรับ
การแตงต้ัง ติดตอตัวแทนบรกิารของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง —

เกิดขอผิดพลาดในการวัด
แสง

ไมสามารถเปดไลฟวิวได 
โปรดรอใหกลองเย็นลงกอน — โปรดรอใหวงจรภายในเย็นลงกอนทีจ่ะบันทึกภาพยนตร

หรอืใชไลฟวิวตอ
124, 
127

ไมมีภาพในโฟลเดอร —

ไมมภีาพในโฟลเดอรทีเ่ลือกไวเพื่อแสดงภาพ (โปรดทราบวา
ขอความจะปรากฏขึ้น หากใสการดหนวยความจําหลังจาก
เลือก ปจจุบัน สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ ในเมนูแสดงภาพ
และเริ่มแสดงภาพกอนจะถายภาพ) ใสการดหนวยความจําอ่ืน 
หรอืเลือก ท้ังหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ

12, 175

ไมสามารถแสดงไฟลน้ี — ไมสามารถแสดงไฟลบนกลองได —

ไมสามารถเลือกไฟลน้ี — ภาพที่สรางขึ้นจากอุปกรณอ่ืนๆ จะไมสามารถรีทัชได 206

ไมมีภาพสําหรับรีทัช — การดหนวยความจําไมมีภาพ NEF (RAW) เพื่อใชใน โปรเซสภาพ 
NEF (RAW) 213

ไมสามารถเชื่อมตอ 
ตรวจพบอุปกรณหลายตัว 
โปรดลองใหมภายหลัง

— มีสมารทดีไวซหลายเครื่องพยายามเชื่อมตอกับกลองพรอมกัน 
รอสองสามนาทีกอนลองใหมอีกครัง้ 168

เกิดขอผิดพลาด — เลือก ไมใช สําหรับ Wi-Fi > การเชื่อมตอเครือขาย จากนัน้เลือก 
เปดใช อีกครัง้ 172

ไมสามารถเชื่อมตอเครือขายได
จนกวากลองจะเย็นลง — ปดกลองแลวลองใหมภายหลังโดยรอใหกลองเย็นลงกอน —

ตรวจสอบเคร่ืองพิมพ — ตรวจสอบเครือ่งพิมพ เมื่อตองการดําเนินการตอ เลือก พิมพตอ 
(ถาม)ี — *

ตรวจสอบกระดาษ — กระดาษที่ใชไมใชขนาดที่เลือกไว ใสกระดาษที่มีขนาด
ตรงตามทีเ่ลือกไว แลวเลือก พิมพตอ — *

กระดาษติดขัด — ดึงกระดาษที่ติดออก แลวเลือก พิมพตอ — *

กระดาษหมด — ใสกระดาษที่มขีนาดตามที่เลือกไว แลวเลือก พิมพตอ — *

ตรวจสอบปริมาณหมกึ — ตรวจสอบหมกึพิมพ เมือ่ตองการดําเนินการตอ เลือก พิมพตอ — *

หมกึหมด — เติมหมึก แลวเลือก พิมพตอ — *

* ดูขอมูลเพิ่มเตมิไดจากคูมอืของเครื่องพิมพ

สัญลักษณแสดง

การแกปญหา 0จอภาพ ชองมองภาพ
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ขอมูลจําเพาะ
❚❚ กลองดิจิตอล Nikon D5300
ประเภท

ประเภท กลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดียว

เมาทเลนส Nikon F เมาท (ที่มี AF contacts)

มุมมองภาพที่ใชได รูปแบบ Nikon DX; ทางยาวโฟกัสเทากับประมาณ 1.5 เทา ของเลนสที่มีมุมมองภาพในรูปแบบ FX

พิกเซลใชงานจริง

พิกเซลใชงานจริง 24.2 ลาน

เซ็นเซอรภาพ

เซ็นเซอรภาพ เซ็นเซอรแบบ CMOS ขนาด 23.5 × 15.6 มม.

พิกเซลรวม 24.78 ลาน

ระบบลบฝุน การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ, ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน (ตองใชซอฟตแวรเสริม Capture NX 2)

การเก็บรักษา

ขนาดภาพ (พิกเซล) • 6000 × 4000 (ใหญ) • 4496 × 3000 (กลาง)

• 2992 × 2000 (เล็ก)

รูปแบบไฟล • NEF (RAW): บีบอัด 12 หรือ 14 บิท
• JPEG: มาตรฐาน JPEG-Baseline ดวยการบีบอัดระดับ Fine (ประมาณ 1 : 4), 

Normal (ประมาณ 1 : 8) หรือ Basic (ประมาณ 1 : 16) บีบอัด
• NEF (RAW) + JPEG: ภาพถายเดี่ยวที่บันทึกไวทั้งในรูปแบบ NEF (RAW) และ JPEG

ระบบ Picture Control มาตรฐาน, สีธรรมชาติ, สีสด, โทนสีเดียว, ภาพบุคคล, ทิวทัศน; สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control 
ที่เลือกได; พื้นที่เก็บสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเอง

สื่อบันทึกขอมูล การดหนวยความจํา SD (Secure Digital), UHS-I compliant SDHC และ SDXC

ระบบไฟล DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), 
Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge

ชองมองภาพ

ชองมองภาพ ชองมองภาพแบบสะทอนเลนสเดียวที่ใชกระจกหาเหลี่ยมระดับสายตา

การครอบคลุม
การมองเห็นภาพ

ประมาณ 95% ในแนวนอนและ 95% ในแนวตั้ง

อัตราสวนขยายขนาด ประมาณ 0.82 เทา (เลนส 50 mm f/1.4 ที่ระยะอนันต, –1.0 เมตร–1)

ระยะหางระหวางสายตา
กับชองมองภาพ

18 มม. (–1.0 เมตร–1; จากบริเวณกลางของเลนสชองมองภาพ)

การปรับแกสายตา –1.7–+1.0 เมตร–1

โฟกัสซ่ิงสกรีน จอภาพ Type B BriteView Clear Matte Mark VII

กระจกสะทอนภาพ Quick return

รูรับแสงของเลนส Instant return, ควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
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เลนส

เลนสที่รองรับ โฟกัสอัตโนมัติสามารถใชไดกับเลนส AF-S AF-P และ AF-I โฟกัสอัตโนมัติจะใชไมไดกับเลนสชนิด G 
และ D แบบอ่ืนๆ, เลนส AF (ไมรองรับ IX NIKKOR และเลนสสําหรับ F3AF) และเลนส AI-P 
เลนสชนิดไมมี CPU สามารถใชไดในโหมด M แตระบบวัดแสงของกลองจะไมทํางาน

การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสสามารถใชกับเลนสที่มีคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือมากกวา

ชัตเตอร

ประเภท ชัตเตอรระนาบโฟกัสแบบเคลื่อนที่แนวตั้งที่ควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

ความเร็ว 1/4000 – 30 วนิาที ปรับข้ันละ 1/3 หรือ 1/2 EV, Bulb (การเปดชัตเตอรคาง), Time (เวลา)

ความเร็วสัมพันธกับ
แฟลช

X= 1/200 วนิาที; สัมพันธกับชัตเตอรที่ความเร็ว 1/200 วินาที หรือชากวา

ลั่นชัตเตอร

โหมดลั่นชัตเตอร 8 (ถายทีละภาพ), ! (ถายตอเนื่อง L), 9 (ถายตอเนื่อง H), J (การลั่นชัตเตอรแบบเงียบ), 
E (ตั้งเวลาถาย), " (รีโมตหนวงเวลา; ML-L3), # (รีโมตตอบสนองเร็ว; ML-L3); 
สนับสนุนการถายภาพตามรอบเวลา

ความเร็วในการ
ถายภาพ

• !: สูงสุด 3 ภาพตอวินาที
• 9: สูงสุด 5 ภาพตอวินาที (JPEG และ NEF/RAW 12 บิท) หรือ 4 ภาพตอวนิาที (NEF/RAW 14 

บิท)
หมายเหตุ: อัตราเฟรมจะใชในการถายภาพออโตโฟกัสตอเนื่อง ปรับเอง หรืออัตโนมัติปรับ
ชัตเตอรเอง ความไวชัตเตอร 1/250 วนิาที หรือ เร็วกวา ใหเลือก การถาย สําหรับการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง a1 (เลือกสิ่งที่สําคัญเม่ือใช AF-C),และการตั้งคาอ่ืนที่ที่เปนคาตั้งจากโรงงาน

ตั้งเวลาถาย 2 วนิาที, 5 วินาที, 10 วินาที, 20 วินาที; 1–9 ภาพ

คาแสง

โหมดวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB แบบ 2016 พิกเซล

วิธีวัดแสง • วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ: ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบสี 3 มิติ II (เลนสชนิด G, E และ D); 
ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี II (เลนส CPU ชนิดอ่ืนๆ)

• วัดแสงเนนกลางภาพ: ใหน้ําหนัก 75% ตอวงกลม 8 มม. ที่กลางกรอบภาพ
• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: วัดแสงเปนวงกลม 3.5 มม. (ประมาณ 2.5% ของกรอบภาพ) 

โดยมีศูนยกลางจากพื้นที่โฟกัสท่ีเลือกไว

ระยะ (ISO 100, เลนส 
f/1.4, 20 °C)

• ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพหรือเนนกลางภาพ: 0–20 EV
• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: 2–20 EV

การเชือ่มตอระบบวดัแสง CPU

โหมด โหมดอัตโนมัติ (i อตัโนมตั;ิ j อตัโนมตั,ิ ปดแฟลช); โปรแกรมอัตโนมัติพรอมโปรแกรม
แบบยืดหยุน (P); อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (S); อัตโนมัติปรับรูรับแสง (A); ปรับเอง (M); 
โหมดสําเร็จรูป (k ภาพบคุคล; l ทวิทศัน; p เดก็; m กฬีา; n ถายระยะใกล; o ภาพบคุคล
ตอนกลางคนื; r ทวิทศันตอนกลางคนื; s ปารตี/้ในหอง; t ชายหาด/หมิะ; u อาทติยตก; 
v ย่าํค่าํ/รุงเชา; w สตัวเลีย้ง; x ภาพถายใตแสงเทยีน; y ดอกไมบาน; z สสีนัฤดใูบไมรวง; 
0 ภาพอาหาร); โหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ (% ไนทวชินั; g ภาพรางส;ี ' เอฟ็เฟกตกลองของเลน; 
( เอฟ็เฟกตภาพวตัถจุิว๋; 3 เลอืกสเีดน; 1 ภาพเงา; 2 ไฮคยี; 3 โลวคยี; ) ภาพวาด HDR)

ชดเชยแสง สามารถปรับไดระหวาง –5 – +5 EV โดยเพิ่มข้ันละ 1/3 หรือ 1/2 EV ในโหมด P, S, A และ M

การถายครอม • การถายครอมคาแสง: 3 ภาพ โดยครอมข้ันละ 1/3 หรือ 1/2 EV
• การถายครอมไวตบาลานซ: 3 ภาพ โดยครอมข้ันละ 1
• การถายครอม Active D-Lighting: 2 ภาพ

การล็อคคาแสง ล็อคคาแสงเปนคาที่วดัไดโดยใชปุม A (L)
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คาความไวแสง (ISO) 
(ดัชนีคาแสงที่แนะนํา
ใหใช)

ISO 100 – 12800 ปรับไดครั้งละ 1/3 EV และสามารถตั้งคาสูงกวา ISO 12800 ไดประมาณ 0.3, 0.7 
หรือ 1 EV (เทียบเทา ISO 25600); มีระบบการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

Active D-Lighting Y อัตโนมัติ, Z สูงมาก, P สูง, Q ปกติ, R ต่ํา, ! ปด

โฟกัส

โฟกัสอัตโนมัติ โมดูลเซ็นเซอรออโตโฟกัส Nikon Multi-CAM 4800DX พรอมการตรวจวดัระยะหาง TTL, จุดโฟกัส 39 
จุด (รวมถึงเซ็นเซอรชนิด Cross-type 9 ตัว) และไฟชวยหาออโตโฟกสั (ระยะโดยประมาณ 0.5–3 เมตร)

ชวงการตรวจหา –1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)

เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัติ (AF): ออโตโฟกัสทีละภาพ (AF-S); ออโตโฟกัสตอเนื่อง (AF-C); การเลือก AF-S/
AF-C อัตโนมัติ (AF-A); โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนาทํางานอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวของวตัถุ

• แมนวลโฟกัส (MF): สามารถใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

จดุโฟกัส เลือกจุดโฟกัสได 39 จุด หรือ 11 จุด

โหมดพื้นที่ AF ออโตโฟกัสจุดเดียว, ออโตโฟกัสแบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส 9, 21 หรือ 39 จุด, การติดตามระยะ
โฟกัส 3 มิติ, ออโตโฟกัสแบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

การล็อคโฟกัส สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง (ออโตโฟกัสทีละภาพ) หรือโดยกดปุม A (L)

แฟลช

แฟลชในตัวกลอง i, k, p, n, o, s, w, g, ': แฟลชอัตโนมัติโดยแฟลชยกขึ้นเอง
P, S, A, M, 0: ยกแฟลชขึ้นโดยใชปุมปลดล็อค

ไกดนัมเบอร ประมาณ 12, 13 เมื่อใชแฟลชแบบปรับเอง (เมตร, ISO 100, 20 °C)

การควบคุมแฟลช TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB แบบ 2016 พิกเซล ที่ใชไดกับแฟลช
ในตัวกลองและ SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 หรือ SB-300; สามารถใช
แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR ไดดวยระบบวดัแสงเฉลี่ย
ทั้งภาพและเนนกลางภาพ, ใชแฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR ดวยระบบวดัแสง
เฉพาะจุด

โหมดแฟลช อัตโนมัติ, อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติ, 
แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชลบเงา, การลดตาแดง, 
แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ําพรอมระบบลดตาแดง, 
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สองพรอมความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง, 
ปด

ชดเชยแสงแฟลช -3 – +1 EV โดยเพิ่มข้ันละ 1/3 หรือ 1/2 EV

สัญลักษณแสดงแฟลชพ
รอมทํางาน

จะสวางขึ้นเมื่อแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชเสริมภายนอกชารจเต็มแลว; กะพริบหลังจาก
ยิงแฟลชเต็มกําลัง

ชองเสียบแฟลชนอก ชองเสียบแฟลช ISO 518 พรอมข้ัวตอซิงคแฟลชและขอมูลและกานล็อค

Nikon Creative Lighting 
System (CLS)

การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสายรองรับ SB-910, SB-900, SB-800 หรือ SB-700 
เปนแฟลชหลักหรือ SU-800 เปนตัวควบคุม; การสงสัญญาณขอมูลสีไปยังแฟลชรองรับชุดแฟลช
ที่ใชกับระบบ CLS ไดทุกชนิด

ขั้วตอซิงค อะแดปเตอรข้ัวตอซิงค AS-15 (มีแยกจําหนายตางหาก)

ไวตบาลานซ

ไวตบาลานซ อัตโนมัติ, หลอดไส, ฟลูออเรสเซนต (7 แบบ), แสงอาทิตย, แฟลช, เมฆมาก, ในรม, ตั้งคาเอง, 
คาทั้งหมดยกเวนการตั้งคาเองที่สามารถใชการปรับละเอียดได

คาแสง
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ไลฟวิว

เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัติ (AF): ออโตโฟกัสทีละภาพ (AF-S); ออโตโฟกัสตลอดเวลา (AF-F)
• แมนวลโฟกัส (MF)

โหมดพื้นที่ AF AF ใบหนา, AF พื้นที่กวาง, AF พื้นที่ปกติ, AF ติดตามวัตถุ

โฟกัสอัตโนมัติ ออโตโฟกัสแบบตรวจวัดคอนทราสตตําแหนงใดๆ ในกรอบภาพ (กลองเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติ
เมื่อเลือก AF ใบหนา หรือ AF ติดตามวัตถุ)

การเลือกฉากอัตโนมัติ สามารถใชไดในโหมด i และ j

ภาพยนตร

ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอรภาพหลัก

วิธีวัดแสง เฉล่ียทั้งภาพ

ขนาดเฟรม (พิกเซล) 
และอัตราการบันทึก
ภาพ

• 1920 × 1080, 60p (โปรเกรสซีฟ)/50p/30p/25p/24p, ★ สูง/ปกติ
• 1280 × 720, 60p/50p, ★ สูง/ปกติ
• 640 × 424, 30p/25p, ★ สูง/ปกติ
สามารถเลือกใชอัตราการบันทึกภาพ 30p (อัตราการบันทึกภาพตามจริง 29.97 เฟรมตอวินาที) และ 
60p (อัตราการบันทึกภาพตามจริง 59.94 เฟรมตอวินาที) ไดหากเลือก NTSC สําหรับโหมด
วิดีโอ 25p และ 50p สามารถเลือกใชไดหากเลือก PAL สําหรับโหมดวดิีโอ อัตราการบันทึกภาพ
ตามจริงเมื่อเลือก 24p คือ 23.976 เฟรมตอวินาที

รูปแบบไฟล MOV

การบีบอัดวิดีโอ การเขารหัสวิดีโอข้ันสูง H.264/MPEG-4

รูปแบบการบันทึกเสียง Linear PCM

อุปกรณการบันทึกเสียง ไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอกระบบสเตอริโอ; ปรับความไวได

คาความไวแสง (ISO) ISO 100-12800; และสามารถตั้งคาสูงกวา ISO 12800 ไดประมาณ 0.3, 0.7 หรือ 1 EV (เทียบเทา 
ISO 25600)

จอภาพ

จอภาพ 8.1 ซม./3.2 นิ้ว (3 : 2) ประมาณ 1037k จุด (720 × 480 × 3 = 1,036,800 จุด), จอ TFT ที่มีมุม
การดูภาพ 170° , ครอบคลุมการมองเห็นภาพประมาณ 100% และมีการปรับความสวาง

แสดงภาพ

แสดงภาพ แสดงภาพเต็มจอและภาพขนาดยอ (4, 12 หรือ 80 ภาพหรือแบบปฏิทิน) พรอมซูมแสดงภาพ, 
เลนภาพยนตร, ฉายสไลดภาพนิ่งและ/หรือภาพยนตร, แสดงกราฟฮิสโตแกรม, ไฮไลท, 
หมุนภาพอัตโนมัติ ใหคะแนนภาพ และคําอธิบายภาพ (สูงสุด 36 ตัวอักษร)

อินเทอรเฟส

USB Hi-Speed USB

การสงขอมูลวิดีโอ NTSC, PAL

สัญญาณออก HDMI ชองตอ HDMI ขนาดเล็กประเภท C

ขั้วตออุปกรณเสริม รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย: WR-1, WR-R10 (มีแยกจําหนายตางหาก)
สายลั่นชัตเตอร: MC-DC2 (มีแยกจําหนายตางหาก)
ชุด GPS: GP-1/GP-1A (มีแยกจําหนายตางหาก)

สัญญาณเสียงเขา ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.); รองรับไมโครโฟนสเตอริโอ 
ME-1 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม
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• เวนแตจะระบไุวเปนอยางอื่น การวัดท้ังหมดจะดําเนินการตามคูมือหรือมาตรฐาน CIPA (Camera and Imaging Products Association)
• ตัวเลขทั้งหมดเปนคาสําหรับกลองท่ีชารจแบตเตอรี่จนเต็ม
• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีไดกลาวไวในคูมือน้ี
ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผดิชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ 
ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

ไรสาย

มาตรฐาน IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

รูปแบบการสื่อสาร • IEEE 802.11b: DSSS/CCK
• IEEE 802.11g: OFDM

ความถี่ที่ใชงาน 2412–2462 MHz (ชองสัญญาณ 1–11)

ชวง (ระยะทาง
ตามแนวสายตา)

ประมาณ 30 ม. (โดยตั้งสมมติฐานวาไมมีคล่ืนสัญญาณรบกวน ชวงอาจแตกตางกันไปข้ึนอยูกับ
ความแรงของสัญญาณและสิ่งกีดขวาง)

อัตราขอมูล 54 เมกาบิทตอวนิาที
อัตราขอมูลเชิงตรรกะสูงสุดตามมาตรฐาน IEEE อาจแตกตางจากอัตราที่แทจริง

การรักษา
ความปลอดภยั

• ระบบความปลอดภัย: ระบบเปด, WPA2-PSK
• การเขารหัส: AES

การตั้งคาไรสาย รองรับ WPS

รูปแบบเขาใชงาน โครงสรางพื้นฐาน

ขอมูลบอกตําแหนง

คลื่นความถี่ที่ไดรับ 1575.42 MHz (รหัส C/A)

พ้ืนผิวโคง WGS84

ภาษาที่รองรับ

ภาษาที่รองรับ อาหรับ, เบงกาลี, จีน (ตัวยอและดั้งเดิม), เช็ก, เดนมารก, ดัตช, อังกฤษ, ฟนแลนด, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, 
กรีก, ฮินดู, ฮังการี, อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุน, เกาหลี, นอรเวย, เปอรเซีย, โปแลนด, โปรตุเกส 
(โปรตุเกสและบราซิล), โรมาเนีย, รัสเซีย, สเปน, สวีเดน, ทมิฬ, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, เวียดนาม

แหลงพลังงาน

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL14a หนึ่งกอน

อะแดปเตอร AC อะแดปเตอร AC รุน EH-5b; ตองใชปล๊ักตออะแดปเตอร AC รุน EP-5A (มีแยกจําหนายตางหาก)

ชองตอขาตั้งกลอง

ชองตอขาต้ังกลอง 1/4 นิ้ว (ISO 1222)

ขนาด/น้ําหนัก

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 125 × 98 × 76 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 530 กรัม พรอมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา แตไมรวมฝาปดตัวกลอง; 
ประมาณ 480 กรัม (เฉพาะตัวกลองเทานั้น)

สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการใชงาน

อุณหภูมิ 0 °C–40 °C

ความชื้น ไมเกิน 85% (ไมมีการควบแนนของไอน้ํา)
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❚❚ เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ MH-24

❚❚ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL14a

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีไดกลาวไวในคูมือน้ี
ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผดิชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ 
ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

กระแสไฟฟาขาเขา AC 100–240 V, 50/60 Hz, สูงสุด 0.2 A

กระแสไฟฟาขาออก DC 8.4 V/0.9 A

แบตเตอรี่ที่รองรับ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL14a ของ Nikon

ระยะเวลาชารจ ประมาณ 1 ช่ัวโมง 50 นาที ที่อุณหภูมิโดยรอบที่ 25 °C เมื่อไมมีกําลังไฟเหลืออยู

อุณหภูมิที่เหมาะกับการ
ใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 70 × 26 × 97 มม. ไมรวมอะแดปเตอรปล๊ัก

น้ําหนัก ประมาณ 96 กรัม ไมรวมอะแดปเตอรปล๊ัก

ประเภท แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ

ความจุกําลงัไฟ 7.2 V/1230 mAh

อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 38 × 53 × 14 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 49 กรัม ไมรวมฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่
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❚❚ มาตรฐานที่รองรับ
• DCF รุน 2.0: Design Rule for Camera File System (ขอกําหนดในการออกแบบระบบไฟลของกลองหรือ 

DCF) คือมาตรฐานที่ใชกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมกลองดิจิตอลเพื่อใหกลองแตละยี่หอสามารถ
ใชไฟลรวมกันได

• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) คือมาตรฐานที่ใชกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมทีท่ําให
สามารถพมิพภาพจากคําสั่งพิมพที่เก็บอยูในการดหนวยความจําได

• Exif รุน 2.3: กลอง D5300 รองรับ Exif (Exchangeable Image File Format สําหรับกลองภาพนิ่งดิจิตอล) 
รุน 2.3, มาตรฐานซึ่งใชขอมูลที่เก็บไวกับภาพถายไปใชสําหรับปรับปรุงคุณภาพสีใหดีที่สุด เมื่อพมิพภาพ
ออกมาดวยเครื่องพมิพที่รองรับ Exif

• PictBridge: มาตรฐานทีพ่ัฒนารวมกันระหวางอตุสาหกรรมเครื่องพิมพและกลองดิจิตอล เพือ่ใหสามารถ
พิมพภาพผานเครื่องพิมพไดโดยตรงโดยไมตองโอนยายไปยังคอมพวิเตอรกอน

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface คือมาตรฐานสําหรับการเช่ือมตอมลัติมีเดียที่ใชในอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภคและอุปกรณ AV ทีส่ามารถสงผานขอมลูภาพและเสียงรวมทั้งสัญญาณ
ควบคุมไปยังอุปกรณที่รองรับ HDMI โดยผานสายสัญญาณทีเ่ช่ือมตออยูเพยีงเสนเดียว

A ขอมูลเคร่ืองหมายการคา
IOS เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Cisco Systems, Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ ท่ีใชภายใตการอนุญาตใหใชสิทธิ์ Mac OS และ OS X เปนเครื่องหมายการคา
จดทะเบยีนของ Apple Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือในประเทศอื่นๆ Microsoft, Windows และ Windows 
Vista เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft Corporation ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ/หรือในประเทศอื่นๆ โลโก PictBridge เปนเครื่องหมายการคา โลโก SD, SDHC และ SDXC 
เปนเครื่องหมายการคาของ SD-3C, LLC. HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition Multimedia Interface 
เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบยีนของ HDMI Licensing LLC.

Wi-Fi และโลโก Wi-Fi เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Wi-Fi Alliance 
ชื่อทางการคาอื่นๆ ท้ังหมดที่กลาวถึงในคูมือฉบบัน้ีหรือในเอกสารประกอบอื่นๆ ท่ีใหมาพรอมกับผลิตภณัฑ Nikon 
เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบยีนของเจาของแตละราย

A สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
สามารถดูมาตรฐานที่สอดคลองกับกลองไดโดยใชตัวเลือก สัญลักษณแสดงความสอดคลอง ในเมนูต้ังคา 
(0 204)

A FreeType License (FreeType2)
เน้ือหาสวนนี้ของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิข์อง © 2013 The FreeType Project (http://www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์

A MIT License (HarfBuzz)
เน้ือหาสวนนี้ของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิข์อง © 2013 The HarfBuzz Project 
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์
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ชุดเลนส
สามารถซื้อกลองแบบเปนชุดพรอมเลนสตามรายการดานลาง

AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR และ AF-P DX NIKKOR 
18-55mm f/3.5-5.6G
เลนสที่สามารถหดกลับไดเหลานีม้ีไวเพือ่ใชกับกลองดิจิตอล SLR รูปแบบ DX ของ Nikon โดยเฉพาะและจะไม
รับรองกลองฟลม SLR และกลองดิจิตอล SLR D4-series, D3-series, D2-series, D1-series, D800-series, 
D700, D610, D600, D300-series, D200, D100, D90, D80, D70-series, D60, D50, D40-series, D7000, 
D5100, D5000, D3200, D3100, D3000 สวนประกอบของเลนสจะแสดงอยูดานลาง

สเกลทางยาวโฟกัส

เครื่องหมายบอกทางยาวโฟกัส
เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาทเลนส 
(0 13)

ฝาปดเลนสดานหลัง

ฝาปดหนาเลนส
วงแหวนปรับโฟกัส (0 57, 125)

ขั้ว CPU (0 227)

วงแหวนปรับระยะซูม (0 20)

ปุมย่ืนหดกระบอกเลนส (0 14)
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❚❚ โฟกัส
สามารถเลือกโหมดโฟกัสโดยใชปุมควบคุมที่ตัวกลอง (0 51)

โฟกัสอัตโนมัติ
จะปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติเมื่อกลองอยูในโหมดโฟกัสอัตโนมติั (0 51) สามารถใชวงแหวนปรับโฟกัสเพื่อ
โฟกัสกลองไดถากดคางปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (หรือกดคางปุม AF-ON) ซ่ึงรูจักกันในอกีช่ือหนึ่งวา
โฟกัสอัตโนมัติพรอมปรับโฟกัสแมนนวล โฟกัสอัตโนมัติจะทํางานอีกครั้งเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่ 
(หรือเมื่อกดปุม AF-ON) เปนครั้งที่สอง แจงใหทราบวาการแตะวงแหวนปรับโฟกัสขณะทีโ่ฟกัสอตัโนมัติยัง
ทํางานอยูจะเปลี่ยนตําแหนงโฟกัส

แมนวลโฟกัส
เมื่อกลองอยูในโหมดแมนวลโฟกัส สามารถปรับโฟกัสโดยการหมนุวงแหวนปรับโฟกัสของเลนส (0 57) เมื่อ 
ปด กลองหรือ ต้ังเวลาสแตนดบาย หมดลง จะไมสามารถใชวงแหวนปรับโฟกัสเพื่อโฟกัสและการหมนุวง
แหวนปรับระยะซูมจะเปลี่ยนตําแหนงโฟกัส กอนการโฟกัส ใหเปดกลองหรือกดปุมกดชัตเตอรเพื่อเร่ิม 
ต้ังเวลาสแตนดบาย อีกครั้ง

ผูใชกลอง  D810-series, Df, D750, D7200, D7100, และ D5200 ควรทราบวาถาปลอยใหเวลาสแตนด
บายหมดลง ตําแหนงโฟกัสจะเปลี่ยนไปเมือ่เร่ิมตัวต้ังเวลาใหม ควรปรับโฟกัสภาพใหมกอนการถายภาพ 
แนะนําการตั้งเวลาสแตนดบายที่นานขึ้นสําหรับแมนวลโฟกัสและในสถาณการณที่คุณอาจไมสามารถลั่นชัต
เตอรไดโดยทันทีหลังจากการปรับโฟกัสภาพใหม

❚❚ การใชแฟลชในตัวกลอง
เมือ่ใชแฟลชในตวักลองควรใหวตัถอุยูหางกลองเปนระยะอยางนอย 0.6 เมตร และถอดเลนสฮดูออกเพือ่ปองกนั
ขอบมดื (เงาทีเ่กดิจากสวนปลายของเลนสบดบังแสงแฟลชในตวักลอง)

เงามืด ขอบมืด

กลอง ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลท่ีสุด
ท่ีไมเกิดขอบมืด

D5500/D5300/D5200/D3300
18 มม. 1.0 เมตร

24, 35, 45, และ 55 มม. ไมมีขอบมืด
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❚❚  ระบบลดภาพสั่นไหว (ของเลนส AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR 
เทาน้ัน)

เม่ือติดต้ังเลนส AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR บนกลอง สามารถใชงานหรือไมใชงานระบบ
ลดภาพสัน่ไหวโดยการใชตัวเลือก VR แบบออพตคิอล ในเมนกูารถายภาพ (0 181) เม่ือเลือก เปด ระบบ
ลดภาพสัน่ไหวจะทาํงานทกุคร้ังท่ีทานกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่ ระบบลดภาพสัน่ไหวจะลดการพรามัวทีเ่กิด
จากอาการสัน่ของกลอง ชวยใหความไวชัตเตอรถึง 4.0 สต็อปตํ่ากวาทีเ่คยม ีและเพิม่ระยะความไวชัตเตอรท่ี
สามารถใชงานได จะวัดผลการทาํงานของระบบลดภาพสัน่ไหวตอความไวชัตเตอรดวยมาตรฐาน CIPA 
(Camera and Imaging Products Association; สมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑเก่ียวกบัการถายภาพ) 
จะวัดเลนสรูปแบบ FX ดวยกลองดิจิตอลรูปแบบ FX  และเลนสรูปแบบ DX ดวยกลองรูปแบบ DX จะวัดเลนส
ซูมท่ีการซูมสูงสุด

D ระบบลดภาพสั่นไหว
• เม่ือใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่งและรอใหภาพในชองมองภาพนิ่งกอนท่ีจะกดปุมกดชัต
เตอรสวนที่เหลือลงจนสุด

• ขณะท่ีระบบลดภาพสั่นไหวทํางาน ภาพในชองมองภาพอาจกระตุกหลังจากลั่นชัตเตอร ซึ่งไมใชความผิดปกติแต
อยางใด

• เม่ือแพนกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการเคลื่อนไหวที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของการแพน 
(ตัวอยางเชน ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการสั่นไหวในแนวตั้งเทาน้ัน) 
จึงทําใหการแพนกลองในแนวโคงกวางอยางราบรื่นเปนไปอยางงายดายยิ่งขึ้น

• ถากลองมีแฟลชในตัวกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะไมทํางานหากกําลังชารจแฟลชอยู
• โดยทั่วไปแนะนําใหใชระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อติดตั้งกลองบนขาตั้งกลอง แตทานอาจปดระบบลดภาพสั่นไหวลงได 
ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพและประเภทของขาตั้งกลอง
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❚❚ อุปกรณเสริมท่ีใหมา
• ฝาปดแบบหนีบหนาเลนส LC-55A ขนาด 55 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง

❚❚ อุปกรณเสริมท่ีรองรับ
• ฟลเตอรแบบเกลียว 55 มม.
• ฝาปดหลังเลนส LF-4
• กระเปาบรรจุเลนส CL-0815
• ฮูดแบบมีเขี้ยว HB-N106
จัดใหเครือ่งหมายแสดงตําแหนงตดิตัง้เมาท (●) ตรงกบัเครือ่งหมายจัดแนวเลนสฮูด ( ) ตามทีแ่สดงในภาพ
q จากนั้นหมนุฮดู (w) จนกระทัง่เครือ่งหมาย ● ตรงกบัเครือ่งหมายลอ็คเลนสฮูด (— )

เมื่อติดหรือถอดฮูด ถือใหใกลกับสัญลักษณบนฐาน และหลีกเลี่ยงการยึดที่แนนเกินไป อาจเกิดขอบมืดขึ้น 
ถาติดฮูดไมถูกตอง สามารถถอดและยึดบนเลนสเมื่อไมใชงาน
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❚❚ ขอมูลจําเพาะ
ประเภท เลนส AF-P DX ชนิด G พรอม CPU ในตัวและ F เมาท
ทางยาวโฟกัส 18-55 มม.
คารูรับแสงสูงสุด f/3.5–5.6
โครงสรางเลนส เลนส 12 ชิ้น แบงเปน 9 กลุม (เลนสแอสเฟอริคัล 2 ชิ้น)
มุมมองภาพ 76° – 28° 50´
สเกลทางยาวโฟกสั ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (18, 24, 35, 45, 55)
ขอมูลระยะหาง สงไปท่ีกลอง
ซูม การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอิสระ
การโฟกัส โฟกัสอัตโนมัติควบคุมดวยสเต็ปมอเตอร 

และวงแหวนปรับโฟกัสแยกตางหากสําหรับแมนวลโฟกัส
ระบบลดภาพส่ันไหว 
(ของเลนส AF-P DX 
NIKKOR 18-55mm 
f/3.5-5.6G VR เทาน้ัน)

ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)

ระยะโฟกสัใกลสุด 0.25 เมตร จากระนาบโฟกัส (0 58) ท่ีทุกตําแหนงซูม
จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)
ไดอะแฟรม อัตโนมัติสมบูรณแบบ
ชวงความกวางรูรับแสง • ทางยาวโฟกัส 18 มม.: f/3.5–22

• ทางยาวโฟกัส 55 มม.: f/5.6–38
คารูรับแสงแคบสดุท่ีแสดงอาจแตกตางกันไปตามขนาดของการปรบัเพิม่คาแสงท่ีกลองเลือก

ระบบวัดแสง รูรับแสงกวางสุด
ขนาดฟลเตอรสําหรับ
ติดตั้ง

55 มม. (P = 0.75 มม.)

ขนาด เสนผานศูนยกลางประมาณ 64.5 มม. ×  62.5 มม. 
(ระยะหางจากหนาแปลนเมาทเลนสกลองเม่ือยืดเลนสออก)

นํ้าหนัก • AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR: ประมาณ 205 กรัม 
• AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G: ประมาณ 195 กรัม
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AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II  เปนเลนสแบบหดกลบัไดสําหรบัใชกบักลองดิจติอล SLR Nikon 
รปูแบบ DX โดยเฉพาะ สวนประกอบของเลนสจะแสดงอยูดานลาง

❚❚  โฟกัส
โหมดโฟกัสจะถูกกําหนดโดยโหมดโฟกัสของกลองและตําแหนงของสวิทชโหมดเลนส A-M (0 51, 57)

❚❚ การใชแฟลชในตัวกลอง
เมือ่ใชแฟลชในตวักลองควรใหวตัถอุยูหางกลองเปนระยะอยางนอย 0.6 เมตร และถอดเลนสฮดูออกเพือ่ปองกนั
ขอบมดื (เงาทีเ่กดิจากสวนปลายของเลนสบดบังแสงแฟลชในตวักลอง)

เงามืด ขอบมืด

สเกลทางยาวโฟกัส

เครื่องหมายบอกทางยาวโฟกัส

สวิทชโหมด A-M (0 18, 57)

สวิทชเปดปดระบบลดภาพสั่นไหว (0 272)

เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาทเลนส 
(0 13)

ฝาปดเลนสดานหลัง

ฝาปดหนาเลนส
วงแหวนปรับโฟกัส (0 57, 125)

ขั้ว CPU (0 227)

วงแหวนปรับระยะซูม (0 20)

ปุมย่ืนหดกระบอกเลนส (0 14)
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❚❚ ระบบลดภาพสั่นไหว (VR)
สามารถใชงานระบบลดภาพสั่นไหวโดยการเลื่อนสวิทชระบบลดภาพสั่นไหวไปที ่ON 
และระบบจะทํางานทุกครั้งที่ทานกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง ระบบลดภาพสั่นไหว (VR) 
จะลดภาพพรามวัจากการสั่นสะเทอืนของกลอง ชวยใหความไวชัตเตอรถึง 4.0 สต็อปตํ่า
กวาที่เคยมี (วัดที่ 55 มม. กบักลองรูปแบบ DX ตามมาตรฐาน CIPA (Camera and 
Imaging Products Association) ทั้งนี้ผลที่ไดจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับชางภาพและสภาพการถายภาพ) 
ซ่ึงจะเพิม่ระยะความไวชัตเตอรที่สามารถใชงานได

D ระบบลดภาพสั่นไหว
• เม่ือใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่งและรอใหภาพในชองมองภาพนิ่งกอนท่ีจะกดปุมกด
ชัตเตอรสวนที่เหลือลงจนสุด

• ขณะท่ีระบบลดภาพสั่นไหวทํางาน ภาพในชองมองภาพอาจกระตุกหลังจากลั่นชัตเตอร ซึ่งไมใชความผิดปกติ
แตอยางใด

• เม่ือแพนกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการเคลื่อนไหวที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของการแพน 
(ตัวอยางเชน ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการสั่นไหวในแนวตั้งเทาน้ัน) 
จึงทําใหการแพนกลองในแนวโคงกวางอยางราบรื่นเปนไปอยางงายดายยิ่งขึ้น

• อยาปดการทํางานของกลองหรือถอดเลนสหากระบบลดภาพสั่นไหวยังคงทํางาน
• ถากลองมีแฟลชในตัวกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะไมทํางานหากกําลังชารจแฟลชอยู
• เลือก OFF เม่ือติดตั้งกลองบนขาตั้งกลอง นอกจากสวนหัวของขาตั้งไมม่ันคงหรือถาใชขาตั้งแบบขาเดียว 
ซึ่งในกรณีดังกลาว แนะนําใหใช ON แทน
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❚❚ อุปกรณเสริมท่ีใหมา
• ฝาปดแบบหนีบหนาเลนส LC-52 ขนาด 52 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง

❚❚ อุปกรณเสริมท่ีรองรับ
• ฟลเตอรแบบเกลียว 52 มม.
• ฝาปดหลังเลนส LF-4
• ถุงใสเลนส CL-0815
• ฮูดแบบมีเขี้ยว HB-69 
จัดใหเครือ่งหมายแสดงตําแหนงตดิตัง้เมาท (●) ตรงกบัเครือ่งหมายจดัแนวเลนสฮูด ( ) ตามทีแ่สดงในภาพ 
q จากนั้นหมนุฮดู (w) จนกระทัง่เครือ่งหมาย ● ตรงกบัเครือ่งหมายลอ็คเลนสฮูด (— )

เมื่อติดหรือถอดฮูด ถือใหใกลกับสัญลักษณบนฐาน และหลีกเลี่ยงการยึดที่แนนเกินไป อาจเกิดขอบมืดขึ้น 
ถาติดฮูดไมถูกตอง
สามารถถอดและยึดบนเลนสเมื่อไมใชงาน
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❚❚ ขอมูลจําเพาะ
ประเภท เลนส AF-S DX ชนิด G พรอม CPU ในตัวและ F เมาท
ทางยาวโฟกัส 18–55 มม.
คารูรับแสงสูงสุด f/3.5–5.6
โครงสรางเลนส เลนส 11 ชิ้น แบงเปน 8 กลุม (รวมเลนสแอสเฟอริคัล 1 ชิ้น)
มุมมองภาพ 76°–28° 50´
สเกลทางยาวโฟกสั ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (18, 24, 35, 45, 55)
ขอมูลระยะหาง สงไปท่ีกลอง
ซูม การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอิสระ
การโฟกัส โฟกัสอัตโนมัติควบคุมดวยมอเตอรเวฟไซเลนท 

และวงแหวนปรับโฟกัสแยกตางหากสําหรับแมนวลโฟกัส
ระบบลดภาพส่ันไหว ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)
ระยะโฟกัสใกลสุด • AF: 0.28 เมตร จากระนาบโฟกัส (0 58) ท่ีทุกตําแหนงซูม

• MF: 0.25 เมตร จากระนาบโฟกัสท่ีทุกตําแหนงซูม
จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)
ไดอะแฟรม อัตโนมัติสมบูรณแบบ
ชวงความกวางรูรับแสง • ทางยาวโฟกัส 18 มม.: f/3.5–22

• ทางยาวโฟกัส 55 มม.: f/5.6–38
คารูรับแสงแคบสุดท่ีแสดงอาจแตกตางกันไปตามขนาดของการปรับเพิม่คาแสงที่กลองเลือก

ระบบวัดแสง รูรับแสงกวางสุด
ขนาดฟลเตอรสําหรับ
ติดตั้ง

52 มม. (P=0.75 มม.)

ขนาด เสนผานศูนยกลางประมาณ 66 มม. × 59.5 มม. 
(ระยะหางจากหนาแปลนเมาทเลนสกลองเม่ือยืดเลนสออก)

นํ้าหนัก ประมาณ 195 กรัม
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AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
เลนส AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR มีไวเพือ่ใชกับกลองดิจิตอล SLRรูปแบบ DX ของ 
Nikon โดยเฉพาะ และโดยทั่วไปจะเปนเลนสที่ใชอางอิงในคูมือการใชงานนี้เพื่อจุดประสงคในการแสดง
ตัวอยาง สวนประกอบของเลนสจะแสดงอยูดานลาง

❚❚ โฟกัส
โหมดโฟกัสจะถูกกําหนดโดยโหมดโฟกัสของกลองและตําแหนงของสวิทชโหมดเลนส A-M (0 51, 57)

A การโฟกัสดวยเลนส AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
หากเลือก AF ทีละภาพ (AF-S) ขณะท่ี โหมดโฟกัส ของกลองและสวิทชเลนส A-M ต้ังไวเปน A สามารถ
ปรับโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรคางไวครึ่งหนึ่งหลังจากเสร็จส้ินการใชโฟกัสอัตโนมัติและหมุนวงแหวนปรับ
โฟกัสดวยตนเอง หากตองการปรับโฟกัสภาพใหมโดยใชฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่งอีกครั้ง

สเกลทางยาวโฟกัส

เครื่องหมายบอกทางยาวโฟกัส

สวิทชโหมด A-M (0 18, 57)
สวิทชเปดปดระบบลดภาพสั่นไหว (0 276)

เครื่องหมายแสดงตําแหนงตดิตัง้เมาทเลนส (0 13)

ฝาปดเลนสดานหลัง

ฝาปดหนาเลนส

วงแหวนปรับระยะซูม (0 20)

ขั้ว CPU (0 227)

วงแหวนปรับโฟกัส (0 57, 125)
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❚❚ การใชแฟลชในตัวกลอง
เมือ่ใชแฟลชในตวักลองควรใหวตัถอุยูหางกลองเปนระยะอยางนอย 0.6 เมตร และถอดเลนสฮดูออกเพือ่ปองกนั
ขอบมดื (เงาทีเ่กดิจากสวนปลายของเลนสบดบังแสงแฟลชในตวักลอง)

❚❚ ระบบลดภาพสั่นไหว (VR)
สามารถใชงานระบบลดภาพสั่นไหวโดยการเลื่อนสวิทชระบบลดภาพสั่นไหวไปที ่ON 
และระบบจะทํางานทุกครั้งที่ทานกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง ระบบลดภาพสั่นไหว (VR) 
จะลดภาพพรามวัจากการสั่นสะเทอืนของกลอง ชวยใหความไวชัตเตอรถึง 4.0 สต็อปตํ่า
กวาที่เคยมี (วัดที่ 140 มม. กับกลอง D300s ตามมาตรฐาน CIPA (Camera and 
Imaging Products Association) ทั้งนี้ผลที่ไดจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับชางภาพและสภาพการถายภาพ) 
ซ่ึงจะเพิม่ระยะความไวชัตเตอรที่สามารถใชงานได

เงามืด ขอบมืด

กลอง ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลท่ีสุด
ท่ีไมเกิดขอบมืด

D7100/D7000/D300 series/D200/D100
18 มม. 1.0 เมตร

24–140 มม. ไมมีขอบมืด

D90/D80/D50
18 มม. 2.5 เมตร
24 มม. 1.0 เมตร

35–140 มม. ไมมีขอบมืด
D5500/D5300/D5200/D5100/D5000/D3300/D3200/

D3100/D3000/D70 series/D60/ 
D40 series

18 มม.
1.0 เมตร

24 มม.
35–140 มม. ไมมีขอบมืด
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D ระบบลดภาพส่ันไหว
• เม่ือใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่งและรอใหภาพในชองมองภาพนิ่งกอนท่ีจะกดปุมกด
ชัตเตอรสวนที่เหลือลงจนสุด

• ขณะที่ระบบลดภาพสั่นไหวทํางาน ภาพในชองมองภาพอาจกระตุกหลังจากลั่นชัตเตอร ซึ่งไมใชความผิดปกติ
แตอยางใด

• เม่ือแพนกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการเคลื่อนไหวที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของการแพน 
(ตัวอยางเชน ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการสั่นไหวในแนวตั้งเทาน้ัน) 
จึงทําใหการแพนกลองในแนวโคงกวางอยางราบรื่นเปนไปอยางงายดายยิ่งขึ้น

• อยาปดการทํางานของกลองหรือถอดเลนสหากระบบลดภาพสั่นไหวยังคงทํางาน หากไฟไปเลี้ยงเลนสดับขณะ
เปดระบบลดภาพสั่นไหว เลนสอาจมีเสียงดังกรอกแกรกเมื่อไปทําใหเลนสส่ันไหว ซึ่งไมใชการทํางานที่ผิดปกติ
และสามารถแกไขไดโดยการประกอบเลนสกลับเขาไป แลวเปดการทํางานของกลอง

• ถากลองมีแฟลชในตัวกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะไมทํางานหากกาํลังชารจแฟลชอยู
• เลือก OFF เม่ือติดตั้งกลองบนขาตั้งกลอง นอกจากสวนหัวของขาตั้งไมม่ันคงหรือถาใชขาตั้งแบบขาเดียว 
ซึ่งในกรณีดังกลาว แนะนําใหใช ON แทน
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❚❚ อุปกรณเสริมท่ีใหมา
• ฝาปดแบบหนีบหนาเลนส LC-67 ขนาด 67 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง

❚❚ อุปกรณเสริมท่ีรองรับ
• ฟลเตอรแบบเกลียว 67 มม.
• ฝาปดหลังเลนส LF-4
• ถุงใสเลนส CL-1018
• ฮูดแบบมเีขีย้ว HB-32 
จัดใหเครือ่งหมายแสดงตําแหนงตดิตัง้เมาท (●) ตรงกบัเครือ่งหมายจดัแนวเลนสฮูด ( ) ตามทีแ่สดงในภาพ 
q จากน้ันหมนุฮูด (w) จนกระทัง่เครือ่งหมาย ● ตรงกบัเครือ่งหมายลอ็คเลนสฮูด (— )

เมื่อติดหรือถอดฮูด ถือใหใกลกับสัญลกัษณบนฐาน และหลีกเลี่ยงการยึดที่แนนเกินไป อาจเกิดขอบมืดขึ้น 
ถาติดฮูดไมถูกตอง
สามารถถอดและยึดบนเลนสเมื่อไมใชงาน
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❚❚ ขอมูลจําเพาะ
ประเภท เลนส AF-S DX ชนิด G พรอม CPU ในตัวและ F เมาท
ทางยาวโฟกัส 18–140 มม.
คารูรับแสงสูงสุด f/3.5–5.6
โครงสรางเลนส เลนส 17 ชิน้ จัดแบงเปน 12 กลุม (รวมเลนส ED 1 ชิ้น เลนสแอสเฟอริคัล 1 ชิ้น)
มุมมองภาพ 76° – 11° 30´
สเกลทางยาวโฟกัส ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (18, 24, 35, 50, 70, 140)
ขอมูลระยะหาง สงไปท่ีกลอง
ซูม การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอิสระ
การโฟกสั ระบบโฟกัสภายใน (Internal Focusing - IF) ของ Nikon พรอมโฟกัสอัตโนมัติท่ีควบคุม

โดยไซเลนทเวฟมอเตอร และวงแหวนปรับโฟกัสแยกตางหากสําหรับแมนวลโฟกัส
ระบบลดภาพสั่นไหว ใชวิธกีารปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)
ระยะโฟกสัใกลสุด 0.45 เมตร จากระนาบโฟกัส (0 58) ท่ีทุกตําแหนงซูม
จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)
ไดอะแฟรม อัตโนมัติสมบูรณแบบ
ชวงความกวางรูรับแสง • ทางยาวโฟกัส 18 มม.: f/3.5–22

• ทางยาวโฟกัส 140 มม.: f/5.6–38
คารูรับแสงแคบสุดท่ีแสดงอาจแตกตางกันไปตามขนาดของการปรับเพิ่มคาแสงที่กลองเลือก

ระบบวัดแสง รูรับแสงกวางสุด
ขนาดฟลเตอรสําหรับ
ติดตั้ง

67 มม. (P = 0.75 มม.)

ขนาด เสนผานศูนยกลางประมาณ 78 มม. × 97 มม. 
(ระยะหางจากหนาแปลนเมาทเลนสของกลอง)

นํ้าหนัก ประมาณ 490 กรัม
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D การดูแลรักษาเลนส
• รักษาใหขั้ว CPU สะอาดอยูเสมอ
• ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจากหนาเลนส ในการลบรอยนิ้วมือหรือคราบสกปรกอื่นๆ 
ใหหยดเอทานอลหรือนํ้ายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผาฝายสะอาด เน้ือนุม หรือบนกระดาษ
เช็ดเลนสและเช็ดทําความสะอาดโดยวนเปนวงกลมจากจุดศูนยกลางสูขอบเลนส ระวังอยาใหเกิดรอยเปอนหรือ
สัมผัสเลนสดวยนิ้วมือ

• หามใชตัวทําละลายอินทรีย เชน ทินเนอรผสมสีหรือเบนซินในการทําความสะอาดเลนส
• สามารถใชเลนสฮูดหรือฟลเตอร NC เพื่อปองกันเลนสชิ้นหนาได
• ปดฝาปดดานหนาและดานหลังกอนจะใสเลนสลงในถุง
• เม่ือใสเลนสฮูด หามหยิบหรือถือเลนสหรือกลองโดยจับเฉพาะที่ฮูด
• ถาไมตองการใชเลนสเปนเวลานาน ใหเก็บไวในท่ีแหงและเย็นเพื่อปองกันการเกิดเชื้อราและสนิม หามเก็บใหโดน
แสงอาทิตยโดยตรง หรือเก็บไวกับลูกเหม็นหรือการบรู

• รักษาเลนสใหแหงอยูเสมอ หากกลไกภายในขึ้นสนิมทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถซอมแซมได
• การเก็บเลนสไวในบริเวณท่ีมีความรอนสูงอาจทําใหชิ้นสวนที่ทําจากพลาสติกเสริมแรงเสียหายหรือบิดงอ

A หมายเหตุเกี่ยวกบัเลนสมุมกวางและกวางมาก
โฟกัสอัตโนมัติอาจไมใหผลลัพธตามที่ตองการในสถานการณท่ีแสดงดานลาง

1 วัตถุในพ้ืนหลังท่ีครอบครองพื้นที่ของจุดโฟกสัมากกวาวัตถุหลัก:
หากจุดโฟกัสมีท้ังวัตถุท่ีอยูดานหนาและพืน้หลัง กลองอาจโฟกัสท่ีพื้นหลังและ
อาจทําใหวัตถุอยูนอกโฟกัส

ตัวอยาง: วัตถุภาพบคุคล
ท่ีอยูไกล และอยูหางจากพืน้หลัง

2 วัตถุมีรายละเอยีดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
กลองอาจยากที่จะโฟกัสวัตถุตัวแบบท่ีไมมีคอนทราสตหรือมีขนาดเล็กกวา
วัตถุท่ีอยูท่ีพืน้หลัง

ตัวอยาง: ทุงดอกไม

ในกรณีเหลานี้ ใหใชแมนวลโฟกัสหรือใชการล็อคโฟกัสเพื่อโฟกัสวัตถุอื่นที่อยูในระยะเดียวกัน จากนั้น
จัดองคประกอบภาพใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ “การใชโฟกสัอัตโนมัติใหไดผลดี” (0 52)
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ความจกุารดหนวยความจํา
ตารางตอไปนีจ้ะแสดงถึงจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถจัดเกบ็ไวไดในการดหนวยความจํา SanDisk 
Extreme Pro SDHC UHS-I ขนาด 16 GB ทีก่ารตั้งคาคุณภาพและขนาดภาพแบบตางๆ

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1 ความจุของหนวย
ความจําบัฟเฟอร 2

NEF (RAW), บีบอัด,
14 บิท 

— 23.8 MB 437 6

NEF (RAW), บีบอัด,
12 บิท 

— 19.0 MB 524 13

JPEG Fine
ใหญ 12.0 MB 1000 100
กลาง 7.4 MB 1700 100
เล็ก 3.8 MB 3300 100

JPEG Normal
ใหญ 6.3 MB 2000 100
กลาง 3.8 MB 3300 100
เล็ก 2.0 MB 6300 100

JPEG Basic
ใหญ 2.7 MB 3900 100
กลาง 1.9 MB 6500 100
เล็ก 1.0 MB 12100 100

1 ตวัเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ ผลท่ีไดอาจตางกันตามประเภทการด การตั้งคากลอง และฉากที่บันทึกภาพ
2 จํานวนภาพสงูสุดท่ีสามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอรท่ี ISO 100 ลดลงเมื่อเปดใชการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดรับแสงนาน 

(0 179) หรือการควบคมุความผิดเพ้ียนอัตโนมัต ิ(0 179) หรือ พิมพวันท่ี (0 190) เปดอยู
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อายุการใชงานของแบตเตอรี่
สวนหนึ่งของภาพยนตรหรือจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดเมื่อใชแบตเตอรี่ทีช่ารจเต็มจะขึ้นอยูกับสภาพของ
แบตเตอรี่ อุณหภูมิ ชวงหางเวลาระหวางการถายแตละภาพและระยะเวลาทีก่ลองแสดงเมนู ตอไปนีเ้ปนคา
ตัวอยางสําหรับแบตเตอรี่ EN-EL14a (1230 mAh)
• ภาพถาย, โหมดถายทลีะภาพ (มาตรฐาน CIPA 1): ประมาณ 600 ภาพ
• ภาพถาย, โหมดลั่นชัตเตอรตอเนื่อง (มาตรฐาน Nikon 2): ประมาณ 2000 ภาพ
• ภาพยนตร: ประมาณ 50 นาท ีที่ 1080/60p และ 1080/50p 3

1 วัดผลที่ 23 °C (±2 °C) ดวยเลนส AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II ภายใตเงือ่นไข
การทดสอบตอไปนี้: ปรับเลนสวนจากระยะอนนัตจนระยะต่ําสุดและถายภาพที่การต้ังคาเริ่มตนทกุๆ 
30 วินาที หลังจากถายภาพแลว เปดหนาจอเปนเวลา 4 วินาที ผูทดสอบรอใหเวลาสแตนดบาย
ผานไปหลงัจากทีห่นาจอดับลง ใชแฟลชเต็มกําลังภาพเวนภาพ ไมไดใชไลฟวิว

2 วัดผลที่ 20 °C ดวยเลนส AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II ภายใตเงื่อนไขการทดสอบ
ตอไปนี้: ปดระบบลดภาพสั่นไหว โหมดถายภาพตอเนือ่งความเร็วสูง โหมดโฟกัสต้ังคาเปน AF-C 
คุณภาพของภาพตั้งคาเปน JPEG Basic ขนาดภาพตั้งคาเปน M (กลาง) ไวตบาลานซต้ังคาเปน v 
ความไวแสง (ISO) ต้ังคาเปน ISO 100 ความไวชัตเตอร 1/250 วินาที หลังจากกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่งเปนเวลา 3 วินาที และวนปรับโฟกัสจากระยะอนนัตจนถึงระยะใกลสุดสามรอบ ถายภาพ
หกภาพตอเนือ่งกันและเปดจอภาพเปนเวลา 4 วินาทีแลวปดจอภาพ หลังจากตั้งเวลาสแตนดบาย
หมดเวลา จะเริ่มตนใหมอกีครั้ง

3 วัดผลที่ 23 °C (±2 °C) ดวยกลองที่ใชคาทีต้ั่งจากโรงงานและเลนส AF-S DX NIKKOR 18–55mm 
f/3.5–5.6G VR II ภายใตเงื่อนไขการทดสอบที่กําหนดโดยสมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑเกี่ยวกับ
การถายภาพ (Camera and Imaging Products Association หรือ CIPA) สามารถถายภาพยนตรได
ความยาวสูงสุดตอนละ 20 นาทีดวยขนาด 4 GB การบันทึกอาจสิ้นสุดลงกอนจะถึงจํากัดดังกลาว
หากอณุหภูมขิองกลองเพิม่ขึ้น

การใชงานดังตอไปนี้จะทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น:
• การใชจอภาพ
• การกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่คางไว
• การใชโฟกัสอัตโนมัติซํ้าๆ
• การถายภาพ NEF (RAW)
• ความไวชัตเตอรตํ่า
• การใชฟงกชัน่ Wi-Fi ในตัวกลอง หรอืขอมลูบอกตําแหนง หรอืการใชชดุขอมลูบอกตําแหนงทีเ่ปนอปุกรณเสรมิ
• การใชการด Eye-Fi
• การใชโหมด VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) กับเลนส VR
• การซูมเขาและออกหลายๆครั้งดวยเลนส AF-P

เพือ่ใหมั่นใจวาทานใชแบตเตอรี่ Nikon แบบรีชารจ EN-EL14a ใหไดประโยชนสงูสุด:
• รักษาใหขั้วแบตเตอรี่สะอาดอยูเสมอ ขั้วแบตเตอรี่ที่สกปรกอาจทําใหประสิทธภิาพของแบตเตอรี่ลดลง
• ใชแบตเตอรี่ทันทหีลังจากชารจ หากไมไดใชงานแบตเตอรี่จะสูญเสียพลังงานไป
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ดัชนี
สัญลกัษณ

i (โหมดอัตโนมัติ).................................... 3, 19
j (โหมดอัตโนมัติ (ปดแฟลช)).................... 3, 19
k (ภาพบุคคล)......................................... 3, 31
l (ทิวทัศน) ............................................. 3, 31
p (เด็ก) .................................................. 3, 31
m (กีฬา) .................................................. 3, 32
n (ถายระยะใกล) ..................................... 3, 32
h (สําเรจ็รูป) ................................... 3, 33
o (บคุคลตอนกลางคืน) ................................. 33
r (ทวิทศันตอนกลางคืน) ............................... 33
s (ปารตี้/ในหอง).......................................... 34
t (ชายหาด/หิมะ)......................................... 34
u (อาทติยตก) ............................................. 34
v (ย่ําค่ํา/รุงเชา) ........................................... 35
w (สตัวเลี้ยง) ............................................... 35
x (ภาพถายใตแสงเทยีน)................................. 35
y (ดอกไมบาน) ............................................ 36
z (สีสนัฤดูใบไมรวง) ..................................... 36
0 (ภาพอาหาร) ............................................. 36
q (เอ็ฟเฟกตพิเศษ)........................... 3, 37
% (ไนทวิชัน) ............................................ 3, 37
g (ภาพรางสี).................................... 3, 38, 41
' (เอ็ฟเฟกตกลองของเลน) .................. 3, 38, 42
( (ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว) ......................... 3, 38, 42
3 (เลอืกสเีดน) ................................... 3, 39, 43
1 (ภาพเงา) ............................................. 3, 39
2 (ไฮคีย) ................................................ 3, 39
3 (โลวคีย) .............................................. 3, 40
) (ภาพวาด HDR).................................... 3, 40
P (โปรแกรมอัตโนมัติ) ........................... 3, 82, 84
S (อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง) .................. 3, 82, 85
A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง)....................... 3, 82, 86
M (ปรับเอง) ........................................ 3, 82, 87
U (โปรแกรมแบบยืดหยุน)............................... 84
8 (ถายทีละภาพ) ........................................ 45
! (ถายตอเนือ่งชา).............................. 45, 46
9 (ถายตอเนือ่งเรว็) ............................. 45, 46
E (ตั้งเวลาถาย) ..................................... 45, 49
" (รีโมตหนวงเวลา (ML-L3))................. 45, 70
# (รโีมตตอบสนองเร็ว (ML-L3)) ................. 45, 70
J (ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ) ........................ 45, 48
c (AF จุดเดียว).......................................... 53
d (AF แบบปรบัพื้นทีโ่ฟกัส) ......................... 53
e (AF แบบเลือกพื้นทีโ่ฟกัสอัตโนมัติ) ............ 53
f (ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ) .................. 53, 54
6 (ออโตโฟกัสใบหนา) ........................ 120, 121
7 (ออโตโฟกัสพื้นที่กวาง)..................... 120, 121
8 (ออโตโฟกัสพื้นทีป่กติ) ..................... 120, 121
9 (ออโตโฟกัสติดตามวัตถุ) ............... 120, 121
L (วัดแสงเฉลี่ยทัง้ภาพ) ................................ 90
M (วัดแสงเนนกลางภาพ)............................... 90
N (วัดแสงเฉพาะจุด)..................................... 90
o (แฟลชอัตโนมัติ)................................ 63
j (การลดตาแดง) ................................ 63, 65
p (แฟลชสมัพันธทีค่วามไวชัตเตอรต่ํา) ... 63, 
65

q (แฟลชสัมพันธมานชตัเตอรชุดที่สอง) ...  65
Y (ชดเชยแสงแฟลช) ..................................  93
E (การชดเชยแสง)........................................  92
e (ถายครอม AE) ..............................  108
f (ถายครอมไวตบาลานซ) .................  108
g (ถายครอม ADL) ....................................  108
d (วิธีใช) ......................................................  8
m (ไวตบาลานซ) .......................................  101
L (ตั้งคาเอง)...........................................  104
3 (เสียง “บิ๊บ”)............................................  187
I (สัญลกัษณแสดงสถานะการโฟกัส).  21, 55, 57, 
91
N (สัญลกัษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน)  4, 23, 235
a (ไลฟวิว) ...........................  24, 27, 118, 126
ปุม P.....................................................  7, 135
t (หนวยความจําบัฟเฟอร) .....................  47, 281

A

Active D-Lighting .........................................  94
Adobe RGB...............................................  179
AE-L............................................................  91
AF จุดเดียว (โหมดพืน้ที่ออโตโฟกัส) ..................  53
AF ตลอดเวลา .............................................  119
AF ตอเนือ่ง ...........................................  51, 184
AF ติดตามวัตถุ............................................  120
AF ทีละภาพ..........................................  51, 119
AF แบบปรับพื้นทีโ่ฟกัส ...................................  53
AF แบบเลอืกพื้นทีโ่ฟกสัอัตโนมัติ 

(โหมดพื้นที่ออโตโฟกัส) .................................  53
AF ใบหนา ..................................................  120
AF พื้นทีก่วาง ..............................................  120
AF พื้นทีป่กติ...............................................  120
AF อัตโนมัติ ..................................................  51
AF-A............................................................  51
AF-C ...................................................  51, 184
AF-F ..........................................................  119
AF-S....................................................  51, 119

C

Camera Control Pro 2.................................  236
Capture NX 2.............................................  236
CEC ..........................................................  166
CLS...........................................................  232
Creative Lighting System ...........................  232

D

DCF รุน 2.0 ................................................  265
D-Lighting .................................................  207
DPOF ........................................  159, 162, 265

E

Exif รุน 2.3 .................................................  265

H

H.264 ........................................................  262
HDMI.................................................  165, 265
HDMI-CEC ................................................  166

HDR (High Dynamic Range) ........................  96
Hi (ความไวแสง) ............................................  67
High Dynamic Range (HDR) ........................  96

I

i-TTL..........................................................  192

J

JPEG...........................................................  59
JPEG Basic .................................................  59
JPEG Fine ...................................................  59
JPEG Normal...............................................  59

M

MOV..........................................................  189

N

NEF (RAW) ..................................  59, 178, 213
Nikon Transfer 2 ........................................  153
Nr ...............................................................  63

P

PictBridge .........................................  156, 265
Picture Control...................................  111, 112

R

RGB..................................................  137, 179

S

SSID..........................................................  171
sRGB ........................................................  179

U

UTC ....................................................  74, 139

V

ViewNX 2...........................................  151, 153

W

Wi-Fi.................................................... xvi, 167
Wireless Mobile Utility ........................  167, 168
WPS แบบกดปุม..........................................  169
WPS แบบปอน PIN......................................  170

ก

กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึง่ ............................  21
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสดุ ...............................  21
กรอบพืน้ทีอ่อโตโฟกัส ...............................  16, 20
กราฟ RGB ฮิสโตแกรม .................................  137
กราฟฮสิโตแกรม ..........................  137, 176, 210
กลาง (ขนาดภาพ) ..........................................  61
การควบคุมแฟลช.........................................  192
การควบคุมแฟลชในตัวกลอง .........................  192
การควบคุมอุปกรณ (HDMI) ..........................  166
การเชื่อมตอเครอืขาย....................................  169
การซอนภาพ ...............................................  211



284 หมายเหตุทางเทคนิค

การซูมแสดงภาพ .........................................  142
การดหนวยความจํา................  12, 196, 238, 281
การต้ังคาทีใ่ชได ...........................................  248
การต้ังคาแบบกําหนดเอง ..............................  182
การต้ังเวลา .............................................  49, 68
การตัดสวนภาพยนตร ...................................  131
การถายครอม AE (ตั้งการถายครอมอัตโนมัติ) ..  108
การถายครอม......................................  108, 192
การต้ังเวลา ...................................................  49
การถายครอมคาแสง ....................................  108
การถายแบบเวนชวงเวลา ................................  68
การถายภาพซอน ...........................................  98
การถายภาพตอเนือ่งเปนชุด.......................  46, 99
การถายภาพตัวเอง...........................................  5
การบันทึก NEF (RAW).................................  178
การปรบัโฟกัสชองมองภาพ ..............................  16
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