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Your images. The world. Connected
ยินดีตอนรับสู SnapBridge — การบริการรูปแบบใหมของ Nikon ที่จะชวยเพิ่มประสบการณ
ดานภาพของคุณใหดีย่ิงข้ึน SnapBridge ขจัดอุปสรรคระหวางกลองของคุณกับอุปกรณ
สมารทตางๆ ที่นํามาใชงานรวมกัน โดยการใชเทคโนโลยี Bluetooth® ที่ใชพลังงานต่ํา (BLE) 
และแอพเฉพาะ เรื่องราวที่คุณจับภาพมาดวยกลองและเลนสของ Nikon จะถูกสงไปยัง
อุปกรณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถอัพโหลดภาพดังกล าวไปยังบริการจัดเก็บขอมูลระบบคลาวด
ไดอยางงายดายและยังเช่ือมตอการเขาใชงานกับอุปกรณทั้งหมดของคุณไดอีกดวย คุณสามารถ
แบงปนความตื่นเตนไดทุกที่ทุกเวลาที่คุณตองการ

ดาวนโหลดแอพ SnapBridge แลวมาเร่ิมใชงานกันเลย!
ใชประโยชนจากความสะดวกหลากหลายรูปแบบไดโดย

การดาวนโหลดแอพ SnapBridge ลงในอุปกรณสมารท

ของคณุตอนนี้ ดวยข้ันตอนงายๆ เพียงสองสามขั้นตอน 

แอพนี้กส็ามารถเชื่อมตอกลอง Nikon ของคณุเขากับ

อุปกรณท่ีสามารถทํางานรวมกันได ท้ัง iPhone®, iPad® 

และ/หรือ iPod touch® หรืออุปกรณสมารทอื่นๆ ท่ีใช

ระบบปฏิบัตกิาร Android™ สามารถดาวนโหลดแอพ 

SnapBridge ไดฟรีท่ี Apple App Store®, บน Google 

Play™ และจากเว็บไซตตอไปน้ี:

http://snapbridge.nikon.com
สําหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับ SnapBridge โปรดไปท่ีเว็บไซตของ Nikon ในพ้ืนท่ีของคณุ (0 xxi)

D5600 Model Name: N1538
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ประสบการณการถายภาพอันนาท่ึงท่ี SnapBridge นําเสนอใหแกคุณ...

ขอบเขตของการบริการท่ีชวยเติมเต็มวิถีชีวิตในการถายภาพของคุณ 
ประกอบดวย:

• การควบคมุกลองจากระยะไกล

• การฝงขอมูลเครดติลงบนภาพไดสูงสุดถึงสองสวน 

(เชน ลิขสิทธิ์ ความคิดเห็น ขอความ และโลโก) 

• การอัพเดตขอมูลเวลาวันท่ีและขอมูลตําแหนงสถานที่

ของกลองโดยอัตโนมัติ

• รับการอัพเดตเฟรมแวรของกลองได

การสงภาพอัตโนมัตจิากกลองไปยังอุปกรณสมารทดวยการเชื่อมตอ

ท่ีมีความเสถียรระหวางอุปกรณสองเครื่อง — สงผลใหการแบงปน

ภาพผานระบบออนไลนงายดายกวาท่ีเคย

อัพโหลดภาพถายและภาพขนาดยอไปยัง NIKON IMAGE SPACE 

โดยบริการ cloud

Nikon D5600, AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR
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เพื่อการใชงานกลองใหเกิดประโยชนสูงสุด โปรดอานคําแนะนําทั้งหมดอยางถี่ถวน
และเก็บรักษาไวในที่ซ่ึงผูใชผลิตภัณฑทุกคนสามารถหยิบอานไดอยางสะดวก

สัญลักษณและเคร่ืองหมาย
เพื่อใหทานคนหาขอมูลท่ีทานตองการไดงายขึ้น ใหสังเกตสัญลักษณและเครื่องหมายตอไปน ี้ซึ่งแสดงถึง:

รายการเมนู ตัวเลือก และขอความที่จะปรากฏบนหน าจอกลองจะแสดงดวยตัวหนา

การตั้งคากลอง
คําอธิบายในคูมือการใชงานน้ีจะใชคาตั้งจากโรงงาน

D ขอควรระวงัตางๆ ซ่ึงเปนขอมลูที่ควรอานกอนใชกลอง เพื่อปองกันมใิหกลอง
ชํารุดเสียหาย

A สัญลักษณนี้แสดงถึงหมายเหตุ ซ่ึงเปนขอมูลที่ควรอานกอนใชงานกลอง

0 สัญลักษณนี้แสดงถึงการอางอิงไปยังหนาอ่ืนๆ ในคูมือเลมนี้

A เพ่ือความปลอดภยัของทาน

กอนการใชงานกลองคร้ังแรก โปรดอานคําแนะนําดานความปลอดภัยใน 
“เพื่อความปลอดภัยของทาน” (0 xiii–xvi)
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เพื่อปองกันความเสียหายกับทรัพยสินหรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอ่ืน โปรดอาน “เพื่อความปลอดภัย
ของทาน” ทั้งหมดกอนการใชงานผลิตภัณฑนี้

เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยเหลานี้ไวในที่ซึ่งผูใชผลิตภัณฑนี้สามารถอานได

เพ่ือความปลอดภัยของทาน

 อันตราย: หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวยสัญลักษณนี้ซึง่มีความหมายวา
มีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตสูงหรือการไดรับบาดเจ็บรุนแรง

 คําเตือน: หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวยสัญลักษณนี้อาจทําใหเสียชีวิตหรือ
ไดรับบาดเจ็บรุนแรง

 ขอควรระวัง: หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวยสัญลักษณนี้อาจทําไดรับบาดเจบ็
หรือทรัพยสินเสียหาย

 คําเตือน

• หามใชขณะเดินหรือขับขี่รถยนต
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บได

• หามถอดแยกสวนประกอบหรือดัดแปลงผลิตภัณฑน้ี หามจบัชิ้นสวนดานในที่เปดออกเนื่องจาก
การตกหลนหรืออุบัติเหตุอื่นๆ
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรืออาการบาดเจ็บอ่ืนๆ ได

• ถาคุณสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ เชน มีกลิ่นผ ิดปกติ ความรอน หรือควนัออกมาจากผลิตภณัฑ 
ใหถอดแบตเตอรี่ หรือแหลงจายไฟออกทันที
การใชงานตอไปอาจทําใหเกิดไฟไหม แผลไหม หรือการบาดเจ็บได

• เก็บไวในที่แหง อยาจับอุปกรณขณะมือเปยก อยาจับปล๊ักหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได

• อยาใหผิวหนังคุณสมัผสักบัผลิตภัณฑน้ีจนนานเกนิไปขณะที่เคร่ืองทํางานหรือเสียบสายไฟอยู
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดแผลไหมระดับไมรุนแรงได

• หามใชผลิตภัณฑน้ีใกลประกายไฟหรือกาซ เชน กาซหุงตม นํ้ามันเชื้อเพลิง หรือแอโรซอล
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมได
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• หามมองพระอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาอื่นผานเลนสหรือกลองโดยตรง
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดความพกิารทางสายตาได

• อยาหันแฟลชหรือไฟชวยหา AF ไปทางผูขบัขี่ยวดยานพาหนะ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

• เก็บผลิตภัณฑน้ีใหพนมอืเด็ก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได นอกจากนี้ โปรดระวัง
ชิ้นสวนขนาดเล็กติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนของผลิตภัณฑนี้เขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที

• หามพัน มัด หรือหมุนสายคลองคอรอบคอของคุณ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

• หามใชแบตเตอรี่เคร่ืองชารจ หรืออะแดปเตอร ACท่ีไมไดถูกออกแบบมาเพื่อการใชงานกับ
ผลิตภัณฑน้ี เมื่อใชแบตเตอรี่ เคร่ืองชารจ หรืออะแดปเตอร ACท่ีถูกออกแบบมาเพื่อการใชงาน
กับผลิตภัณฑน้ี หามทําดังตอไปนี้:
- สรางความเสียหาย ดัดแปลง รวมถึงดึงหรืองอสายไฟหรือสายเคเบิลแรงๆ หามวางของหนัก
ทับสายไฟ หามสัมผสักับเปลวไฟ หรือความรอน

- ใชกับอะแดปเตอรหรือตัวแปลงไฟฟาสําหรับนักเด ินทาง เพ่ือแปลงความตางศักยไฟฟาจากโวลต
หน่ึงไปเปนอีกโวลตหน่ึง หรือหามใชกับตัวแปลงไฟฟา DC เปน AC

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได

• หามจับปล๊ักไฟขณะที่ผลิตภณัฑกําลังชารจไฟหร ือใชอะแดปเตอร AC ขณะท่ีมีพายุฟาคะนอง
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได

• หามจับดวยมือเปลาในสถานที่ท่ีมีอุณหภูมิสูงหรือต่ําจัด
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดผิวไหมหรือความเย็นกัดได

 ขอควรระวัง

• อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหล งกําเนิดแสงสวางจาอื่นๆ
แสงที่ถูกโฟกัสโดยเลนสสามารถทําใหเกิดไฟลุกไดหรือสรางความเสียหายตอชิ้นสวนภายในกลอง เมื่อถาย
วัตถุที่ยอนแสง ใหกันดวงอาทิตยออกจากเฟรม แสงแดดที่รวมโฟกัสเขาไปในกลอง เมื่อดวงอาทิตย อยูใกล
กรอบภาพ อาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟได
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• ปดผลิตภัณฑน้ีเมื่อมีการหามใชงาน ปดการใช งานคุณสมบัติไรสายเมื่อมีการหามใชงาน
อุปกรณไรสาย
คลื่นความถี่วิทยุที่สงออกมาจากผลิตภัณฑอาจสรางความขัดของตออุปกรณบนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
หรือศูนยบริการทางการแพทยอ่ืนๆ

• ถอดแบตเตอรี่และตัดการเชื่อมตออะแดปเตอร AC ถาจะไมมีการใชงานผลิตภัณฑน้ีเปนเวลานาน
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได

• หามจับชิ้นสวนท่ีเคลื่อนไหวของเลนสหรือชิ้นสวนท่ีเคลื่อนไหวอื่นๆ
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหไดรับบาดเจ็บ

• หามยิงแฟลชเมื่อกลองอยูใกลหรือติดกับผวิหนังหรือวัตถุ
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดผิวไหมหรือไฟไหมได

• หามทิ้งผลิตภัณฑไวในที่ท่ีมีอุณหภูมิสูงเก ินเปนเวลานาน เชน ในรถที่ปดอยูหรือการถูกแสงแดด
โดยตรง
การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได

 อันตราย (แบตเตอรี่)

• หามใชแบตเตอรี่ในทางที่ผิด
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได
- ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองใหใชกับอ ุปกรณนี้
- อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟ หรือความรอนสูง
- หามถอดแยกชิ้นสวน
- หามลัดวงจรขั้วตอโดยการสัมผัสกับสรอยคอ ก๊ิบติดผม หรือวัตถุโลหะอื่น
- หามกักเก็บแบตเตอรี่หรือผลิตภณัฑอ่ืน ในที่ท ี่เครื่องจะไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรง

• อยาพยายามรีชารจแบตเตอรี่ EN-EL14a แบบรีชารจได เมื่อใชเคร่ืองชารจท่ีไมไดถูกออกแบบ
มาตรงกบัจุดประสงคน้ี
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได

• หากของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผสัโดนดวงตา ใหลางดวยน้ําสะอาดและพบแพทยทันที
หากลาชาอาจทําใหเกิดอาการบาดเจ็บตอดวงตา
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 คําเตือน (แบตเตอรี)่

• เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก
หากเด็กกลืนแบตเตอรี่เขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที

• อยาจุมแบตเตอรี่ ในน้ําหรือใหสัมผัสกับฝน
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได ใหเช็ดผลิตภัณฑ
ใหแหงทันทีดวยผาเช็ดตัวหรือสิ่งอ่ืนที่คล ายกันถาผลิตภัณฑเปยก

• ใหหยุดใชงานทันที หากสังเกตพบการเปล่ียนแปลงใดๆ ของแบตเตอร่ี เชน สีตกหรือรูปราง
ผิดเพ้ียน ใหหยุดชารจแบตเตอรี่ EN-EL14a แบบรีชารจได หากแบตเตอรี่ไมชารจในเวลาที่กําหนด
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังเหลานี้ อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอนจัด เกิดการแตกหรือไฟติดขึ้นได

• กอนการทิ้ง ใหติดเทปท่ีขั้วแบตเตอร่ีท้ังสองขาง
หากมวีัตถุโลหะเขามาสัมผัสขั้วแบตเตอรี่ อาจทำใหเกิดไฟไหม มีความรอนสูง หรือแตกได ใหรีไซเคิลหรือ
กําจัดแบตเตอรี่ตามระเบียบขอบังคับทองถิ่น

• ถาหากของเหลวในแบตเตอรี่ออกมาสัมผสักบัผิวหน ังของคนหรือเสื้อผา ใหลางบริเวณที่สัมผัสออก
ดวยนํ้าสะอาดปริมาณมากโดยทันที
หากไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหผิวหน ังระคายเคือง
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• หามนําสวนใดๆ ของคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑน ี้
ไปทําการคัดลอก ถายทอดตอ บันทึกไวเพื่อถายทอด
ตอ เก็บไวในระบบซึ่งเรียกคนคืนออกมาใชไดอ ีก
หรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะในรูปแบบใดหรือ
เพื่อจดุประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ
หรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่ได 
กลาวไวในคูมือเหลานี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ
ที่เกิดจากการใชผลิตภณัฑนี้

• เราไดพยายามอยางเต็มที่จนแนใจวาขอมูลในค ูมอื
ฉบับนี้ถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตาม
เราขอขอบคุณหากทานพบและแจงขอผิดพลาดหรือ
ขอบกพรองใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่
ของทาน (ตามที่อยูซึ่งแจงไวตางหาก)

คําช้ีแจง
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คําเตือนเกี่ยวกับการหามทําสําเนาหรือผลิตซํ้า
โปรดทราบไววาการมีเอกสารซึ่งผานการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําโดยกระบวนการทางดิจิตอลผานเครื่องสแกนเนอร
กลองดิจิตอล หรือดวยอุปกรณอ่ืนๆ ไวในครอบครอง อาจตองระวางโทษทางกฎหมายได

• สิ่งท่ีหามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําตามกฎหมาย
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําธนบัตร เหรียญกษาปณ 
ใบหุน พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐบาลทองถิ่น 
ถึงแมจะมีการประทับตรา “ตัวอยาง” บนสําเนาหรอื
สิ่งผลิตซ้ําแลวก็ตาม

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําธนบัตร เหรียญกษาปณ
หรือใบหุนที่ใชหมุนเวียนในตางประเทศ

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําดวงตราไปรษณียากร
หรือไปรษณียบัตรที่ไมใชแลวซึ่งออกโดยรัฐบาล
ยกเวนไดรับการอนุญาตลวงหนาจากรัฐบาล

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําตราประทับที่ออกโดย
รัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย

• ขอควรระวงัในการทําสําเนาและผลิตซ้ําเอกสาร
บางประเภท
รัฐบาลไดประกาศขอควรระวังในการทําสําเนาหรือ
ผลิตซ้ําใบตราสารตางๆ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน
(เชน ใบตราสารหุน ต๋ัวเงิน เช็ค เช็คของขวัญ เปนตน)
ใบอนุญาตเขาเมือง หรือต๋ัวคูปองทุกชนิด ยกเวน
แตเปนการทําสําเนาตามจํานวนนอยที่สุด ซึ่งบริษ ัท
มีความจําเปนตองใชงานในธุรกิจ นอกจากนี้ หามทํา
สําเนาหรือผลิตซ้ําหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล
ใบอนุญาตที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน บัตรประจําตัว และต๋ัวตางๆ เชน บัตรผาน
และคูปองรับประทานอาหาร

• ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ ์ไมสามารถใชภาพถาย
หรือบันทึกของผลงานที่มีลิขสิทธิ์ที่สรางขึ้นจาก
กลองโดยไมไดรับอนุญาตจากผูถือลิขสิทธิ์ ยกเวน
การใชงานสวนบุคคล แตโปรดทราบวาการใชงาน
สวนบุคคลอาจมขีอจํากัดในกรณีที่เปนภาพถาย
หรือบันทึกของการแสดงนิทรรศการหรือการแสดง
สด



xix

การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมลู
โปรดทราบวาการลบภาพหรือการฟอรแมตการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลอ่ืนๆ จะไมลบขอม ูลภาพ
ด้ังเดิมไปทั้งหมด บางครั้งไฟลภาพซึง่ลบท้ิงไปแลวในอุปกรณเก็บขอมูลที่โยนทิ้งไป สามารถเรียกกลับคืนได
ดวยการใชซอฟตแวรที่วางจําหนายอยูทั่วไป ท ั้งนี้อาจเปนผลทําใหขอมูลภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดวย
จุดประสงคที่มุงราย การรับประกันความเปนสวนบุคคลของขอมลูนี้เปนความรับผิดชอบของผูใช

กอนการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมลู ใหใชซอฟตแวรทางการคาลบขอมูลทั้งหมดทิ้ง 
หรือใหฟอรแมตอุปกรณเก็บขอมูลดังกลาวแลวเก็บบันทึกขอมลูภาพซึ่งไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน 
ภาพทองฟาปลอดโปรง) เขาไปใหมใหเต็มอุปกรณ เก็บขอมูลนั้น 
ตองตรวจสอบจนแนใจดวยวาไดเปลี่ยนภาพการตั้งคาเอง (0 149) ใหเปนภาพซึ่งไมใชขอมูลสวนบุคคล 
กอนการกําจัดทิ้งกลองถายรูปหรือเปลี่ยนเจาของใหกับบุคคลอ่ืน ทานควรใชตัวเลือก Wi-Fi > 
รีเซ็ตการตั้งคาการเชื่อมตอ (0 272) ในเมนูการต้ังคากลองถายรูปเพือ่ลบขอมูลเครือขายสวนตัวตางๆ 
ควรระมัดระวังเพือ่หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเสียหายเมื่อทําลายอุปกรณจัดเก็บขอมลูดวยวิธีทางกายภาพ

AVC Patent Portfolio License
ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใตใบอนุญาตทางสิทธิบัตร AVC (AVC Patent Portfolio License) สําหรับ
การนําไปใชที่ไมใชในเชิงพาณิชยของผูบริโภคเพื่อ (i) เขารหัสตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) เเละ/หรือ
(ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่ไดรับการเขารหัสโดยผูบริโภคในกิจกรรมสวนบุคคลหรือที่ไมใชในเชิงพาณิชย เเละ/หรือ
ที่ไดรับจากผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับอนุญาตในการจัดหาวิดีโอ AVC ไมมีการมอบอนุญาตหรือบอกโดยนัยสําหรับ
การใชอ่ืนๆ สามารถรับขอมูลเพิม่เติมไดจาก MPEG LA, L.L.C ดูที่เว็บไซต http://www.mpegla.com
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ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
กลอง Nikon ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน มีเพียงเฉพาะ
อุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสย่ีหอ Nikon (ไดแก เครื่องชารจ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
และอุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลช) ซึ่งไดรับการร ับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะ
เทานั้นที่ผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและ
ความปลอดภยัของวงจรอิเล็กทรอนิกส

การใชอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําให
เงื่อนไขการรับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง การใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
ของบริษัทอ่ืนที่ไมมีแผนซีลฮอโลแกรมของ Nikon ดังภาพดานขวามือ อาจรบกวน
การทํางานปกติของกลองหรือทําใหแบตเตอรี่รอนเกินไป เกิดประกายไฟ โปงบวมหรือ
รั่วได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณเสริมย ี่หอ Nikon กรุณาติดตอผูแทนจําหนาย Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง
ในเขตพื้นที่
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D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
มีเพียงเฉพาะอุปกรณเสริมย่ีหอ Nikon ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอล Nikon
ของทาน โดยเฉพาะเทาน้ันท่ีผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานได
ตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของวงจรอเิล็กทรอนิกส การใชอุปกรณเสริม
ท่ีไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําใหเงื่อนไขการรับประกันของ Nikon ส้ินสุดลง

A กอนถายภาพสําคัญ
กอนถายภาพในโอกาสสําคัญ (เชน งานแตงงาน หรือก อนพกพากลองไประหวางเดินทางทองเท่ียว)
ใหทดลองถายภาพดูกอนเพื่อใหแนใจวากลองทำงานเปนปกติ Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
หรือการสูญเสียผลประโยชนท่ีอาจมีสาเหตุมาจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ

A การเรียนรูทั้งชีวิต
Nikon เชื่อใน “การเรียนรูท้ังชีวิต” จึงใหการสน ับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเน่ือง
โดยทานสามารถคนหาขอมูลตางๆ ท่ีอัปเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปน้ี:
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: http://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรปและแอฟริกา: http://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเย่ียมชมเว็บไซตเหลาน้ีเพื่อรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ
คําถามที่พบบอย (FAQ) และคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอล
ขอมูลเพ่ิมเติมจะขอไดจากตัวแทนของ Nikon ในเขตพืน้ท่ีของทาน โปรดดูขอมูลสถานท่ีติดตอไดจาก
URL ตอไปน้ี: http://imaging.nikon.com/
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ผลิตภณัฑนี้ควบคุมโดย United States Export Administration Regulations (EAR) ไมจำเปนตองขออนุญาต
จากรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อสงออกไปยังประเทศตางๆ ยกเวนประเทศดังตอไปนี้ซึ่งถูกสั่งหามหรือม ีการควบคุมพิเศษ: 
คิวบา อิหราน เกาหลีเหนือ ซูดาน และซีเรีย (รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได)

อาจมีการหามใชอุปกรณไรสายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค ใหติดตอตัวแทนบริการของ Nikon 
ที่ไดรับอนุญาตกอนใชคุณสมบัติไรสายของผลติภัณฑนี้นอกประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ

บลูทูธและ Wi-Fi (เครือขายไรสาย)



xxiii

คําช้ีแจงสําหรับลูกคาในประเทศไทย
อุปกรณโทรคมนาคมนี้สอดคลองตามขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC
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ความปลอดภัย
แมวาหนึ่งในประโยชนของผลิตภัณฑนี้ คือ การใหผูอ่ืนเชื่อมตอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลแบบไรสายไดทุกที่ที่อยู
ในชวงความถี่ดังกลาวไดอยางอิสระ กรณีตอไปนี้อาจเกิดขึ้นได หากไมไดเปดใชการรักษาความปลอดภยั:
• การโจรกรรมขอมูล: บุคคลที่สามที่มุงรายอาจสกัดกั้นการสงสัญญาณในระบบไรสายเพือ่ขโมยรหสัผูใช 
รหัสผานและขอมูลสวนตัวอ่ืนๆ

• การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชที่ไมได รับอนุญาตอาจไดรับการเขาถึงเครือขาย และแก ไขขอมูลหรือ
การดําเนินการที่เปนอันตรายอื่นๆ โปรดทราบวา เนื่องจากการออกแบบของเครือขายระบบไรสาย การ
โจมตีที่มีความชํานาญพิเศษอาจทําใหมีการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตได แมมีการใชงานการรักษาความ
ปลอดภยัก็ตาม

• เครือขายที่ไมปลอดภัย: การเชื่อมตอไปยังเคร ือขายเปดอาจมีผลทําใหมีการเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาต ใชเฉพาะ
เครือขายที่ปลอดภยั



1บทนํา

บทนํา

โปรดใชเวลาสักครูเพื่อทําความคุนเคยกับปุมควบคุมและจอแสดงผลตางๆ ของกลอง 
ทานสามารถบุคมารกสวนนี้ไวเพื่อใชอางองิขณะอานเนื้อหาสวนที่เหลือของคูมือการใชงานนี้

ตัวกลอง

สวนตางๆ ของกลอง

14

12
13

1516

8

9

11

1018

6 7

3
4
5

2
1

17

1 ไฟชวยหา AF................................... 85, 237
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย ........................... 80
ไฟชวยลดตาแดง ........................... 102, 104

2 สวิทชเปดปดการทํางาน ..................... 34, 39

3 ปุมกดชตัเตอร .......................................... 52

4 ปุม E/N ........................... 124, 132, 134

5 ปุมบันทึกภาพยนตร ............................... 165

6 ปุมกดเลือกไลฟวิว ........................... 47, 164

7 แปนหมุนเลือกโหมด .................................. 4

8 แฟลชในตัวกลอง ................................... 101

9 ปุม M/Y .......................... 101, 103, 134

10 ชองรอยสายคลองขอมือ ........................... 26

11 ปุม Fn ................................................. 252

12 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง ............... 30

13 ปุมถอดเลนส ........................................... 31

14 ปุม I/E ........................... 75, 76, 78, 79

15 กระจก .................................................. 330

16 เมาทเลนส ......................................... 30, 96

17 ขั้ว CPU

18 ฝาปดตัวกลอง ................................. 30, 323
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29

30

31

   28

   27

   26

20 2119
22 23 24

25

19 ไมโครโฟนสเตอริโอ .................................169

20 ชองเสียบอุปกรณเสริม 
(สําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก) .............315

21 เซ็นเซอรตรวจจับสายตา......................8, 265

22 ปุม R (ขอมลูการถายภาพ) .............6, 9, 115

23 แปนหมุนเลือกคําสั่ง

24 ปุม A/L ...................94, 130, 200, 254

25 ฝาปดชองตอสายภายนอก

26 ปุม G .............................. 42, 115, 220

27 ลําโพง

28 เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส (E) ................. 96

29 ชองตอสาย USB ........................... 211, 214

30 ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก........... 170

31 ขั้วตออุปกรณเสริม................................. 324

D ปดฝาปดชองตอสายภายนอก
ปดฝาปดชองตอสายภายนอกเมื่อไมใชงานตัวเช ื่อมตอ ส่ิงแปลกปลอมที่ติดอยูในตัวเชื่อมตออาจทําให 
การถายโอนขอมูลติดขัด

D ลําโพง
อยาวางลําโพงไวใกลกับอปุกรณแมเหล็ก การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจสงผลตอขอมูลท่ีบันทึกไว
ในอุปกรณแมเหล็ก
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3247 33 34 35 36

37

39
40

38

414244 43 51

50

49

48
46

45

32 ชองมองภาพ ................................. 5, 41, 80
33 ปุมปรับแกสายตา .................................... 41
34 ปุม K .......................................... 56, 184
35 ปุม P ..................................... 12, 166, 187
36 ปุมเลือกคําสั่ง.............................. 34, 39, 43
37 ปุม J (OK) .............................. 34, 39, 43
38 N-Mark (ตัวสงสัญญาณ NFC)................. 35
39 ปุม O ............................................. 57, 205
40 ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา ...... 51
41 กานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่

............................................... 27, 28, 325
42 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่............ 27, 28, 325

43 ปุม W/Q ............................. 43, 185, 196
44 ปุม X........................................... 185, 196
45 ชองตอขาตั้งกลอง
46 หนาจอแบบปรับมุมได

........................... 13, 15, 47, 56, 184, 255
47 ขอบยางรองตา ........................................ 80
48 ฝาปดชองตอสาย HDMI......................... 218
49 ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา

....................................................... 27, 28
50 ฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC สําหรับ

ปล๊ักตออะแดปเตอร AC เสริม ............... 325
51 สลักล็อคแบตเตอรี่ ..................... 27, 28, 325
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แปนหมุนเลือกโหมด
กลองมีโหมดถายภาพตางๆ ใหเลือกดังตอไปนี้

โหมด P, S, A และ M:
• P— โปรแกรมอัตโนมัติ (0 119)
• S—อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (0 121)
• A—อัตโนมัติปรับรูรับแสงเอง (0 122)
• M—ปรับเอง (0 123)

โหมดเอฟ็เฟกตพิเศษ (0 65)

โหมดอัตโนมัติ:
• i อตัโนมัติ (0 47)
• j อัตโนมัติ (ปดแฟลช) (0 47)

โหมดสําเร็จรูป (0 58)
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ชองมองภาพ
หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณทั้งหมดติดสวาง
เพื่อจุดประสงคในการแสดงตวัอยาง

7

1 2

3

4
5
6

8

1816
19

2120

11 12 149

17

10 1513

1  เสนตาราง (แสดงเมื่อเลือกการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d3 เปน เปด 
แสดงเสนตารางในชองมองภาพ)....... 243

2 จุดโฟกัส.................................... 50, 90, 236
3 กรอบพ้ืนท่ี AF ................................... 41, 49
4 คําเตือนแบตเตอรี่ใกลหมด ....................... 46
5 สัญลักษณแสดงโทนสีเดียว (แสดงในโหมด % 
หรือเม่ือเลือก Picture Control โทนสีเดียว 
หรือ Picture Control ตาม โทนสเีดียว)
..................................................... 65, 155

6 สัญลักษณแสดง “ไมมีการดหนวยความจํา”
............................................................. 27

7 สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส ....... 50, 96
8 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)

........................................................... 130
9 ความไวชัตเตอร ..................................... 118

10 รูรับแสง (คารูรับแสง) ............................. 118
11 สัญลักษณแสดงโหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ ....... 65
12 สัญลักษณแสดงการถายครอม................ 151

13 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ................. 46
จํานวนภาพที่เหลือ กอนท่ีหนวยความจํา
บัฟเฟอรจะเต็ม ....................................... 77
สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซ

........................................................... 146
คาการชดเชยแสง ................................... 132
คาชดเชยแสงแฟลช................................ 134
คาความไวแสง (ISO) ..................... 107, 239
สัญลักษณแสดงโหมดการจับภาพ

14 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือ
หนวยความจําสําหรับการถายภาพ
มากกวา 1000 ภาพ)............................... 46

15 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน .......... 54
16 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน .... 120
17 สัญลักษณแสดงคาแสง .......................... 124

สวนแสดงผลการชดเชยแสง.................... 132
การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส ............... 237

18 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช ....... 134
19 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 132
20 สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO อัตโนมัติ

........................................................... 228
21 ไฟเตือน................................................. 349
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ปุม R (ขอมูล)
กดปุม R เพื่อดูการแสดงผลขอมูลหรอืวนดูตัวเลือกการแสดงผล

❚❚การถายภาพโดยใชชองมองภาพ
การแสดงความไวชัตเตอร รูรับแสง จํานวนภาพที่สามารถ
บันทกึได โหมดพื้นที่ AF และขอมูลการถายภาพอื่นๆ 
บนหนาจอ ใหกดปุม R

ปุม R

2

1

7
6

85

3

4

1 โหมดถายภาพ 
i อัตโนมัติ/
j อัตโนมัติ (ปดแฟลช) .....................47
โหมดสําเร็จรูป ...................................58
โหมดเอฟ็เฟกตพิเศษ ..........................65
โหมด P, S, A และ M .......................118

2 ความไวชัตเตอร ......................................118
การแสดงผลความไวชัตเตอร ...........121, 124

3 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)
............................................................130

4 โหมดลั่นชัตเตอร ...................................... 75
5 สัญลักษณแสดงวิธีใช............................. 349
6 รูรับแสง (คารูรับแสง) ............................. 118
การแสดงผลรูรับแสง ...................... 122, 124

7 คาความไวแสง (ISO)............................. 107
การแสดงผลคาความไวแสง (ISO) .. 107, 229
สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO อัตโนมัติ
........................................................... 229

8 สัญลักษณ z ....................................... 22
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หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณทั้งหมดติดสวางเพื่อจุดประสงค
ในการแสดงตัวอยาง

19

20

21

22

24
23

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9 สัญลักษณแสดงสัญญาณดาวเทียม ........ 269
10 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Wi-Fi ......... 272

สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Eye-Fi ....... 274
11 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอบลูทูธ ......... 273

โหมดเครื่องบิน ...................................... 271
12 การกําหนดแถบสัมผัส Fn....................... 255
13 สัญลักษณแสดงการควบคุมขอบมืด........ 231
14 โหมดหนวงเวลาถาย .............................. 241
15 สัญลักษณประทับวันท่ี ........................... 243
16 สัญลักษณแสดงระบบลดภาพสั่นไหว

..................................................... 32, 232
17 สัญลักษณแสดงการควบคุมแฟลช .......... 246

สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช
สําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก............... 318

18 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 46
19 สัญลักษณแสดงการถายครอม................ 151

20 สัญลักษณแสดงโหมดพื้นท่ี AF ................. 87
จุดโฟกัส .......................................... 90, 236

21 สัญลักษณแสดงคาแสง .......................... 124
สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 132
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม ....... 154

22 จํานวนการถายครอม ADL ..................... 152
23 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ................. 46

สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซ
........................................................... 146
สัญลักษณแสดงโหมดการจับภาพ

24 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือ
หนวยความจําสําหรับการถายภาพ
มากกวา 1000 ภาพ)............................... 46
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A การปดจอภาพ
ในการลางขอมูลการถายภาพออกจากจอภาพ ใหกดปุม R หรือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
จอภาพจะปดโดยอตัโนมัติถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 8 วินาที (สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การเลือกระยะเวลาที่จะใหจอภาพเปดอยู ใหดู ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัต ิในหนา 240) จอภาพ
จะปดดวย ถาทานบังเซ็นเซอรตรวจจับสายตาหรือมองผานชองมองภาพ

A ปดจอขอมลูการถายภาพอัตโนมัติ
เซ็นเซอรตรวจจับสายตาจะปดจอขอมูลการถายภาพอตัโนมัติ หากทานแนบดวงตาไปที่ชองมองภาพ
ขณะที่เวลาสแตนดบายทํางานอยู ขอมูลการถายภาพจะเปดขึ้นอีกคร้ังเมื่อทานเอาตาออกจาก
ชองมองภาพ หากตองการ ทานสามารถปองกันการแสดงผลขอมูลการถายภาพปดโดยใชตัวเลือก 
ปดจอขอมลูการถายภาพอัตโนมัต ิ(0 265) ในเมนูตั้งคา อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา แมจะมี
ตัวเลือกท่ีไดเลือกไวแลว การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะปดเมื่อหมดเวลาสแตนดบาย



9บทนํา

❚❚ โหมดไลฟวิวและภาพยนตร
หากตองการเริ่มตนไลฟววิ 
ใหหมุนปุมกดเลือกไลฟวิวระหวางการถายภาพโดยใชชองม
องภาพ (0 47) คุณสามารถกดปุม R 
เพื่อวนดูตัวเลือกการแสดงผลตามทีแ่สดงดานลาง

* การครอบตัดแสดงพ้ืนท่ีท่ีบันทึกจะแสดงขึ้นระหวางการบันทึกภาพยนตร 
โดยพื้นท่ีท่ีลอมไวดวยวงกลมแสดงขอบครอบตัดเฟรมภาพยนตร 
(พ้ืนท่ีดานนอกสวนครอบตัดเฟรมภาพยนตรเปนสีเทาเมื่อสัญลักษณภาพยนตรแสดงขึ้น)

แสดงรายละเอยีดสัญลักษณภาพถาย แสดงสัญลักษณภาพยนตร (0 164) *

แสดงสัญลักษณภาพถายพื้นฐาน * ซอนสัญลักษณ *

เสนตาราง *

ปุม R
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สวนแสดงผลไลฟวิว

รายการ คําอธิบาย 0

q โหมดถายภาพ
โหมดที่เลือกไวในปจจุบันดวยแปนหมุน
เลือกโหมด

47, 58, 65, 
118

w 
สัญลักษณการปรับคา
สําหรับภาพยนตรเอง

แสดงเมื่อเลือก เปด สําหรับ ปรับคาสําหรับ
ภาพยนตรเอง ในโหมด M

169

e เวลาที่เหลือ
ระยะเวลาที่เหลือกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดการทํางาน
โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะแสดงขึ้นเมื่อการถายภาพ
จะหยุดทํางานภายใน 30 วินาทีหรือนอยกวา

11

r ลดเสียงรบกวนจากลม
แสดงเมื่อเลือก เปด สําหรับ ตั้งคาภาพยนตร > 
ลดเสียงรบกวนจากลม ในเมนูถายภาพ

169

t ความไวของไมโครโฟน ความไวของไมโครโฟนในการบันทึกภาพยนตร 169

y ระดบัเสียง
ระดับเสียงในการบันทึกเสียง จะปรากฏเปนสีแดง
หากระดับเสียงสูงเกินไป ทานควรปรับความไว
ของไมโครโฟนใหสอดคลองกัน

169

u จุดโฟกัส
จุดโฟกัสปจจุบัน การแสดงผลจะแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF 
(0 89).

49

w
e

t
r

y

q

u
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รายการ คําอธิบาย 0

i ขนาดเฟรมภาพยนตร ขนาดเฟรมภาพยนตรท่ีบันทึกในโหมดภาพยนตร 168

o โหมดโฟกัส โหมดโฟกัสปจจุบัน 83

!0 โหมดพื้นที่ AF โหมดพื้นท่ี AF ปจจุบัน 89

!1 สัญลักษณ “No movie” แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได —

!2
เวลาที่เหลือ 
(โหมดภาพยนตร)

เวลาการบันทึกท่ีเหลือในโหมดภาพยนตร 165

!3 สัญลักษณแสดงคาแสง
แสดงวาภาพมืดเกินไปหรือสวางเกินไปเมื่อใช
การตั้งคาปจจุบัน (โหมด M เทาน้ัน)

124

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้น 30 วินาทีกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดโดยอัตโนมัติ (0 10); ตัวนับเวลา
จะเปลี่ยนเปนสีแดง 5 วินาทีกอนจะหมดเวลาตามการตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัติ (0 240) หรือหาก
ไลฟวิวกําลังจะปดการทํางานเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมการถายภาพ 
ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเลือกไลฟวิว การบันทึกภาพยนตรจะจบลงโดยอัตโนมัติเมื่อ
หมดเวลาที่ตั้งไว โดยไมขึ้นอยูกับจํานวนเวลาที่สามารถบันทึกได

!3

!2

!1

!0oi
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ปุม P.
การเปลี่ยนการตั้งคาที่ดานลางของจอแสดงผลข อมูล 
ใหกดปุม P จากนั้นไฮไลทรายการโดยใชปุมเลือกคําสั่ง 
แลวกด J เพื่อดูตัวเลือกสําหรับรายการที่ไฮไลท 
ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาไดโดยกดปุม P ระหวาง
ไลฟวิว
• คุณภาพของภาพ (0 98)
• ขนาดภาพ (0 100)
• ถายครอมอัตโนมัติ (0 151)
• HDR (high dynamic range) (0 138)
• Active D-Lighting (0 136)
• ไวตบาลานซ (0 140)
• คาความไวแสง (ISO) (0 107)
• Picture Control (0 155)
• โหมดโฟกัส (0 82)
• โหมดพื้นท่ี AF (0 87)
• ระบบวัดแสง (0 128)
• โหมดแฟลช (0 102, 104)
• การชดเชยแสงแฟลช (0 134)
• การชดเชยแสง (0 132)

ปุม P

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ

ไลฟวิว
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จอภาพสามารถปรับมุมและหมนุไดตามภาพที่แสดงดานลาง

จอภาพ

การถายภาพปกต:ิ พับหนาจอเขาหากลอง
โดยหันหนาจอออก ใชงานจอภาพปกติ
ในตําแหนงน้ี

ภาพมุมต่ํา: เอียงจอขึ้นเพื่อถายภาพในไลฟวิว
ดวยการถือกลองไวต่ํา

ภาพมุมสูง: เอยีงจอลงเพื่อถายภาพในไลฟวิว
ดวยการถือกลองไวสูง

การถายภาพตัวเอง: ใชถายภาพตัวเอง
ในโหมดไลฟวิว จอภาพจะแสดงภาพสะทอน
ของสิ่งท่ีจะปรากฏในภาพถาย

90° 180°
180°
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D การใชจอภาพ
หมุนจอภาพเบาๆ ภายในระยะกําหนดตามที่แสดงในภาพ หามใชแรง การไมปฏิบัติตามขอควรระวัง
เหลาน้ีอาจทําใหกลองหรือจอภาพชํารุดเสียหาย ในการรักษาจอภาพเมื่อไมใชงานกลอง ใหพับจอภาพ
กลับเขาไปโดยใหดานหนาทาบกับตัวกลอง

อยายกหรือถือกลองถายรูปท่ีจอภาพ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหกลองชํารุดเสียหาย
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การใชหนาจอสัมผัส
จอภาพระบบสัมผัสรองรบัการทํางานตอไปนี้:

แตะเร็วๆ

สไลด

เหยียด/บีบ

ปดนิ้วในระยะสั้นๆ ไปทางซายหรอืขวาทั่วจอภาพ

สไลดนิ้วมือไปบนหนาจอ

วางนิ้วมอืทั้งสองนิ้วบนจอ และแยกนิ้วออกจากกัน
หรือบีบนิ้วเขาหากัน
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D หนาจอสัมผัส
หนาจอสัมผัสตอบสนองตอไฟฟาสถิต และอาจไมตอบสนองเมื่อติดฟลมปองกันของผูผลิตอื่น 
หรือเม่ือสัมผัสดวยเล็บหรือใสถุงมือ อยาใชแรงมากเกินไปหรือสัมผัสหนาจอดวยวัตถ ุแหลมคม

D การใชหนาจอสัมผัส
หนาจอสัมผัสอาจไมตอบสนองตามที่คาดหวังไว หากทานพยายามใชงานขณะเอาฝามือหรือน้ิวอกีน้ิว
วางไวในตําแหนงท่ีสอง อาจไมมีการจดจําทาทางอื่นๆ หากสัมผัสเบาเกินไป น้ิวมือเคลื่อนไหว
เร็วเกินไปหรือระยะสั้นเกินไป หรือขาดการติดตอกับหนาจอ หรือหากการเคลื่อนไหวของนิ้วสองนิ้ว
ท่ีบีบหรือเหยียดน้ันไมไดประสานกันอยางถูกตอง

A เปดใชหรือปดใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส
สามารถเปดใชหรือปดใชการควบคุมดวยระบบสัมผัสไดโดยใชตัวเลือก การควบคุมดวยระบบสัมผัส 
ในเมนูตั้งคา (0 263) เลือก เปดใช เพื่อเปดใชการควบคุมดวยระบบสัมผัสสําหรับการถายภาพ 
การแสดงภาพ และการคนหาเมนูหรือ เฉพาะขณะแสดงภาพ เพื่อเปดใชการควบคุมดวย
ระบบสัมผัสสําหรับการแสดงภาพเทาน้ัน
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การถายภาพหนาจอสัมผัส
แตะสัญลักษณในการแสดงผลการถายภาพเพื่อปรับการตั้งคากลอง (โปรดทราบวา
ไมใชสัญลักษณทัง้หมดที่จะตอบสนองตอการทํางานหนาจอสัมผัส) ระหวางไลฟวิว 
ทานยังสามารถถายภาพไดโดยแตะหนาจอ

❚❚การถายภาพโดยใชชองมองภาพ
ใชหนาจอสัมผัสเพื่อปรับการตั้งคาบนการแสดงผลขอมลูการถายภาพ (0 6).

การเลือกโหมดสําเร็จรูป/เอ็ฟเฟกต
ในโหมดสําเร็จรูปและเอ็ฟเฟกตพิเศษ (0 58, 65) ทานสามารถแตะสัญลักษณโหมดถายภาพ
เพื่อเลือกฉากหรอืเอ็ฟเฟกตได แตะ x หรอื y เพื่อดูตัวเลือกอ่ืน และแตะสัญลักษณ
เพื่อเลือกและกลับสูหนาจอกอนหนา

ความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ในโหมด S, A และ M ทานสามารถแตะสัญลักษณ w ถัดจากการแสดงผลความไวชัตเตอร
และรรูับแสงเพื่อดูการควบคุม x และ y ซ่ึงทานสามารถแตะเพื่อเลือกคาใหมได แตะ 1 
เพื่อออกเมื่อเสรจ็สิ้นการทํางาน
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ตัวเลือกการถายภาพ
ในการเปลี่ยนการตั้งคากลอง (0 12) ใหแตะสัญลักษณ z ที่มมุขวาดานลางของหนาจอ 
แลวจากนั้น แตะสัญลักษณเพื่อแสดงตัวเลือกสําหรบัการตั้งคาที่เกี่ยวของ แตะตัวเลือก
ที่ตองการเพื่อเลือกและกลับไปยังหนาจอกอนหนา

หากไดรับการเตือนใหเลือกคาดังที่แสดงไวทางดานขวา 
ใหแกไขคาโดยแตะ u หรือ v แลวจากนั้น แตะที่หมายเลข
หรือแตะ 0 เพื่อเลือกและกลับสูหนาจอกอนหนา

ในการออกโดยไมเปลี่ยนการตั้งคา แตะ 2
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❚❚การถายภาพไลฟวิว
ใชหนาจอสัมผัสเพื่อถายภาพและปรบัการตั้งคา

การถายภาพ (ชตัเตอรสัมผัส)
แตะวัตถุที่คุณตองการถายในหนาจอเพื่อโฟกัส โฟกัสจะล็อค
จนกวาคุณจะยกนิ้วออกจากหนาจอเพื่อถายภาพ 
(โปรดทราบวาจะไมสามารถใชชัตเตอรสัมผัสเพื่อโฟกัสได
เมื่อไดเลือก MF—แมนวลโฟกัส—ไวสําหรบัโหมดโฟกัส) 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟกัสสัมผัส ให ดูหนา 83

วิธีการปดการใชงานชัตเตอรสัมผัส ใหแตะไอคอน
ทางดานขวา ไอคอนจะเปลี่ยนเปน 7 ซ่ึงแสดงวา
จะไมลั่นชัตเตอรอีกเมื่อคุณยกนิ้วออกจากหนาจอ

ชัตเตอรสัมผัสจะยังคงปด (7) 
ระหวางการบันทึกภาพยนตร 
แตคุณสามารถโฟกัสใหมไดทุกเมื่อโดยการแตะวตัถุที่คุณตองการถายในหนาจอ
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D การถายภาพโดยใชตัวเลอืกการแตะถายภาพ
สามารถใชปุมกดชัตเตอรเพื่อโฟกัสและถายภาพได แมเม่ือสัญลักษณ 3 ปรากฏเพื่อแสดงวา
ตัวเลือกแตะถายภาพกําลังทํางานอยู ใชปุมกดชัตเตอรเพื่อถายภาพในโหมดถายภาพต อเน่ือง (0 76) 
และระหวางการบันทึกภาพยนตร สามารถใชตัวเลือกแตะถายภาพไดเฉพาะเพื่อถายภาพทีละภาพ
ในโหมดถายภาพตอเน่ือง และไมสามารถใชถายภาพระหวางการบันทึกภาพยนตรได

ในโหมดตั้งเวลาถาย (0 79) โฟกัสจะล็อคท่ีวัตถุท่ีเลือกเมื่อทานสัมผัสหนาจอ และเวลาตั้งถายเร่ิมตน
เม่ือทานยกนิ้วออกจากหนาจอ ท่ีคาตั้งจากโรงงาน ชัตเตอรจะลั่นประมาณ 10 วินาทีหลังจากเวลา
ตั้งถายเร่ิมตน สามารถเปลี่ยนการหนวงเวลาและจํานวนภาพไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 
(ตั้งเวลาถาย, 0 241) หากตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับ จํานวนภาพ มากกวา 1 กลองจะถายภาพ
หน่ึงภาพหลังจากภาพอืน่โดยอัตโนมัติจนกระท่ังจํานวนภาพที่เลือกไวถูกบันทึก
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การเลือกโหมดสําเร็จรูป/เอ็ฟเฟกต
ในโหมดสําเร็จรูปและเอ็ฟเฟกตพิเศษ (0 58, 65) ทานสามารถแตะสัญลักษณโหมดถายภาพ
เพื่อเลือกฉากหรอืเอ็ฟเฟกตได แตะ x หรอื y เพื่อดูตัวเลือกอ่ืนและแตะสัญลักษณเพื่อเลือก
และกลับสูหนาจอกอนหนา

ความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ในโหมด S, A และ M การแตะความไวชัตเตอรหรือรูรับแสงจะแสดงการควบคุม x และ y 
ซ่ึงทานสามารถแตะเพื่อเลือกคาใหมได แตะ 1 เพื่อออกเมื่อเสรจ็ส้ินการทํางาน
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ตัวเลือกการถายภาพ
ในไลฟวิว การกดปุม P หรือแตะสัญลักษณ z ในหนาจอจะเปดการแสดงผลขอมูล
การถายภาพ (0 12, 166) แตะการตั้งคาเพื่อดูตัวเลือกแลวจากนั้นแตะต ัวเลือกที่ตองการ
เพื่อเลือกและกลับไปยังไลฟวิว

หากไดรับการเตือนใหเลือกคาดังที่แสดงไวทางดานขวา 
ใหแกไขคาโดยแตะ u หรือ v แลวจากนั้น แตะหมายเลข
หรือแตะ 0 เพื่อเลือกและกลับสูหนาจอกอนหนา

ในการออกโดยไมเปลี่ยนการตั้งคา แตะ 2
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การดูภาพ
สามารถใชหนาจอสัมผัสสําหรับการแสดงภาพตอไปน ี้ได (0 56, 184)

ดูภาพอืน่ๆ แตะเร็วๆ ไปทางซายหรือขวาเพื่อดูภาพอื่นๆ

เล่ือนไปยัง
ภาพอื่นๆ 
อยางรวดเร็ว

ในโหมดมุมมองแบบเต็มจอ คุณสามารถ
แตะปุมของจอแสดงผลเพื่อแสดงแถบ
การเลื่อนภาพ จากน้ันเลื่อนน้ิวไปทางซาย
หรือขวาเพื่อเล่ือนดูภาพอื่นๆ อยางรวดเร็ว

แถบการเลื่อนภาพ

ซูมเขา (เฉพาะ
ภาพเทานั้น)

ใชการเหยียดและบีบน้ิวเพื่อซูมเขาและ
ซูมออก และสไลดเพื่อเลื่อน (0 196)
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ดูภาพขนาดยอ

ในการ “ซูมออก” เพื่อการดูภาพขนาดยอ 
(0 185) ใชการบีบในการแสดงภาพเต็มจอ 
ใชการบีบและการเหยียดเพื่อเลือกจํานวนภาพ
ท่ีจะแสดงจาก 4, 12 หรือ 80 ภาพ

ดูภาพยนตร

แตะคําแนะนําบนจอภาพเพื่อเริ่มเลนภาพยนตร 
(ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1) 
แตะหนาจอเพื่อหยุดชั่วคราวหรือเลนตอ หรือ
แตะ 1 เพื่อออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ 
(โปรดทราบวาสัญลักษณบางอยางใน
การแสดงผลการเลนภาพยนตรจะ
ไมตอบสนองตอการทํางานหนาจอสัมผัส)

คําแนะนํา
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การใชเมนู
สามารถใชหนาจอสัมผัสสําหรับเมนูตอไปน้ีได

เลื่อน สไลดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อน

เลือกเมนู แตะสัญลักษณเมนูเพื่อเลือกเมนู

เลอืกตวัเลือก/
ปรับการตัง้คา

แตะรายการเมนูเพื่อแสดงตัวเลือก แลวแตะ
สัญลักษณหรือแถบเลื่อนเพื่อเปล่ียน ในการออก
โดยไมเปลี่ยนการตั้งคา แตะ 1
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ข้ันตอนแรก

รอยสายคลองกลอง
รอยสายคลองขอมือเขากับชองรอยทั้งสองชองใหมั่นคง

ชารจแบตเตอร่ี
หากมีอะแดปเตอรปลั๊กใหมาพรอมกลอง ใหยกปลั๊กที่ผนังข้ึน แลวเสียบอะแดปเตอรปล๊ัก
ตามที่แสดงในภาพดานลางซาย โดยตองแนใจวาไดเสียบปลั๊กเขาไปจนสุด ใสแบตเตอรี่และ
เสียบปลั๊กเครือ่งชารจ แบตเตอรี่ที่หมดไฟแลวจะใชเวลาชารจจนเต็มประมาณ 1 ช่ัวโมง 50 นาที

D  แบตเตอรี่และเครื่องชารจ
โปรดอานและปฏิบัติตามคําเตือนและขอควรระวังในหนา xiii–xvi และหนา 333–337 ของคูมือฉบับน้ี

กําลังชารจแบตเตอรี่
การชารจเสร็จสมบูรณ
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ใสแบตเตอร่ีและการดหนวยความจํา
กอนที่จะใสหรือถอดแบตเตอรีห่รือการดหนวยความจํา ใหตรวจสอบวาสวิทชเปดปด
อยูในตําแหนง OFF (ปด) ใสแบตเตอรี่ตามทีแ่สดงในภาพ โดยใหแบตเตอรีก่ดกานล็อค
แบตเตอรีส่ีสมไวที่ดานหนึง่ กานล็อคจะล็อคแบตเตอรี่เขาที่เมือ่ใสแบตเตอรี่ลงไปจนสุด

ถือการดหนวยความจําตามแนวที่แสดงในภาพ แลวเล ื่อนเขาไปจนคลิกเขาที่

กานล็อคแบตเตอรี่

A แบตเตอรี่นาฬิกา
นาฬิกาในกลองไดรับพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจไดโดยแยกตางหาก ซึ่งจะไดรับการชารจ
ตามความเหมาะสมเมื่อใสแบตเตอรี่หลักไว การชารจสามวันจะทําใหนาฬิกาใชงานไดประมาณ
หน่ึงเดือน หากมีขอความเตือนวาไมไดตั้งนาฬิกาปรากฏบนหนาจอเมื่อเปดกลอง แสดงวาแบตเตอรี่
นาฬิกาหมดและนาฬิกาถูกรีเซ็ต ตั้งนาฬิกาเปนวันท่ีและเวลาที่ถูกตอง
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❚❚การนําแบตเตอรี่และการดหนวยความจําออก
การนําแบตเตอรี่ออก
ในการถอดแบตเตอรี ่ใหปดการทํางานกลอง แลวเปด
ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี ่กดกานล็อคแบตเตอรีต่ามทิศทาง
ของลูกศรที่แสดงในภาพเพื่อปลดล็อคแบตเตอรี ่แล วใชมือ
ดึงแบตเตอรี่ออก

การนําการดหนวยความจําออก
หลังจากไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําดับลง ใหปด
การทํางานของกลอง จากนั้น เปดฝาปดชองบรรจุ
แผนการดหนวยความจํา แลวกดการดเขาไปเพื่อใหการด
ดีดตัวออก (q) จากนั้นจะสามารถดึงการดออกดวยมือได 
(w)

D การดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําอาจรอนหลังการใชงาน ใหปฏิบตัิตามขอควรระวังในการถอดการดหนวยความจํา
ออกจากกลอง

• อยานําการดหนวยความจําออกจากกลอง ปดการทํางานของกลอง หรือนําแบตเตอรี่ออกหรือ
ถอดปลั๊กไฟในระหวางการฟอรแมต หรือในระหวางท ี่มีการบันทึก ลบขอมูล หรือคัดลอกขอมูลไปยัง
คอมพิวเตอร การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการด
ชํารุดเสียหายได

• อยาใชน้ิวมือหรือวัตถุท่ีเปนโลหะสัมผัสกับขั้วตอการด
• อยาหักงอ ทําตกหลน หรือปลอยใหมีการกระแทกอย างรุนแรง
• อยาใชแรงกดการดเขาไปในตัวกลอง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหการดชํารุดเสียหายได
• อยาใหการดสัมผัสกับนํ้า ความรอน ความชื้นสูงหรือแสงแดดโดยตรง
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําในคอมพิวเตอร

16 G
B
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เปดจอภาพ
เปดจอภาพออกตามที่แสดงในภาพประกอบ หามใชแรง
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ประกอบเลนส
ระวังอยาใหฝุนเขาไปในกลองเมื่อถอดเลนสหรอืฝาปดตัวกลองออก เลนสที่ใชในคูมอืนี้
เพื่อแสดงภาพประกอบโดยทั่วไปคือ AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดฝาปดหนาเลนสออกกอนถายภาพ

ถอดฝาปดตัวกลองออก

ถอดฝาปดเลนสดานหลังออก

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (เลนส)

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (กลอง)

จัดแนวเครื่องหมายแสดง
ตําแหนงติดตั้ง

หมุนเลนสตามท่ีแสดงจนคลิกเขาท่ี
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A เลนสที่มีปุมยื่นหดกระบอกเลนส
กอนใชกลองถายรูป ใหปลดล็อคและยืดเลนสออกกอน กดปุมย่ืนหดกระบอกเลนส (q) คางไว 
หมุนวงแหวนปรับระยะซูมตามที่แสดง (w)

กลองจะไมสามารถถายภาพไดเม่ือเลนสหดกลับแลว 
หากมีขอความผิดพลาดใดๆ แสดงขึ้นเน่ืองจากผลของการ
เปดกลองหลังจากที่เลนสหดกลับแลว ใหหมุนวงแหวน
ปรับระยะซูมจนกวาขอความที่แสดงจะหายไป

A การถอดเลนส
ตรวจสอบใหแนใจวาปดกลองแลว จึงถอดหรือเปล ี่ยนเลนส 
ในการถอดเลนส ใหกดปุมถอดเลนส (q) คางไว พรอมหมนุเลนส
ไปตามเขม็นาฬกิา (w) หลงัถอดเลนสแลว ใหใสฝาปดหนาเลนส
และฝาปดตัวกลองกลับเขาท่ี

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) สําหรับขอมูลเก่ียวกับเลนสตางๆ 
ท่ีสามารถใชกับกลองน้ี ดูหนา 305

ปุมย่ืนหดกระบอกเลนส
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A ระบบลดภาพสั่นไหว (VR)
สามารถใชงานระบบลดภาพสั่นไหวโดยเลือก เปด สําหรับ VR 
แบบออพติคอล ในเมนูการถายภาพ (0 232) ถาหากเลนส
สามารถรับรองตัวเลือกน้ี หรือสามารถใชงานโดยการเลื่อน
สวิทชเลนสระบบลดภาพสั่นไหวไปยัง ON ถาหากเลนสมีระบบ
ลดภาพสั่นไหว สัญลักษณแสดงระบบลดภาพสั่นไหวจะ
ปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพเมื่อระบบลดภาพสั่น
ไหวเปดอยู

A การหดเลนสดวยปุมยื่นหดกระบอกเลนส
การหดเลนสเม่ือไมใชงานกลอง ใหกดปุมย่ืนหดกระบอกเลนส 
(q) คางไว แลวหมุนวงแหวนปรับระยะซูมไปยังตําแหน ง “L” 
(ล็อค) ตามท่ีแสดง (w) หดเลนสกลับกอนถอดเลนส
ออกจากกลอง และระมัดระวังอยากดปุมย่ืนหดกระบอกเลนส
ในขณะประกอบเลนสเขากับกลองหรือถอดเลนสออกจากกลอง
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การต้ังคากลอง

❚❚ ต้ังคาดวยสมารทโฟนหรอืแทบเลต็
กอนที่จะดําเนินการ ใหตรวจสอบดูใหแนใจวาได ชารจแบตเตอรีข่องกลองเต็ม
แลวและการดหนวยความจํามพีื้นที่เพียงพอหรอืไม ติดตั้งแอพ SnapBridge 
บนสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตของทาน (ตอไปนี้จะเร ียกวา “สมารทดีไวซ”) 
ตามที่ไดอธิบายไวดานในปกหนาและเปดบลูทูธและ Wi-Fi โปรดทราบวาการ
เช่ือมตอจรงิกับกลองจะเกิดข้ึนโดยใชแอพ SnapBridge; หามใชการตั้งคาบลูทธูในแอพตั้งคา
บนสมารทดีไวซของทาน คําแนะนําตอไปนี้จะอางอ ิงถึงแอพ SnapBridge รุน 2.0; 
สําหรับขอมูลลาสุดของรุนลาสุด โปรดดู SnapBridge คําแนะนําในการเชื่อมตอ (pdf) 
ที่สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตตอไปนี้:

http://downloadcenter.nikonimglib.com
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หนาจอตามจรงิของกลองและสมารทดีไวซอาจแตกต างจากที่แสดงตอไปนี้

1 กลอง: เปดกลอง ขอความตัวเลือกภาษาจะ
ปรากฏขึ้น

ใชปุมเลือกคําสั่งและปุม J เพื่อคนหาเมนู

กด 1 และ 3 เพื่อไฮไลทภาษา แลวกด J เพื่อเลือก สามารถเปลี่ยนภาษาไดทุกเวลา
โดยใชตัวเลือก ภาษา (Language) ในเมนูตั้งคา

1 ขึ้น
ปุม J (เลือก)

4 ซาย 2 ขวา

3 ลง

ปุมเลือกคําสั่ง

สวิทชเปดปดการทํางาน
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2 กลอง: เมือ่ขอความทางขวาปรากฏขึ้น ใหกดปุม 
J หากขอความทางขวาไมปรากฏข้ึนมา หรือ
หากทานตองการที่จะกําหนดคาของกลองอีกคร้ัง 
ใหไฮไลท เชือ่มตอกับสมารทดีไวซ ในเมนูต้ังคา
แลวกดปุม J หากทานไมตองการท่ีจะใชสมารท
ดีไวซในการกําหนดคาของกลอง ใหต้ังนาฬิกาดวย
ตนเอง (0 40)

3 กลอง/สมารทดีไวซ: เร่ิมการจับคู

• อุปกรณ Android ท่ีสนับสนุน NFC: หลังจากทําการ
ตรวจสอบวาเปด NFC บนสมารทดีไวซแลว ใหแตะ 
H (เครื่องหมาย N) บนกลองกับเสาอากาศ NFC 
บนสมารทดีไวซเพื่อเปดแอพ SnapBridge จากนัน้ให
ทําตามคําแนะนําบนหนาจอกอนที่จะดําเนนิการใน
ข้ันตอนที่ 7 หากเว็บไซตดาวนโหลด SnapBridge 
แสดงขึ้นมา กอนอ่ืนใหทําการดาวนโหลดและติดตั งแอพ 
จากนั้นดําเนนิการตามขั้นตอนดานบนอีกครัง้

• อุปกรณ iOS และ Android devices ท่ีไมสนับสนุน NFC: กดปุม J 
บนตัวกลองเพื่อเตรียมกลองสําหรับการจับคู
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4 กลอง: ดูวามีขอความทางขวาแสดงขึ้นหรือไม 
จากนั้นใหเตรียมสมารทดีไวซใหพรอม

5 สมารทดีไวซ: เปดแอพ SnapBridge และแตะ Pair 
with camera (เชื่อมตอกับกลอง) หากมีขอความ
เตือนใหเลือกกลอง ใหแตะชื่อของกลอง

6 สมารทดีไวซ: แตะชื่อกลองในขอความ “Pair with 
camera (เชื่อมตอกบักลอง)” ผูใชท่ีจับคูกลองกับ
อุปกรณ iOS เปนครั้งแรกจะไดรับคําแนะนําในการ
จับคู; หลังจากที่อานคําแนะนําแลว ใหเล่ือนลงมา
ดานลางหนาจอแลวแตะ Understood (เขาใจแลว) 
หากหลังจากนั้นทานไดรับขอความเตือนใหเลือก
อุปกรณเสริม ใหแตะชือ่ของกลองอีกคร้ัง 
(อาจมคีวามลาชาเล็กนอยกอนที่ชือ่ของกลองจะ
ปรากฏขึ้น)
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7 กลอง/สมารทดีไวซ: ตรวจดูวากลองและสมารทดีไวซแสดงตัวเลขหกหลัก
เหมือนกันหรือไม iOS ในบางรุนจะไมแสดงตัวเลข; หากไมมีตัวเลขปรากฏขึ้น 
ใหดําเนินการในขั้นตอนที่ 8

8 กลอง/สมารทดีไวซ: กดปุม J บนกลองแลวแตะ PAIR (จับคู) บนสมารทดีไวซ 
(การแสดงผลจะแตกตางกนัไปตามอุปกรณและระบบปฏบิัติการที่ใช)
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9 กลอง/สมารทดีไวซ: การจับคูเสร็จสมบูรณ
• กลอง: กดปุม J เมือ่ขอความทางขวาปรากฏขึ้น

• สมารทดีไวซ: แตะ OK (ตกลง) เมื่อขอความทางขวา
ปรากฏขึ้น

10กลอง: ทําตามข้ันตอนคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอเพื่อให การต้ังคาเสร็จสมบูรณ
• ในการอนุญาตใหกลองเพิ่มขอมูลตําแหนงในภาพถ าย ใหเลือก ใช ในการตอบ
คําถาม “ดาวนโหลดขอมลูบอกตําแหนงจากสมารทดีไวซ?” จากนั้นใหเปดบรกิาร
หาตําแหนงทีต่ั้งบนสมารทดีไวซและเปด Auto link options (ตัวเลือกเชื่อมตอ
อัตโนมติั) > Synchronize location data (ซิงคขอมูลตําแหนง) ในแท็บ  ของแอพ 
SnapBridge

• ในการซิงคนาฬกิากลองกบัสมารทดีไวซ ใหเลือก ใช ในการตอบคําถาม 
“ซิงคนาฬิกากับสมารทดไีวซ?” จากนัน้ใหเปด Auto link options (ตัวเลือกเชื่อมตอ
อัตโนมติั) > Synchronize clocks (ซิงคนาฬิกา)  ในแท็บ  ของแอพ SnapBridge

ในตอนนี้สมารทดีไวซกับกลองไดเช่ือมตอกันแลว ภาพที่ทานถายดวยกลองจะถูกอัพ
โหลดไปยังสมารทดีไวซโดยอัตโนมตัิ
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❚❚การตั้งคาจากเมนขูองกลอง
สามารถตั้งคานาฬิกาของกลองไดดวยตนเอง

1 เปดกลอง
หนาจอเลือกภาษาจะปรากฏขึ้น

ใชปุมเลือกคําสั่งและปุม J เพื่อคนหาเมนู

กด 1 และ 3 เพื่อไฮไลทภาษา แลวกด J เพื่อเลือก สามารถเปลี่ยนภาษาไดทุกเวลา
โดยใชตวัเลือก ภาษา (Language) ในเมนูตั้งคา

1 ขึ้น
ปุม J (เลือก)

4 ซาย 2 ขวา

3 ลง

ปุมเลือกคําสั่ง

สวิทชเปดปดการทํางาน
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2 กด G เมื่อขอความโตตอบที่ดานขวาแสดงขึ้น

3 ต้ังนาฬิกาในกลอง
ใชปุมเลือกคําสั่งและกดปุม J เพื่อตั้งคานาฬิกาของกลอง

นาฬิกาสามารถปรับตั้งคาไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก โซนเวลาและวันที ่> 
วันที่และเวลา ในเมนูการตั้งคา

q w

เลือกโซนเวลา เลือกรูปแบบวันท่ี

e r

เลือกตัวเลือกชดเชยเวลากลางวัน ตั้งวันท่ีและเวลา (โปรดทราบวา
กลองจะใชนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง)

ปุม G
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โฟกัสชองมองภาพ
เมื่อถอดฝาปดหนาเลนสออก ใหหมุน
ปุมปรับแกสายตาจนกรอบพื้นที่ AF 
อยูในระยะคมชัด ขณะหมุนปุมปรบั
แกสายตาโดยแนบตาไวกับชองมองภาพ 
โปรดระวังอยาใหนิ้วหรอืเล็บเขาตา

ขณะนี้กลองพรอมสําหรบัใชงานแลว ไปยังหนา 47 สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับการถายรปู

กรอบพ้ืนท่ี AF 

ชองมองภาพไมไดอยูในโฟกัส ชองมองภาพอยูในโฟกัส
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บทเรียน

ตัวเลือกการถายภาพ การแสดงภาพและการตั้งคา
สามารถเขาถึงไดจากเมนูกลอง เมือ่ตองการดูเมนู ใหกดปุม 
G

เมนูกลอง: ขอมูลเบ้ืองตน

แท็บ
เลือกจากเมนูตอไปน้ี:

• D: การแสดงภาพ (0 220) • N: รีทัช (0 277)
• C: การถายภาพ (0 223) • m/O: คาที่เพ่ิงตั้ง หรือ เมนูของฉัน 

(คาเร่ิมตนคือ คาที่เพ่ิงตั้ง; 0 300)• A: การตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 233)
• B: ตั้งคา (0 257)

สัญลักษณแสดงวิธใีช (0 43)

ปุม G

การตั้งคาปจจุบันจะแสดงดวยสัญลักษณ

ตัวเลื่อนแสดงตําแหนงในเมนูปจจุบัน

ตัวเลือกเมนู
ตัวเลือกในเมนูปจจุบัน
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การใชงานเมนูกลอง
❚❚ ปุมควบคุมเมนู
ใชปุมเลือกคําสั่งและปุม J เพื่อคนหาเมนูกลอง

A สัญลักษณ d (วิธีใช)
ถาสัญลักษณ d แสดงท่ีมุมดานลางซายของจอภาพ ทานสามารถแสดงวิธีใชของตัวเลือกหรือเมนู
ท่ีเลือกไวในปจจุบันไดโดยกดปุม W (Q) กด 1 หรือ 3 เพื่อเล่ือนหนาจอ กด W (Q) อีกคร้ัง
เพื่อกลับสูเมนู

2: เลือกรายการที่ไฮไลท
หรือแสดงเมนูยอย

1: เลื่อนเคอรเซอรขึ้น

3: เลื่อนเคอรเซอรลง

ปุม J: เลือกรายการที่ไฮไลท

4: ยกเลิกและกลับไปยัง
เมนูกอนหนา

ปุม W (Q)



44 บทเรียน

❚❚การคนหาเมนู
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อคนหาเมนตูางๆ

1 แสดงเมนู
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู

2 ไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนูปจจุบัน
กด 4 เพื่อไฮไลทสัญลักษณสําหรับ
เมนูปจจุบัน

3 เลือกเมนู
กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ

4 วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนู
ท่ีเลือก
กด 2 เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอรไวใน
เมนูที่เลือก

ปุม G
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5 ไฮไลทรายการเมนู
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทรายการเมนู

6 แสดงตัวเลือก
กด 2 เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับ
รายการเมนทูี่เลือกไว

7 ไฮไลทตัวเลือก
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทตัวเลือก

8 เลือกรายการที่ไฮไลท
กด J เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลท หากตองการออกจากเมนูโดยไมเลือก
รายการใดๆ ใหกดปุม G

โปรดจดจําสิ่งตอไปนี้:
• รายการเมนูทีแ่สดงดวยสีเทาคือรายการที่ไมสามารถเลือกไดในขณะนั้น
• แมโดยทั่วไป การกด 2 จะใหผลเชนเดียวกับการกด J แตในบางกรณีจะสามารถ

ทําการเลือกไดโดยกด J เทานั้น
• หากตองการออกจากเมนูและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง 

(0 52)
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กดปุม R แลวตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่และจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
ในการแสดงผลขอมลูการถายภาพ

ระดับพลังงานแบตเตอรี่
หากระดับพลังงานแบตเตอรี่ต่ํา ขอความเตือนจะปรากฏบนชองมองภาพ หากการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพไมปรากฏขึ้นเมือ่กดปุม R แสดงวาแบตเตอรี่หมด ตองชารจแบตเตอรีใ่หม

จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
จํานวนที่มากกวา 1000 จะแสดงในหลักพัน โดยแสดงดวยสัญลักษณอักษร “k”

ระดับพลังงานแบตเตอรี่และจํานวนภาพท่ีสามารถบันทึกได

การแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ

ชองมองภาพ คําอธิบาย

L — แบตเตอรี่เต็ม

K — พลังงานในแบตเตอรี่ถูกใชไปบางสวน

H d แบตเตอรี่ใกลหมด เตรียมแบตเตอรี่สํารองที่ชารจไฟ
จนเต็มไวหรือเตรียมชารจแบตเตอรี่

H

(กะพริบ)
d

(กะพริบ) แบตเตอรี่หมด ชารจแบตเตอรี่

ระดับพลังงานแบตเตอรี่

ปุม R จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
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การถายภาพและการแสดงภาพเบื้องตน

เนื้อหาในสวนนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการถายภาพในโหมด i และ j 
โหมด i และ j เปนโหมด “เล็งแลวถาย” แบบอัตโนมัติ โดย
การตั้งคาสวนใหญจะถูกควบคุมโดยกลองที่ตอบสนองตอสภาพ
การถายภาพ โดยความแตกตางในสองโหมดนี้คือกลองจะไมยิงแฟลช
ในโหมด j

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปยัง 
i หรือ j

จัดองคประกอบภาพผานทางชองมองภาพหรอืจอภาพได 
(ไลฟวิว) หากตองการเริ่มตนไลฟววิ 
ใหหมุนปุมกดเลือกไลฟวิว

โหมด “เล็งแลวถาย” (i และ j)

การจัดองคประกอบภาพใน
ชองมองภาพ

การจัดองคประกอบภาพในจอภาพ 
(ไลฟวิว)

แปนหมุนเลือกโหมด

ปุมกดเลือกไลฟวิว
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2 เตรียมกลองใหพรอม
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ: ในการจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ 
ใหจับมือจับของกลองดวยมอืขวาและประคองตัวกลองหรอืเลนสดวยมือซาย วางขอศอก
ของคณุตรงขางหนาอก

ไลฟวิว: ในการจัดองคประกอบภาพผานจอภาพ ใหจับมอืจับของกลองดวยมือขวาและ
ประคองเลนสดวยมือซาย

A การจัดองคประกอบภาพถายบุคคล (แนวตั้ง)
จับกลองตามภาพที่แสดงดานลางขณะจัดองคประกอบภาพถายบุคคล (แนวตั้ง)

การจัดองคประกอบภาพถายในชองมองภาพ การจัดองคประกอบภาพถายในจอภาพ
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3 จัดองคประกอบภาพ
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ: 
จัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพโดยใหวัตถุหล ัก
อยูในกรอบพื้นที่ AF 

ไลฟวิว: ตามคาตั้งจากโรงงาน กลองจะตรวจหาใบหนา
และเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัต ิหากไมพบใบหนา 
กลองจะโฟกัสวัตถุที่อยูใกลตรงกลางกรอบภาพ

A การใชเลนสซูม
กอนการโฟกัส ใหหมุนวงแหวนปรับระยะซูมเพื่อปร ับทางยาว
โฟกัสและจัดองคประกอบภาพถาย ใชวงแหวนปรับระยะซูมเพื่อ
ซูมวัตถุเขามาใหมีขนาดใหญขึ้นในกรอบภาพ หรือซูมออก
เพื่อเพิ่มพื้นที่ที่สามารถมองเห็นไดในภาพถาย (เลือกทางยาวโฟกัสที่
ยาวขึ้นบนสเกลทางยาวโฟกัสของเลนสเพื่อซูมเขา เลือกทางยาว
โฟกัสที่สั้นลงเพื่อซูมออก)

กรอบพ้ืนท่ี AF 

จุดโฟกัส

ซูมเขา

ซูมออก

วงแหวนปรับระยะซูม
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4 กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ: 
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อโฟกัส 
(ถาวัตถุไดรับแสงไมเพียงพอ แฟลชอาจ
ยกขึ้นและไฟชวยหา AF อาจติดสวาง) 
เมื่อกลองโฟกัสภาพไดแลว จะมี
เสียงเตือนดังข้ึน (เสียงเตือนจะไมดัง
หากวัตถุเคลื่อนที)่ และสัญลักษณ
แสดงจุดโฟกัสทีใ่ชอยูและอยูในโฟกัส 
(I) จะปรากฏขึ้นในชองมองภาพ

ไลฟวิว: จุดโฟกัสกะพรบิเปนสีเขียวขณะที่กลองทําการ
โฟกัส หากกลองสามารถโฟกัสได จุดโฟกัสจะปรากฏ
เปนสีเขียว หรอืหากโฟกัสไมได จุดโฟกัสจะกะพริบ
เปนสีแดง

สัญลักษณแสดงวา
อยูในโฟกัส

คําอธิบาย

I วัตถุอยูในโฟกัส
I (กะพริบ) กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติได ดูหนา 86

จุดโฟกัส

สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส
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5 ถายภาพ
คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
เพื่อถายภาพ ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจําจะกะพริบ และ
กลองจะแสดงภาพบนจอแสดงผล
เปนเวลาสองสามวินาท ีอยานํา
การดหนวยความจําออก หรือถอด 
หรือตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟฟา
จนกวาไฟจะดับและการบันทึก
เสร็จสมบูรณ

หมุนตัวเลือกไลฟวิวเพื่อออกจากไลฟวิว

ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา
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A ปุมกดชัตเตอร
กลองมีปุมกดชัตเตอรแบบสองจังหวะ กลองจะโฟกัสเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ในการถายภาพ 
ใหกดปุมกดชัตเตอรท่ีเหลือลงจนสุด

โฟกัส: กดลงครึ่งหน่ึง ถายภาพ: กดลงจนสุด
การกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงจะเปนการหยุดแสดงภาพและเตรียมกลองใหพรอมสําหรับใชงานโดย
ทันทีเชนกัน

A การเลือกโหมดสําเร็จรูปอัตโนมตัิ (ตัวเลือกโหมดสําเร็จรูปอตัโนมัติ)
หากเลือกไลฟวิวในโหมด i หรือ j กลองจะวิเคราะหวัตถุ
โดยอัตโนมัติ แลวเลือกโหมดถายภาพที่เหมาะสมหากกด
ปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อโฟกัสโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ 
โหมดท่ีเลือกไวจะปรากฏบนหนาจอ

c ภาพบุคคล วัตถุเปนตัวบุคคล

d ทิวทัศน ภาพทิวทัศนหรือภาพในเมือง

e ถายระยะใกล วัตถุอยูใกลกับกลอง

f บุคคลตอนกลางคืน ภาพถายตัวบุคคลโดยมีฉากหลังมืด

Z อัตโนมัติ วัตถุเหมาะสําหรับโหมด i หรือ j หรือไมอยูในประเภทที่
ระบุไวขางตนb อัตโนมัต ิ(ปดแฟลช)
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A ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
หนาจอชองมองภาพจะดับลงถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณแปดวินาที
เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเปดจอภาพ
อีกคร้ัง ทานสามารถเลือกระยะเวลากอนท่ีตั้งเวลาสแตนด บายจะหมดลงอัตโนมัติ
โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมตัิ; 0 240)

ระบบวัดแสงปด ระบบวัดแสงเปด
A ตั้งเวลาสแตนดบาย (ไลฟวิว)
จอภาพจะปดถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณสิบนาที ทานสามารถเลือกระยะเวลากอนท่ี
จอภาพจะปดอตัโนมัติโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาปดกลองอตัโนมัติ; 0 240)

A ดูตัวอยางซูมไลฟวิว
หากตองการขยายภาพในจอภาพขึ้นประมาณ 8.3 เทา เพื่อการโฟกัสท่ีแมนยํา ใหกดปุม X ขณะท่ี
ซูมเขาภาพในเลนส หนาจอนําทางจะปรากฏในกรอบสีเทาที่มุมดานลางขวาของจอแสดงผล 
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนไปยังพ้ืนท่ีของเฟรมที่มองไมเห็นในหนาจอ หรือกด W (Q) เพื่อซูมออก

ปุม X หนาจอนําทาง
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A แฟลชในตัวกลอง
ถาจําเปนตองเพ่ิมแสงสวางเพื่อการวัดคาแสงท่ีถูกตอง
ในโหมด i แฟลชในตัวกลองจะเปดขึ้นโดยอตัโนมัติเมื่อกด
ปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (0 101) ถาแฟลชยกขึ้น จะสามารถ
ถายภาพไดเม่ือสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) 
ปรากฏขึ้นแลวเทาน้ัน ถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน
ไมปรากฏขึ้น แสดงวาแฟลชกําลังชารจไฟอยู ใหยกน้ิวออกจาก
ปุมกดชัตเตอรเปนเวลาสั้นๆ แลวลองอีกคร้ัง

เม่ือไมไดใชแฟลช ใหปดแฟลชลงเชนเดิมโดยคอยๆ กดแฟลชลง
จนกานล็อคคลิกเขาท่ี

A คาแสง
ขึ้นอยูกับฉาก คาแสงที่ไดอาจแตกตางไปจากเม ื่อไมไดใชไลฟวิว
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D การถายภาพในโหมดไลฟวิว
ภาพอาจมีขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสวางเกิดขึ้นบนจอภาพ แมวาจะไมปรากฏขึ้นในภาพ
ท่ีถายออกมาก็ตาม ขณะท่ีอาจมีแสงจาหรือแถบเก ิดขึ้นบางจุดโดยมีแสงสวางเปนชวงๆ และมี
สัญญาณกะพริบ หรือวัตถุเกิดแสงสวางจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะอื่นๆ 
นอกจากนี้ ภาพอาจผิดเพี้ยนในวัตถุท่ีเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากแพนกลองในแนวนอน 
หรือวัตถุเคลื่อนท่ีผานกรอบภาพในแนวนอนดวยความเร็วสูง การกะพริบถ่ีและแถบที่ปรากฏบนจอภาพ
เม่ือถายภาพภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม สามารถลด
อาการดังกลาวไดโดยใช ลดการกะพริบ (0 268)  แมวาอาการดังกลาวอาจปรากฏบนภาพถาย
เม่ือใชความไวชัตเตอรบางคา หลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ 
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย

โหมดไลฟวิวจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อปดหนาจอ (การปดหนาจอไมใชการหยุดโหมดไลฟวิว
บนโทรทัศนหรือจอแสดงผลภายนอก)

การปองกันไมใหแสงท่ีลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง แนะนําใหทาน
ใชมือหรือส่ิงอื่น เชน ฝาปดชองมองภาพที่เปนอุปกรณเสริม ปดชองมองภาพกอนถายภาพโดย
ไมตองใชตาแนบชองมองภาพ (0 80)

A HDMI
เม่ือเชื่อมตอกลองกับอุปกรณวิดีโอ HDMI อุปกรณ วิดีโอจะแสดงภาพจากเลนส ถาอปุกรณรองรับ 
HDMI-CEC ใหเลือก ปด สําหรับตัวเลือก HDMI > การควบคุมอุปกรณ ในเมนูตั้งคา (0 219) 
กอนถายภาพในไลฟวิว
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1 กดปุม K 
ภาพถายจะแสดงในจอภาพ

2 ดูภาพอื่นๆ
สามารถแสดงภาพอื่นๆ ไดโดยกด 4 
หรือ 2 

หากตองการหยุดการแสดงภาพและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึง่หนึ่ง

การแสดงภาพเบื้องตน

ปุม K
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การลบภาพถายที่ไมตองการ
กดปุม O เพื่อลบภาพที่แสดงอยูบนหนาจอในปจจุบัน โปรดทราบวาเมื่อลบภาพไปแลว
จะไมสามารถกูคืนได

1 แสดงภาพถาย
แสดงภาพถายที่ตองการลบ

2 ลบภาพถาย
กดปุม O ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น กดปุม O อีกครั้ง
เพื่อลบภาพ แลวกลับไปที่การแสดงภาพ

A ลบ
สามารถใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพเพื่อลบภาพหลายภาพได (0 206)

ปุม K

ปุม O
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การจับคูการตั้งคาใหเขากับวัตถุหรือ
สถานการณ (โหมดสําเร็จรูป)
กลองมีโหมด “สําเร็จรูป” ตางๆ ใหเลือก การเลือกโหมดสําเร็จรปูจะปรับการตั้งคาตางๆ 
ใหเหมาะกับฉากที่ตองการโดยอัตโนมัติ ชวยใหสามารถถายภาพแนวสรางสรรคไดงายดาย
เพียงแคเลือกโหมด จัดองคประกอบภาพ แลวถายภาพตามที่อธิบายในหนา 47

ฉากตอไปนี้สามารถเลือกโดยหมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ h และหมนุแปนหมุน
เลือกคําสั่งจนกระทั่งฉากที่ตองการปรากฏบนจอภาพ

แปนหมุนเลือกโหมด แปนหมุนเลือกคําสั่ง จอภาพ

+

k ภาพบุคคล

l ทิวทัศน

p เด็ก

m กีฬา

n ถายระยะใกล

o บุคคลตอนกลางคืน

r ทิวทัศนตอนกลางคืน

s ปารตี้/ในหอง

t ชายหาด/หิมะ

u อาทิตยตก

v ย่ําค่ํา/รุงเชา

w สัตวเลี้ยง

x ภาพถายใตแสงเทียน

y ดอกไมบาน

z สีสันฤดูใบไมรวง

0 ภาพอาหาร
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k ภาพบุคคล

ใชสําหรบัการถายภาพบุคคลเพื่อใหสีผิวที่นุมนวล
เปนธรรมชาติ ถาวัตถุอยูหางจากพื้นหลังหรอืเมือ่ใช
เลนสเทเลโฟโต รายละเอียดพื้นหลังจะดูนุมข้ึน
เพื่อทําใหภาพมีมิติความลึก

l ทิวทัศน

ใชสําหรบัการถายภาพทิวทัศนที่ใหสีสันสดใส
ในตอนกลางวัน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

p เด็ก

ใชสําหรบัถายภาพเด็กๆ รายละเอียดของเสื้อผา
และพื้นหลังจะถูกเรงสี แตสีผิวยังคงนุมนวล
เปนธรรมชาติ
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m กีฬา

ความไวชัตเตอรสูงจะจับการเคลื่อนไหวใหหยุดน ิ่ง
เมื่อถายภาพกีฬาที่มกีารเคลื่อนไหวรวดเรว็
ซ่ึงวัตถุหลักจะมคีวามโดดเดน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

n ถายระยะใกล

ใชสําหรบัถายภาพระยะใกลของดอกไม แมลง 
และวัตถุขนาดเล็กอ่ืนๆ (สามารถใชเลนสระยะใกล 
เพื่อโฟกัสในระยะที่ใกลกับวัตถุมาก)

o บุคคลตอนกลางคืน

ใชเมือ่ตองการแสงที่สมดุลอยางเปนธรรมชาติ
ระหวางวัตถุหลักและพื้นหลังในการถายภาพบุคคล
ในสภาพแสงนอย
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r ทิวทศันตอนกลางคืน

ลดสัญญาณรบกวนและสีที่ผิดธรรมชาติ
เมือ่ถายภาพทิวทัศนตอนกลางคืน รวมถึงไฟ
ตามทองถนนและปายนีออน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

s ปารต้ี/ในหอง

จับภาพเอ็ฟเฟกตของแสงพื้นหลังภายในหอง 
ใชสําหรบังานปารตี้และฉากในหองอ่ืนๆ

t ชายหาด/หิมะ

จับภาพความสวางของพื้นน้ํา หิมะ หรือพ้ืนทราย
ทีอ่ยูกลางแดด

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน
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u อาทติยตก

เนนสีสันใหมบีรรยากาศยามพระอาทิตยข้ึนและ
พระอาทิตยตก

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

v ย่ําค่ํา/รุงเชา

เนนสีสันบรรยากาศแสงสลัวธรรมชาติชวงกอนรุงเชา
หรือหลังพระอาทิตยตก

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

w สตัวเลี้ยง

ใชถายภาพสัตวเลี้ยงทีไ่มชอบอยูเฉย

A หมายเหตุ
ไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน
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x ภาพถายใตแสงเทยีน

สําหรับการถายภาพใตแสงเทียน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

y ดอกไมบาน

ใชสําหรบัถายภาพทุงดอกไม ตนไมออกดอกผลิบาน 
และภาพทวิทัศนอ่ืนๆ ทีม่ีดอกไมบาน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

z สีสันฤดูใบไมรวง

จับภาพใบไมในฤดูใบไมรวงที่มีสีเหลืองและสีแดง
สดใส

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน
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0 ภาพอาหาร

ใชถายภาพอาหารสีสันสดใส

A หมายเหตุ
สําหรับการถายแบบใชแฟลช ใหกดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช (0 103)

A ปองกันภาพพรามัว
ใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันความพรามัวท่ีเกิดจากกลองสั่นขณะใชความไวชัตเตอรต่ํา
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เอ็ฟเฟกตพิเศษ
สามารถใชเอ็ฟเฟกตพิเศษเมื่อถายภาพและถายภาพยนตร

เอ็ฟเฟกตตอไปนี้สามารถเลือกโดยหมนุแปนหมนุเลือกโหมดไปที่ q และหมนุแปนหมุน
เลือกคําสั่งจนกระทั่งตัวเลือกที่ตองการปรากฏบนจอภาพ

แปนหมุนเลือกโหมด แปนหมุนเลือกคําสั่ง จอภาพ

+

% ไนทวิชัน

S สีจัดจาน

T สีฉูดฉาด

U แปลงเปนภาพวาด

' เอ็ฟเฟกตกลองของเลน

( ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

3 เลือกสีเดน

1 ภาพเงา

2 ไฮคีย

3 โลวคีย

% ไนทวิชัน

ใชในสภาพแวดลอมที่มืดเพื่อบันทึกภาพโทนสีเด ียว
โดยใชคาความไวแสง (ISO) สูง

A หมายเหตุ
โฟกัสอตัโนมัติจะมีใหเลือกใชในไลฟวิวเทาน ั้น สวนแมนวลโฟกัสสามารถใชในกรณีท่ีกลองไมสามารถ
จับโฟกัสภาพได แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน
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S สจัีดจาน

ความอิ่มตัวของสีและคอนทราสตโดยรวมเพิ่มข้ึน
เพื่อใหภาพมีสีสันสดใส

T สีฉูดฉาด

ความอิ่มตัวของสีโดยรวมเพิ่มข้ึนเพื่อใหภาพม ี
ชีวิตชีวา

U แปลงเปนภาพวาด

ทําใหเสนขอบภาพคมชัดและสีชัดเจนสําหรบั
เอ็ฟเฟกตโปสเตอรที่สามารถปรับไดในไลฟววิ 
(0 70)

A หมายเหตุ
กลองจะแสดงภาพยนตรท่ีถายในโหมดนี้เหมือนเปนการฉายสไลดท่ีสรางจากภาพนิ่งหน่ึงชุด
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' เอ็ฟเฟกตกลองของเลน

สรางภาพถายและภาพยนตรทีป่รากฏเปนภาพ
ทีถ่ายดวยกลองของเลน สามารถปรับเอ็ฟเฟกตได
ในไลฟวิว (0 71)

( ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

สรางภาพถายที่ปรากฏเปนรูปภาพสามมติิ ไดผล
ดีทีสุ่ดเมื่อใชกับการถายภาพจากจุดทีม่องเห ็น
ไดกวาง ภาพยนตรที่เปนภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
จะเลนดวยความเร็วสูง โดยใชการบีบอัดภาพ
ทีถ่ายดวยความละเอียด 1920 × 1080/30p ขนาด
ความยาวประมาณ 45 นาทเีปนภาพยนตรที่เลน
โดยใชเวลาประมาณสามนาที สามารถปรับ
เอ็ฟเฟกตไดในไลฟวิว (0 72)

A หมายเหตุ
จะไมมีเสียงบันทึกไปกับภาพยนตร แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

3 เลอืกสีเดน

ทกุสีนอกเหนือจากสีที่เลือกไวจะถูกบันทกึเปน
สีขาวดํา สามารถปรบัเอ็ฟเฟกตไดในไลฟวิว (0 73)

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน
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1 ภาพเงา

วัตถุยอนแสงในพื้นหลังที่มีแสงจา

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

2 ไฮคีย

ใชในฉากที่มคีวามสวางเพื่อสรางภาพสวาง
ที่เต็มไปดวยแสง

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

3 โลวคีย

ใชในฉากที่มดืเพื่อสรางภาพทีโ่ลวคียมืดทมึ 
โดยจะเนนสวนไฮไลท

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน
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A NEF (RAW)
ไมสามารถใชการบันทึก NEF (RAW) ในโหมด %, S, T, U, ', ( และ 3 ภาพที่ถายเมื่อเลือก
ตัวเลือก NEF (RAW) หรือ NEF (RAW)+JPEG ในโหมดเหลาน้ีจะถูกบันทึกเปนภาพ JPEG ภาพ JPEG 
ท่ีสรางขึ้นท่ีการตั้งคาของ NEF (RAW)+JPEG จะถูกบันทึกท่ีคุณภาพ JPEG ท่ีเลือก ในขณะที่ภาพที่
บันทึกท่ีการตั้งคาของ NEF (RAW) จะถูกบันทึกเปนภาพคุณภาพความละเอียดสูง

A โหมด U และ (
โฟกัสอตัโนมัติจะไมสามารถใชไดในขณะบันทึกภาพยนตร อัตราการฉายภาพไลฟวิวจะตกลง 
พรอมกับอัตราเฟรมสําหรับโหมดถายภาพตอเน่ือง การใชโฟกัสอัตโนมัติระหวางท่ีถายภาพไลฟวิว
จะทําใหการดูตัวอยางภาพหยุดชะงัก

A ปองกันภาพพรามัว
ใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกันความพรามัวท่ีเกิดจากกลองส่ันขณะใชความไวชัตเตอรต่ํา
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ตัวเลือกที่ใชไดในโหมดไลฟวิว
การตั้งคาสําหรับเอ็ฟเฟกตที่เลือกจะปรบัในจอแสดงผลไลฟวิว

❚❚U แปลงเปนภาพวาด

1 เลือกไลฟวิว
หมุนปุมกดเลือกไลฟวิว ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏ
บนจอภาพ

2 ปรับความหนาเสนขอบ

กด J เพื่อแสดงตัวเลือกที่แสดงในดานขวา กด 4 
หรือ 2 เพื่อเนนเสนขอบใหหนาขึ้นหรอืบางลง

3 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนเูมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ หากตองการออกจากไลฟวิว 
ใหหมุนปุมกดเลือกไลฟวิว

ปุมกดเลือกไลฟวิว
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❚❚' เอ็ฟเฟกตกลองของเลน

1 เลือกไลฟวิว
หมุนปุมกดเลือกไลฟวิว ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏ
บนจอภาพ

2 ปรับตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกที่แสดงในดานขวา กด 1 
หรือ 3 เพื่อไฮไลท ความสดใส หรอื ขอบมืด แลว
กด 4 หรือ 2 เพื่อเปล่ียน ปรบัความสดใสเพื่อทําให
อ่ิมสีมากขึ้นหรอืลดลง ใชขอบมดืเพื่อควบคุมปร ิมาณ
ขอบมดื

3 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนูเมือ่การตั้งคาเสรจ็สมบูรณ หากตองการออกจากไลฟวิว 
ใหหมุนปุมกดเลือกไลฟวิว

ปุมกดเลือกไลฟวิว
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❚❚( ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

1 เลือกไลฟวิว
หมุนปุมกดเลือกไลฟวิว ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏ
บนจอภาพ

2 จัดตําแหนงจุดโฟกัส
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อวางตําแหนงจุดโฟกัสในพื้นทีท่ี่จะ
อยูในโฟกัส แลวจากนั้นกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึง่
เพื่อโฟกัส หากตองการลบตัวเลือกภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
ออกจากหนาจอชั่วคราวแลวขยายภาพบนหนาจอ
เพื่อใหไดโฟกัสที่แมนยําข้ึน ใหกด X กด W (Q) 
เพื่อเรยีกคืนหนาจอภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

3 แสดงตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

4 ปรับตัวเลือก
กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกทิศทางการหมนุพื้นที่ที่จะ
อยูในโฟกัส แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความกวาง

ปุมกดเลือกไลฟวิว
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5 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนูเมือ่การตั้งคาเสรจ็สมบูรณ หากตองการออกจากไลฟวิว 
ใหหมุนปุมกดเลือกไลฟวิว

❚❚3 เลือกสเีดน

1 เลือกไลฟวิว
หมุนปุมกดเลือกไลฟวิว ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏ
บนจอภาพ

2 แสดงตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกสีเดน

3 เลือกสี
จัดวัตถุใหอยูในกรอบสี่เหลี่ยมสขีาวตรงกึ่งกลางหนาจอ 
แลวกด 1 เพือ่เลือกสขีองตัวแบบทีจ่ะใหปรากฏ
ในภาพ (กลองอาจตรวจหาสีทีไ่มอิ่มตัวไดยาก; ควรเลือก
สีที่สด) หากตองการซูมเขาทีจุ่ดกึง่กลางของหนาจอ
เพื่อจะเลือกสไีดแมนยําขึ้น กด X กด W (Q) 
เพื่อซูมออก

ปุมกดเลือกไลฟวิว

สีท่ีเลือก
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4 เลือกชวงสี
กด 1 หรือ 3 เพื่อเพิ่มหรือลดชวงเฉดสีที่คลายกัน
ที่จะเพิ่มลงในภาพ เลือกจากคาระหวาง 1 ถึง 7; 
โปรดทราบวาคาที่สูงข้ึนอาจเปนการเพิ่มเฉดส ี
จากสีอ่ืนๆ

5 เลือกสีเพ่ิม
หากตองการเลือกสีเพิ่ม หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
เพื่อไฮไลทกลองสีจากทั้งหมดสามกลองที่อยูดานบน
ของหนาจอ แลวทําซํ้าข้ันตอนที่ 3 และ 4 เพื่อเลือกสีอ่ืน 
ทําซํ้าหากตองการเลือกสีทีส่าม หากตองการยกเลิก
สีที่ไฮไลทไว กด O (ในการยกเลิกสีทั้งหมด ใหกด O 
คางไว ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; เลือก ใช)

6 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนเูมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ ขณะถายภาพ เฉพาะวัตถุของเฉดสี
ที่เลือกไวจะถูกบันทึกเปนภาพสี สวนวัตถุอ่ืนๆ จะบันทึกเปนภาพขาวดํา หากตองการ
ออกจากไลฟวิว ใหหมุนปุมกดเลือกไลฟวิว

ชวงสี
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การถายภาพแบบตางๆ

การเลือกวิธีลั่นชัตเตอร (โหมดลั่นชัตเตอร) ให กดปุม 
I (E) จากนั้นไฮไลทตัวเลือกที่ตองการแลวกด J

การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

โหมด คําอธิบาย

8 ถายทีละภาพ: กลองถายภาพหนึ่งภาพแตละคร้ังท่ีกดปุมกดช ัตเตอร

! ถายตอเนื่องชา: กลองจะถายภาพในอัตราท่ีชาเมื่อกดปุมกดชัตเตอร (0 76)

9 ถายตอเนื่องเร็ว: กลองจะถายภาพในอัตราท่ีเร็วเมื่อกดปุมกดช ัตเตอร (0 76)

J ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ: เชนเดียวกับการถายทีละภาพ แตเสียงลั่นชัตเตอรจะเบาลง (0 78)

E ตั้งเวลาถาย: ถายภาพโดยใชการตั้งเวลาถาย (0 79)

A การเลือกโหมดลั่นชัตเตอรดวยแปนหมุนเลือกคําสั่ง
สามารถเลือกโหมดลั่นชัตเตอรโดยกดปุม I (E) คางไวขณะที่หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง ปลอยปุม 
I (E) เพื่อเลือกตัวเลือกท่ีไฮไลทไวและกลับไปยังหนาการแสดงผลขอมูลการถายภาพ

ปุม I (E)
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ในโหมด ! (ถายตอเน่ืองชา) และ 9 (ถายตอเน่ืองเร็ว) กลองจะถายภาพตอเนื่อง
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด

1 กดปุม I (E)

2 เลือกโหมดถายภาพตอเน่ือง
ไฮไลท ! (ถายตอเน่ืองชา) หรือ 
9 (ถายตอเน่ืองเร็ว) แลวกด J

3 โฟกัส
จัดองคประกอบภาพและโฟกัสภาพ

4 ถายภาพ
กลองจะถายภาพหลายๆ ภาพในแตละครั้งที่
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด

การถายภาพตอเนื่อง (โหมดถายภาพตอเน่ืองเปนชุด)

ปุม I (E)
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A หนวยความจําบัฟเฟอร
กลองมีหนวยความจําบัฟเฟอรสําหรับเก็บขอมูลช ั่วคราว ทําใหสามารถถายภาพตอเน่ืองไดขณะ
บันทึกภาพถายลงในการดหนวยความจํา สามารถถายภาพไดสูงสุด 100 ภาพติดตอกัน (มีขอยกเวน
คือหากเลือกความไวชัตเตอรท่ี 4 วินาทีหรือต่ํากวาในโหมด S หรือ M และเม่ือไมมีการจํากัดจํานวนภาพ
ท่ีถายในการถายครั้งเดียว) ถาแบตเตอรี่หมดขณะยังมีภาพเหลืออยูในบัฟเฟอร ปุมกดชัตเตอร
จะไมทํางานและกลองจะโอนยายภาพไปไวในการดหนวยความจํา

A อัตราเฟรม
สําหรับขอมูลเก่ียวกับจํานวนภาพถายท่ีสามารถถ ายไดในโหมดถายภาพตอเน่ือง ใหดูหนา 357 
อัตราเฟรมอาจลดลงเมื่อหนวยความจําบัฟเฟอรเต็มหรือแบตเตอร่ีต่ํา

A แฟลชในตวักลอง
โหมดถายภาพตอเน่ืองไมสามารถใชกับแฟลชในตวักลอง หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ j (0 47) 
หรือปดแฟลช (0 102)

A ขนาดของบัฟเฟอร
จํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไวในหนวยความจํา
บัฟเฟอรท่ีการตั้งคาปจจุบันจะแสดงในสวนแสดงผล
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดบนชองมองภาพขณะกดปุมกดชัตเตอร
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เลือกโหมดนี้เพื่อใหกลองทํางานดวยเสียงที่เบาที่สุด เสียงเตือนจะไมดังเมื่อกลองโฟกัส

1 กดปุม I (E)

2 เลือก J (ล่ันชตัเตอรแบบเงยีบ)
ไฮไลท J (ล่ันชัตเตอรแบบเงียบ) แลวกด J

3 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ

ล่ันชัตเตอรแบบเงียบ

ปุม I (E)
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สามารถใชตั้งเวลาถายสําหรบัถายภาพตัวเองหรอืภาพกลุมที่รวมคนถายไวดวย 
กอนดําเนินการ ใหติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกล องหรอืวางบนพื้นที่มั่นคงและไดระดับ

1 กดปุม I (E)

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

3 จัดองคประกอบภาพ

โหมดตั้งเวลาถาย

ปุม I (E)
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4 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อโฟกัส แลวจ ึงกดปุม
สวนที่เหลือลงจนสุด ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย
จะเริ่มกะพริบและเสียงเตือนจะดังข้ึน กอนถายภาพ
สองวินาที ไฟสัญญาณจะหยุดกะพริบและเสียงเตือน
จะดังถี่ข้ึน กลองจะลั่นชัตเตอรหลังจากตัวนับเวลา
เริ่มทํางานสิบวินาที

โปรดทราบวาตัวนับเวลาอาจไมเริ่มทํางานหรือถายภาพไมได หากกลองจับโฟกัสภาพไมได
หรือในสถานการณอ่ืนๆ ที่ไมสามารถลั่นชัตเตอร ได การหยุดตั้งเวลาถายโดยไมถายภาพ 
ใหปดกลอง

A ปดชองมองภาพ
การปองกันไมใหแสงท่ีลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง แนะนําใหทาน
ใชมือหรือส่ิงอื่น เชน ฝาปดชองมองภาพที่เปนอปุกรณเสริม (0 322) ปดชองมองภาพเมื่อถายภาพ
โดยไมตองใชตาแนบไปที่ชองมองภาพ ในการใสฝาปดชองมองภาพ ใหถอดขอบยางรองตา (q) ออก 
แลวใสฝาปดชองมองภาพตามที่แสดง (w) จับกลองใหแนนขณะถอดขอบยางรองตาออก

ขอบยางรองตา ฝาปดชองมองภาพ
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A การใชแฟลชในตัวกลอง 
กอนท่ีจะถายรูปดวยแฟลชในโหมดที่ตองยกแฟลชดวยตนเอง ใหกดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช 
แลวรอใหสัญลักษณ M แสดงขึ้นในชองมองภาพ (0 54) การถายภาพจะหยุดชะงัก หากยกแฟลชขึ้น
หลังจากที่ฟงกชั่นตั้งเวลาถายเร่ิมทํางาน

A การตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย)
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระยะเวลาสําหรับตั้งเวลาถายและจํานวนภาพที่จะถาย ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย; 0 241)
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สามารถปรับโฟกัสไดโดยอัตโนมตัิ (ดูดานลาง) หร ือปรับดวยตนเอง (0 95) ผูใชยังสามารถ
เลือกจุดโฟกัสสําหรับการโฟกัสอัตโนมตัิหรือแมนวลโฟกัส (0 90) หรือใชการล็อคโฟกัส
เพื่อจัดองคประกอบภาพใหมหลังจากโฟกัสแลว (0 93)

โหมดโฟกัส
สามารถเลือกโหมดโฟกัสตอไปนี้ขณะถายภาพโดยใช ชองมองภาพ:

โปรดทราบวา AF-S และ AF-C สามารถเลือกใชไดในโหมด P, S, A และ M

โฟกัส

ตัวเลือก คําอธิบาย 

AF-A AF อัตโนมัติ
กลองจะเลือกโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพโดยอัตโนมัติถาวัตถุอยูน่ิง 
และเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองถาวัตถุเคลื่อนท่ี สามารถ
ล่ันชัตเตอรไดเม่ือกลองโฟกัสภาพไดเทาน้ัน

AF-S AF ทีละภาพ
สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
สามารถลั่นชัตเตอรไดเม่ือกลองโฟกัสภาพไดเทาน้ัน

AF-C AF ตอเนื่อง

สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสตอเน่ืองขณะที่กด
ปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ตามคาตั้งจากโรงงาน สามารถลั่น
ชัตเตอรไดเม่ือกลองโฟกัสภาพไดเทาน้ัน แตการตั้งคา
แบบกําหนดเอง a1 (เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C 0 235) 
สามารถเปลี่ยนเพื่อใหชัตเตอรสามารถลั่นเวลาใดก็ได

MF แมนวลโฟกสั ปรับโฟกัสดวยตนเอง (0 95)
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ในโหมดไลฟวิวจะสามารถใชโหมดโฟกัสตอไปนี้ได :

โปรดทราบวา AF ตลอดเวลานั้นจะไมสามารถใชไดในโหมด U, ' และ (

ตัวเลอืก คําอธิบาย

AF-S AF ทีละภาพ
สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง  
คุณยังสามารถโฟกัสไดโดยการสัมผัสวัตถุท่ีคุณตองการจะถายในหนาจอ 
ในกรณีน้ี โฟกัสจะล็อคจนกวาคุณจะยกนิ้วออกจากหนาจอเพื่อถายภาพ

AF-F AF ตลอดเวลา

สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสตอเน่ืองจนกวาจะกดปุมกดชัตเตอร 
โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง คุณยังสามารถโฟกัสได
โดยการสัมผัสวัตถุท่ีคุณตองการจะถายในหนาจอ ในกรณีน้ี โฟกัสจะล็อค
จนกวาคุณจะยกนิ้วออกจากหนาจอเพื่อถายภาพ

MF แมนวลโฟกัส ปรับโฟกัสดวยตนเอง (0 95)
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❚❚การเลือกโหมดโฟกัส
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกโหมดโฟกัส

1 แสดงตัวเลือกโหมดโฟกัส
กดปุม P จากนั้นไฮไลทโหมดโฟกัสปจจุบัน
ในการแสดงผลขอมลูการถายภาพแลวกด J

2 เลือกโหมดโฟกัส
ไฮไลทโหมดโฟกัส แลวกด J

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ ไลฟวิว

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ ไลฟวิว

ปุม P
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A โฟกัสตดิตามวัตถุลวงหนา
ในโหมด AF-C หรือเม่ือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองไวในโหมด AF-A ระหวางการถายภาพโดยใช
ชองมองภาพ กลองจะเร่ิมการโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนาถาวัตถุเคลื่อนเขาหากลองขณะกดปุมกด
ชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง ซึ่งจะชวยใหกลองสามารถติดตามระยะโฟกัสขณะพยายามคาดเดาวาวัตถุ
จะอยูตรงจุดใดเมื่อล่ันชัตเตอร

D โฟกัสอตัโนมัติตอเนื่อง
หากเลือก โฟกัส ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 (เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C; 0 235) 
และกลองอยูในโหมด AF-C หรือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองในโหมด AF-A กลองจะเนนท่ี
การตอบสนองโฟกัส (มีระยะโฟกัสกวางขึ้น) มากกวาในโหมด AF-S และอาจลั่นชัตเตอรกอนท่ี
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) จะปรากฏ

A ไฟชวยหา AF 
ถาวัตถุมีแสงนอย ไฟชวยหา AF จะสวางขึ้นโดยอตัโนมัติ
เพื่อชวยการทํางานของโฟกัสอตัโนมัติเมื่อกดปุมกดชัตเตอร
ลงคร่ึงหน่ึง (อาจมีขอจํากัดในการใช; 0 342) โปรดทราบวา
หลอดไฟอาจรอนเมื่อใชงานหลายครั้งอยางตอเน ื่องและ
รวดเร็ว และจะปดเครื่องอัตโนมัติเพื่อปองกันหลอดไฟ
หลังจากการใชงานติดตอกันเปนเวลานาน ไฟจะทํางานอีกคร้ัง
หลังจากหยุดไปชั่วขณะ

ไฟชวยหา AF
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A การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี
โฟกัสอัตโนมัติจะทํางานไดไมดีในสภาวะตางๆ ท่ีแสดงดานลาง ปุมกดชัตเตอรอาจไมทํางาน ถากลอง
ไมสามารถโฟกัสไดในสภาวะตอไปน้ี หรือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้น
และกลองอาจสงเสียงเตือน ทําใหสามารถลั่นชัตเตอรไดแมวาวัตถุจะไมอยูในโฟกัสก็ตาม 
ในกรณีเหลาน้ี ใหโฟกัสดวยตนเอง (0 95) หรือใชการล็อคโฟกัส (0 93) เพื่อโฟกัสวัตถุอื่นท่ีอยูใน
ระยะเดียวกัน แลวจากนั้นจัดองคประกอบภาพใหม

ระหวางวัตถุและพื้นหลังมีคอนทราสตนอยมากหร ือไมมีเลย
ตัวอยาง: วัตถุท่ีตองการถายมีสีเดียวกันกับพ้ืนหลัง 

จุดโฟกัสมีวัตถุอยูในระยะหางตางๆ กันจากตัวกลอง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในกรง 

วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู
ตัวอยาง: มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงติดกันเปนแถวบนตึกสูง

จุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในรมเงาครึ่งหน่ึง 

วัตถุพ้ืนหลังดูมีขนาดใหญกวาวัตถุ
ตัวอยาง: ตึกอยูในกรอบภาพขางหลังวัตถุ

วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
ตัวอยาง: ทุงดอกไมหรือวัตถุอื่นๆ ท่ีมีขนาดเล็กหรือม ีความสวาง
อยูในโทนเดียว 
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โหมดพื้นที่ AF
เลือกวิธีเลือกจุดโฟกัสสําหรบัโหมดโฟกัสอัตโนม ัติ มตีัวเลือกตอไปนี้ใหเลือกใชระหวาง
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ:

ตัวเลือก คําอธิบาย

c AF จุดเดียว 
สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง จุดโฟกัสท่ีเลือกไวดวยตนเอง กลองจะโฟกัส
ท่ีวัตถุในจุดโฟกัสท่ีเลือกเทาน้ัน

J
AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่โฟกัส (9 จุด)

สําหรับวัตถุท่ีไมอยูน่ิง ในโหมดโฟกัส AF-A และ AF-C ผูใช
จะเลือกจุดโฟกัสโดยใชปุมเลือกคําสั่ง (0 90) แตกลองจะโฟกัส
โดยยึดตามจุดโฟกัสจากสภาพแวดลอมหากวัตถุเคลื่อนท่ีออกจาก
จุดท่ีเลือกในชวงเวลาสั้นๆ 
จํานวนจุดโฟกัสจะแตกตางกันตามโหมดที่เลือก:
AF แบบปรับเปลี่ยนพ้ืนที่โฟกัส 9 จุด: เลือกเมื่อมีเวลาจัด
องคประกอบภาพหรือเม่ือถายภาพวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ีในรูปแบบ
ท่ีคาดเดาได (เชน นักวิ่งหรือรถแขงท่ีกําลังแขงขัน)
AF แบบปรับเปลี่ยนพ้ืนที่โฟกัส 21 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุ
ท่ีกําลังเคลื่อนท่ีในรูปแบบท่ีคาดเดาไมได (เชน นักกีฬาฟุตบอล)
AF แบบปรับเปลี่ยนพ้ืนที่โฟกัส 39 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุ
ท่ีกําลังเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็วและจัดใหอยูในกรอบภาพไดยาก 
(เชน นก)

K
AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่โฟกัส (21 จุด)

L
AF แบบปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่โฟกัส (39 จุด)
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โปรดทราบวาโหมดพื้นที ่AF d (แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส) และ f (ติดตามระยะโฟกัส 
3 มติิ) จะเลือกใชไมไดหากเลือก AF-S สําหรบัโหมดโฟกัส

f
ติดตามระยะโฟกัส 
3 มิติ

ใน โหมดโฟกัส AF-A และ AF-C ผูใชจะเลือกจุดโฟกัสโดยใช
ปุมเลือกคําสั่ง (0 90) หากวัตถุเคลื่อนท่ีหลังจากกลองจับโฟกัสแลว 
กลองจะใชฟงกชั่นการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติเพื่อเลือกจุดโฟกัสใหม 
แลวล็อคโฟกัสดังกลาวสําหรับวัตถุเดิมเม่ือทานกดปุมกดชัตเตอร
ลงคร่ึงหน่ึง

e
AF แบบเลือกพ้ืนที่
โฟกัสอัตโนมัติ

กลองจะตรวจหาวัตถุแลวเลือกจุดโฟกัสโดยอตัโนมัติ

A ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
ถาวัตถุเคลื่อนออกจากชองมองภาพ ใหยกน้ิวออกจากปุมกดชัตเตอรแลวจัดองคประกอบภาพใหม
โดยใหวัตถุอยูในจุดโฟกัสท่ีเลือก โปรดทราบวาเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง สีในบริเวณรอบๆ 
จุดโฟกัสจะถูกบันทึกลงในกลอง ดวยเหตุน้ี การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติจึงอาจไดผลลัพธไมตรง
ตามตองการเมื่อวัตถุมีสีท่ีคลายกับสีพ้ืนหล ังหรือครอบครองพื้นท่ีเปนสัดสวนเล็กๆ ของกรอบภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย
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ในโหมดอื่นๆ ที่ไมใชโหมด i, j และ ( สามารถเลือกโหมดพื้นที่ AF ตอไปนี้ไดในไลฟววิ:

ตวัเลือก คําอธิบาย

6 AF ใบหนา

ใชสําหรับถายภาพบุคคล กลองจะ
ตรวจหาและโฟกัสวัตถุภาพบุคคลโดย
อตัโนมัติ วัตถุท่ีเลือกไวจะมีเสนขอบคู
สีเหลืองลอมรอบ (หากกลองตรวจพบ
หลายใบหนา กลองจะโฟกัสวัตถุ
ท่ีอยูใกลท่ีสุด หากทานตองการเลือก
วัตถุอืน่ ใหใชปุมเลือกคําสั่ง) หาก
กลองไมสามารถตรวจหาวัตถุไดอีกตอไป (ตัวอยางเชน ในกรณีท่ีวัตถุ
เบือนหนาออกจากกลอง) เสนขอบจะหายไปจากหนาจอ

7 AF พ้ืนที่กวาง

ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนโดยใช
มือถือกลองและใชกับวัตถุอื่นๆ ท่ีไมใช
ภาพบุคคล

8 AF พ้ืนที่ปกติ

ใชสําหรับระบุโฟกัสอยางแมนยําบน
ตําแหนงท่ีเลือกในกรอบภาพ แนะนํา
ใหใชขาตั้งกลอง
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โปรดทราบวาจะไมสามารถใช AF ติดตามวัตถุไดในโหมด %, U, ' และ 3

9 AF ติดตามวัตถุ

ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อจัดตําแหนงจุด
โฟกัสท่ีดานบนวัตถุของทาน แลวกด 
J เพื่อเร่ิมติดตาม จุดโฟกัสจะ
ติดตามวัตถุท่ีเลือกขณะที่วัตถุเคลื่อน
ท่ีภายในกรอบภาพ หากตองการหยุด
การติดตาม ใหกด J อีกคร้ัง 
โปรดทราบวากลองอาจไมสามารถ
ติดตามวัตถุไดหากวัตถุน้ันเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็ว หลุดออกนอกกรอบภาพ
หรือมีวัตถุอื่นบดบัง เปลี่ยนขนาด สีหรือความสวางในสายตาที่มองเห็น หรือ
เล็กเกินไป ใหญเกินไป สวางจาเกินไป มืดเกินไป หรือกลมกลืนกับสีหรือ
ความสวางของพื้นหลัง

A การเลือกจุดโฟกัสแบบแมนวล
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัสได ยกเวนใน AF ติดตามวัตถุ การกด J ระหวางการเลือกจุดโฟกัส
จะทําใหเลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง ใน AF ติดตามวัตถุ การกด J จะเร่ิมติดตามวัตถุแทน การเลือก
จุดโฟกัสแบบแมนวลใชไมไดใน AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

ตัวเลือก คําอธิบาย
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❚❚การเลือกโหมดพื้นที่ AF
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกโหมดพื้นที่ AF

1 แสดงตัวเลือกโหมดพื้นท่ี AF
กดปุม P จากนั้นไฮไลทโหมดพื้นที่ AF ปจจุบัน
ในการแสดงผลขอมูลการถายภาพแลวกด J

2 เลือกโหมดพื้นท่ี AF 
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ ไลฟวิว

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ ไลฟวิว

A โหมดพื้นที่ AF 
โหมดพื้นท่ี AF ท่ีเลือกไวในโหมดถายภาพที่ไมใช P, S, A หรือ M จะถูกรีเซ็ตคาเมื่อมีการเลือก
โหมดถายภาพโหมดอืน่

ปุม P
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D การใชโฟกัสอัตโนมัติในไลฟวิว
อาจไมไดรับผลลัพธท่ีตองการเมื่อใชเทเลคอนเวอรเตอร (0 305) โปรดทราบวาในไลฟวิวน้ัน 
โฟกัสอัตโนมัติจะชาลงและจอภาพอาจสวางขึ้นหร ือมืดลงไดขณะท่ีกลองโฟกัสภาพ บางกรณี จุดโฟกัส
อาจปรากฏเปนสีเขียวเมื่อกลองไมสามารถโฟกัสได กลองอาจไมสามารถโฟกัสภาพไดเม่ืออยูใน
สถานการณตอไปน้ี:
• วัตถุมีเสนท่ีขนานกับเสนขอบดานยาวของกรอบภาพ
• วัตถุไมมีคอนทราสต
• วัตถุท่ีจุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง หรือรวมแสงสปอตไลทหรือปายนีออนหรือ
แหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความสวาง

• มีการกะพริบถ่ีหรือแถบท่ีปรากฏเมื่อถายภาพภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท 
หลอดไอโซเดียม หรือแสงในลักษณะคลายกันน้ี

• มีการใชฟลเตอรแฉก (ประกายดาว) หรือฟลเตอรพิเศษอื่นๆ
• วัตถุเล็กกวาจุดโฟกัส
• วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู (เชน มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงตดิกันเปน
แถวบนตึกสูง)

• วัตถุเคลื่อนท่ี
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การล็อคโฟกัส
ทานสามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อเปลี่ยนองคประกอบภาพหลังจากโฟกัสภาพในโหมดโฟกัส 
AF-A, AF-S และ AF-C (0 82) ทําใหสามารถโฟกัสวัตถุทีไ่มอยูที่จุดโฟกัสกอนการถายจริงได 
ถากลองไมสามารถโฟกัสดวยโฟกัสอัตโนมตัิ (0 86) ทานสามารถใชการล็อคโฟกัส
เพื่อจัดองคประกอบภาพถายใหมหลังจากโฟกัสวตัถุอ่ืนที่อยูในระยะหางเทากันกับวัตถุเดิม
ของทานได การล็อคโฟกัสจะใหผลดีทีสุ่ดเมื่อเลือกตัวเลอืกอ่ืนที่ไมใช e 
(AF แบบเลือกพื้นที่โฟกสัอัตโนมัติ) สําหรับโหมดพื้นที่ AF (0 87)

1 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อ
โฟกัส ตรวจสอบวาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นใน
ชองมองภาพ (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ) หรือตรวจสอบวาจุดโฟกัส
เปนสีเขียว (ไลฟวิว)

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ ไลฟวิว

A การล็อคคาแสงอัตโนมัติ
การกดปุม A (L) ในขั้นตอนที่ 2 จะล็อคคารูรับแสงดวย (0 130)



94 การถายภาพแบบตางๆ

2 ล็อคโฟกัส
โหมดโฟกัส AF-A และ AF-C (การถายภาพโดยใช
ชองมองภาพ): เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึง่ (q) 
ใหกดปุม A (L) (w) เพื่อล็อคโฟกัส 
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูขณะกดปุม A (L) 
แมวาทานจะยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรในภายหลัง

AF-S (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ) และไลฟวิว: โฟกัสจะล็อคโดยอัตโนมัติ
และยังคงล็อคอยูจนกวาจะเอานิ้วออกจากปุมกดชัตเตอร สามารถล็อคโฟกัสไดโดย
กดปุม A (L) (ดูดานบน)

3 จัดองคประกอบภาพใหมแลวถายภาพ
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูระหวางการถายภาพแตละภาพ ถาทานยังกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งแลวคางไว หรือกด A (L) คางไว 
ซ่ึงทําใหสามารถถายภาพหลายภาพตอเนื่องกันโดยใชการตั้งคาโฟกัสเดียวกัน

อยาเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองและวัตถุที่ต องการถายขณะใชการล็อคโฟกัส 
ถาวัตถุเคลื่อนที่ไป ใหโฟกัสใหมอีกครั้งทีร่ะยะหางใหมของวัตถุ

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ ไลฟวิว

ปุมกดชัตเตอร

ปุม A (L)
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แมนวลโฟกัส
ทานสามารถใชแมนวลโฟกัสไดเมื่อไมสามารถใชโฟกัสอัตโนมัติหรอืไมใหผลตามตองการ
ในการถายภาพ (0 86)

1 เลือกแมนวลโฟกสั
ถาเลนสมสีวิทชโหมด A-M, M/A-M หรอื A/M-M ใหเลื่อนสวิทชไปที่ M

ถาหากเลนสไมมีสวิทชปรบัโหมดโฟกัส ใหเลือก MF (แมนวลโฟกัส) สําหรับ โหมดโฟกสั 
(0 82) 

2 โฟกัส
ในการโฟกัสดวยตนเอง ใหปรับวงแหวนปรับโฟกัส
ของเลนสจนกวาภาพที่แสดงในชองมองภาพจะ
อยูในโฟกัส ทั้งนี้สามารถถายภาพไดตลอดเวลา
แมวาภาพจะไมอยูในโฟกัส

A เลนส AF-P
เม่ือใชเลนส AF-P (0 305) ในโหมดแมนวลโฟกัส สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟก ัส (I) จะกะพริบใน
ชองมองภาพ (หรือในไลฟวิว จุดโฟกัสจะกะพริบในจอภาพ) เพื่อเตือนวาการหมุนวงแหวนปรับโฟกัส
ตอไปในทิศทางปจจุบันจะไมทําใหวัตถุอยูในโฟกัส

สวิทชโหมด A-M สวิทชโหมด M/A-M
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❚❚การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส (การถายภาพโดยใช ชองมองภาพ)
สามารถใชสัญลักษณแสดงโฟกัสในชองมองภาพเพื่อ
ตรวจสอบวาวัตถุในจุดโฟกัสที่เลือกนั้นอยูในโฟกัสหรอืไม 
(สามารถเลือกจุดโฟกัสไดจาก 39 จุด) หลังจากวางตําแหนง
วัตถุไวในจุดโฟกัสทีเ่ลือก ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
แลวหมนุวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวาสัญลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น โปรดทราบวา
เมื่อถายภาพวัตถุตางๆ ที่กลาวไวในหนา 86 บางครัง้สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัสอาจ
ปรากฏขึ้นได แมวตัถุจะไมอยูในโฟกัส โปรดตรวจสอบโฟกัสในชองมองภาพกอนถายภาพ

A การเลือกแมนวลโฟกัสจากกลอง
ถาเลนสรองรับ M/A (โฟกัสอตัโนมัติพรอมปรับโฟกัสแมนวล) หรือ 
A/M (โฟกัสอัตโนมัติพรอมปรับโฟกัสแมนวล/เนนโฟกัสอัตโนมัติ) 
ทานสามารถเลือกแมนวลโฟกัสไดโดยปรับโหมดโฟกัสของกลอง
ไปท่ี MF (แมนวลโฟกัส; 0 82) ซึ่งจะทําใหปรับโฟกัสไดเอง 
ไมวาจะเลือกโหมดใดไวท่ีเลนส

A ตําแหนงระนาบโฟกัส
ในการพิจารณาระยะหางระหวางวัตถุกับกลอง ใหวัดระยะ
จากเครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) บนตัวกลอง ระยะหาง
ระหวางหนาแปลนเมาทเลนสกับระนาบโฟกัสคือ 46.5 มม.

เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส

 46.5 มม.
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A ไลฟวิว
กดปุม X เพื่อซูมเขาเพื่อใหไดโฟกัสท่ีแมนยําในไลฟวิว (0 53)

ปุม X
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ทั้งคุณภาพและขนาดของภาพจะเปนสิ่งที่กําหนดวาภาพแตละภาพจะใชพื้นที่ใน
การดหนวยความจําเทาใด ภาพขนาดใหญและคุณภาพสูงจะสามารถพิมพออกมาในขนาด
ที่ใหญกวา แตจะใชหนวยความจําเพิ่มข้ึนและการดหนวยความจําจะสามารถเก็บภาพ
เปนจํานวนนอยลง (0 387)

คุณภาพของภาพ
เลือกรปูแบบไฟลและอัตราการบีบอัดภาพ (คุณภาพของภาพ)

คุณภาพและขนาดภาพ

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
ขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพจะถูกบันทึกโดยไมประมวลผลเพ่ิมเติม 
สามารถปรับการตั้งคาตางๆ เชน ไวตบาลานซและคอนทราสตได
หลังจากถายภาพ

JPEG Fine

JPEG

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1 : 4 (คุณภาพสูง)

JPEG Normal
บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1 : 8 (คุณภาพ
ปกติ)

JPEG Basic
บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1 : 16 (คุณภาพ
พ้ืนฐาน)

A NEF (RAW) + JPEG
เม่ือทานดูภาพที่ถายไวเปน NEF (RAW) + JPEG บนกลอง กล องจะแสดงเฉพาะภาพ JPEG เทาน้ัน 
เม่ือทานลบภาพที่ถายจากการปรับตั้งคาเหลาน้ี จะเปนการลบท้ังภาพ NEF และ JPEG ดวย
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1 แสดงตัวเลือกคุณภาพของภาพ
กดปุม P จากนั้นไฮไลทคุณภาพของภาพปจจุบัน
ในการแสดงผลขอมูลการถายภาพแลวกด J

2 เลือกรูปแบบไฟล
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

A ภาพ NEF (RAW)
การเลือก NEF (RAW) สําหรับ คุณภาพของภาพ จะกําหนด ขนาดภาพ ตายตัวไวท่ี ใหญ (0 100) 
การถายครอมไวตบาลานซ (0 151), High Dynamic Range (HDR, 0 138) และ ประทับวันที่ 
(0 243) จะไมสามารถใชไดท่ีการตั้งคาคุณภาพของภาพ NEF (RAW) หรือ NEF (RAW)+JPEG

A การแปลงภาพ NEF (RAW) เปนรูปแบบอืน่
ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) 
ในเมนูรีทัช (0 280) หรือใชซอฟตแวร เชน Capture NX-D (0 210)

ปุม P

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะวัดเปนพิกเซล เลือกจาก # ใหญ, $ กลาง หรือ % เล็ก:

1 แสดงตัวเลือกขนาดภาพ
กดปุม P จากนั้นไฮไลทขนาดของภาพปจจุบัน
ในการแสดงผลขอมลูการถายภาพแลวกด J

2 เลือกขนาดภาพ
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

ขนาดภาพ ขนาด (พิกเซล) ขนาดที่พิมพ (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 ขนาดที่พิมพในหนวยน้ิวจะเทากับขนาดของภาพ
ในหนวยพิกเซลหารดวยความละเอียดท่ีใชในเครื่องพิมพในหนวยจุดตอน้ิว (dpi; 1 น้ิว=
ประมาณ 2.54 ซม.)

ปุม P

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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กลองรองรับโหมดแฟลชตางๆ สําหรบัการถายภาพทีม่ีแสงนอยหรือภาพวตัถุยอนแสง

โหมดแฟลชยกขึน้เองอัตโนมัติ
ในโหมด i, k, p, n, o, s, w, S, T, U และ ' แฟลชในตัวกลองจะยกขึ้น
และยิงแฟลชโดยอัตโนมัติเมือ่ตองใชงาน

1 เลือกโหมดแฟลช
กดปุม M (Y) คางไว หมนุแปนหมนุเลือกคําสั่งจนกวาโหมดแฟลชที่ตองการปรากฏ
ในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ

2 ถายภาพ
แฟลชจะยกขึ้นตามตองการเมือ่กด
ปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งและแฟลช
จะทํางานเมือ่ถายภาพ ถาแฟลช
ไมยกขึ้นโดยอัตโนมัติ หามดึง
แฟลชขึ้นเองดวยมือ การไมปฏบัิติตาม
ขอควรระวังนีอ้าจทําใหแฟลชชํารุดเสียหายได

การใชแฟลชในตัวกลอง

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือกคําสั่ง การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

+
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❚❚ โหมดแฟลช
มีโหมดแฟลชใหเลือกดังนี้:
• No (อัตโนมัติ): เมื่อแสงไมเพียงพอหรือวัตถุยอนแสง แฟลชจะยกขึ้นโดยอัตโนมัติ

เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งและทํางานตามตองการ ไมสามารถใชไดในโหมด o
• Njo (อัตโนมัติ + ลดตาแดง): ใชสําหรบัถายภาพบุคคล แฟลชจะยกขึ้น

และยิงแฟลชตามตองการ แตกอนจะยิงแฟลช ไฟชวยลดตาแดงจะสวางเพื่อชวยลด 
“ตาแดง” ไมสามารถใชไดในโหมด o

• Njr (แฟลชสมัพันธความไวต่ําอัตโนมัต ิ+ ตาแดง): เหมือนกับอัตโนมัติพรอมระบบ
ลดตาแดง ยกเวนการใชความไวชัตเตอรต่ําเพื่อจับภาพแสงพื้นหลัง 
ใชสําหรับภาพบุคคลที่ถายเวลากลางคืนหรือที่ม ีแสงนอย สามารถใชไดในโหมด o

• Nr (แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมตัิ): ใชความไวชัตเตอรต่ํา
เพื่อจับภาพแสงพื้นหลังในภาพที่ถายเวลากลางค ืนหรือที่มีแสงนอย สามารถใชได
ในโหมด o

• j (ปดแฟลช): แฟลชไมทํางาน

A การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
สามารถเลือกโหมดแฟลชในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ไดดวย (0 6)
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โหมดแฟลชยกขึน้แบบแมนวล
ในโหมด P, S, A, M และ 0 จะตองยกแฟลชขึ้นดวยตนเอง กลองจะไมยิงแฟลชเองหากไม
ยกแฟลชขึ้น

1 ยกแฟลชขึ้น
กดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช

2 เลือกโหมดแฟลช (เฉพาะโหมด P, S, A และ M)
กดปุม M (Y) คางไว หมนุแปนหมนุเลือกคําสั่งจนกวาโหมดแฟลชที่ตองการปรากฏ
ในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ

3 ถายภาพ
แฟลชจะทํางานทันททีี่ถายภาพ

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือกคําสั่ง การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

ปุม M (Y)

+
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❚❚ โหมดแฟลช
มีโหมดแฟลชใหเลือกดังนี้
• N (แฟลชลบเงา): แฟลชจะยิงเมือ่ถายภาพทุกครัง้
• Nj (ลดตาแดง): ใชสําหรบัถายภาพบุคคล แฟลชจะยิงเมือ่ถายภาพทุกครัง้ แตกอนจะ

ยิงแฟลช ไฟชวยลดตาแดงจะสวางเพื่อชวยลด “ตาแดง” ไมสามารถใชไดในโหมด 0
• Njp (แฟลชสัมพันธทีค่วามไวชัตเตอรต่ํา + ลดตาแดง): เหมือนกับ “ลดตาแดง” 

กอนหนา ยกเวนความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติเพื่อจับภาพแสงพื้นหลังในเวลากลางคืน
หรือที่มีแสงนอย ใชเมื่อทานตองการใสแสงพื้นหลังในการถายภาพบุคคล ไมสามารถใชได
ในโหมด S, M และ 0

• Np (แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา): เหมือนกับ “แฟลชลบเงา” กอนหนา 
ยกเวนความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมตัิเพื่อจับภาพแสงพื้นหลังในเวลากลางคืนหรือที่มีแสงนอย 
ใชเมือ่ทานตองการจับภาพทั้งวัตถุและพื้นหล ัง ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0

• Nt (มานชัตเตอรชุดที่สอง + แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา): เหมอืนกับ 
“แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง” ดานลาง ยกเวนความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมตัิ
เพื่อจับภาพแสงพื้นหลังในเวลากลางคืนหรือที่ม ีแสงนอย ใชเมื่อทานตองการจับภาพทั้งวตัถุ
และพื้นหลัง ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0

• Nq (แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง): แฟลชยิงก อนชัตเตอรปด โดยสราง
ลําแสงขึ้นขางหลังแหลงกําเนิดแสงที่กําลังเคลื่อนที่ดังภาพประกอบดานลางทางขวา 
ไมสามารถใชไดในโหมด P, A, และ 0

แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดแรก แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง
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A การลดระดับแฟลชในตัวกลองลง
เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ 
จนกระท่ังกานล็อคคลิกเขาท่ี

A แฟลชในตวักลอง
สําหรับขอมูลเก่ียวกับเลนสท่ีใชกับแฟลชในตัวกลองได ใหดูหนา 312 ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกันเงา 
แฟลชมีระยะต่ําสุดท่ีประมาณ 0.6 เมตร (2 ฟุต) และไมสามารถใชในชวงมาโครของเลนสซูมดวย
ฟงกชั่นถายภาพระยะใกล

ชัตเตอรจะไมทํางานชั่วขณะเพื่อปองกันแฟลชหล ังจากที่ใชถายภาพติดตอกันหลายภาพ แฟลชสามารถ
ใชงานไดอีกคร้ังหลังจากหยุดใชงานกลองชั่วครูหน่ึง
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A ความไวชัตเตอรที่เลือกไดพรอมแฟลชในตัวกลอง
เม่ือใชแฟลชในตัวกลอง ความไวชัตเตอรจะถูกจํากัดในชวงตอไปน้ี:

โหมด ความไวชัตเตอร
i, p, n, s, w, 0, S, T, U, ' 1/200–1/60 วินาที

k 1/200–1/30 วินาที
o 1/200–1 วินาที

P, S, A 1/200–30 วินาที

M
1/200–30 วินาที, Bulb (การเปดชัตเตอรคาง), 

Time (เวลา)

A รูรับแสง ความไวแสง และชวงแฟลช 
ชวงแฟลชแตกตางกันขึ้นอยูกับความไวแสง (ความเทียบเทา ISO) และรูรับแสง

รูรับแสงที่เทียบเทา 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
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สามารถปรับคาความไวแสงของกลองใหสวางไดตามปรมิาณแสงสวางทีม่ี คาความไวแสง 
(ISO) ที่สูงจะตองการแสงในการถายภาพนอย ทําใหสามารถใชความไวชัตเตอรที่สูง
หรือรูรบัแสงที่แคบได การเลือก อัตโนมัติ จะทําใหกลองตั้งคาความไวแสง (ISO) 
ตามสภาพแสงโดยอัตโนมัติ การใชอัตโนมัติในโหมด P, S, A และ M ใหเลือก ควบคุม
ความไวแสงอัตโนมัติ สําหรบัรายการ ต้ังคาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพ (0 228)

1 แสดงตัวเลือกคาความไวแสง (ISO)
กดปุม P จากนั้นไฮไลทคาความไวแสง (ISO) ปจจุบัน
ในการแสดงผลขอมูลการถายภาพแลวกด J

คาความไวแสง (ISO)

โหมด คาความไวแสง (ISO)

i, j, % อตัโนมัติ

P, S, A, M 100–25600 ปรับไดคร้ังละ 1/3 EV

โหมดถายภาพอืน่ๆ อตัโนมัติ; 100–25600 ปรับไดคร้ังละ 1/3 EV

ปุม P

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ



108 การถายภาพแบบตางๆ

2 เลือกคาความไวแสง (ISO)
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
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กลองถูกตั้งใหถายภาพโดยอัตโนมัติในชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนา

1 เลือก การถายแบบเวนชวงเวลา
ไฮไลท การถายแบบเวนชวงเวลา ในเมนูถายภาพ 
แลวกด 2 เพื่อแสดงการตั้งคาเวนชวงเวลา

การถายภาพแบบเวนชวงเวลา

D กอนถายภาพ
กอนเร่ิมการถายภาพแบบเวนชวงเวลา ใหลองถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบันและดูภาพที่ไดบนหนาจอ 
ตรวจดูวาไดตั้งคานาฬิกาในกลองถูกตองแลว เพื่อท่ีกลองจะเร่ิมถายภาพตามเวลาที่ตองการ (0 262)

แนะนําใหใชขาตั้งกลอง ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองกอนเร่ิมถายภาพ เพื่อใหม่ันใจวาการถายภาพ
จะไมถูกขัดจังหวะ โปรดแนใจวาแบตเตอรี่ชารจจนเต็ม
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2 การปรับการต้ังคาเวนชวงเวลา
เลือกตัวเลือกในการเริม่, ชวงเวลาหาง, จํานวนภาพ และตัวเลือกปรับคาแสง
ทุกภาพใหเทากัน
• การเลือกตัวเลือกในการเริ่ม:

การเริ่มถายภาพทันที ใหเลือก ทันที การเริม่ถายภาพในวันที่และเวลาที่เลือก ใหเลือก 
เลือกวันเร่ิมและเวลาเริ่ม จากนั้นใหเลือกวันที่และเวลา แลวกด J

• การเลือกชวงเวลาหางระหวางภาพ:

ไฮไลท ตัวเลอืกในการเริ่ม แลวกด 2 ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

ไฮไลท ชวงเวลาหาง แลวกด 2 เลือกชวงเวลาหาง (ชั่วโมง, นาที และวินาที) 
แลวกด J
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• การเลือกจํานวนชวงเวลาหาง:

• การเปดหรือปดใชงานปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:

การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถปรบัคาแสงใหเขากับภาพทีถ่ ายกอนหนาในโหมดอื่น
ที่ไมใช M (โปรดทราบวาการปรบัคาแสงทกุภาพใหเทากันจะมีผลในโหมด M 
เฉพาะเมื่อเปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ)

ไฮไลท จํานวนครั้ง แลวกด 2 เลือกจํานวนชวงเวลาหาง แลวกด J

ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน 
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
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3 เร่ิมถายภาพ
ไฮไลท เร่ิม แลวกด J กลองจะถายภาพแรก ณ 
เวลาที่กําหนด หรือเมื่อเวลาผานไป 3 วินาทหีากเล ือก 
ทันที สําหรับ ตัวเลือกในการเริ่ม ในข้ันตอนที ่2 
การถายภาพจะดําเนินตอไปตามชวงเวลาหางที่เล ือกไว
จนกระทั่งกลองถายภาพทั้งหมด ในขณะที่
กําลังถายภาพ ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะกะพรบิเปนระยะ โปรดทราบวา
เนื่องจากความไวชัตเตอรและเวลาที่ใชบันทึกภาพลงในการดหนวยความจําอาจ
แตกตางกันในแตละภาพ จึงอาจมีบางชวงเวลาหางทีถู่กขามไปหากกลองยังคงประมวลผล
การบันทึกของชวงเวลาหางกอนหนา เลือกชวงเวลาหางที่นานกวาความไวชัตเตอรต่ําสุด
ที่คาดหวังไว ถาไมสามารถถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบัน (เชน ถาเลือกความไวชัตเตอร
ของ “Bulb (การเปดชัตเตอรคาง)” หรอื “Time (เวลา)” ไวในโหมดถายภาพ M ในขณะนั้น 
ชวงเวลาหางเปนศูนย หรือเวลาเริ่มตนนอยกว าหนึ่งนาท)ี การแจงเตือนจะปรากฏ
บนจอภาพ 
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❚❚การหยุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลาช่ัวคราว
สามารถหยุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลาไวช่ัวคราวไดโดยกด J ในการถายภาพตอ:

การเร่ิมทันที

การเร่ิมในเวลาที่กําหนด

❚❚การสิ้นสุดการถายแบบเวนชวงเวลา
การสิ้นสุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลาและถายภาพแบบปกติตอกอนที่จะถายภาพทั้งหมด 
ใหหยุดการถายช่ัวคราวและเลือก ปด ในเมนูการถายแบบเวนชวงเวลา 

ไฮไลท เร่ิมใหม แลวกด J

สําหรับ ตัวเลือกในการเริ่ม 
ใหไฮไลท 

เลอืกวันเริ่มและเวลาเริ่ม 
แลวกด 2

เลือกวันเร่ิมและเวลาเริ่ม 
แลวกด J

ไฮไลท เร่ิมใหม แลวกด J
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❚❚ ไมมภีาพถาย
กลองจะขามชวงเวลาปจจุบันถามีสถานการณใดๆ ตอไปนี้เกิดข้ึนเปนเวลาแปดวินาทีหรือ
นานกวาหลังจากถึงกําหนดเริม่ชวงเวลา ไดแก ย ังไมไดถายภาพสําหรบัชวงเวลากอนหนา 
การดหนวยความจําเตม็ หรอืกลองไมสามารถโฟกัส (AF-S, AF-A ดวย AF ทีละภาพที่เลือกไว 
หรือ AF-C ดวย โฟกัส ทีเ่ลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมือ่ใช 
AF-C; โปรดทราบวากลองจะโฟกัสอีกครัง้กอนการถายแตละภาพ) กลองจะกลับมา
ถายภาพตอในชวงเวลาถัดไป

D พ้ืนที่หนวยความจําเต็ม
ถาการดหนวยความจําเต็ม การถายแบบเวนชวงเวลาจะยังคงทํางานอยู แตภาพจะไมถูกถาย 
ถายภาพตอ (0 113) หลังจากลบภาพบางสวนหรือปดกลองและใสการดหนวยความจําแผนใหมแลว

A ปดชองมองภาพ
การปองกันไมใหแสงท่ีลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง แนะนําใหทาน
ใชมือหรือส่ิงอื่น เชน ฝาปดชองมองภาพที่เปนอปุกรณเสริม (0 322) ปดชองมองภาพกอนถายภาพ
โดยไมตองใชตาแนบชองมองภาพ (0 80) 

A การตั้งคาอื่นๆ
การตั้งคาตางๆ จะไมสามารถปรับไดขณะถายภาพแบบเวนชวงเวลา ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
หรือไม กลองจะถายภาพทีละภาพตามชวงเวลาหาง ในโหมด J เสียงลั่นชัตเตอรจะเบาลง ไมสามารถ
ใชฟงกชั่นการถายครอม (0 151) และ High Dynamic Range (HDR; 0 138) ได

A การขัดจังหวะการถายภาพแบบเวนชวงเวลา
หากตองการหยุดกลางคันขณะถายภาพแบบเวนชวงเวลา ใหปดการทํางานของกลองหรือหมุน
แปนหมุนเลือกโหมดไปที่การตั้งคาอืน่ การเปลี่ยนหนาจอเปนตําแหนงจัดเก็บขอมูลไมใชการหยุด
การถายแบบเวนชวงเวลา
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สามารถเรยีกคืนคาตั้งจากโรงงานจากการตั้งคา
กลองที่ระบุไวดานลางและที่หนา 117 ได
โดยการกดปุม G และ R คางไวพรอมกัน
เปนเวลามากกวาสองวินาที (ปุมเหลานี้มี
เครื่องหมายจุดสีเขียวกํากับ) การแสดงผลขอมลู
การถายภาพจะปดลงช่ัวครูในขณะที่การตั้งคา
ถูกรีเซ็ต

❚❚สามารถเขาถึงการตั้งคาไดจากการแสดงผลขอมูลการถายภาพ

การเรียกคนืคาต้ังจากโรงงาน

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

คุณภาพของภาพ JPEG Normal 98
ขนาดภาพ ใหญ 100
ถายครอมอตัโนมัติ
P, S, A, M ปด 151

HDR (High Dynamic Range)
P, S, A, M ปด 138

Active D-Lighting
P, S, A, M อัตโนมัติ 136
ไวตบาลานซ
P, S, A, M อัตโนมัต ิ1 140
คาความไวแสง (ISO)
P, S, A, M 100

107
โหมดถายภาพอืน่ๆ อัตโนมัติ

การตั้งคา Picture Control
P, S, A, M ไมเปลี่ยนแปลง 2 158

1 การปรับละเอียดยังรีเซ็ตเปน 0 ดวย 
2 เฉพาะ Picture Control คาปจจุบัน

ปุม G ปุม R
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โหมดโฟกัส
ชองมองภาพ

โหมดถายภาพอื่นๆ ท่ีไมใช % AF-A 82

ไลฟวิว/ภาพยนตร AF-S 83

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

87
m, w

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 
(39 จุด)

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

AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

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

89
m, r, w, %, S, T, U, ', 3, 1, 2, 3, P, 
S, A, M

AF พ้ืนท่ีกวาง

n, 0 AF พ้ืนท่ีปกติ
ระบบวัดแสง

P, S, A, M วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ 128

โหมดแฟลช
i, k, p, n, w, S, T, ' อัตโนมัติ

102, 
104

o แฟลชสัมพันธความไวต่ําอตัโนมัติ
s อัตโนมัติ + ลดตาแดง
U ปดแฟลช
P, S, A, M แฟลชลบเงา
ชดเชยแสงแฟลช
h, P, S, A, M ปด 134
ชดเชยแสง
h, %, P, S, A, M ปด 132

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0
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❚❚การตั้งคาอื่นๆ

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

การบันทึก NEF (RAW) 14 บิท 227
โหมดหนวงเวลาถาย ปด 241

โหมดลั่นชัตเตอร

m, w ถายตอเน่ืองเร็ว
75

โหมดถายภาพอืน่ๆ ถายทีละภาพ
จุดโฟกัส กลาง 90

คางปุมล็อค AE/AF

โหมดถายภาพอืน่ท่ีไมใช i และ j ปด 254

โปรแกรมแบบยืดหยุน
P ปด 120
โหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ
U

เสนขอบ 70
'

ความสดใส 0
71

ขอบมืด 0
(

ทิศทางการหมุนภาพ ทิวทัศน
72

ความกวาง ปกติ
3

สี ปด
73

ชวงสี 3
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โหมด P, S, A และ M

โหมด P, S, A และ M ใหทานควบคุมความไวชัตเตอรและรูรับแสงได
ในระดับตางๆ:

ความไวชัตเตอรและรรูับแสง

โหมด คําอธิบาย 

P โปรแกรมอัตโนมัติ (0 119)
แนะนําใหใชสําหรับการถายภาพทั่วไปและในกรณีท ี่มี
เวลานอยในการปรับตั้งคากลอง กลองตั้งคาความไวชัตเตอร
และรูรับแสงเพื่อใหไดคาแสงที่ดีท่ีสุด

S
อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง 
(0 121)

ใชเพื่อหยุดหรือเบลอการเคลื่อนไหว ผูใชเลือกความไวชัตเตอร 
กลองจะเลือกรูรับแสงเพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด

A
อัตโนมัติปรับรูรับแสงเอง 
(0 122)

ใชเพื่อทําใหพ้ืนหลังเบลอหรือใหท้ังพ้ืนหนาและพื้นหลังอยูใน
ระยะโฟกัส ผูใชเลือกรูรับแสง กลองจะเลือกความไวชัตเตอร
เพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด

M ปรับเอง (0 123)
ผูใชควบคุมท้ังความไวชัตเตอรและรูรับแสง ตั้งความไว
ชัตเตอรเปน “Bulb (การเปดชัตเตอรคาง)” หรือ “Time (เวลา)” 
สําหรับการเปดรับแสงเปนเวลานาน
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โหมด P (โปรแกรมอัตโนมัติ)
แนะนําใหใชโหมดนีใ้นการถายภาพทั่วไป
หรือเมื่อไรก็ตามที่ทานตองการปลอยให
กลองตั้งคาความไวชัตเตอรและรูรบัแสงเอง 
กลองจะปรับความไวชัตเตอรและรรูับแสง
โดยอัตโนมตัิเพื่อชดเชยคาแสงที่ดีที่สุดใน
สถานการณสวนใหญ

การถายภาพในโหมดโปรแกรมอัตโนมัติ 
ใหหมุนแปนหมุนเลือกโหมดเปน P

แปนหมุนเลือกโหมด



120 โหมด P, S, A และ M

A โปรแกรมแบบยืดหยุน
ในโหมด P สามารถเลือกความไวชัตเตอรและรูรับแสงแบบตางๆ ไดโดยหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง 
(“โปรแกรมแบบยืดหยุน”) หมุนแปนหมุนไปทางขวาเพื่อเลือกรูรับแสงท่ีกว าง (คารูรับแสงต่ํา) และ
ความไวชัตเตอรสูง หมุนไปทางซายเพื่อเลือกรูร ับแสงท่ีเล็ก (คารูรับแสงสูง) และความไวชัตเตอร ต่ํา 
การผสมผสานกันของคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงแบบตางๆ ท้ังหมดจะใหคาแสงที่เทากัน

หมุนไปทางขวาเพื่อเบลอรายละเอียดพื้นหลังหรือหยุด
การเคลื่อนไหว

แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หมุนไปทางซายเพื่อเพิ่มระยะชัดลึกหรือเบลอการเคลื่อนไหว

ขณะใชงานโปรแกรมแบบยืดหยุน สัญลักษณ U (R) จะปรากฏ
บนชองมองภาพและการแสดงผลขอมูลการถายภาพ 
หากตองการเรียกคืนคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงท่ีตั้งมา
จากโรงงาน ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งจนกระท่ังสัญลักษณ
ดังกลาวหายไป เลือกโหมดอื่น หรือปดการทํางานของกลอง
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โหมด S (อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง)
โหมดนี้ชวยใหคุณควบคุมความไวชัตเตอร: เลือกความไวชัตเตอรสูงเพื่อ “หยุด” การเคลื่อนไหว
ใหนิ่ง ใชความไวชัตเตอรต่ําเพื่อแสดงการเคลื่อนไหวโดยเบลอวัตถุที่เคลื่อนไหว กลองจะปรับ
รูรับแสงโดยอัตโนมตัิเพื่อใหไดคาแสงทีด่ีท ี่สุด

การเลือกความไวชัตเตอร:

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ S

2 เลือกความไวชตัเตอร
หมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งเพื่อเลือกความไวชัตเตอรที่ตองการ: หมุนไปทางขวาเพื่อความไว
ที่สูงข้ึน และหมุนไปทางซายเพื่อความไวที่ต่ํากวา

ความไวชัตเตอรสูง (เชน 1/1600 วินาที) 
จะหยุดการเคลื่อนไหว 

ความไวชัตเตอรต่ํา (เชน 1 วินาที) 
จะเบลอการเคลื่อนไหว

แปนหมุนเลือกโหมด

แปนหมุนเลือกคําสั่ง
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โหมด A (อัตโนมัติปรับรูรับแสงเอง)
ในโหมดนี้ คุณสามารถปรบัรรูับแสงเพื่อควบคุมระยะชัดลึก (ระยะหางดานหนาและดานหลัง
ของวตัถุหลักที่จะปรากฏในโฟกัส) กลองจะปรับความไวชัตเตอรโดยอัตโนมัติเพื่อใหไดคาแสง
ที่ดีที่สุด

การเลือกรรูับแสง:

1 หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A

2 เลือกรูรับแสง
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งไปทางซายเพื่อเลือกร ูรับแสงกวางขึ้น (คารูรับแสงต่ําลง) 
หมุนไปทางขวาเพื่อเลือกรูรบัแสงแคบลง (คารูรบัแสงสูงข้ึน)

รูรับแสงกวาง (คารูรับแสงต่ํา เชน f/5.6) 
ทําใหรายละเอียดดานหนาและดานหลัง

ของวัตถุหลักเบลอ

รูรับแสงแคบ (คารูรับแสงสูง เชน f/22) 
ทําใหพ้ืนหนาและพื้นหลังอยูในโฟกัส

แปนหมุนเลือกโหมด

แปนหมุนเลือกคําสั่ง
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โหมด M (ปรับเอง)
ในโหมดปรบัเอง ทานตองควบคุมทั้งความไวชัตเตอรและรูรับแสง ความไวชัตเตอรสําหรับ 
“Bulb (การเปดชัตเตอรคาง)” และ “Time (เวลา)” สามารถเลือกใชไดสําหรับการเปดรบัแสง
เปนเวลานานเพื่อถายภาพแสงไฟที่เคลื่อนที่ ดวงดาว ทิวทัศนยามค่ําคืน หรอืดอกไมไฟ 
(0 125)

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M แปนหมุนเลือกโหมด
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2 เลือกคารูรับแสงและความไวชัตเตอร
ปรบัความไวชัตเตอรและคารรูับแสงโดยตรวจสอบส ัญลักษณแสดงคาแสง (ดูดานลาง) 
เลือกความไวชัตเตอรไดโดยหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง (ไปทางดานขวาเพื่อใหชัตเตอร
เร็วข้ึน และหมุนไปทางดานซายเพื่อใหชัตเตอร ชาลง) การปรับรูรบัแสง ใหกดปุม E (N) 
คางไวขณะที่หมนุแปนหมุนเลือกคําสั่ง (หมนุไปทางซายเพื่อเลือกรูรบัแสงกวางขึ้น/
คารูรบัแสงต่ําลง และหมุนไปทางขวาเพื่อเลือกรรูบัแสงแคบลง/คารูรบัแสงสูงขึ้น)

ความไวชัตเตอร

แปนหมุนเลือกคําสั่ง

รูรับแสง

ปุม E (N) แปนหมุนเลือกคําสั่ง

A สัญลักษณแสดงคาแสง
ถาใชเลนส CPU (0 305) และเลือกความไวชัตเตอรนอกเหนือจาก “Bulb (การเปดชัตเตอรคาง)” หรือ 
“Time (เวลา)” สัญลักษณแสดงคาแสงบนชองมองภาพและการแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงวา
ภาพถายน้ันจะมีคาแสงมากเกินไปหรือนอยเกินไปจากคาท่ีปรับตั้งไวน้ัน

คาแสงที่ดีที่สุด
เปดรับแสงนอยเกินไปราว 

1/3 EV
เปดรับแสงมากเกินไปเกิน 

2 EV
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การเปดรับแสงเปนเวลานาน (โหมด M เทาน้ัน)
เลือกความไวชัตเตอรตอไปน้ีเพื่อเปดรบัแสง
เปนเวลานานในการถายภาพการเคลื่อนที่ของ
แสงไฟ ดวงดาว ทวิทัศนยามค่ําคืน หรือดอกไมไฟ
• Bulb (การเปดชัตเตอรคาง) (A): 

การเปดชัตเตอรคางไวในขณะที่กดปุม
กดชัตเตอรลงจนสุด เพื่อไมใหภาพพรามัว 
ใหใชขาตั้งหรือใชรโีมตคอนโทรลไรสาย 
(0 323) หรอืสายลั่นชัตเตอร (0 324) 
ซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิ

• Time (เวลา) (&): เริ่มการถายภาพโดยใชปุมกดชัตเตอรที่กลองหรือสายลั่นชัตเตอรหรือ
รีโมตคอนโทรลไรสาย ชัตเตอรจะเปดคางอยูจนกวาจะกดปุมเปนครัง้ที่สอง

กอนดําเนินการ ใหติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกล องหรอืวางบนพื้นที่มั่นคงและไดระดับ 
การปองกันไมใหแสงที่ลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรอืสงผลตอคาแสง 
แนะนําใหทานใชมือหรือส่ิงอ่ืน เชน ฝาปดชองมองภาพทีเ่ปนอุปกรณเสรมิ (0 322) 
ปดชองมองภาพกอนถายภาพโดยไมตองแนบตากับช องมองภาพ (0 80) 
เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานกอนเสร็จส้ินการถายภาพ ใหใชแบตเตอรี่ทีช่ารจไวเต็มแล ว 
โปรดทราบวาอาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน 
หรือฝา) จากการเปดรับแสงเปนเวลานาน สามารถลดจุดสวางและฝาโดยเลือก เปด สําหรับ 
ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพ (0 230)

ความไวชัตเตอร A (การถายภาพ 35 
วินาที; 0 126)
รูรับแสง: f/25
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❚❚ Bulb (การเปดชัตเตอรคาง)

1 หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M

2 เลือกความไวชัตเตอร
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกความไวชัตเตอรเปน 
Bulb (การเปดชัตเตอรคาง) (A)

3 ถายภาพ
หลังจากโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลอง ร ีโมตคอนโทรลไรสาย หรอืสายลั่นชัตเตอร
ซ่ึงเปนอุปกรณเสริมลงจนสุด ยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรเมื่อถายภาพเรียบรอยแลว

แปนหมุนเลือกโหมด

แปนหมุนเลือกคําสั่ง
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❚❚ Time (เวลา)

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M

2 เลือกความไวชตัเตอร
หมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งไปทางซายเพื่อเลือก
ความไวชัตเตอรเปน “Time (เวลา)” (&)

3 เปดชัตเตอร
หลังจากโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลองหร ือกดสายลั่นชัตเตอรหรอืรโีมตคอนโทรล
ไรสายลงจนสุด

4 ปดชัตเตอร
ทําข้ันตอนที่ 3 ซํ้า

แปนหมุนเลือกโหมด

แปนหมุนเลือกคําสั่ง
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ระบบวัดแสง
เลือกวิธีวดัคาแสงของกลอง

1 แสดงตัวเลือกระบบวัดแสง
กดปุม P จากนั้นไฮไลทวิธีการวัดแสงปจจุบัน
ในการแสดงผลขอมลูการถายภาพแลวกด J

คาแสง

วิธี คําอธิบาย

L วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
ใหภาพที่เปนธรรมชาติในสถานการณสวนใหญ กลองจะวัดแสง
เปนบริเวณกวางในกรอบการถายภาพแลวตั้งคาแสงตามการกระจาย
โทนสี สี องคประกอบ และระยะหาง

M วัดแสงเนนกลางภาพ

ระบบวัดแสงที่นิยมใชในการถายภาพบุคคล กลองจะวัดแสง
ท่ัวท้ังกรอบภาพ แตจะใหนํ้าหนักบริเวณกลางภาพมากที่สุด 
แนะนําใหใชเม่ือใชฟลเตอรท่ีมีปจจัยกําหนดคาแสง (ฟลเตอรแฟคเตอร) 
เกิน 1 เทา

N วัดแสงเฉพาะจุด
เลือกโหมดนี้เพื่อใหแนใจวาวัตถุไดรับแสงท ี่เหมาะสม แมวาพ้ืนหลัง
จะสวางกวาหรือมืดกวาวัตถุมาก กลองจะวัดจุดโฟกัสปจจุบัน ใชเพื่อ
วัดแสงวัตถุท่ีไมอยูตรงกลางภาพ

ปุม P

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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2 เลือกวิธีการวัดแสง
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

A ระบบวัดแสงเฉพาะจุด
ถาเลือก e (AF แบบเลือกพ้ืนที่โฟกัสอัตโนมัติ) สําหรับ โหมดพื้นที่ AF 
ขณะถายภาพผานชองมองภาพ (0 87) กลองจะวัดจุดโฟกัสก่ึงกลาง
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การล็อคคาแสงอัตโนมัติ
ใชการล็อคคาแสงอัตโนมัติเพื่อจัดองคประกอบภาพใหมหลังจากใช M (วัดแสงเนน
กลางภาพ) และ N (วัดแสงเฉพาะจุด) เพื่อวัดคาแสง โปรดทราบวาการล็อคคาแสงอัตโนมัติ
จะไมมีใหเลือกใชในโหมด i หรอื j

1 ล็อคคาแสง
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึง่
และจัดตําแหนงวัตถุใหอยูที่จุดโฟกัสแลว ใหกดปุม 
A (L) เพื่อล็อคคาแสง

ขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู สัญลักษณ AE-L 
จะปรากฏในชองมองภาพและจอภาพ

2 จัดองคประกอบภาพใหม
กดปุม A (L) คางไว แลวจัด
องคประกอบภาพใหมแลวจึงถายภาพ

ปุมกดชัตเตอร

ปุม A (L)
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A การปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ขณะที่การล็อคคาแสงทํางานอยู สามารถตั้งคาตอไปน้ีไดโดยไมกระทบตอคาแสงที่วัดไวแลว:

โหมด การตัง้คา

โปรแกรมอัตโนมัติ
ความไวชัตเตอรและรูรับแสง 

(โปรแกรมแบบยืดหยุน; 0 120)
อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง ความไวชัตเตอร
อัตโนมัติปรับรูรับแสงเอง รูรับแสง

ขณะการล็อคคาแสงยังทํางานอยู ระบบวัดแสงจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
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การชดเชยแสง
การชดเชยแสงจะใชเพื่อปรบัคาแสงใหตางจากที่กลองแนะนําเพื่อชวยใหภาพสวางขึ้นหรอื
มืดลง (0 358) โดยทั่วไป คาบวกจะทําใหวัตถุสวางขึ้นและคาลบจะทําใหวตัถุมดืลง ฟงกช่ันนี้
จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับ M (วัดแสงเนนกลางภาพ) หรือ N (วัดแสงเฉพาะจุด) 
(0 128)

ในการเลือกคาการชดเชยแสง ใหกดปุม E (N) คางไวและหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
จนกระทั่งคาที่ตองการถูกเลือกในชองมองภาพหรือการแสดงผลขอมูลการถายภาพ

–1 EV ไมมีการชดเชยแสง +1 EV

ปุม E (N) แปนหมุนเลือกคําสั่ง การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

–0.3 EV +2 EV

+
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สามารถเรยีกคืนคาแสงปกติไดโดยการตั้งคาการชดเชยแสงเปน ±0 ยกเวนในโหมด h 
และ % กลองจะไมรเีซ็ตการชดเชยแสงเมือ่ปดกลอง (ในโหมด h และ %, คาการ
ชดเชยแสงจะรเีซ็ตเมือ่เลือกโหมดอื่นหรือปดกล อง)

A การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ยังสามารถเขาถึงตัวเลือกการชดเชยแสงไดจากการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ (0 12)

A โหมด M
ในโหมด M การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลักษณแสดงคาแสงเทาน้ัน

A การใชแฟลช
เม่ือใชแฟลช การชดเชยแสงจะมีผลกับท้ังคาแสงของพื้นหลังและระดับแฟลช

A การถายครอม
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับคาแสงโดยอัตโนม ัติของชุดการถายภาพ ใหดูหนา 151
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ชดเชยแสงแฟลช
การชดเชยแสงแฟลชจะใชเพื่อปรับแสงแฟลชที่ยิงออกมาจากระดับที่กลองแนะนําใหใช ทําให
ความสวางของวัตถุหลักสัมพันธกับพื้นหลัง สามารถปรับเพิ่มกําลังแฟลชเพื่อใหวัตถุหลัก
สวางขึ้นหรอืลดลงเพื่อปองกันแสงที่ไมตองการหรอืแสงสะทอน (0 360)

กดปุม M (Y) และ E (N) คางไว แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งจนกวาคาที่ตองการ
ถูกเลือกในชองมองภาพหรอืการแสดงผลขอมูลการถายภาพ โดยทั่วไป คาบวกจะทําให
วัตถุหลักสวางขึ้นและคาลบจะทําใหวัตถุดูมืดลง ทานสามารถเรียกคืนคาการยิงแสงแฟลชปกติ
โดยตั้งคาการชดเชยแสงแฟลชเปน ±0 ยกเวนในโหมด h กลองจะไมรีเซ็ตการชดเชย
แสงแฟลชเมื่อปดกลอง (ในโหมด h กลองจะรีเซ็ตการชดเชยแสงแฟลชเมื่อเลือก
โหมดอื่น หรือเมื่อปดกลอง)

ปุม M (Y)

แปนหมุนเลือกคําสั่ง การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

ปุม E (N)

–0.3 EV +1 EV

+
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A การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ยังสามารถเขาถึงตัวเลือกการชดเชยแสงแฟลชไดจาก
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 12)

A ชุดแฟลชเสริมภายนอก
การชดเชยแสงแฟลชสามารถใชไดจากชุดแฟลชเสริมภายนอกที่รองรับ Nikon Creative Lighting 
System (CLS; ดูหนา 315) คาชดเชยแสงแฟลชที่เลือกจากชุดแฟลชเสริมภายนอกจะถูกเพิ่มลงใน
คาชดเชยแสงแฟลชที่เลือกจากกลอง
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Active D-Lighting
Active D-Lighting จะเก็บรายละเอียดที่ไฮไลทและเงามดื ซ่ึงสรางรูปภาพที่มคีอนทราสต
เปนธรรมชาต ิใชสําหรบัการถายภาพที่มคีอนทราสตสูง เชน การถายภาพทิวทัศนกลางแจง
ที่มีแสงจาผานบานประตูหรือหนาตาง หรอืการถ ายภาพวตัถุที่อยูในรมในวันที่แดดจัด 
ไมแนะนําใหใช Active D-Lighting ในโหมด M; สําหรับในโหมดอื่น จะมีผลมากที่สุดเมือ่ใชกับ 
L (วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ; 0 128)

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

การเก็บรายละเอียดในสวนท่ีไฮไลทและเงามืด

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

ปุม P

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J (0 359)

D Active D-Lighting
ในวัตถุบางชนิด ทานอาจสังเกตพบแสงเงาที่ไมสมํ่าเสมอกัน เงารอบๆ วัตถุท่ีสวาง หรือแสงรอบๆ 
วัตถุท่ีมืด Active D-Lighting จะใชไมไดกับภาพยนตร

A “Active D-Lighting” เปรียบเทียบกับ “D-Lighting”
Active D-Lighting จะปรับคาแสงกอนถายภาพ เพื่อปรับชวงความกว างในการรับแสงใหเหมาะสม 
ในขณะที่ตัวเลือก D-Lighting ในเมนูรีทัช (0 285) จะทําใหสวนเงามืดในภาพสวางขึ้นหลังจาก
ถายภาพ

A การถายครอม
สําหรับขอมูลเก่ียวกับ Active D-Lighting ระดับตางๆ โดยอัตโนมัติของชุดการถายภาพ โปรดดูหนา 151
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High Dynamic Range (HDR)
High Dynamic Range (HDR) จะนําภาพสองภาพมารวมกันเปนภาพเดียว ซ่ึงจะเก็บภาพ
ที่มีชวงโทนสีตางกันตั้งแตสวนที่มืดทีสุ่ดไปจนถึงสวนที่สวางที่สุด แมวาวัตถุจะมีคอนทราสต
สูงก็ตาม HDR จะมีประสิทธภิาพสูงสุดเมือ่ใชกับ L (วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ) (0 128) 
ฟงกช่ันนีไ้มสามารถใชบันทึกภาพ NEF (RAW) ในขณะที่ HDR ทํางานอยู จะไมสามารถ
ใชแฟลชและไมสามารถถายภาพตอเนื่องได

1 แสดงตัวเลือก HDR (High Dynamic Range)
กดปุม P จากนั้นไฮไลท HDR (High Dynamic Range) 
ในการแสดงผลขอมลูการถายภาพ แลวกด J

ภาพแรก (มีแสงนอย) ภาพที่สอง (มีแสงมาก) ภาพ HDR ท่ีประกอบแลว

+

ปุม P

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลท v อัตโนมัติ, 2 สูงมาก, S สูง, 
T ปกติ, U ตํ่า หรือ 6 ปด แลวกด J

เมื่อเลือกตัวเลือกอ่ืนนอกเหนือจาก 6 ปด จะทําให 
u แสดงบนชองมองภาพ

3 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
กลองจะถายภาพสองภาพเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลง
จนสุด “l u” จะกะพริบในชองมองภาพ
ในระหวางที่กลองกําลังรวมภาพ และจะไมสามารถ
ถายภาพไดจนกระทั่งบันทึกภาพเสร็จ กลองจะปดการทํางานของ HDR โดยอัตโนมัติ
หลังจากถายภาพเสรจ็แลว หากตองการปด HDR กอนการถายภาพ ใหหมุนแปนหมนุ
เลือกโหมดเพื่อตัง้คาโหมดอื่นๆ ที่ไมใช P, S, A หรือ M 

D การจัดองคประกอบภาพ HDR
ขอบภาพจะถูกตัดออก ทานอาจไมไดภาพตามที่ตองการหากมีการขยับกล องหรือวัตถุเคลื่อนท่ีขณะ
ถายภาพ แนะนําใหใชขาตั้งกลอง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉาก เอ็ฟเฟกตท่ีเลือกใชอาจจะไมปรากฏ อาจมีเงา
ปรากฏอยูรอบๆ วัตถุท่ีมีแสงจา หรือมีแสงรอบๆ วัตถุท่ีมืด อาจมองเห็นแสงเงาที่ไมสมํ่าเสมอในบางวัตถุ
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ไวตบาลานซชวยใหสีของภาพไมไดรับผลกระทบจากสีของแหลงกําเนิดแสง ขอแนะนําใหใช
ไวตบาลานซอัตโนมัติสําหรับแหลงกําเนิดแสงสวนใหญ ทานสามารถเลือกคาอ่ืนๆ ก็ได
หากจําเปนตามชนิดของแหลงกําเนิดแสง:

1 แสดงตัวเลือกไวตบาลานซ
กดปุม P จากนั้นไฮไลทการตั้งคาไวตบาลานซปจจุบัน
ในการแสดงผลขอมลูการถายภาพแลวกด J

ไวตบาลานซ

ตัวเลอืก คําอธิบาย

v อัตโนมัติ การปรับไวตบาลานซอัตโนมัติ แนะนําใหใชในสถานการณสวนใหญ

J หลอดไส ใชภายใตแสงจากไฟหลอด

I ฟลูออเรสเซนต ใชกับแหลงกําเนิดแสงที่ระบุไวในหนา 141

H แสงอาทิตย ใชกับวัตถุท่ีไดรับแสงอาทิตยโดยตรง

N แฟลช ใชกับแฟลช

G เมฆมาก ใชถายภาพตอนกลางวันในสภาพทองฟามีเมฆมากหร ือมืดคร้ึม

M ในรม ใชถายภาพเวลากลางวันเมื่อวัตถุอยูในรมเงา

L ตั้งคาเอง วัดคาไวตบาลานซหรือคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพที่มีอยู (0 145)

ปุม P

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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2 เลือกตัวเลือกไวตบาลานซ
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

A เมนูถายภาพ
คาไวตบาลานซสามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ 
ในเมนูถายภาพ (0 223) ซึ่งสามารถใชเพื่อปรับไวตบาลานซ
อยางละเอียด (0 143) หรือเพ่ือวัดคาสําหรับไวตบาลานซ
ท่ีตั้งเองได (0 145)

ตัวเลือก I ฟลูออเรสเซนต ในเมนู ไวตบาลานซ 
สามารถใชเลือกแหลงกําเนิดแสงจากชนิดของหลอดไฟตามที่
แสดงทางดานขวา

A แตะคนหาเมนู
แตะตัวเลือกในเมนูไวตบาลานซหน่ึงคร้ังเพื่อไฮไลทและแตะอีกคร้ังเพื่อเลือก แลวแสดงเมนูของประเภท
หลอดไฟ (I ฟลูออเรสเซนต) หรือกลับสูเมนูถายภาพ 
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A อุณหภูมิสี
สีท่ีเห็นจากแหลงกําเนิดแสงแตกตางกันออกไปตามสายตาของผูมองและเงื่อนไขอื่นๆ อุณหภูมิสี
คือการวัดเชิงวัตถุของสีจากแหลงกําเนิดแสง โดยระบุการอางอิงกับอุณหภูมิท่ีตองใชในการทําให
วัตถุรอนเพื่อใหแสงแผรังสีออกมาในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะที่แหลงกําเนิดแสงท่ีมีอณุหภูมิสี
ในยานใกลเคียงกับ 5000–5500 K จะปรากฏเปนสีขาว แตแหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีต่ํากวาน้ัน 
เชน แสงจากหลอดไส จะปรากฏเปนสีออกเหลืองหรือแดง แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีสูงกวา
จะปรากฏเปนสีเจือนํ้าเงิน

สี “รอนขึ้น” (แดงกวา) สี “เย็นลง” (นํ้าเงินกวา)

q I (หลอดไอโซเดียม): 2700 K

w J (หลอดไส)/I (วอรมไวตฟลูออเรสเซนต): 3000 K

e I (ไวตฟลูออเรสเซนต): 3700 K

r I (คูลไวตฟลูออเรสเซนต): 4200 K

t I (เดยไวตฟลูออเรสเซนต): 5000 K

y H (แสงอาทิตยโดยตรง): 5200 K

u N (แฟลช): 5400 K

i G (เมฆคร้ึม): 6000 K

o I (เดยไลทฟลูออเรสเซนต): 6500 K

!0 I (ไอปรอทอุณหภูมิสูง): 7200 K

!1 M (ในรม): 8000 K

หมายเหต:ุ ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ

A การถายครอม
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตั้งคาไวตบาลานซระดับตางๆ โดยอัตโนมัติของชุดการถายภาพ ใหดูหนา 151

3000 4000 5000 6000 8000 10000 [ K ]

q w re tyu i o !0 !1
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การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ไวตบาลานซสามารถ “ปรับแบบละเอียด” เพื่อแกไขสีที่ผิดเพี้ยนของแหลงกําเนิดแสง
หรือเพื่อสรางภาพทีม่ีโทนสีตามตองการ สามารถปรับคาไวตบาลานซแบบละเอียดได
โดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนถูายภาพ

1 แสดงตัวเลือกการปรับแบบละเอียด
ไฮไลทตัวเลือกไวตบาลานซ แลวกด 2 (ถาเลือก 
ฟลูออเรสเซนต ไฮไลทชนดิของแสงที่ตองการ แลวกด 
2; โปรดทราบวาไมสามารถใชการปรับละเอียดกับ 
ต้ังคาเอง)

2 ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อปรับไวตบาลานซแบบละเอียด 
สามารถปรับไวตบาลานซแบบละเอียดไดบนแกน
สีเหลืองอําพัน (A)–น้ําเงิน (B) โดยปรับข้ันละ 0.5 
และบนแกนสีเขียว (G)– มวงแดง (M) โดยปรบัข้ันละ 
0.25 แกนแนวนอน (เหลืองอําพัน-น้ําเงิน) จะสอดคลอง
กับอุณหภมูิสี ในขณะที่แกนแนวตั้ง (เขียว-มวงแดง) 
จะมผีลคลายกับการใชฟลเตอรชดเชยสี (CC) 
แกนแนวนอนจะถูกกําหนดใหเพิ่มข้ึนทีละข้ัน
เทียบเทากับประมาณ 5 ไมเรด แกนแนวตั้งจะเพิ่มข้ึนประมาณ 0.05 หนวยความหนาแนน
แบบแพรกระจาย

3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กด J

พิกัด

การปรับ
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A การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
สีบนแกนการปรับแบบละเอียดเปนสีเชิงสัมพัทธ ไมใชสีสัมบูรณ ตัวอยางเชน การเลื่อนเคอรเซอรไปท่ี B 
(สีนํ้าเงิน) เม่ือเลือกการตั้งคาเปน “สีอบอุน” อยางเชน J (หลอดไส) จะทําใหภาพถายดู “เย็นลง” 
เล็กนอย แตจะไมทําใหกลายเปนสีนํ้าเงินอยางแทจริง

A แตะการปรับละเอียด 
ในการปรับละเอยีดตัวเลือกในเมนูไวตบาลานซโดยใชหนาจอสัมผัส แตะตัวเลือกหน่ึงคร้ังเพื่อไฮไลท 
แลวจากนั้นแตะปุม 2 ปรับ เพื่อดูการแสดงการปรับละเอียด ในการเลือกคา แตะหนาจอพิกัด 
หรือสัญลักษณ u, v, x หรือ y แตะ 0 ตกลง เพื่อกลับไปยังเมนูถายภาพเมื่อปรับไวตบาลานซ
ตามความพอใจแลว

A “ไมเรด”
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอุณหภูมิสีจะเห็นความแตกต างท่ีอุณหภูมิสีต่ําไดมากกวาท่ีอุณหภูมิสีส ูง 
ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไป 1000 K จะทําใหเกิดความแตกตางในสีท่ี 3000 K ไดมากกวา
ท่ี 6000 K คาไมเรด ซึ่งคํานวณโดยการนํา 10 6 คูณกับสวนกลับของอุณหภูมิสีน้ัน คือการวัดอุณหภูมิสี
ท่ีไดคํานึงถึงความแปรผันดังกลาวน้ี ดังน้ัน จึงเปนหนวยท่ีใชในฟลเตอรชดเชยอุณหภูมิสี ตัวอยาง:
• 4000 K–3000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=83 ไมเรด
• 7000 K–6000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=24 ไมเรด
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ต้ังคาเอง
ฟงกช่ันตั้งคาเองจะใชบันทึกและเรียกใชการต้ังคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองสําหรบั
การถายภาพภายใตสภาพแสงผสม หรือเพื่อชดเชยแหล งกําเนิดแสงที่มแีสงสีเขม ทั้งนี้
สามารถตั้งคาไวตบาลานซเองไดสองวิธ:ี

❚❚การวัดคาสําหรบัคาไวตบาลานซทีต้ั่งเอง

1 ใหแสงวัตถุอางอิง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตสภาพแสงท ี่จะใชถายภาพจริง

2 แสดงตัวเลือกไวตบาลานซ
ไฮไลท ไวตบาลานซ ในเมนถูายภาพ แลวกด 2 
เพื่อแสดงตัวเลือกไวตบาลานซ ไฮไลท ต้ังคาเอง 
แลวกด 2

3 เลือก วัดคา 
ไฮไลท วัดคา แลวกด 2

วธิี คําอธิบาย

วัดคา
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตแสงท่ีจะใชในการถายภาพและใหกลองวัด
ไวตบาลานซ (ดูดานลาง)

ใชภาพถาย คัดลอกไวตบาลานซจากภาพถายในการดหนวยความจํา (0 149)
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4 คลิก ใช
เมนูที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลท ใช 
แลวกด J

กลองจะเขาสูโหมดวัดคาเอง

เมื่อกลองพรอมที่จะวัดคาไวตบาลานซ D (L) 
ที่กะพริบจะปรากฏบนชองมองภาพและการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ

5 วัดคาไวตบาลานซ
กอนที่สัญลักษณจะหยุดกะพริบ ใหจัดองคประกอบภาพ
วัตถุอางอิงใหเต็มชองมองภาพแลวกดปุมกดชัตเตอร
ลงจนสุด กลองจะไมบันทึกภาพถายไว ทานสามารถ
วัดคาไวตบาลานซไดอยางแมนยํา แมไมไดปรบัโฟกัสกลอง
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6 ตรวจสอบผลลัพธท่ีได
ถากลองวัดคาไวตบาลานซได ขอความทางดานขวา
จะปรากฏบนหนาจอ และ a จะกะพริบ
บนชองมองภาพและกลองจะกลับเขาสูโหมดถายภาพ 
หากตองการกลับไปยังโหมดถายภาพทนัที 
ใหกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

ถาสภาพแสงมืดหรือสวางเกินไป กลองอาจ
ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซได ขอความจะปรากฏ
บนการแสดงผลขอมลูการถายภาพ และ b a 
ที่กะพรบิจะปรากฏบนชองมองภาพ กลับไปยัง
ข้ันตอนที่ 5 แลววดัคาไวตบาลานซใหมอีกครัง้
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D การวัดไวตบาลานซที่ตัง้เอง
ถาไมมีการดําเนินการใดๆ ขณะท่ีสัญลักษณกะพริบอยู โหมดการวัดโดยตรงจะสิ้นสุดลงตามเวลา
ท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัต;ิ 0 240)

D ไวตบาลานซที่ตั้งเอง
กลองสามารถบันทึกคาสําหรับไวตบาลานซท่ีตั้งเองไวไดเพียงคาเดียว เม่ือวัดคาใหมได 
กลองจะเขียนคาใหมทับคาเกาท่ีมีอยูแลว โปรดทราบวาคาแสงจะเพิ่มขึ้นคร้ังละ 1 EV โดยอตัโนมัติ
ขณะวัดไวตบาลานซ เม่ือถายภาพในโหมด M ใหปรับคาแสงเพื่อใหสัญลักษณแสดงคาแสงแสดง ±0 
(0 124)

A วิธีอื่นๆ ในการวัดไวตบาลานซที่ตั้งเอง
ในการเขาสูโหมดวัดคาเอง (ดูขางตน) หลังจากเลือกไวตบาลานซท่ีตั้งเองในการแสดงผลขอมูล
การถายภาพ (0 140) ใหกด J คางไวสักครู หากมีการกําหนดคาไวตบาลานซไวกับปุม Fn 
(0 252) สามารถเปดใชโหมดคาไวตบาลานซท่ีกําหนดไว ไดโดยการกดปุม Fn คางไวสักครู
หลังจากที่เลือกคาไวตบาลานซท่ีตั้งเองดวยปุม Fn และแปนหมุนเลือกคําสั่ง

A แผงสีเทา
สําหรับผลลัพธท่ีแมนยํามากขึ้น ใหวัดไวตบาลานซโดยใชแผงสีเทามาตรฐาน
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❚❚การคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพ
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพที่เก็บไวในการดหนวยความจํา

1 เลือก ต้ังคาเอง
ไฮไลท ไวตบาลานซ ในเมนถูายภาพ แลวกด 2 
เพื่อแสดงตัวเลือกไวตบาลานซ ไฮไลท ต้ังคาเอง 
แลวกด 2

2 เลือก ใชภาพถาย 
ไฮไลท ใชภาพถาย แลวกด 2

3 เลือก เลือกภาพ 
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2 (หากตองการ
ขามข้ันตอนที่เหลือ แลวใชภาพที่เลือกไวลาสุด
เปนคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง ใหเลือก ภาพน้ี)

4 เลือกโฟลเดอร
ไฮไลทโฟลเดอรที่มภีาพตนฉบับ แลวกด 2
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5 ไฮไลทภาพตนฉบับ
หากตองการดูภาพทีไ่ฮไลทแบบเตม็จอ ใหกดปุม X 
คางไว

6 คัดลอกไวตบาลานซ
กด J เพื่อกําหนดคาไวตบาลานซที่ตั้งเองลงในคาไวตบาลานซสําหรบัภาพทีไ่ฮไลทไว
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การถายครอมจะเปลี่ยนคาแสง คาไวตบาลานซ หรือคา Active D-Lighting (ADL) ใหเล็กนอย
โดยอัตโนมตัิในการถายแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาปจจุบัน เลือกการถายครอม
ในสถานการณที่ยากตอการตั้งคาแสงหรือไวตบาลานซ และไมมเีวลาตรวจสอบผลลัพธ
และปรับตัง้คาใหกับการถายแตละครั้ง หรอืใช เพื่อทดลองใชการตั้งคาแบบตางๆ กับวัตถุ
เดียวกัน

1 เลือกตัวเลือกการถายครอม
ไฮไลท e2 (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) ในเมนู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง แลวกด 2

ไฮไลทชนิดการถายครอมที่ตองการแลวกด J

การถายครอม

ตัวเลือก คําอธิบาย

k ถายครอม AE

ปรับคาแสงตางๆ ในชุดภาพถายสามภาพ

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

m
ถายครอม
ไวตบาลานซ

แตละคร้ังท่ีล่ันชัตเตอร กลองจะสรางภาพขึน้สามภาพโดยมีคาไวตบาลานซ
ตางกัน ไมสามารถใชไดในคุณภาพของภาพระดับ NEF (RAW)

! ถายครอม ADL
ถายภาพหนึ่งภาพโดยปด Active D-Lighting และถายภาพอีกภาพโดยใช
การตั้งคา Active D-Lighting ปจจุบัน
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2 แสดงตัวเลือกการถายครอม
กดปุม P จากนั้นไฮไลทการตั้งคาการถายครอมปจจุบัน 
แลวกด J

3 เลือกข้ันการเพิ่มคารูรับแสงในการถายครอม
ไฮไลทโหมดการเพิ่มคารูรบัแสง แลวกด J เลือกจาก
คาระหวาง 0.3 และ 2 EV (การถายครอม AE) หรือ 
1 ถึง 3 (การถายครอมไวตบาลานซ) หรือเลือก ADL 
(การถายครอม ADL) 

ปุม P

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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4 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ

ถายครอม AE: กลองจะใชคาแสงที่แตกตางกัน
สําหรับแตละภาพ ภาพแรกจะใชคาที่เลือกเพื่อชดเชย
แสงปจจุบัน ข้ันการเพิ่มคารูรบัแสงของการถายครอม
จะถูกหักออกจากคา “การถายครอม” ปจจุบันในภาพที่สองและถูกเพิ่มเขากับคา 
“การถายครอม” ปจจุบันในภาพที่สาม กลองจะแสดงคาที่แกไขแลวในคาที่แสดง
ในความไวชัตเตอรและรูรับแสง

ถายครอมไวตบาลานซ: การถายภาพแตละภาพจะถูกประมวลผลและสรางสําเนา
ข้ึนสามภาพ ภาพแรกจะใชไวตบาลานซตามคาปจจุบัน อีกหนึ่งภาพจะเพิ่มคา
สีเหลืองอําพันและอีกหนึ่งภาพจะเพิ่มคาสีฟา

ถายครอม ADL: หลังจากเปดใชงานการถายครอม กลองจะถายภาพแรกโดยปด 
Active D-Lighting ถายภาพที่สองโดยใชคา Active D-Lighting ปจจุบัน (0 136; 
หากคา Active D-Lighting นั้นอยูในสถานะปด กลองจะถายภาพที่สองโดยตัง้คา 
Active D-Lighting เปน อัตโนมัติ)

ในโหมดการถายภาพตอเนื่องความเร็วสูงและการถ ายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา กลองจะหยุด
หลังจากการถายครอมครบหนึ่งรอบ ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพในลําดับ
การถายครอมครบทุกภาพ การถายครอมจะเริ่มถายภาพตอจากภาพตอไปในลําดับเมื่อเปด
การทํางานของกลอง
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A แถบแสดงสถานะการถายครอม
ในระหวางการถายครอม AE แถบจะถูกลบออกจาก
แถบแสดงสถานะการถายครอมเม่ือถายแตละภาพ 
(v > w > x)

ในระหวางการถายครอม ADL การตั้งคาท่ีจะใชสําหรับ
ภาพตอไปจะแสดงในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
โดยขีดเสนใต

A การปดการใชงานการถายครอม
วิธีการปดการใชงานการถายครอมและกลับไปใชงานการถายภาพแบบธรรมดา ใหเลือก OFF 
ในขั้นตอนที่ 3 (0 152) สามารถยกเลิกการถายครอมไดโดยทําการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 115) 
หากตองการยกเลิกการถายครอมกอนท่ีกลองจะบ ันทึกภาพทั้งหมด ใหหมุนแปนหมุนเลือกโหมด
ไปยังการตั้งคาอื่นท่ีไมใช P, S, A หรือ M

A การถายครอมคาแสง
กลองจะปรับคาแสงโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร และคารูรับแสง (โหมด P) คารูรับแสง (โหมด S) 
หรือความไวชัตเตอร (โหมด A และ M) ถาเลือก เปด สําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > 
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัต ิ(0 228) ในโหมด P, S และ A กลองจะปรับคาความไวแสง
โดยอัตโนมัติใหไดแสงท่ีเหมาะสมที่สุดเมื่อระบบคาแสงของกลองเกินขีดจํากัด สวนในโหมด M 
กลองจะใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติเปนอนัดับแรกเพื่อใหไดคาแสงใกลเคียงกับคาท่ีด ีท่ีสุด 
จากน้ันจะครอมคาแสงนี้โดยการเปลี่ยนความไวช ัตเตอร 
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Picture Control เปนการรวมการตั้งคาลวงหนาของการตั้งคาการโปรเซสภาพที่รวมถึง
ความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต ความสวาง ความอ ิ่มตัวของสี และเฉดสี คุณสามารถ
เลือก Picture Control ที่เหมาะกับฉากหรอืการตั้งคาแบบกำหนดเองใหเหมาะสมกับ
ความคิดสรางสรรคของคุณได

การเลือก Picture Control
เลือกคา Picture Control ตามวัตถุหรือประเภทของฉาก

Picture Control

ตัวเลือก คําอธิบาย

Q มาตรฐาน
เหมาะสําหรับใชงานในสถานการณสวนใหญ ตัวเลือกน้ีใชการประมวลผล
แบบมาตรฐานเพื่อใหไดภาพที่สมดุล

R สีธรรมชาติ
ตัวเลือกท่ีดีสําหรับภาพถายท่ีจะนําไปประมวลผลหรือรีทัชในภายหลัง 
ตัวเลือกน้ีใชการประมวลผลนอยท่ีสุดเพื่อใหภาพมีความเปนธรรมชาติ

S สีสด
เลือกตัวเลือกน้ีเพื่อเนนสีสันดั้งเดิมของภาพถาย ปรับแตงภาพใหสีสันสดใส
เหมาะสําหรับภาพพิมพ

T โทนสีเดียว ถายภาพโทนสีเดียว

e ภาพบุคคล ประมวลผลภาพบุคคลใหมีสีผิวเปนธรรมชาติและเอ ิบอิม่

f ทิวทัศน ใหภาพทิวทัศนและภาพในเมืองท่ีมีสีสันสดใส

q แฟลต
เลือกใชสําหรับภาพถายท่ีตองการนําไปประมวลผลหรือรีทัชอยางมาก
ในภายหลัง รักษารายละเอียดไวในชวงโทนแสงที่กวาง ตั้งแตสวนท่ีสวาง
จนถึงสวนท่ีเปนเงา 
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1 แสดงตัวเลือก Picture Control
กดปุม P จากนั้นไฮไลท Picture Control ปจจุบัน 
แลวกด J

2 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control แลวกด J

A แตะคนหาเมนู
สามารถเลือก Picture Control ในเมนูการถายภาพไดดวย (0 223) เม่ือเลือกตัวเลือกจากเมนู 
ตั้งคา Picture Control โดยใชหนาจอสัมผัส (0 25) ใหแตะตัวเลือกหนึ่งคร้ังเพื่อไฮไลทและ
แตะอีกคร้ังเพื่อเลือก

ปุม P

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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การแกไข Picture Control
สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่ตั้งคาไวลวงหนาหรือแบบกําหนดเองที่มีอยูเดิม 
(0 161) เพื่อใหเหมาะกับสถานที่ถายภาพหรือตามความคิดสรางสรรคของผูใช 
เลือกชุดการตั้งคาแบบตางๆ ที่มคีวามสมดุลโดยใช ปรับอยางเร็ว หรอืปรับการตั้งคา
แตละคาเอง

1 เลือก Picture Control
ไฮไลท ต้ังคา Picture Control ในเมนูถายภาพ 
แลวกด 2 ไฮไลทคา Picture Control ที่ตองการ 
แลวกด 2

2 ปรับการต้ังคา
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทการตั้งคาที่ตองการแลวกด 
4 หรือ 2 เพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ 1 หรอืหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครัง้ละ 0.25 
(0 158) ทําข้ันตอนนี้ซํ้าจนกระทั่งปรับการตั้งคา
ทั้งหมดแลว หรือเลือกชุดการตั้งคาที่มีให โดยใช
ปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลือก ปรับอยางเร็ว สามารถเรียกคนืการตั้งคาจากโรงงานได
โดยกดปุม O

3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กด J

Picture Control ที่ถูกปรับเปลี่ยนไปจากคาตั้งจาก
โรงงานจะแสดงดวยเครือ่งหมายดอกจัน (“*”)
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❚❚การต้ังคา Picture Control

ตัวเลือก คําอธิบาย

ปรับอยางเร็ว

ปดเสียงหรือเพ่ิมระดับเอ็ฟเฟกตของ Picture Control ท่ีเลือก 
(โปรดทราบวาการดําเนินการนี้จะรีเซ็ตคาท่ีทานปรับตั้งไวเองทั้งหมด) 
ไมสามารถใชไดกับ สีธรรมชาติ, โทนสีเดียว, แฟลต หรือ Picture 
Control แบบกําหนดเอง (0 161)

การปร ับเอง
(Picture Control ท ั งหมด)

ความคมชัด
ควบคุมความคมชัดของเสนขอบ เลือก A เพื่อปรับความคมชัด
อตัโนมัติตามประเภทของฉาก

ความชัดเจน

ปรับความชัดเจนเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับความชัดเจน
โดยอัตโนมัติ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉาก อาจมีเงาปรากฏอยูรอบๆ วัตถุท่ีมี
แสงจา หรือมีแสงรอบๆ วัตถุท่ีมืดในการตั้งคาบางชนิด ความชัดเจน
จะไมใชกับภาพยนตร

คอนทราสต
ปรับคอนทราสตเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับคอนทราสต
โดยอัตโนมัติ

ความสวาง
เพิ่มหรือลดความสวางโดยไมใหสูญเสียรายละเอ ียดท่ีเปนแสงสวาง
หรือเงา

การปร ับเอง
(เฉพาะภาพท ี ไม ใช โทนส ีเด ียว)

ความอิ่มตัวของสี
ควบคุมความสดใสของสี เลือก A เพื่อปรับความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก

เฉดสี ปรับเฉดสี
การปร ับเอง

(เฉพาะโทนส ีเด ียว)

เอ็ฟเฟกตจาก
ฟลเตอร

จําลองเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสีบนภาพถายโทนสีเดียว (0 160)

โทนภาพ เลือกโทนสีท่ีใชในภาพถายโทนสีเดียว (0 160)
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D “A” (อัตโนมตัิ)
ผลลัพธสําหรับการเพิ่มความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต และความอิ่มตัวของสีจะแตกตางกัน
ตามคาแสงและตําแหนงของวัตถุท่ีตองการถายในกรอบภาพ

A การสลับระหวางโหมดอัตโนมัตแิละปรับเอง
กดปุม X เพื่อสลับไปมาระหวางการตั้งคา (A) อัตโนมัติ
และปรับเอง สําหรับความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต 
และความอิ่มตัวของสี

A Picture Control แบบกําหนดเอง
Picture Control แบบกําหนดเอง จะสรางขึ้นจากการแกไข Picture Control ท่ีมีอยูแลว 
โดยใชตัวเลือก จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพ (0 161) และสามารถบันทึกลงใน
การดหนวยความจําเพื่อใชรวมกับกลองอื่นในร ุนเดียวกันและมีซอฟตแวรรองรับ (0 163)

A การตั้งคาเดิม
สัญลักษณ j ท่ีอยูใตการแสดงผลคาในเมนูการตั้งคา 
Picture Control จะบอกคาดั้งเดิมสําหรับการตั้งคา 
ใหใชคาน้ีเปนคาอางอิงเมื่อปรับการตั้งค า

A ตัวเลือก Picture Control แบบกําหนดเอง
ตัวเลือกท่ีมีใหสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเองจะเหมือนกับตัวเลือกของ Picture Control 
แบบกําหนดเองตนฉบับท่ีใชสราง

A การใชหนาจอสัมผัส
ในการใชหนาจอสัมผัสเพื่อแกไข Picture Control ในเมนู ตัง้คา 
Picture Control ใหแตะ Picture Control หน่ึงคร้ังเพื่อไฮไลท 
แลวจากนั้นแตะปุม 2 ปรับ เพื่อดูเมนูท่ีแสดงในขั้นตอนที่ 2 
ในหนา 157 แตะคาพารามิเตอรหน่ึงคร้ังเพื่อไฮไลทและ
แตะอกีคร้ังเพื่อแสดงตัวเลือก จากน้ันใชการควบคุมบนหนาจอ
เพื่อเลือกคา (ไมสามารถใชปุมเลือกคําสั่งได ) โปรดทราบวา 
สามารถใชหนาจอสัมผัสไดเฉพาะสําหรับวัตถุประสงคน้ีเทาน้ัน หากเลือก เปดใช สําหรับ การควบคุม
ดวยระบบสัมผัส 
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A เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร (เฉพาะโทนสีเดียว)
ตัวเลือกในเมนูน้ีจําลองการทํางานของฟลเตอรสีในภาพถายโทนสีเดียว มีเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
ใหเลือกดังตอไปน้ี:

ตัวเลือก คําอธิบาย

Y สีเหลือง เพิ่มคอนทราสต สามารถใชลดแสงสวางของทองฟาในภาพทิวทัศน 
สีสมทําใหเกิดคอนทราสตมากกวาสีเหลือง สีแดงทําใหเกิดคอนทราสต
มากกวาสีสม

O สีสม

R สีแดง

G สีเขียว ชวยปรับโทนของสีผิวใหนุมนวลขึ้น สามารถใชในการถายภาพบุคคล

A โทนภาพ (เฉพาะโทนสีเดียว)
การกด 3 ขณะเลือก โทนภาพ จะแสดงตัวเลือกความอิ่มตัว
ของส ีกด 4 หรือ 2 เพื่อปรับความอิ่มตัวของสีโดยเพิ่มขึ้น
คร้ังละ 1 หรือหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกคาโดยเพิ่มขึ้น
คร้ังละ 0.25 การควบคุมความอิ่มตัวของสีไมสามารถใชการได 
เม่ือเลือก B&W (ขาวดํา) ไว

A การปอนตัวอักษรหนาจอสัมผัส
ในการพิมพ แตะตัวอกัษรในบริเวณแปนคียบอรด (ทานสามารถเลือกตัวอักษรไดโดยสไลดน้ิวมือ
ไปบนหนาจอ ตัวอักษรจะถูกไฮไลทเม่ือทานแตะ และจะไมถูกปอนลงในพื้นท่ีขอความจนกวา
ทานจะยกนิ้วออก) ในการจัดตําแหนงเคอรเซอร แตะพื้นท่ีขอความโดยตรง หรือแตะปุม x หรือ y 
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การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง
ทานสามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ทีอ่ยูในกลองแล วบันทึกไวเปน Picture Control 
แบบกําหนดเองได

1 เลือก จัดการ Picture Control
ไฮไลท จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพ 
แลวกด 2

2 เลือก บันทึก/แกไข 
ไฮไลท บันทึก/แกไข แลวกด 2

3 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่มอียู แลวกด 2 หรือกด J 
เพื่อไปยังข้ันตอนที่ 5 เพื่อบันทึกสําเนาของ Picture 
Control ที่ไฮไลทไวโดยไมแกไขเพิ่มเติม

4 แกไข Picture Control ท่ีเลือกไว
ดูหนา 158 สําหรบัขอมลูเพิ่มเติม หากตองการยกเล ิก
การเปลี่ยนแปลงใดๆ แลวเริ่มตนใหมจากคาเริม่ตน 
ใหกดปุม O กด J เมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ
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5 เลือกปลายทาง
ไฮไลทปลายทางสําหรบั Picture Control 
แบบกําหนดเอง (C-1 ถึง C-9) แลวกด 2

6 ต้ังชื่อ Picture Control
โดยคาเริม่ตน Picture Control ที่บันทึกใหมจะถูกตั้งช ื่อ
โดยการใสตัวเลขสองหลัก (กําหนดใหโดยอัตโนมัต)ิ 
ตอทายช่ือของ Picture Control ที่มีอยู หากตองการ
ใชช่ือตามคาแรกเริ่ม ใหดําเนินการไปยังข้ันตอนที่ 7 
หากตองการเลื่อนเคอรเซอรไปยังพื้นที่ช่ือ ใหหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่ง ในการปอนตัวอักษรใหม
ที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร ใหใชปุมเล ือกคําสั่ง
เพื่อไฮไลทตัวอักษรทีต่องการในพื้นที่แปนพ ิมพ 
แลวกด J ในการลบตัวอักษรที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร ใหกดปุม O 

ช่ือของ Picture Control แบบกําหนดเองมีความยาวไดไมเกินสิบเกาตัวอักษร 
ตัวอักษรใดๆ หลังจากตัวทีส่ิบเกาจะถูกลบ

7 กด X
กด X เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมน ู
Picture Control ที่บันทึกใหมจะปรากฏอยูในรายการ 
Picture Control

พ้ืนท่ีชื่อ

พ้ืนท่ีแปนพิมพ
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A จัดการ Picture Control > เปลี่ยนช่ือ
สามารถเปลี่ยนชื่อ Picture Control แบบกําหนดเองไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก เปลี่ยนช่ือ ในเมนู 
จัดการ Picture Control

A จัดการ Picture Control > ลบ
สามารถใชตัวเลือก ลบ ในเมนู จัดการ Picture Control เพื่อลบ Picture Control แบบกําหนดเอง
ท่ีเลือกไวไดเม่ือไมตองการใชอีกตอไป

A สัญลักษณแสดง Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ท่ีตั้งคาไวลวงหนาท่ีเปนตนฉบับในการสราง 
Picture Control แบบกําหนดเองจะมีสัญลักษณปรากฏอยู
ท่ีมุมบนขวาของหนาจอแกไข

A การแบงปน Picture Control แบบกําหนดเองรวมกับผูอื่น
รายการ โหลด/บันทึก ในเมนู จัดการ Picture Control 
มีตัวเลือกท่ีปรากฏดานลาง ใชตัวเลือกเหลาน้ีเพื่อคัดลอก 
Picture Control แบบกําหนดเองไปที่การดหนวยความจําหรือ
คัดลอกมาจากการดหนวยความจํา 
หลังจากคัดลอกไปยังการดหนวยความจํา สามารถใช 
Picture Control กับกลองอืน่หรือซอรฟแวรท่ีรองรับ
• คัดลอกไปกลอง: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองจากการดหนวยความจําไปยัง 

Picture Control แบบกําหนดเอง C-1 ถึง C-9 ท่ีอยูในกลองพรอมตั้งชื่อตามตองการ
• ลบจากการด: ลบ Picture Control แบบกําหนดเองที่เลือกไวออกจากการดหน วยความจํา
• คัดลอกไปการด: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเอง (C-1 ถึง C-9) จากกลองไปยัง
ปลายทางที่เลือก (1 ถึง 99) ในการดหนวยความจํา

สัญลักษณแสดง
Picture Control ตนฉบับ
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การบันทึกและการดูภาพยนตร

ภาพยนตรสามารถบันทึกไดในโหมดไลฟวิว

1 หมนุปุมกดเลือกไลฟวิว
ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 โฟกัส
จัดองคประกอบภาพสําหรับฉากเปดเรื่อง แลวโฟกัส 
โปรดทราบวาขณะบันทึกภาพยนตร จํานวนวัตถุ
ที่สามารถตรวจจับไดในโหมด AF ทีใ่บหนาจะลดลง

การบันทึกภาพยนตร

D สัญลักษณ 0
สัญลักษณ 0 (0 11) แสดงวาไมสามารถบันทึก
ภาพยนตรได

A กอนการบันทึก
หากทานใชเลนส NIKKOR ชนิด E หรือ PC-E (0 305, 
307) ทานจะสามารถเลือกคารูรับแสงสําหรับโหมด A 
และโหมด M ระหวางไลฟวิวได (0 122, 123)

ปุมกดเลือกไลฟวิว
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3 เร่ิมการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพื่อเริ่มการบันทึก สัญลักษณ
แสดงการบันทึกและเวลาที่สามารถบันทกึไดจะแสดง
ในจอภาพ จะบันทึกเสียงผานไมโครโฟนในตัวกลอง 
(0 2); ระมดัระวงัอยากีดขวางการทํางานของ
ไมโครโฟนระหวางการบันทกึ ยกเวนในโหมด i และ 
j คุณสามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุม A (L) 
(0 130) หรอื (ในโหมด h, P, S, A และ %) 
เปลี่ยนคาไดถึง ±3 EV โดยปรบัข้ันละ 1/3 EV โดยกดปุม 
E (N) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 132; 
โปรดทราบวาอาจไมเห็นความแตกตางจาก
การเปลี่ยนคาแสงบนจอภาพ ทัง้นี้ข้ึนอยูกับความสวาง
ของวัตถุ)

4 เสร็จสิ้นการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรอีกครั้งเพื่อส้ินสุดการบันทึก การบันทึกจะหยุดลงโดยอัตโนมตัิ
เมื่อถึงความยาวสูงสุด การดหนวยความจําเต็ม เลือกโหมดอื่น หรือปดหนาจอ 
(การปดหนาจอจะไมหยุดการบันทึกบนโทรทัศนหรอืจอแสดงผลภายนอก)

5 การสิ้นสุดไลฟวิว
หมุนปุมกดเลือกไลฟวิวเพื่อสิ้นสุดไลฟวิว

ปุมบันทึกภาพยนตร

เวลาที่เหลือ

สัญลักษณแสดงการบันทึก
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ปุม P
เมื่อสัญลักษณภาพยนตรแสดงข้ึนโดยการกดปุม R 
ในโหมดไลฟวิว การตั้งคาตอไปนี้สามารถเขาใช งานไดโดย
การกดปุม P :
• ขนาดเฟรม/คุณภาพภาพยนตร (0 168)
• ไมโครโฟน (0 169)
• ไวตบาลานซ (0 140)
• การชดเชยแสง (0 132) *

• Picture Control (0 155)
• ลดเสียงรบกวนจากลม (0 169)
• โหมดโฟกัส (0 82)
• โหมดพื้นที่ AF (0 87)
* ความไวแสง (ISO) จะแสดงในตําแหนงของการชดเชยแสง 

ถาเลือก เปด สําหรับ ตั้งคาภาพยนตร > ปรับคาสําหรับภาพยนตรเอง (0 169) ในโหมด M

A การถายภาพขณะบันทึกภาพยนตร
หากตองการสิ้นสุดการบันทึกภาพยนตร ถายภาพและออกไปที่โหมดไลฟวิว ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงจนสุดแลวคางไวในตําแหนงดังกลาวจนกระทั่งชัตเตอรทํางาน จะใชงานชัตเตอรสัมผัส (0 19) 
ถายภาพไมไดขณะบันทึกภาพยนตร

A ความยาวสูงสุด
ไฟลภาพยนตรแตละไฟลมีความยาวไดไมเกิน 4 GB (สําหรับเวลาในการบันทึกสูงสุด ดูหนา 168) 
โปรดทราบวาท้ังน้ีขึ้นอยูกับความเร็วในการเขียนการดหนวยความจํา กลองอาจหยุดถายภาพยนตร 
กอนจะถึงเวลาที่กําหนด (0 324)

ปุม P
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D การบันทึกภาพยนตร
การกะพริบถ่ี แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในจอภาพและในภาพยนตรเม่ือถายภายใตแสงจาก
หลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม หรือกับวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนไหว โดยเฉพาะ
เม่ือแพนกลองในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนท่ีในแนวนอนดวยความเร็วสูงผานกรอบภาพ (สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการลดการกะพริบถ่ีและแถบ ดูไดจาก ลดการกะพริบ; 0 268) นอกจากน้ียังอาจเกิด
ขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อมและจุดสวางไดเชนกัน บริเวณหรือแถบสวางอาจปรากฏขึ้นเปนบางจุด
ในกรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและแหลงกําเนิดแสงสวางเปนชวงๆ หรือหากวัตถุเกิดแสงจาจาก
แสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ หลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือ
แหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย

กลองจะสามารถบันทึกท้ังภาพวิดีโอและเสียง อยาใหมีส่ิงใดปดหรือขวางไมโครโฟนในระหวางบันทึก 
โปรดทราบวาไมโครโฟนในตัวกลองอาจบันทึกเสียงรบกวนของเลนสในขณะที่ใชโฟกัสอัตโนมัติและ
ระบบลดภาพสั่นไหว

แสงแฟลชจะใชงานไมไดขณะบันทึกภาพยนตร

ใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแมวาเลือกวิธีวดัแสง กลองจะปรับความไวชัตเตอรและคาความไวแสง 
(ISO) โดยอัตโนมัติ เวนแตจะเลือก เปด ไวสําหรับ ปรับคาสําหรับภาพยนตรเอง (0 169) และกลอง
อยูในโหมด M
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ต้ังคาภาพยนตร
ใชตัวเลือก ต้ังคาภาพยนตร ในเมนูถายภาพ (0 170) เพื่อปรับการตั้งคาตอไปนี้
• ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม และ คุณภาพภาพยนตร: ความยาวสูงสุดอาจแตกตางกันไป

ข้ึนอยูกับตัวเลือกที่เลือก

คณุภาพภาพยนตร ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม 1 ความยาวสูงสุด 2

คุณภาพสงู

L 1920×1080; 60p
10 นาที

M 1920×1080; 50p
N 1920×1080; 30p

20 นาที
O 1920×1080; 25p
P 1920×1080; 24p
Q 1280×  720; 60p
R 1280×  720; 50p

ปกติ

t 1920×1080; 60p
20 นาที

u 1920×1080; 50p
r 1920×1080; 30p

29 นาที 59 วินาที
s 1920×1080; 25p
k 1920×1080; 24p
l 1280×  720; 60p
o 1280×  720; 50p

1 คาท่ีแสดง อัตราเฟรมตามจริงสําหรับ 60p, 50p, 30p, 25p และ 24p คือ 59.94, 50, 29.97, 25 และ 
23.976 เฟรมตอวินาที ตามลําดับ

2 ภาพยนตรท่ีบันทึกในโหมดเอ็ฟเฟกตภาพวัตถุขนาดจิ๋วจะมีความยาวไดไมเกินสามนาทีเม่ือเปดดู
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• ไมโครโฟน: เปดหรอืปดไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนสเตอรโิอ (0 170, 323) 
ซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิ หรอืปรับคาความไวของไมโครโฟน เลือก ความไวอัตโนมติั 
เพื่อใหกลองปรบัความไวการรับเสียงของไมโครโฟนโดยอัตโนมัต ิปดไมโครโฟน 
เพื่อปดการบันทึกเสียง หากตองการเลือกความไวการรับเสียงของไมโครโฟนเอง ใหเลือก 
ต้ังความไวเอง แลวเลือกความไว

• ลดเสียงรบกวนจากลม: เลือก เปด เพื่อเปดวงจร low-cut filter สําหรบัไมโครโฟน
ในตัวกลอง (จะไมมผีลกับไมโครโฟนสเตอริโอซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิ; 0 170, 323) โดยลด
สัญญาณรบกวนที่เกิดจากลมพัดผานไมโครโฟน (โปรดทราบวาอาจมีผลกระทบ
ตอเสียงอื่นๆ ดวย) การลดเสียงรบกวนจากลมสําหรับไมโครโฟนสเตอริโอซ ึ่งเปน
อุปกรณเสริม สามารถเปดหรือปดใชงานโดยใชปุมควบคุมไมโครโฟนได

• ปรับคาสําหรับภาพยนตรเอง: เลือก เปด เพื่อยอมใหปรับคาความไวชัตเตอรและ
คาความไวแสง (ISO) ไดเองเมื่อกลองอยูในโหมด M สามารถตั้งคาความไวชัตเตอรสูงสุด 
1/4000 วินาท ีความเรว็ชาสุดจะแตกตางกันโดยขึ้นอยู กับอัตราการบันทึกภาพ: 1/30 วนิาที 
สําหรับอัตราการบันทึกภาพ 24p, 25p และ 30p, 1/50 วินาทีสําหรบั 50p และ 1/60 วินาที
สําหรับ 60p ถาความไวชัตเตอรไมอยูในชวงดังกลาวเมื่อไลฟวิวเริ่มทํางาน คาดังกลาว
จะถูกกําหนดเปนคาที่สามารถใชไดโดยอัตโนมัต ิ และกลองจะยังคงใชคานี้เมื่อไลฟวิว
สิ้นสุดลง โปรดทราบวาคาความไวแสง (ISO) จะคงที่ตามคาที่เล ือก กลองจะไมปรบั
คาความไวแสง (ISO) โดยอัตโนมัติเมื่อเลือก เปด สําหรบั ต้ังคาความไวแสง (ISO) > 
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ในเมนูถายภาพ (0 228)
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1 เลือก ต้ังคาภาพยนตร
ไฮไลท ต้ังคาภาพยนตร ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือกภาพยนตร
ไฮไลทรายการที่ตองการแลวกด 2 จากนั้น ไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด J

A การใชไมโครโฟนภายนอก
ไมโครโฟนสเตอริโอซึ่งเปนอุปกรณเสริมสามารถใชเพื่อลดเสียงรบกวนที่เกิดจากเลนสส่ันขณะบันทึก
เม่ือใชโฟกัสอตัโนมัติ

A HDMI
เม่ือเชื่อมตอกลองกับอุปกรณวิดีโอ HDMI อปุกรณ วิดีโอจะแสดงภาพจากเลนส ถาอุปกรณรองรับ 
HDMI-CEC ใหเลือก ปด สําหรับตัวเลือก HDMI > การควบคุมอุปกรณ ในเมนูตั้งคา (0 219) 
กอนถายภาพในไลฟวิว
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กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติตามชวงเวลาที่เลอืกไวเพื่อสรางภาพยนตรเหลื่อมเวลาแบบเงียบ
โดยใชตัวเลือกที่ไดเลือกไวในขณะนั้นสําหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม และ 
คุณภาพภาพยนตร ใน ต้ังคาภาพยนตร ในเมนูการถายภาพ (0 168)

1 เลือก ภาพยนตรเหล่ือมเวลา
ไฮไลท ภาพยนตรเหลื่อมเวลา ในเมนถูายภาพ 
แลวกด 2 เพื่อแสดงการตั้งคาภาพยนตรเหลื่อมเวลา

ภาพยนตรเหล่ือมเวลา

A กอนการถายภาพ
ภาพยนตรเหลื่อมเวลาจะถายโดยใชตัวอยางภาพยนตร กอนเร่ิมการถายภาพยนตรเหลื่อมเวลา ใหลอง
ถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบันและดูภาพที่ไดบนหนาจอ สําหรับการใชสีท่ีคงท่ี ใหเลือกการตั้งคา
ไวตบาลานซอื่นท่ีไมใชอัตโนมัติ (0 140)

ควรใชขาตั้งกลอง ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองกอนเร่ิมถายภาพ เพื่อใหแนใจวากลองจะไมหยุด
ถายภาพกลางคัน ใหใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม หรือใช
แบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว เพื่อปองกันไมใหแสงเขาทางชองมองภาพรบกวนการถายภาพหรือคาแสง 
ใหปดชองมองภาพดวยมือหรือวัตถุอื่น หรือติดฝาปดชองมองภาพซึ่งเปนอปุกรณเสริม (0 80)
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2 การปรับการต้ังคาภาพยนตรเหลื่อมเวลา
เลือกชวงเวลาหาง ระยะเวลาในการถายภาพทัง้หมด และตัวเลือกปรบัคาแสงทุกภาพ
ใหเทากัน

• การเลือกชวงเวลาหางระหวางเฟรม:

• การเลือกระยะเวลาในการถายภาพท้ังหมด:

ไฮไลท ชวงเวลาหาง แลวกด 2 เลือกชวงเวลาหางใหนานกวา
ความไวชัตเตอรท่ีใชเปนคาต่ําสุด 

(นาทีและวินาที) แลวกด J

ไฮไลท ระยะเวลาในการถายภาพ 
แลวกด 2

เลือกเวลาการถายภาพ (สูงสุด 
7 ชั่วโมง 59 นาที) แลวกด J
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• การเปดหรือปดใชงานปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:

การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถเปลี่ยนคาแสงทันทีไดอยางราบรื่นในโหมดอื่นที่ไมใช 
M (โปรดทราบวาการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะมีผลในโหมด M เฉพาะเมื่อเปด
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติในเมนูถายภาพ)

3 เร่ิมตนถายภาพ
ไฮไลท เร่ิม แลวกด J กลองจะเริ่มถายภาพหลังจาก
ประมาณ 3 วินาท ีกลองจะถายภาพตามชวงเวลาหาง
ที่ไดเลือกไวสําหรบัเวลาการถายภาพที่เลือก 
เมื่อถายภาพเสรจ็ ภาพยนตรเหลื่อมเวลาจะถูกบันทึก
ลงในการดหนวยความจํา

ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน 
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

A การคํานวณความยาวภาพยนตร 
จํานวนเฟรมทั้งหมดในภาพยนตรสามารถคํานวณไดโดยหาร
ระยะเวลาในการถายภาพดวยชวงหางเวลา แลวปดเศษ สามารถ
คํานวณความยาวภาพยนตรไดโดยหารจํานวนภาพดวยอัตรา
การบันทึกภาพที่เลือกไวสําหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนู
การถายภาพ (0 168) ตัวอยางเชน ภาพยนตร 48 เฟรมท่ีบันทึก
ดวยคา 1920×1080; 24p จะมีความยาวประมาณสองวินาที 
ความยาวสูงสุดของภาพยนตรเหลื่อมเวลาคือ 20 นาที

ความยาวที่บันทึกไว/
ความยาวสูงสุด

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม

สัญลักษณแสดง
การดหนวยความจํา
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❚❚การสิ้นสุดการถายภาพ
การสิ้นสุดการถายภาพกอนที่จะถายภาพทั้งหมด ใหกด J ระหวางเฟรม หรอืทันทีหลังจากที่
บันทกึเฟรมเสร็จ ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดที่การถายภาพสิ้นสุดลง 
โปรดทราบวา ถาถอดแหลงพลังงานหรือการดหนวยความจําปลายทางออก จะไมมีการบันทึก
ภาพยนตรและการถายภาพจะสิ้นสุดโดยไมมเีสียงเตือนดังข้ึน

❚❚ ไมมภีาพถาย
กลองจะขามเฟรมปจจุบันถาไมสามารถโฟกัสไดเปนเวลาแปดวนิาทีหรือมากกวาใน AF-S 
หรือเมื่อไดเลือก AF ทีละภาพใน AF-A หรอืเลือก โฟกัส สําหรบัการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 
(เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมือ่ใช AF-C) ใน AF-C (โปรดทราบวากลองจะโฟกัสอีกครั้งกอนการถาย
แตละภาพ) กลองจะกลับมาถายภาพตอในเฟรมถัดไป

D ภาพยนตรเหลือ่มเวลา
การเหลื่อมเวลาจะใชไมไดในโหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ (0 65) ระหวางไลฟวิว (0 9, 47) หรือการบันทึก
ภาพยนตร (0 164) ท่ีความไวชัตเตอรของ A หรือ & (0 125) หรือเม่ือตั้งเวลาถาย 
(0 79) การถายครอม (0 151) High Dynamic Range (HDR, 0 138) หรือเม่ือเปดใชงาน
การถายภาพตามระยะเวลาที่กําหนด (0 109) โปรดทราบวา เน่ืองจากความไวชัตเตอรและเวลาท่ี
บันทึกภาพลงในการดหนวยความจําอาจแตกตางกันไปในแตละภาพ ชวงเวลาหางระหวางภาพ
ท่ีถูกบันทึกและเวลาเริ่มตนของภาพตอไปอาจแตกตางกันออกไป กลองจะไมเร่ิมถายภาพหาก
ไมสามารถบันทึกภาพยนตรเหลื่อมเวลาตามการตั้งคาปจจุบันได (ตัวอยางเชน ถาการดหนวยความจํา
เต็ม ชวงเวลาหางหรือระยะเวลาในการถายภาพคือศูนย หรือชวงเวลาหางนานกวาระยะเวลาใน
การถายภาพ)

การถายภาพอาจสิ้นสุดลงหากใชปุมควบคุมของกล องหรือเปลี่ยนการตั้งคาหรือเชื่อมตอสาย HDMI 
ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดท่ีการถายภาพสิ้นสุดลง
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A ขณะถายภาพ
ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะสวางขึ้นขณะกําลังถาย
ภาพ ขอความจะปรากฏขึ้นในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ 
ถาไดกดปุม R ระหวางการถายภาพแตละภาพ ฟงกชั่นตั้งเวลา
สแตนดบายจะไมปด ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวสําหรับ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัต)ิ > 
ตั้งเวลาสแตนดบาย

A การแสดงภาพทันทีที่ถาย
จะไมสามารถใชปุม K เพื่อดูภาพขณะกําลังถายภาพได

A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพหนึ่งภาพในแตละชวงเวลาหาง

A การเปดและปดจอภาพ
การเปลี่ยนหนาจอเปนตําแหนงจัดเก็บขอมูลจะไมหยุดการบันทึกภาพยนตรเหลื่อมเวลา
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ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 184) แตะไอคอน a 
ในจอภาพหรือกด J เพื่อเริม่แสดงภาพ; ตําแหนงปจจุบันของทานจะถ ูกแสดงดวยแถบ
แสดงสถานะภาพยนตร

กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:

การดูภาพยนตร

สัญลักษณ 1 ความยาว ตําแหนงปจจุบัน/ความยาวทั้งหมด ความดัง

1

สัญลักษณ a แถบแสดงสถานะภาพยนตร คําแนะนํา

ไปที่ ใช คําอธิบาย

หยุดชั่วคราว หยุดการแสดงภาพชั่วคราว

เลน เลนตอหลังจากหยุดภาพยนตรชั่วคราวหรือระหวาง
การเลนภาพยนตรยอนกลับ/เดินหนา

เดินหนา/
ยอนกลับ

ความเร็วจะเพิ่มขึ้นทุกคร้ังท่ีกดปุม ตั้งแต 2 เทา ไปเปน 4 เทา 
ไปเปน 8 เทา ไปเปน 16 เทา กดคางไวเพื่อขามไปยัง
จุดเร่ิมตนหรือส้ินสุดของภาพยนตร (เฟรมแรกจะกํากับดวย
สัญลักษณ h ท่ีมุมบนดานขวาของจอภาพ สวนเฟรมสุดทาย
จะกํากับดวย i) ถาหยุดการแสดงภาพยนตรไวชั่วคราว 
ภาพยนตรจะยอนกลับหรือเดินหนาคร้ังละหนึ่งเฟรม กดคางไว
เพื่อยอนกลับหรือเดินหนาอยางตอเน่ือง

ขาม 10 วินาที หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหน่ึงขั้นเพื่อขามไปขางหนาหรือ
ขางหลัง 10 วินาที
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ปรับความดัง X/W (Q) กด X เพื่อเพ่ิมเสียง กด W (Q) เพื่อลดเสียง
กลับไปยัง

การแสดงภาพ
เต็มจอ

K / กด K หรือ 1 เพื่อออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ

ไปที่ ใช คําอธิบาย
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ตัดบางสวนของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตร ที่มีการแกไขหรือบันทึกเฟรมที่เลือกเปน
ภาพนิ่ง JPEG

การตัดสวนภาพยนตร

การสรางสําเนาของภาพยนตรทีม่ีการตัดบางสวนออกไป:

1 แสดงภาพยนตรแบบเต็มจอ

2 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่เปดใหม
เลนภาพยนตรตามที่อธิบายไวในหนา 176 กด J 
เพื่อเริม่และเลนตอจากที่คางไว และกด 3 เพื่อพัก
การเลน และกด 4 หรอื 2 หรือหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งเพื่อคนหาเฟรมที่ตองการ ทานสามารถดูตําแหนง
ของภาพยนตรโดยประมาณไดจากแถบแสดงสถานะ
ภาพยนตร หยุดการเลนไวช่ัวคราวเมื่อถึงเฟรมเปดใหม

การตัดตอภาพยนตร

ตัวเลือก คําอธิบาย

f เลือกจุดเร่ิมตน/จุดสิน้สุด สรางสําเนาที่ตัดสวนท่ีไมตองการออกไป

g บันทึกเฟรมที่เลอืก บันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG

แถบแสดงสถานะภาพยนตร
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3 เลือก เลือกจุดเร่ิมตน/จุดส้ินสุด
กดปุม P จากนั้นไฮไลท เลือกจุดเร่ิมตน/จุดส้ินสุด 
แลวกด 2

4 เลือก จุดเร่ิมตน
การสรางสําเนาที่เริม่ตนจากเฟรมปจจุบัน ใหไฮไลท 
จุดเร่ิมตน แลวกด J เฟรมที่อยูกอนหนาเฟรมปจจุบัน
จะถูกลบออกเมือ่คุณบันทึกสําเนาในขั้นตอนที่ 9

จุดเร่ิมตน

ปุม P
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5 ยืนยันจุดเร่ิมตนใหม
หากเฟรมที่ตองการไมปรากฏขึ้นในขณะนั้น ใหกด 4 
หรือ 2 เพื่อเดินหนาหรอืยอนกลับ (หากตองการ
ขามไปขางหนาหรือขางหลัง 10 วนิาที ใหหมนุ
แปนหมุนเลือกคําสั่งหนึ่งข้ัน)

6 เลือกจุดส้ินสุด
กด A (L) เพื่อสลับจากจุดเริ่มตน (w) ไปที่จุดสิ้นสุดเครือ่งมือการเลือก (x) จากนั้น
เลือกเฟรมปดตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 5 เฟรมที่อยูหลังเฟรมที่เลือกจะถูกลบออก
เมื่อคุณบันทึกสําเนาในขั้นตอนที่ 9

7 สรางสําเนา
เมื่อเฟรมทีต่องการปรากฏขึ้น ใหกด 1

8 แสดงตัวอยางภาพยนตร
การดูตัวอยางสําเนา ใหไฮไลท ดูตัวอยาง แลวกด J 
(หากตองการหยุดการดูตัวอยางและกลับไปยังเมนู
ตัวเลือกบันทึก ใหกด 1) หากตองการยกเลิกสําเนา
ปจจุบันและเลือกจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุดใหมตามที่
อธบิายในหนากอนหนานี ้ใหไฮไลท ยกเลิก แลวกด J 
เพื่อบันทึกสําเนา แลวดําเนินการขั้นตอนที่ 9

จุดสิ้นสุด
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9 บันทึกสําเนา
ไฮไลท บันทึกเปนไฟลใหม แลวกด J เพื่อบันทึก
สําเนาเปนไฟลใหม การแทนที่ไฟลภาพยนตรตนฉบับ
ดวยไฟลใหมทีต่ัดตอเรยีบรอยแลว ใหไฮไลท 
เขียนทับไฟลเดิม แลวกด J

D การตัดสวนภาพยนตร
ภาพยนตรจะตองมีความยาวอยางนอยสองวินาที กลองจะไมทําการบันทึกสําเนาถาการด
หนวยความจํามีพ้ืนท่ีวางไมเพียงพอ

ไฟลสําเนาจะมีวันท่ีและเวลาที่สรางเหมือนกันกับไฟลตนฉบับ

A การลบฉากสวนที่เปดหรือปดเร่ือง
การยายเฉพาะสวนเปดจากภาพยนตร ใหดําเนินการในขั้นตอนที่ 7 โดยไมตองกดปุม A (L) 
ในขั้นตอนท่ี 6 การยายเฉพาะสวนปดจากภาพยนตร ใหเลือก จุดสิ้นสุด ในขั้นตอนที่ 4 เลือกเฟรมปด 
และดําเนินการในขั้นตอนท่ี 7 โดยไมตองกดปุม A (L) ในขั้นตอนที่ 6
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การบันทึกเฟรมที่เลือก
การบันทึกสําเนาของเฟรมที่เลือกเปนภาพนิง่ JPEG:

1 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่ตองการ
เลนภาพยนตรตามที่อธิบายในหนา 176 โดยกด J 
เพื่อเริม่การเลนหรือเลนตอ และกด 3 เพื่อหยุดช่ัวคราว 
หยุดภาพยนตรไวช่ัวคราวที่เฟรมที่ทานตองการคัดลอก

2 เลือก บันทึกเฟรมที่เลือก
กดปุม P จากนั้นไฮไลท บันทึกเฟรมที่เลือก 
แลวกด 2

3 สรางสําเนาภาพนิ่ง
กด 1 เพื่อสรางสําเนาภาพนิ่งของเฟรมปจจุบัน

ปุม P
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4 บันทึกสําเนา
ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อสรางสําเนา JPEG คุณภาพ
ละเอียด (0 98) ของเฟรมที่เลือก

A บันทึกเฟรมที่เลอืก
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรท่ีสรางดวยตัวเลือก บนัทึกเฟรมที่เลอืก จะไมสามารถรีทัชได 
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรจะไมมีขอมูลของภาพถายบางประเภท (0 188)
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การแสดงภาพและการลบภาพ

เมื่อตองการแสดงภาพ กดปุม K ภาพถายลาสุดจะปรากฏบนจอภาพ

การแสดงภาพเต็มจอ

ปุม K

ไปที่ ใช คําอธิบาย

ดูภาพถายเพ่ิมเติม กด 2 เพื่อดูภาพตามลําดับท่ีบันทึก กด 4 
เพื่อดูภาพในลําดับยอนกลับ

ดูขอมูลภาพถายเพิ่มเติม เปลี่ยนขอมูลภาพถายท่ีปรากฏ (0 188)

กลับไปท่ี
โหมดถายภาพ

K / 
กดปุม K หรือกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อออกไปยัง
โหมดถายภาพ

เลนภาพยนตร
ถาภาพปจจุบันมีสัญลักษณ 1 กํากับไวเพ่ือแสดงวา
น่ันคือภาพยนตร การกด J จะเร่ิมเลนภาพยนตร 
(0 176)
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การแสดงภาพขนาดยอ
ในการแสดงภาพใน “แผนภาพตอ” ของภาพ 4, 12 หรอื 80 ภาพ ใหกดปุม W (Q)

การแสดงภาพเตม็จอ การแสดงภาพขนาดยอ การแสดงแบบปฏิทิน

ไปที่ ใช คําอธิบาย

ไฮไลทภาพ ใชปุมเลือกคําสั่งหรือแปนหมุนเลือกคําสั่ง
เพื่อไฮไลทภาพ

ดูภาพที่ไฮไลทไว กด J เพื่อแสดงภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มหนาจอ

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ K / 
กดปุม K หรือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อ
ออกไปยังโหมดถายภาพ

W (Q)

X

W (Q)

X
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การแสดงแบบปฏิทิน
ในการดูภาพทีถ่ายตามวันที่ที่ไดเลือกไว กดปุม W (Q) เมื่อภาพทั้ง 80 ภาพปรากฏ
บนหนาจอ

การดําเนินการตางๆ ที่ใชงานไดจะข้ึนอยูกับเคอรเซอรวาอยูที่รายการวนัที่หรือรายการ
ภาพขนาดยอ:

รายการวันท่ี

รายการภาพขนาดยอ
การแสดงภาพเตม็จอ การแสดงภาพขนาดยอ การแสดงแบบปฏิทิน

ไปที่ ใช คําอธิบาย

เปลี่ยนไปมาระหวาง
รายการวันท่ีและรายการ

ภาพขนาดยอ

W (Q)
กดปุม W (Q) หรือ J ในรายการวันท่ี
เพื่อวางเคอรเซอรในรายการภาพขนาดยอ 
กด W (Q) อีกคร้ังเพื่อกลับสูรายการวันท่ี

ออกไปยังการแสดงภาพ
ขนาดยอ/ซูมเขา
ภาพที่ไฮไลท

X

• รายการวันที่: ออกไปยังการแสดงภาพ 80 เฟรม
• รายการภาพขนาดยอ: กดปุม X คางไวเพื่อซูม
เขาภาพที่ไฮไลท

ไฮไลทวันท่ี/ไฮไลทภาพ
• รายการวันที่: ไฮไลทวันท่ี
• รายการภาพขนาดยอ: ไฮไลทภาพ

เปลี่ยนเปนการแสดงภาพ
เต็มจอ

• รายการภาพขนาดยอ: ดูภาพที่ไฮไลท

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ K / 
กดปุม K หรือกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อออกไปยัง
โหมดถายภาพ

W (Q)

X

W (Q)

X
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ปุม P.
การกดปุม P ในภาพแบบเต็มจอ ภาพขนาดยอหรือปฏทิิน 
กลองจะแสดงตัวเลือกตอไปนี้ ไฮไลทรายการ และกด 2 
เพื่อดูตัวเลือก
• ใหคะแนน: ใหคะแนนภาพปจจุบัน (0 201)
• รีทัช (เฉพาะรูปภาพ): ใชตัวเลือกในเมนูรทีัช (0 277) 

เพื่อสรางภาพรทีัชของรูปภาพปจจุบัน
• ตัดตอภาพยนตร (เฉพาะภาพยนตร): ตดัตอภาพยนตร

โดยใชตวัเลอืกในเมนตูดัตอภาพยนตร (0 178) สามารถ
ตดัตอภาพยนตรโดยกดปุม P ขณะพกัการแสดง
ภาพยนตร

• เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ (เฉพาะ
รูปภาพ): เลอืกรปูภาพสาํหรบัอปัโหลดไปยงัสมารทดไีวซ

การออกจากเมนูปุม P แลวกลับไปยังการแสดงภาพ 
ใหกดปุม P อีกครั้ง

ปุม P
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ขอมูลภาพถายจะปรากฏซอนทับบนภาพที่ปรากฏบนการแสดงภาพเต็มจอ กด 1 หรือ 3 
เพื่อเลื่อนดูขอมลูภาพตามที่แสดงดานลาง โปรดทราบวา “เฉพาะรูปภาพ”, ขอมลูการถายภาพ, 
กราฟ RGB ฮิสโตแกรม, ไฮไลท และขอมลูภาพรวม จะปรากฏขึ้นถามีการเลือกตัวเลือกที่
สัมพันธกันสําหรบั ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ (0 221) ขอมูลบอกตําแหนงจะแสดงเฉพาะ
เมื่อฝงขอมลูในรูปภาพ (0 269)

ขอมูลภาพถาย

ขอมูลไฟล ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ) ภาพรวม

ไฮไลท ขอมูลบอกตําแหนง

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม ขอมูลการถายภาพ
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❚❚ขอมลูไฟล

❚❚ ไฮไลท * 

* พ้ืนท่ีท่ีกะพริบแสดงสวนไฮไลท (พ้ืนท่ีท่ีอาจมีแสงสวางมากเกินไป)

10
11

9 8

5

1 2 3 4

7
6

1 สถานะปองกัน..........................................200

2 สัญลักษณแสดงการรีทัช ...........................279

3 อัปโหลดเครื่องหมาย.................................203

4 จํานวนเฟรม/จํานวนภาพทั้งหมด

5 ชื่อไฟล.....................................................227

6 คุณภาพของภาพ ........................................98

7 ขนาดภาพ ................................................100

8 เวลาในการบันทึก ...............................40, 262

9 วันที่บันทึก..........................................40, 262

10 ชื่อโฟลเดอร ..............................................225

11 ใหคะแนน.................................................201

2

1

1 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม ..........225 2 สวนไฮไลทบนภาพ
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❚❚กราฟ RGB ฮิสโตแกรม 

5

1

2

4

3

1 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณ RGB) 
ในกราฟฮิสโตแกรมทั้งหมด แกนนอนแสดงถึง
ความสวางของพกิเซล สวนแกนตั้งหมายถึง
จํานวนพิกเซล

2 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีแดง)

3 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีเขียว)

4 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีน้ําเงิน)

5 ไวตบาลานซ .............................................140
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด ..........143
ต้ังคาเอง ..............................................145

A การซูมแสดงภาพ
หากตองการซูมภาพเขาขณะแสดงกราฟฮิสโตแกรม ใหกด X 
ใชปุม X และ W (Q) เพื่อซูมเขาและซูมออก และเลื่อนภาพ
ดวยปุมเลือกคําสั่ง กราฟฮิสโตแกรมจะอัปเดตเพื่อแสดงเฉพาะ
ขอมูลของภาพในสวนท่ีมองเห็นบนจอภาพ
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A กราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมของกลองมีไวเพื่อใชเปนแนวทางเทาน้ันและอาจแตกตางจากกราฟฮิสโตแกรม
ในโปรแกรมภาพถายอื่นๆ ตัวอยางกราฟฮิสโตแกรมมีแสดงอยูดานลาง:

หากภาพมีวัตถุท่ีมีความสวางหลากหลาย 
การกระจายโทนสีจะคอนขางสม่ําเสมอ

ถาภาพมืด การกระจายโทนสีจะเลื่อนไป
ทางซาย

ถาภาพสวาง การกระจายโทนสีจะเลื่อนไป
ทางขวา

การเพิ่มการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางขวา ในขณะที่การลดการชดเชยแสง
จะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางซาย กราฟฮิสโตแกรมสามารถใหแนวคิดคราวๆ ของแสงโดยรวม 
เม่ือแสงในบรรยากาศรอบๆ ท่ีสวางทําใหยากท่ีจะเห็นภาพในจอภาพ
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❚❚ขอมลูการถายภาพ

1 แสดงเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสง (ISO) อตัโนมัติ
2 แสดงเฉพาะในภาพที่ถายดวยอุปกรณเสริมท่ีรองรับฟงกชั่นน้ี

* รายการที่แสดงจะแตกตางกันไปตาม Picture Control ท่ีเลือก

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1 ระบบวัดแสง.............................................128

ความไวชัตเตอร ........................................118
รูรับแสง ................................................... 118

2 โหมดถายภาพ ........................47, 58, 65, 118
คาความไวแสง (ISO) 1..............................107

3 การชดเชยแสง ..........................................132

4 ทางยาวโฟกัส ...........................................314

5 ขอมูลเลนส

6 โหมดโฟกัส .................................................82
เลนส VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) 2 ....... 32, 232

7 ประเภทแฟลช...................................246, 315
โหมดสั่งแฟลช 2 ........................................246

8 โหมดแฟลช...................................... 102, 104

9 การควบคุมแฟลช......................................246
การชดเชยแสงแฟลช .................................134

10 ชื่อกลอง

11
12

13

11 ไวตบาลานซ.............................................140
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด..........143
ต้ังคาเอง ..............................................145

12 พืน้ที่สี ......................................................230

13 Picture Control * ......................................155
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* ขอมูลลิขสิทธิ์จะแสดงขึ้นเฉพาะเมื่อบันทึกลงในรูปภาพโดยใชตัวเลือก ขอมูลลิขสิทธิ์ ในเมนูการตั้งคา

14
15
16

18
17

19

14 การลดนอยซที่ความไวแสงสูง ....................231
การลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ................230

15 Active D-Lighting ...................................136

16 HDR (high dynamic range) ....................138

17 ควบคุมขอบมืด.........................................231

18 ประวัติการรีทัช .........................................277

19 คําอธิบายภาพ..........................................260

20
21

20 ชื่อชางภาพ *.............................................261 21 เจาของลิขสิทธิ ์* ........................................261
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❚❚ขอมลูภาพรวม

1 แสดงเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสง (ISO) อตัโนมัติ
2 แสดงเฉพาะในภาพที่ถายดวยอุปกรณเสริมท่ีรองรับฟงกชั่นน้ี

815

9

2228
27

1314 12 11 10

1 3 42

6
7

5

26 25 24 23

1617 18 19 20 21

1 จํานวนเฟรม/จํานวนภาพทั้งหมด

2 อัปโหลดเครื่องหมาย.................................203

3 สถานะปองกัน ..........................................200

4 ชื่อกลอง

5 สัญลักษณแสดงการรีทัช ...........................279

6 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ .................260

7 สัญลักษณแสดงขอมูลบอกตําแหนง...........269

8 กราฟฮิสโตแกรมแสดงการกระจายโทนสีในภาพ 
(0 191)

9 คุณภาพของภาพ ........................................98

10 ขนาดภาพ ................................................100

11 ชื่อไฟล .....................................................227

12 เวลาในการบันทึก ...............................40, 262

13 วันที่บันทึก .........................................40, 262

14 ชื่อโฟลเดอร..............................................225

15 ใหคะแนน ................................................201

16 ระบบวัดแสง .............................................128

17 โหมดถายภาพ ........................47, 58, 65, 118

18 ความไวชัตเตอร ........................................118

19 รูรับแสง ....................................................118

20 คาความไวแสง (ISO) 1 ..............................107

21 ทางยาวโฟกัส ...........................................314

22 Active D-Lighting....................................136

23 Picture Control........................................155

24 พืน้ที่สี ......................................................230

25 โหมดแฟลช ......................................102, 104

26 ไวตบาลานซ .............................................140
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด..............143
ต้ังคาเอง ..................................................145

27 การชดเชยแสงแฟลช .................................134
โหมดสั่งแฟลช 2 ........................................246

28 การชดเชยแสง ..........................................132
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❚❚ขอมลูบอกตําแหนง
ละติจูด ลองจิจูด และขอมูลบอกตําแหนงอ่ืนๆ ทีไ่ดมาจะแตกตางกันไปตาม GPS 
หรือสมารทดีไวซ (0 269) ในกรณีของภาพยนตร ขอมูลจะบอกตําแหนงเมื่อเริ่มบันทกึ
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กดปุม X เพื่อซูมเขาบนภาพทีแ่สดงในการแสดงภาพแบบเต็มจอ ขณะที่ใชฟงกช่ันซูม 
กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:

ดูภาพใกลย่ิงข้ึน: การซูมแสดงภาพ

ไปที่ ใช คําอธิบาย

ซูมเขาหรือซูมออก X / W (Q)

กด X เพื่อซูมเขาไดสูงสุดประมาณ 33 เทา 
(ภาพใหญ), 25 เทา (ภาพกลาง) หรือ 13 เทา 
(ภาพเล็ก) กด W (Q) เพื่อซูมออก ในขณะ
ซูมภาพเขา ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อดูพ้ืนท่ีของภาพที่
มองไมเห็นบนจอภาพ กดปุมเลือกคําสั่งคางไว
เพื่อเลื่อนไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ ของกรอบภาพอยางรวดเร็ว 
หนาจอนําทางจะแสดงคราวๆ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการซูม พ้ืนท่ีท่ีมองเห็นบนจอภาพ
ขณะน้ันจะมีขอบสีเหลืองกํากับ อัตราการซูม
จะแสดงที่แถบดานลางของหนาจอนําทาง เม่ืออัตรา
การซูมเทากับ 100% แถบจะแสดงเปนสีเขียวดูพ้ืนท่ีสวนอื่นๆ 

ของภาพ

ตัดครอบรูปภาพ P
การตัดครอบรูปภาพในพื้นท่ีท่ีมองเห็นบนจอภาพ
ขณะน้ัน ใหกด P แลวเลือก ตัดสวน (0 198)
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ซูมเขาท่ีใบหนา P

การซูมเขาท่ีใบหนาท่ีตรวจจับโดยกลอง ใหกด P 
แลวเลือก ซูมใบหนา (0 199) ตัวเลือกน้ีจะใชได
เฉพาะเมื่อตรวจพบใบหนา หากตรวจพบใบหนา
เม่ือซูมเขาจอแสดงผลกราฟ RGB ฮิสโตแกรม 
(0 190) จะสามารถใช ซูมใบหนา ไดในเมนูปุม P 
(อยางไรก็ตาม ไมสามารถใช ตัดสวน ได)

ดูภาพอื่นๆ
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อดูสถานที่เดียวก ัน
ในภาพอืน่ๆ ดวยอัตราการซูมปจจุบัน การซูม
แสดงภาพจะถูกยกเลิกเมื่อเลนภาพยนตร

ยกเลิกการซูม ยกเลิกการซูม แลวกลับไปท่ีการแสดงภาพเต็มจอ

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ K / 
กดปุม K หรือกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อออกไปยัง
โหมดถายภาพ

ไปที่ ใช คําอธิบาย
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❚❚การตัดครอบรปูภาพ
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อตัดครอบรปูภาพทีแ่สดงระหวางการซูมแสดงภาพไปยังพื้นที่
ที่มองเหน็บนจอภาพขณะนัน้

1 กด P
หลังจากปรบัการซูมและเลื่อนรูปภาพจนมองเห็นเฉพาะ
พื้นที่ที่คุณตองการเก็บไวในจอภาพแลว ใหกดปุม P

2 เลือก ตัดสวน
ไฮไลท ตัดสวน แลวกด 2

3 เลือก เสร็จ
ไฮไลท เสร็จ แลวกด J เพื่อสรางสําเนาที่ตัดครอบที่มี
เฉพาะสวนของภาพที่แสดงในจอภาพ

ปุม P
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❚❚ ซูมใบหนา
การซูมเขาบนใบหนาที่ตรวจพบโดยกลอง ใหกดปุม P 
ในจอแสดงผลการซูม จากนั้นไฮไลท ซูมใบหนา แลวกด J

วัตถุปจจุบันจะแสดงดวยกรอบสีขาวในหนาจอนําทาง 
กด X หรือ W (Q) เพื่อซูมเขาหรอืซูมออก หรือใช
ปุมเลือกคําสั่งเพื่อดูใบหนาอ่ืนๆ

ปุม P
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กดปุม A (L) เพื่อปองกันไมใหลบภาพปจจุบันโดยไมตัง้ใจ ไฟลที่ไดรบัการปองกันจะถูก
ทําเครือ่งหมายดวยสัญลักษณ P และไมสามารถลบไดโดยใชปุม O หรือตัวเลือก ลบ ในเมนู
แสดงภาพ โปรดทราบวาภาพที่ไดรบัการปองกันจะถูกลบเมื อฟอรแมตการดหนวยความจํา 
(0 259) การลบการปองกันออกจากรปูภาพเพื่อใหสามารถลบรูปภาพไดนั้น ใหแสดงหรือ
ไฮไลทภาพแลวกดปุม A (L)

การปองกนัไมใหลบภาพ

ปุม A (L)

A การยกเลิกการปองกันออกจากภาพทั้งหมด
ในการลบการปองกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอรหรือโฟลเดอรท่ีเลือกไวปจจุบันในเมนู 
โฟลเดอรแสดงภาพ (0 221) ใหกดปุม A (L) และ O พรอมกันประมาณสองวินาที
ขณะแสดงภาพ
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ใหคะแนนภาพหรอืทําเครื่องหมายไววาเปนภาพในกลุมสําหรับลบทิ้งภายหลัง สามารถดูการ
ใหคะแนนไดใน ViewNX-i และ Capture NX-D เชนกัน การใหคะแนนภาพจะใชการไมได
กับภาพที่มีการปองกันไว

ใหคะแนนภาพทีละภาพ

1 เลือกภาพ
แสดงหรือไฮไลทภาพ

2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม P เพื่อแสดงตัวเลือกแสดงภาพ

3 เลือก ใหคะแนน
ไฮไลท ใหคะแนน แลวกด 2

4 เลือกใหคะแนน
กด 1 หรอื 3 เพื่อเลือกจากการใหคะแนนภาพ
เปนดาวศูนยถึงหาดวง หรือเลือก ) เพื่อทํา
เครื่องหมายภาพไวเปนกลุมสําหรับลบทิ้งภายหล ัง 
กด J เพื่อดําเนินการใหเสรจ็สมบูรณ

ใหคะแนนภาพ

ปุม P
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ใหคะแนนพรอมกันหลายภาพ
ใชตัวเลือก ใหคะแนน ในเมนูแสดงภาพเพื่อใหคะแนนภาพหลายภาพ

1 เลือก ใหคะแนน
ไฮไลท ใหคะแนน ในเมนูแสดงภาพ แลวกด 2

2 ใหคะแนนภาพ
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทภาพ (การดูภาพที่ไฮไลท
ในปจจุบันเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว) แลวกด 1 หรือ 
3 เพื่อเลือกจากการใหคะแนนภาพเปนดาว
ศูนยถึงหาดวง หรอืเลือก ) เพื่อทําเครื่องหมายภาพ
ไวเปนกลุมสําหรับลบทิ้งภายหลัง กด J 
เพื่อดําเนนิการใหเสร็จสมบูรณ
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ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเลือกภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซกอนการเชื่อมตอ 
ไมสามารถเลือกภาพยนตรเพื่ออัปโหลดได

การเลือกภาพทีละภาพ

1 เลือกภาพ
แสดงภาพหรือไฮไลทภาพในรายการภาพภาพขนาดยอในการแสดงภาพขนาดยอ

2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม P เพื่อแสดงตัวเลือกแสดงภาพ

3 เลือก เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
ไฮไลท เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ 
แลวกด J ภาพที่เลือกสําหรบัอัปโหลดจะแสดงดวย
สัญลักษณ & ในการไมเลือก ใหแสดง หรือ
ไฮไลทภาพ แลวทําซํ้าข้ันตอนที ่2 และ 3

การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลด

ปุม P
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การเลือกภาพหลายภาพ
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเปลี่ยนสถานะอัปโหลดภาพหลายภาพ

1 เลือก เลือกภาพ
ในเมนูแสดงภาพ เลือก เลือกเพื่อสงไปยัง
สมารทดีไวซ และไฮไลท เลือกภาพ และกด 2

2 เลือกภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกดปุม W (Q) เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพ 
(ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X คางไว) ภาพที่เลือกแลวจะมี
สัญลักษณ & กํากับไว

3 กด J
กด J เพื่อดําเนินการใหเสรจ็สมบูรณ

A ยกเลกิการเลอืกภาพทั้งหมด
ในการยกเลิกการเลือกภาพท้ังหมด ใหเลือก เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ ในเมนูแสดงภาพ 
ไฮไลท ไมเลือกเลย แลวกด 2 ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ ไฮไลท ใช แลวกด J 
เพื่อเอาเคร่ืองหมายเพื่ออัปโหลดออกจากภาพทั้งหมดบนการดหนวยความจํา
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ในการลบภาพปจจุบัน ใหกดปุม O ถาตองการลบภาพที่เลือกหลายๆ ภาพ ภาพทั้งหมด
ที่ถายในวนัที่เลือก หรือภาพทั้งหมดในโฟลเดอร ที่กําลังแสดงภาพ ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนู
แสดงภาพ เมื่อลบภาพทิ้งไปแลว จะกูคืนไมได โปรดทราบวาภาพทีไ่ดรบัการปองกัน
จะไมถูกลบ

ในระหวางการเลน
กดปุม O เพื่อลบภาพปจจุบัน

1 กดปุม O
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น

2 กดปุม O อีกคร้ัง
ในการลบภาพ กดปุม O อีกครัง้ หากตองการออกจาก
เมนูโดยไมลบภาพ ใหกดปุม K

การลบภาพ

A การแสดงแบบปฏิทิน
ระหวางการแสดงแบบปฏิทิน ทานสามารถลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีเลือกโดยการไฮไลทวัน
ในรายการวันท่ีและกดปุม O (0 186)

ปุม O
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เมนูแสดงภาพ
ตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้ โปรดทราบวาบางครั้งทานอาจตอง
ลบภาพออก ทั้งนี้ข้ึนอยูกับจํานวนภาพ

❚❚ทีเ่ลอืกไว: การลบภาพที่เลือกไว

1 เลือกภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกด W (Q) 
เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพ (ในการดูภาพ
ที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X คางไว) 
ภาพที่เลือกไวจะมสีัญลักษณ O กํากับ ทําซํ้า
ตามที่ตองการเพื่อเลือกภาพเพิ่มเติม

2 กด J เพ่ือดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช 
แลวกด J

ตวัเลือก คําอธิบาย

Q ที่เลือกไว ลบภาพที่เลือกไว

n เลือกวันที่ ลบภาพทั้งหมดท่ีถายในวันท่ีเลือก (0 207)

R ทั้งหมด
ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอรท่ีเลือกไวในปจจุบันสําหรับแสดงภาพ 
(0 221)

ปุม W (Q)
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❚❚ เลือกวันที:่ การลบภาพทีถ่ายในวันทีเ่ลือก

1 เลือกวันท่ี
ไฮไลทวันที่แลวกด 2 เพื่อเลือกภาพทั้งหมดที่ถาย
ในวันที่ไฮไลท วันที่ที่เลือกจะมเีครื่องหมายถูกกํากับไว 
ทําซํ้าตามที่ตองการเพื่อเลือกวันเพิ่ม หากตองการ
ยกเลิกการเลือกวัน ใหไฮไลทวันดังกลาว แลวกด 2

2 กด J เพ่ือดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช 
แลวกด J
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ตัวเลือก ฉายสไลด ในเมนูแสดงภาพจะใชเพื่อแสดงภาพในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน
แบบสไลดโชว (0 221)

1 เลือก ฉายสไลด
ไฮไลท ฉายสไลด ในเมนูแสดงภาพ แลวกด 2

2 เร่ิมฉายสไลด
ไฮไลท เร่ิม ในเมนูฉายสไลด แลวกด J

ทานสามารถดําเนินการตอไปนี้ไดในขณะฉายสไลด:

ฉายสไลด

ไปที่ ใช คําอธิบาย

ขามไปขางหลัง/
ขามไปขางหนา

กด 4 เพื่อกลับไปยังเฟรมกอนหนาน้ี กด 2 เพื่อขามไปยัง
เฟรมถัดไป

ดูขอมูลภาพถาย
เพิ่มเติม เปลี่ยนขอมูลภาพถายท่ีปรากฏ (0 188)

หยุดชั่วคราว หยุดการฉายสไลดชั่วคราว เลือก เร่ิมใหม เพื่อดําเนินการตอ

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

ออกไปยัง
โหมดแสดงภาพ

K หยุดการฉายสไลด แลวกลับไปท่ีโหมดแสดงภาพ
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ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏเมื่อฉายสไลด เสร็จ 
เลือก เร่ิมใหม เพื่อเริม่ใหมหรือ ออก เพื่อกลับไปยัง
เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือกฉายสไลด
กอนจะเริ่มฉายสไลด คุณสามารถใชตัวเลือกในเมนูฉายสไลดเพื่อเลือกภาพที่แสดง
ตามประเภทหรือการใหคะแนน แลวเลือกระยะเวลาที่จะแสดงภาพแตละภาพ
• ประเภทของภาพ: เลือกจาก ภาพน่ิงและภาพยนตร, 

เฉพาะภาพนิ่ง, เฉพาะภาพยนตร และ ตามคะแนน 
การรวมเฉพาะภาพที่เลือกการใหคะแนนภาพไว ใหไฮไลท 
ตามคะแนน แลวกด 2 รายการของการใหคะแนน
จะปรากฏขึ้น ใหไฮไลทการใหคะแนนแลวกด 2 
เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพที่ไฮไลทใหคะแนน
เพื่อรวมเขาไปในสไลดโชว การใหคะแนนที่เลือกจะมี
เครื่องหมายถูกกํากับไว กด J เพื่อออกจากเมนู
เมื่อเลือกใหคะแนนตามที่ตองการแลว

• ชวงเวลาระหวางภาพ: เลือกระยะเวลาที่จะแสดง
ภาพนิ่ง
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การเชื่อมตอ

ในการปรับภาพอยางละเอียดและการอัปโหลดและดูภาพ ใหดาวนโหลดตัวติดตั้ง ViewNX-i 
เวอรช่ันลาสุดจากรายช่ือเว็บไซตตอไปนี้ แล วทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อดําเนนิการติดตั้ง
ใหสมบูรณ โดยตองเช่ือมตออินเทอรเน็ต สําหรับความตองการของระบบและขอมลูอ่ืนๆ 
โปรดดูเว็บไซต Nikon ในสวนภูมภิาคของทาน
http://downloadcenter.nikonimglib.com/

การติดต้ัง ViewNX-i

A Capture NX-D
ใชซอฟตแวร Capture NX-D ของ Nikon เพื่อปรับภาพอยางละเอ ียดหรือเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับภาพ 
NEF (RAW) แลวบันทึกลงในรูปแบบอื่น ดาวนโหลด Capture NX-D ได จาก:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
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กอนดําเนินการ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดต ิดตั้ง ViewNX-i (0 210)

1 เชือ่มตอสาย USB
หลังจากปดกลองและตรวจสอบวาใสการดหนวยความจําแลว ใหเช่ือมตอสาย USB 
(มีแยกจําหนายตางหาก) ตามภาพประกอบ จากนั้นใหเปดกลอง

การคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร

D USB Hub
เชื่อมตอกลองเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง อยาเชื่อมตอผาน USB hub หรือแปนพิมพ 

A ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
เพื่อปองกันไมใหการถายโอนขอมูลหยุดชะงักกลางคัน ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจแบตเตอร่ี
ของกลองจนเต็มแลว

A การเชื่อมตอสายสญัญาณ
ตรวจดูวาไดปดกลองแลวกอนท่ีจะเชื่อมตอหรือถอดสายเชื่อมตอ อยาใชกําลังหรือพยายามสอด
ขั้วตอในรูปแบบท่ีเอียง
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2 เร่ิมใชงานคอมโพเนนต Nikon Transfer 2 ของ ViewNX-i
หากมีขอความขอใหเลือกโปรแกรมปรากฏบนหนาจอ ใหเลือก Nikon Transfer 2

D ขณะโอนยายขอมูล
อยาปดกลองหรือถอดสาย USB ออกขณะโอนยายขอมูล

A Windows 7
ถาปรากฏขอความตอไปน้ีขึ้นมา ใหเลือก Nikon Transfer 2 ดังท่ีอธิบายตอไปน้ี

1 จาก Import pictures and videos (นําเขาภาพนิ่ง
และวดิีโอ) คลิก Change program (เปลี่ยน
โปรแกรม) หนาจอการเลือกโปรแกรมจะปรากฏขึ้น 
ใหเลือก Nikon Transfer 2 แลวคลิก OK (ตกลง)

2 ดับเบิลคลิก 

A Windows 10 และ Windows 8.1
Windows 10 และ Windows 8.1 อาจแสดง AutoPlay 
ทันทีเม่ือเชื่อมตอกลอง แตะหรือคลิกขอความ จากนั้นแตะ
หรือคลิก Nikon Transfer 2 เพื่อเลือก Nikon Transfer 2

A OS X
หาก Nikon Transfer 2 ไมเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัติ ใหตรวจสอบวาเชื่อมตอกลองแลว จากน้ัน
ใหเปดใชงาน Image Capture (แอพพลิเคชั่นท่ีมาพรอมกับ OS X) แลวเลือก Nikon Transfer 2 
ซึ่งเปนแอพพลิเคชั่นท่ีเปดทํางานเมื่อตรวจพบกลอง
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3 คลิก Start Transfer (เร่ิมโอนยาย)
ภาพในการดหนวยความจําจะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร

4 ยกเลิกการเชื่อมตอ
เมื่อเสร็จสิ้นการโอนยาย ใหปดกลองและถอดสาย USB

A ขอมูลเพ่ิมเติม
ทานสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช ViewNX-i ไดจากวิธีใชออนไลน

Start Transfer (เร่ิมโอนยาย)
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ทานสามารถสั่งพิมพไฟลภาพ JPEG ทางเครื่องพิมพ PictBridge (0 365) ที่เช่ือมตอโดยตรง
กับกลอง

การเชื่อมตอเครื่องพิมพ
เช่ือมตอกลองโดยใชสาย USB (มแียกจําหนายตางหาก) อยาใชกําลังหรอืพยายามสอดขั้วตอ
ในรูปแบบที่เอียง

เมื่อเปดกลองถายรูปและเครือ่งพิมพ หนาจอย ินดีตอนรบัจะแสดงบนจอภาพ ตามดวย
สวนแสดงผล PictBridge

การพิมพภาพ

D การเลือกภาพสําหรับพิมพ
ไมสามารถเลือกพิมพภาพ NEF (RAW) (0 98) ทานสามารถสรางภาพสําเนา JPEG จากภาพ 
NEF (RAW) โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 280)

D การพิมพวันที่บนภาพ
หากเลือก เปด สําหรับ พิมพวันที่ ในเมนู PictBridge เม่ือพิมพภาพที่มีขอมูลวันท่ีบันทึกไว
ดวยการตั้งคาแบบกําหนดเอง d4 (ประทับวันที่; 0 243) วันท่ีจะปรากฏขึ้นสองคร้ัง อยางไรก็ตาม 
วันท่ีท่ีพิมพอาจถูกตัดออกหากมีการครอบตัดภาพหรือพิมพภาพแบบไมใสขอบภาพ
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การพิมพทีละภาพ

1 แสดงภาพที่ตองการ
กด 4 หรือ 2 เพื่อดูภาพเพิ่มเติม กดปุม X เพื่อซูมเขาภาพปจจุบัน (0 196 กด K 
เพื่อออกจากการซูม) หากตองการดูภาพพรอมกันทั้งแปดภาพ ใหกดปุม W (Q) 
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ หรอืกด X เพื่อแสดงภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ

2 ปรับตัวเลือกการพิมพ
กด J เพื่อแสดงรายการตอไปนี้ จากนั้นกด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทรายการแลวกด 2 
เพื่อดูตัวเลือก (จะแสดงรายการเฉพาะตัวเลือกที่รองรับโดยเครือ่งพิมพปจจุบัน การใช
ตัวเลือกเริม่ตน ใหเลือก คาเร่ิมตนของเครื่องพิมพ) หลังจากที่เลือกตัวเลือกแลว 
ใหกด J เพื่อกลับไปสูเมนูการตั้งคาเครือ่งพิมพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

ขนาดหนา เลือกขนาดหนา

จํานวนชุด ตัวเลือกน้ีจะปรากฏเรียงรายขึ้นมาเมื่อพิมพภาพทีละภาพ กด 1 หรือ 3 
เพื่อเลือกจํานวนสําเนา (สูงสุด 99)

ขอบภาพ เลือกวาจะจัดองคประกอบภาพในเสนกรอบสีขาว

พิมพวนัที่ เลือกวาจะพิมพวันท่ีและเวลาที่บันทึกภาพบนภาพถาย

การตัดครอบ

ตัวเลือกน้ีจะปรากฏเรียงรายขึ้นมาเมื่อพิมพภาพทีละภาพ หากตองการออก
โดยไมใชการตัดครอบ ใหไฮไลท ไมตัดครอบ แลวกด J หากตองการ
ตัดครอบภาพปจจุบัน ใหไฮไลท ตัดครอบ แลวกด 2 กรอบโตตอบ
การตัดครอบจะปรากฏขึ้น กด X เพื่อเพ่ิมขนาดการตัดครอบ หรือ W (Q) 
เพื่อลดขนาด แลวใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อจัดตําแหนงการตัดครอบ โปรดทราบวา
คุณภาพการพิมพอาจลดลงหากสั่งพิมพการตัดครอบท่ีมีขนาดเล็กออกมา
เปนภาพขนาดใหญ
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3 เร่ิมพิมพ
เลือก เร่ิมพิมพ แลวกด J เพื่อเริม่พิมพ หากตองการยกเลิกกอนภาพทั้งหมดจะถูกพิมพ 
ใหกด J

การพิมพพรอมกันหลายภาพ

1 แสดงเมนู PictBridge
กดปุม G เพื่อแสดงเมนูในจอแสดงผล PictBridge

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้แลวกด 2
• เลือกภาพพิมพ: เลือกภาพเพื่อพิมพ กด 4 หรอื 2 เพื่อเลื่อนผานภาพ (ในการดูภาพ
เต็มหนาจอที่ไฮไลทไว ใหกดปุม X คางไว) และกดปุม 1 หรอื 3 เพื่อเลือกจํานวน
ภาพพิมพ หากตองการยกเลิกการเลือกภาพ ใหตั้งคาจํานวนภาพที่พิมพไปเปนศูนย

• เลือกวันท่ี: พิมพสําเนาภาพทัง้หมดที่ถายในวนัที่เลือกหน ึ่งชุด กด 1 หรือ 3 
เพื่อไฮไลทวันที่ แลวกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก ในการดูภาพที่ถายในวันที่
ที่เลือกไว กด W (Q) ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนดูภาพ หรือกด X คางไว เพื่อดูภาพ
ปจจุบันแบบเต็มหนาจอ กด W (Q) อีกครัง้เพื่อกลับสูขอความการเลือกวันที่

• พิมพดัชนี: หากตองการสรางการพิมพดัชนีของภาพ JPEG ทั้งหมดบนการด
หนวยความจํา ใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3 โปรดทราบวาถาการดหนวยความจํา
มีภาพมากกวา 256 ภาพ เครือ่งจะพิมพภาพเฉพาะ 256 ภาพแรกเทานั้น คําเตือน
จะปรากฏขึ้นบนจอ ถาหนากระดาษพิมพภาพที่เลือกในขั้นตอนที่ 3 มีขนาดเล็กเกินไป
สําหรับการพิมพดัชนี
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3 ปรับการต้ังคาเครื่องพิมพ
ปรับการตั้งคาเครื่องพิมพตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2 ในหนา 215

4 เร่ิมพิมพ
เลือก เร่ิมพิมพ แลวกด J เพื่อเริม่พิมพ หากตองการยกเลิกกอนพิมพภาพทัง้หมด 
ใหกด J
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สามารถใชสาย High-Definition Multimedia Interface (HDMI) ซึง่เปนอุปกรณเสริม (0 324) 
เพื่อเช่ือมตอกลองกับอุปกรณวิดีโอความคมชัดสูง ใหปดการทํางานของกลองทุกครัง้กอนถอด
หรือเช่ือมตอสาย HDMI

ปรบัสัญญาณอุปกรณไปยังชองสัญญาณ HDMI จากนัน้ให เปดกลองแลวกดปุม K 
ระหวางการแสดงภาพ ภาพจะแสดงบนหนาจอโทรทัศน โปรดทราบวาขอบภาพอาจ
ไมแสดง

การชมภาพบนโทรทัศน

A เสียงการเลน
ทานสามารถใชปุมควบคุมบนโทรทัศนปรับระดับความดังเสียง แตไมสามารถใชปุมควบคุมท่ี
ตัวกลองได

A การแสดงภาพบนโทรทัศน
แนะนําใหใชอะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก) สำหรับการเลนแบบตอพวง

เชื่อมตออุปกรณความละเอียดสูง 
(เลือกสายสัญญาณที่เชื่อมตอกับอุปกรณ HDMI)

เชื่อมตอกับกลอง
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❚❚การเลือกความละเอียดของสัญญาณ
การเลือกรปูแบบภาพที่สงไปยังอุปกรณ HDMI ใหเลือก 
HDMI > ความละเอียดของสัญญาณ ในเมนูตั้งคา
ของกลอง (0 258) ถาเลือก อัตโนมัติ กลองจะเลือก
รูปแบบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

❚❚การควบคุมกลองดวยรโีมตคอนโทรลของโทรทัศน
ถาเลือก เปด สําหรับ HDMI > การควบคุมอุปกรณ ในเมนูตัง้คา (0 258) เมื่อเช่ือมตอ
กลองกับโทรทัศนที่รองรับ HDMI-CEC และทั้งกลองและโทรทศันเปดอยู สามารถใช
รีโมตโทรทัศนแทนปุมเลือกคําสั่งและปุม J ของกลองในระหวางการแสดงแบบเต็มหนาจอ
และการฉายสไลดได หากเลือก ปด จะไมสามารถใชรีโมตโทรทัศนเพื่อควบคุมกลองได 
แตสามารถใชกลองเพื่อถายภาพและภาพยนตรในโหมดไลฟววิได

A อุปกรณ HDMI-CEC
HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control) เปนมาตรฐาน
ท่ีชวยใหใชอุปกรณ HDMI ควบคุมอุปกรณตอพวงท ี่เชื่อมตออยู เม่ือเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ 
HDMI-CEC สัญลักษณ ) จะปรากฏบนชองมองภาพแทนจํานวนภาพที่สามารถบันท ึกได

A 1920×1080 60p/50p
การเลือก 1920×1080; 60p หรือ 1920×1080; 50p สําหรับ ตั้งคาภาพยนตร > ขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม อาจทําใหเกิดสีผิดเพี้ยนท่ีความละเอียดและอัตราเฟรมของขอมูลท่ีสงไปยังอุปกรณ HDMI 
ระหวางท่ีบันทึก

D HDMI > ความละเอียดของสัญญาณ
ภาพยนตรไมสามารถสงท่ีความละเอยีด 1920×1080; 60p หรือ 1920×1080; 50p อปุกรณบางชนิด
อาจไมรองรับการตั้งคา ความละเอียดของสัญญาณ ซึ่งเปน อัตโนมัติ
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เมนูกลอง

ในการแสดงเมนูแสดงภาพ กดปุม G แลวเลือกแท็บ D (เมนูแสดงภาพ)

ตัวเลือกเมนูแสดงภาพ
เมนูแสดงภาพมีตัวเลือกดังตอไปนี้:

D เมนูแสดงภาพ: การจัดการภาพ

ปุม G

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

ลบ — 206

โฟลเดอรแสดงภาพ ท้ังหมด 221
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ — 221

แสดงภาพทันทีที่ถาย เปด 221
หมนุภาพอัตโนมัติ เปด 222

หมนุแนวตั้ง เปด 222
ฉายสไลด

ประเภทของภาพ ภาพนิ่งและภาพยนตร
208

ชวงเวลาระหวางภาพ 2 วินาที
ใหคะแนน — 202

เลือกเพ่ือสงไปยังสมารทดีไวซ — 204
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เลือกโฟลเดอรสําหรบัแสดงภาพ:

เลือกขอมูลทีม่ีอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ของภาพทีแ่สดง (0 188) กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลท
แลวกด 2 เพื่อเลือกหรอืยกเลิกการเลือก รายการที่เลือก
จะมเีครื่องหมายถูกกํากับไว หากตองการกลับไปยัง
เมนูแสดงภาพ ใหกด J

เลือกวาจะใหภาพปรากฏโดยอัตโนมัตบินจอภาพทันทีที่ถายภาพเสร็จหรือไม ถาเลือก ปด 
ภาพจะปรากฏก็ตอเมื่อกดปุม D เทานัน้

โฟลเดอรแสดงภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย 

D5600 ภาพในโฟลเดอรท้ังหมดที่ถายดวยกลอง D5600 จะปรากฏขณะแสดงภาพ

ทั้งหมด ภาพในโฟลเดอรท้ังหมดจะปรากฏขณะแสดงภาพ

ปจจุบัน
เฉพาะภาพในโฟลเดอรท่ีเลือกไวในปจจุบันสําหร ับ โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล 
ในเมนูถายภาพ (0 225) จะปรากฏขึ้นขณะแสดงภาพ

ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

แสดงภาพทนัททีี่ถาย
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
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ภาพที่ถายในขณะทีเ่ลือก เปด จะมีขอมูลการปรับทิศทางของกลองอยู 
ชวยใหหมนุภาพไดอยางอัตโนมัติระหวางการแสดงภาพ หรอืเมือ่ดูใน ViewNX-i หรอืใน 
Capture NX-D (0 210) การหมุนกลองจะถูกบันทึกไวดังตอไปนี้:

การหมุนกลองจะไมถูกบันทกึไวหากเลือก ปด เลือกตัวเลือกนีเ้มื่อแพนกลองหรือถายภาพ
ดวยเลนสที่ช้ีข้ึนหรอืลง

หากเลือก เปด ภาพจะหมนุโดยอัตโนมตัิเปน “แนวตั้ง” (ทิศทางแนวตั้ง) เพื่อแสดงในจอภาพ 
(ภาพที่ถายโดยเลือก ปด สําหรับ หมุนภาพอัตโนมัติ จะยังคงแสดงภาพในแนวนอน) 
โปรดทราบวา ตัวกลองเองอยูในทศิทางที่เหมาะสมอยูแลวในขณะถายภาพ จะไมมี
การหมุนภาพอยางอัตโนมตัิในระหวางการแสดงภาพทันทีที่ถาย

หมุนภาพอัตโนมติั
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ทิศทางแนวนอน (กวาง) หมุนกลองตามเข็มนาฬิกา 90° หมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา 90°

หมุนแนวตั้ง
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
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ในการแสดงเมนูถายภาพ ใหกด G แลวเลือกแทบ็ C (เมนูถายภาพ)

ตัวเลือกเมนูถายภาพ
เมนูถายภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้:

C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ

ปุม G

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

รีเซ็ตเมนูถายภาพ — 225

โฟลเดอรจัดเก็บขอมลู — 225

การตั้งช่ือไฟล DSC 227

คุณภาพของภาพ JPEG Normal 98

ขนาดภาพ ใหญ 100

การบันทึก NEF (RAW) 14 บิท 227

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (ISO) P, S, A, M 100
107

โหมดอื่นๆ อตัโนมัติ

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ปด 228

ไวตบาลานซ อตัโนมัติ 140

ฟลูออเรสเซนต คูลไวตฟลูออเรสเซนต 141

ตั้งคา Picture Control มาตรฐาน 155

จัดการ Picture Control — 161

พ้ืนที่สี sRGB 230

Active D-Lighting อตัโนมัติ 136

HDR (High Dynamic Range) ปด 138
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* ใชไดเฉพาะกับเลนสท่ีรองรับรายการน้ี

หมายเหต:ุ ขึ้นอยูกับการตั้งคาของกลอง บางรายการอาจเปนสีเทาและไมสามารถเลือกได

โหมดลั่นชัตเตอร
m, w ถายตอเน่ืองเร็ว

75
โหมดอืน่ๆ ถายทีละภาพ
ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ปด 230
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง ปกติ 231
ควบคุมขอบมืด ปกติ 231

ควบคุมความผิดเพ้ียนอตัโนมัติ ปด 232

VR แบบออพติคอล * เปด 232
การถายแบบเวนชวงเวลา
ตัวเลือกในการเริ่ม ทันที 110
ชวงเวลาหาง 1 นาที 110
จํานวนครั้ง 1 111
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน ปด 111
ภาพยนตรเหลื่อมเวลา
ชวงเวลาหาง 5 วินาที 172
ระยะเวลาในการถายภาพ 25 วินาที 172
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน เปด 173

ตัง้คาภาพยนตร
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม 1920×1080; 60p

168
คุณภาพภาพยนตร ปกติ
ไมโครโฟน ความไวอัตโนมัติ
ลดเสยีงรบกวนจากลม ปด
ปรับคาสําหรับภาพยนตรเอง ปด

ตัวเลอืก คาเร่ิมตน 0
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เลือก ใช เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาเมนูถายภาพ

เลือกโฟลเดอรเพื่อจัดเก็บภาพถายตอๆ ไป

❚❚การเลือกโฟลเดอรตามหมายเลขโฟลเดอร

1 เลือก เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข แลวกด 2

2 เลือกหมายเลขโฟลเดอร
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนแปลง ถามีโฟลเดอร
หมายเลขทีเ่ลือกอยูแลว สัญลักษณ W, X หรอื Y จะแสดงขึ้นที่ดานซายของหมายเลข
โฟลเดอร:
• W : โฟลเดอรวางเปลา
• X : โฟลเดอรมีขอมูลอยูบางสวน
• Y : โฟลเดอรมีภาพ 999 ภาพ หรือมีภาพที่มหีมายเลข 9999 ทานไมสามารถ
จัดเก็บภาพลงในโฟลเดอรนี้ไดอีก

3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กด J เพื่อดําเนินการใหเสรจ็สมบูรณ และกลับไปยังเมนูหลัก (หากตองการออก
โดยไมเลือกโฟลเดอรจัดเก็บขอมูล ใหกดปุม G) ถายังไมมโีฟลเดอรตามหมายเลข
ที่ระบุอยู กลองจะสรางโฟลเดอรใหมข้ึนมา ภาพถายหลังจากนั้นจะถูกจัดเก็บไว
ในโฟลเดอรที่เลือก เวนแตโฟลเดอรจะเต็ม

รเีซ็ตเมนถูายภาพ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
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❚❚การเลือกโฟลเดอรจากรายการ

1 เลือก เลือกโฟลเดอรจากรายการ 
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรจากรายการ แลวกด 2

2 ไฮไลทโฟลเดอร
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทโฟลเดอร

3 เลือกโฟลเดอรท่ีไฮไลท
กด J เพื่อเลือกโฟลเดอรที่ไฮไลท แลวกลับไปที่เมนูหลัก ภาพถายหลังจากนี้
จะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอรทีเ่ลือก

D หมายเลขโฟลเดอรและหมายเลขไฟล
ถาโฟลเดอรปจจุบันมีหมายเลข 999 และมีภาพ 999 ภาพหรือมีภาพที่มีหมายเลข 9999 อยู 
ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานและไมสามารถถายภาพตอได หากตองการถายภาพตอไป ใหสรางโฟลเดอร
ท่ีมีหมายเลขต่ํากวา 999 หรือเลือกโฟลเดอรท่ีมีอยูซึ่งมีหมายเลขต่ํากวา 999 และมีภาพนอยกวา 
999 ภาพ

A เวลาในการเปดกลอง
กลองอาจใชเวลาเปดการทํางานนานขึ้น หากการดหนวยความจํามีไฟลหรือโฟลเดอรอยู
เปนจํานวนมาก
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ภาพถายจะถูกบันทึกโดยใชช่ือไฟลที่ประกอบดวย “DSC_” หรือในกรณีของภาพถายทีใ่ช
พื้นทีส่ี Adobe RGB (0 230) จะเปน “_DSC” ตามดวยตัวเลขสี่หลักและนามสกุล
เปนตัวอักษรสามตัว (เชน “DSC_0001.JPG”) ใชตัวเลือก การต้ังชือ่ไฟล เพื่อเลือกตัวอักษร
สามตัวที่จะใชแทนสวน “DSC” ของช่ือไฟล สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับการแกไขช่ือไฟล ใหดู
หนา 162

เลือกความลึกบิทสีสําหรับภาพ NEF (RAW)

การต้ังชื่อไฟล
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A นามสกุล
กลองจะใชนามสกุลตอไปน้ี: “.NEF” สําหรับภาพ NEF (RAW), “.JPG” สําหรับภาพ JPEG, “.MOV” 
สําหรับภาพยนตร และ “.NDF” สําหรับขอมูลอางอิงการถายภาพลบฝุน ในภาพถายแตละคูท่ีบันทึก
ดวยการตั้งคาคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW)+JPEG ภาพ NEF และภาพ JPEG จะมีชื่อไฟล
เดียวกันแตตางนามสกุลกัน

การบันทกึ NEF (RAW)
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

ตัวเลอืก คําอธิบาย

( 12 บิท ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 12 บิท

) 14 บิท
ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 14 บิท ซึ่งจะได
ไฟลท่ีมีขนาดใหญกวาภาพที่ใชความลึกบิทสี 12 บิท อยางไรก็ตาม 
การบันทึกขอมูลสีจะเพิ่มขึ้นดวย
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ปรบัคาความไวแสง (ISO) (0 107)

❚❚ควบคุมความไวแสงอัตโนมติั
ถาเลือก ปด สําหรับ ควบคุมความไวแสงอัตโนมติั ในโหมด P, S, A และ M คาความไวแสง
จะถูกล็อคไวตามคาที่ผูใชเลือกไว (0 107) เมื่อเลือก เปด คาความไวแสง (ISO) จะไดรบั
การปรบัโดยอัตโนมัติ ถาคาที่ผูใชเลือกไมสามารถสรางคาแสงทีด่ีที่สุดได สามารถเลือก
คาสูงสุดของคาความไวแสง (ISO) ไดโดยใชตัวเลือก ความไวแสงสูงสุด ในเมนู 
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (เลือกคาต่ําสุดเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซล
สวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรอืเสน) แตโปรดทราบวาหากผูใชเลือกคาความไวแสง (ISO) 
ที่สูงกวา ความไวแสงสูงสุด กลองจะใชคาที่ผูใชเลือกแทน คาต่ําสุดของคาความไวแสง (ISO) 
อัตโนมตัินั้นจะตั้งเปน ISO 100 โดยอัตโนมตัิ) ในโหมด P และ A คาความไวแสงจะไดรบั
การปรบัเฉพาะเมือ่ไดรบัแสงไมเพียงพอในการใช ความไวชัตเตอรที่เลือกไวสําหรับ 
ความไวชัตเตอรตํ่าสุด (1/2000–30 วินาที หรือ อัตโนมติั ในโหมด S และ M คาความไวแสง
จะไดรบัการปรับเพื่อใหไดคาแสงทีด่ีที่สุดที่ความไวชัตเตอรที่ผูใชเลือก) หากเลือก อัตโนมัติ 
(เมือ่ใชกับเลนสชนิดที่มี CPU เทานั้น) กลองจะเลือกคาความไวชัตเตอรต่ําสุดตาม
ทางยาวโฟกัสของเลนส (สามารถปรับละเอียดความไวชัตเตอรอัตโนมัติไดโดยไฮไลท อัตโนมติั 
แลวกด 2) กลองจะใชความไวชัตเตอรทีช่าลงก็ตอเมื่อไมสามารถสรางคาแสงที่ดีที่สุดไดดวย
คาความไวแสง (ISO) ที่เลือกไวสําหรับ ความไวแสงสูงสุด

ต้ังคาความไวแสง (ISO)
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
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เมื่อเลือก เปด ชองมองภาพจะแสดง ISO AUTO และ
การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดง ISO-A สัญลักษณ
เหลานี้จะกะพรบิเมือ่มกีารเปลี่ยนความไวแสงจากคาที่
ผูใชเลือกไว

A ความไวแสงสูงสุด/ความไวชัตเตอรต่ําสุด
เม่ือเปดใชงานการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัต ิ 
กราฟกแสดงการควบคุมความไวแสง (ISO) และ
ความไวชัตเตอรในการแสดงผลขอมูลการถายภาพจะ
แสดงความไวแสงสูงสุดและความไวชัตเตอรต่ําสุด

A ควบคุมความไวแสงอัตโนมตัิ
โปรดทราบวาคาความไวแสง (ISO) อาจเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
รวมกับโหมดแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา (ใชไดกับแฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริมภายนอก
ตามท่ีไดระบุไวในหนา 315) ซึ่งอาจปองกันไมให กลองเลือกความไวชัตเตอรต่ํา

ความไวชัตเตอรต่ําสุด

ความไวแสงสูงสุด
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พื้นที่สีเปนตัวกําหนดชวงของสีทีส่ามารถนําไปใชในการปรบัปรงุคุณภาพสี แนะนําใหใช sRGB 
สําหรับการพิมพและการแสดงผลเพื่อวัตถุประสงคในการใชงานทั่วไป ใช Adobe RGB ที่มี
ชวงสีที่กวางกวาสําหรับการพิมพสิ่งพิมพระดับมืออาชีพและการพิมพเชิงพาณิชย ภาพยนตร
จะบันทึกเปน sRGB โดยไมข้ึนอยูกับตัวเลือกที่เลือกไว

ถาเลือก เปด กลองจะประมวลผลภาพที่ถายโดยใช
ความไวชัตเตอรต่ํากวา 1 วินาที เพื่อลดสัญญาณรบกวน 
(จุดสวางหรือฝา) เวลาที่ใชในการประมวลผลภาพ
อาจนานขึ้นเปนสองเทา ในระหวางการประมวลผล “l m” จะกะพริบในหนาจอ
ความไวชัตเตอร/รรูับแสง และจะไมสามารถถายภาพได (ถาปดการทํางานของกลอง
กอนการประมวลผลเสร็จสมบูรณ ภาพจะถูกบันทึกแต จะไมมกีารลดสัญญาณรบกวน) 
ในโหมดถายภาพตอเนื่อง อัตราการบันทึกภาพจะชาลง และในขณะกําลังประมวลผลภาพ 
ความจุของหนวยความจําบัฟเฟอรจะลดลง

พื้นที่สี
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A Adobe RGB
สําหรับการปรับปรุงคุณภาพสีใหถูกตอง ภาพ Adobe RGB จะตองมีแอพพลิเคชั่น สวนแสดงผล 
และเครื่องพิมพท่ีรองรับการจัดการสี

A พ้ืนที่สี
ViewNX-i และ Capture NX-D จะเลือกพ้ืนท่ีสีท่ีถูกตองโดยอตัโนมัติเมื่อเปดภาพที่ถายดวยกลองรุนน้ี 
ไมสามารถรับประกันผลลัพธเม่ือใชกับซอฟตแวรของผูผลิตอื่น

ลดนอยซเมือ่เปดรบัแสงนาน
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
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ภาพที่ถายดวยคาความไวแสง (ISO) สูง สามารถรับการโปรเซสเพื่อลด “สัญญาณรบกวน” ได

“ขอบมืด” คือความสวางที่จางลงบรเิวณขอบภาพ ควบคุมขอบมดื จะชวยลดขอบมดืสําหรับ
เลนสชนิด G, E และ D (ไมรวมเลนส PC) การทํางานของฟงกช่ันนีใ้หผลตอเลนสแตละเลนส
แตกตางกัน และจะเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจนเมื่อใชคารูรบัแสงสูงสุด เลือกจาก สูง, 
ปกติ, ตํ่า และ ปด

ลดนอยซทีค่วามไวแสงสงู
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย
สงู ลดสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน) โดยเฉพาะในภาพ

ท่ีถายดวยคาความไวแสง (ISO) สูง เลือกระดับการลดสัญญาณรบกวนจาก สูง ปกต ิ
และ ต่ํา

ปกติ
ต่ํา

ปด การลดสัญญาณรบกวนเปนการทํางานเฉพาะเมื่อตองการ และใชไมไดเม่ือมีปริมาณ
สูงเทากับขณะที่เลือก ต่ํา

ควบคุมขอบมดื
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A ควบคุมขอบมืด
ท้ังน้ีขึ้นกับฉาก สภาพการถายภาพ และชนิดของเลนส บนภาพ JPEG อาจเกิดสัญญาณรบกวน (ฝา) 
หรือความสวางผิดเพี้ยน ขณะเดียวกันฟงกชั่น Picture Control แบบกําหนดเองและ Picture Control
ท่ีตั้งคาไวลวงหนาท่ีมีการปรับคาจากคาต ั้งจากโรงงานอาจทําใหไดถายภาพไมตรงตามที่ต องการ 
ถายภาพทดสอบแลวดูผลท่ีไดในจอภาพ ควบคุมขอบมืดไมสามารถใชไดกับภาพยนตร (0 164) 
หรือภาพที่ถายดวยเลนสท่ีรองรับรูปแบบ FX 
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เลือก เปด เพื่อลดภาพบิดเบ้ียวที่มีลักษณะเวาออกเมื่อถ ายภาพดวยเลนสมุมกวาง และเพื่อ
ลดภาพบิดเบ้ียวที่มีลักษณะโคงเขาเมื่อถายภาพดวยเลนสระยะไกล (โปรดทราบวาพื้นที่
ขอบภาพที่มองเหน็ในชองมองภาพอาจถูกตัดออกในภาพถายที่ได และเวลาที่ใชในการ
ประมวลผลภาพกอนเริ่มการบันทกึภาพอาจนานขึ้น) ตัวเลือกนี้จะไมมผีลกับภาพยนตรและ
ใชไดกับเลนสชนิด G, E และ D เทานั้น (ไมสามารถใชไดกับเลนส PC ฟชอาย และเลนสอ่ืนๆ 
บางรุน) ทั้งนี้ไมรับประกันผลการใชงานกับเลนสอ่ืนๆ

รายการนี้จะปรากฏเมือ่มเีลนสที่รับรองรายการนี้เทานั้น เลือก เปด เพื่อเปดใชระบบลดภาพ
สั่นไหวซึ่งจะทํางานทุกครั้งที่ทานกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (0 372) เลือกปด เมือ่ไมใช
ระบบลดภาพสั่นไหว

ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A รีทัช: ควบคุมความผิดเพ้ียน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการสรางสําเนาภาพถายท่ีมีอยูโดยลดภาพบิดเบี้ยวท่ีมีลักษณะเวาออกและภาพ
บิดเบี้ยวท่ีมีลักษณะโคงเขา ใหดูหนา 287

VR แบบออพติคอล
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A สัญลักษณแสดงระบบลดภาพสั่นไหว
สัญลักษณแสดงระบบลดภาพสั่นไหวจะปรากฏในการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพเมื่อเลือก เปด สําหรับ VR แบบออพติคอล
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การแสดงเมนูการตัง้คาแบบกําหนดเอง กรุณากดปุม G และเลือกแท็บ A (เมนูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง)

การตั้งคาแบบกําหนดเองใชเพื่อปรับแตงการตัง้คากลองใหเหมาะสมตามความตองการของ
ผูใช

A การต้ังคาแบบกําหนดเอง: การตั้งคากลองอยางละเอียด

ปุม G

กลุมการตั้งคาแบบกําหนดเองเมนูหลัก

รีเซ็ตการตัง้คาแบบ
กําหนดเอง (0 235)
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การต้ังคาแบบกําหนดเอง
การตั้งคาแบบกําหนดเองมใีหเลือกใชดังตอไปน ี้:

การตั้งคาแบบกําหนดเอง คาเร่ิมตน 0

รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง 235

a โฟกัสอตัโนมัติ

a1 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-C โฟกัส 235

a2 จํานวนจุดโฟกัส 39 จุด 236

a3 ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง เปด 237

a4 เรนจไฟนเดอร ปด 237

a5 วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF * เปดใช 238

b คาแสง

b1 ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง 1/3 สต็อป 239

b2 การแสดงความไวแสง (ISO) ปด 239

c ตั้งเวลา/ล็อค AE

c1 ล็อค AE เม่ือกดชัตเตอร ปด 239

c2 ตั้งเวลาปดกลองอตัโนมัติ ปกติ 240

c3 ตั้งเวลาถาย หนวงเวลาถายเม่ือตั้งเวลา: 10 วินาที 
จํานวนภาพ: 1

241

d การถายภาพ/แสดงผล

d1 โหมดหนวงเวลาถาย ปด 241

d2 การเรียงหมายเลขไฟล ปด 242

d3 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ ปด 243

d4 ประทับวันท่ี ปด 243

d5 แสดงคากลับดาน 245

e การถายครอม/แฟลช

e1 การควบคุมแฟลชในตัวกลอง/แฟลชเสริม TTL 246

e2 ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ ถายครอม AE 251
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* ใชไดเฉพาะกับเลนสท่ีรองรับรายการนี้

หมายเหต:ุ ขึ้นอยูกับการตั้งคาของกลอง บางรายการอาจเปนสีเทาและไมสามารถเลือกได

เลือก ใช เพื่อเรียกคืนการตั้งคาแบบกําหนดเองเปนคาตั้งจากโรงงาน

เมื่อเลือก AF-C สําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพ (0 82) ตัวเลือกนี้จะควบคุมวา
จะถายภาพเมือ่กดปุมกดชัตเตอร (เนนการกดชัตเตอร) หรือเมื่อกลองอยูในโฟกัส (เนนโฟกัส)

f การควบคุม

f1 กําหนดปุม Fn คาความไวแสง (ISO) 252

f2 กําหนดปุม AE-L/AF-L ล็อค AE/AF 254

f3 กําหนดแถบสัมผัส Fn แสดงเสนตารางในชองมองภาพ 255

f4 หมุนแปนแบบยอนกลับ ชดเชยแสง: U
ความไวชัตเตอร/รูรับแสง: U

256

รเีซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

a: โฟกัสอัตโนมัติ

a1: เลอืกสิง่ทีส่ําคัญเมือ่ใช AF-C
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

G การถาย สามารถถายภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอร

F โฟกัส สามารถถายภาพไดเม่ือกลองโฟกัสภาพแลวเทาน ั้น

การตั้งคาแบบกําหนดเอง คาเร่ิมตน 0
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เลือกจํานวนจุดโฟกัสที่ใชไดเมือ่เลือกจุดโฟก ัสเอง

a2: จํานวนจุดโฟกัส
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

# 39 จุด

เลือกจากจุดโฟกัส 39 จุดท่ีแสดง
ทางดานขวา

A 11 จุด

เลือกจากจุดโฟกัส 11 จุดท่ีแสดง
ทางดานขวา ใชสําหรับเลือกจุดโฟกัส
อยางรวดเร็ว
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เลือกวาจะเปดไฟชวยหา AF ในตัวกลองเพื่อชวยโฟกัสภาพ
เมื่อมีแสงนอยหรือไม

เลือก เปด เพื่อใชสัญลักษณแสดงคาแสงเพื่อกําหนดวากลองโฟกัสภาพในโหมดแมนวลโฟกัส
ไดถูกตองหรอืไม (0 95; โปรดทราบวาฟงกช่ันนี้จะใชงานไมไดในโหมดถายภาพ M 
เมื่อสัญลักษณแสดงคาแสงแสดงวาวัตถุมีคาแสงที่ถูกตองหรอืไม)

a3: ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

เปด ไฟชวยหา AF จะสวางเมื่อแสงไมเพียงพอ (สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูหนา 342)

ปด
ไฟชวยหา AF จะไมสวางเพ่ือชวยโฟกัสภาพ กลองอาจไมสามารถใชโฟกัสอัตโนมัติ
ในการโฟกัสภาพไดหากแสงไมเพียงพอ

a4: เรนจไฟนเดอร
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

สัญลักษณแสดง คําอธิบาย

วัตถุอยูในโฟกัส

จุดโฟกัสอยูหนาวัตถุเล็กนอย

ไฟชวยหา AF
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รายการนี้จะแสดงขึ้นเฉพาะกับเลนสที่รองรับเท านั้น การเลือก เปดใช ชวยใหสามารถใช
วงแหวนปรับโฟกัสของเลนสสําหรบัแมนวลโฟกัสได เมือ่กลองอยูในโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ 
ซ่ึงเรียกวา “โฟกัสอัตโนมตัิพรอมปรบัโฟกัสแมนวล” (M/A) หลังจากกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสแลว ใหกดปุมคางไวครึ่งหนึ่ง แลวปรับโฟกัสโดยใชวงแหวนปรับโฟกัส 
หากตองการปรับโฟกัสภาพใหม ใหยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรแลวกดลงครึ่งหนึ่งอีกครั้ง 
หากตองการปองกันการใชวงแหวนปรบัโฟกัสของเลนสสําหรบัแมนวลโฟกัสเมื่อกลองอยูใน
โหมดโฟกัสอัตโนมตัิ ใหเลือก ไมใช

จุดโฟกัสอยูหนาวัตถุมาก

จุดโฟกัสอยูหลังวัตถุเล็กนอย

จุดโฟกัสอยูหลังวัตถุมาก

กลองกําหนดจุดโฟกัสไมได

A การใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส
การวัดระยะแบบอเิล็กทรอนิกสตองใชเลนสท่ีม ีคารูรับแสงสูงสุด f/5.6 หรือเร็วกวา ทานอาจไมไดผลลัพธ
ตามท่ีตองการเมื่อถายภาพโดยที่กลองไมสามารถโฟกัสภาพไดโดยใชฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ (0 86) 
การวัดระยะแบบอเิล็กทรอนิกสไมสามารถใชไดในโหมดไลฟวิว

a5: วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

สัญลักษณแสดง คําอธิบาย
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เลือกระดับการเพิ่มคาที่ใชในการปรับคาความไวชัตเตอร รรูบัแสง คาแสงและการชดเชย
แสงแฟลช และการถายครอม

เลือก เปด เพื่อแสดงความไวแสง (ISO) ในชองมองภาพในตําแหนงท ี่แสดงจํานวนภาพ
ที่สามารถบันทึกได

ถาเลือก เปด คาแสงจะล็อคเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่

b: คาแสง

b1: ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

b2: การแสดงความไวแสง (ISO)
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

c: ต้ังเวลา/ล็อค AE

c1: ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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ตัวเลือกนี้จะกําหนดระยะเวลาที่ใหเปดจอภาพไว เมือ่ไมมีการใชงานกลองขณะอยูในเมนู
และขณะแสดงภาพ (การแสดงภาพ/เมนู), ขณะแสดงภาพบนหนาจอหลังจากถายภาพ 
(แสดงภาพทันทีท่ีถาย) และขณะอยูในโหมดไลฟววิ (ไลฟวิว) รวมถึงระยะเวลาที่ใหเปด
ตั้งเวลาสแตนดบาย, ชองมองภาพและการแสดงผลขอมลูการถายภาพคางไวเมือ่ไมมี
การใชงานกลอง (ต้ังเวลาสแตนดบาย) เลือกระยะเวลาการปดอัตโนมตัิใหสั้นลงเพื่อ
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

c2: ต้ังเวลาปดกลองอัตโนมติั
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย (เวลาทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ)

C สั้น
D ปกติ
E นาน

ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัติจะถูกกําหนดเปนคาต อไปน้ี:

การแสดงภาพ/
เมนู

แสดงภาพ
ทันทีที่ถาย

ไลฟวิว
ตั้งเวลา

สแตนดบาย
สั้น 20 วินาที 4 วินาที 5 นาที 4 วินาที
ปกติ 5 นาที 4 วินาที 10 นาที 8 วินาที
นาน 10 นาที 20 วินาที 20 นาที 1 นาที

F กําหนดเอง
เลือกระยะเวลาแยกตางหากสําหรับ การแสดงภาพ/เมนู, แสดงภาพ
ทันทีที่ถาย, ไลฟวิว และ ตั้งเวลาสแตนดบาย เม่ือตั้งคาเสร็จ ใหกด J

A ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัติ
จอภาพและชองมองภาพจะไมปดเองโดยอัตโนมัติ หากเชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอรหรือเคร่ืองพิมพ
ผานสาย USB
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เลือกระยะเวลาในการหนวงเวลาลั่นชัตเตอรและจํานวนภาพที่ถาย
• หนวงเวลาถายเมื่อต้ังเวลา: เลือกระยะเวลาในการหนวงของการลั่นชัตเตอร
• จํานวนภาพ: กด 1 และ 3 เพื่อเลือกจํานวนภาพทีจ่ะถายทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร 

(จาก 1 ถึง 9 ถาเลือกคาอ่ืนทีไ่มใช 1 กลองจะถายภาพโดยมีชวงเวลาระหวางภาพประมาณ 
4 วินาที)

ในสถานการณที่การเคลื่อนไหวกลองนอยที่สุดสามารถทําใหภาพพรามัว เลือก เปด เพื่อ
หนวงเวลาลั่นชัตเตอรจนกระทัง่ประมาณ 1 วินาทหีลังจากกดปุมกดชัตเตอรและยกกระจกขึ้น

c3: ต้ังเวลาถาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d: การถายภาพ/แสดงผล

d1: โหมดหนวงเวลาถาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เมื่อถายภาพ กลองจะตัง้ช่ือไฟลโดยการบวกหนึง่จากตัวเลขไฟลสุดทายที่ใช ตัวเลือกนี้
จะควบคุมวาหมายเลขไฟลจะตอจากหมายเลขสุดทายที่ใชเมื่อโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น 
การดหนวยความจําถูกฟอรแมต หรือเมื่อใสการดหนวยความจําใหมลงในกลองหรือไม

d2: การเรยีงหมายเลขไฟล
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด

เม่ือโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น การดหนวยความจําถูกฟอรแมต หรือเสียบการด
หนวยความจําใหมลงในกลอง กลองจะตั้งหมายเลขไฟลตอจากหมายเลขสุดทายท่ีใช
หรือจากหมายเลขไฟลท่ีมากท่ีสุดในโฟลเดอรปจจุบัน โดยยึดเอาคาใดคาหน่ึงท่ีสูงกวา 
ถาถายภาพเมื่อโฟลเดอรปจจุบันมีภาพถายหมายเลข 9999 โฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้น
โดยอตัโนมัติและหมายเลขไฟลจะเริ่มตนจาก 0001 อกีคร้ัง

ปด
หมายเลขไฟลจะถูกรีเซ็ตเปน 0001 เม่ือโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น การดหนวยความจํา
ถูกฟอรแมต หรือใสการดหนวยความจําใหมลงในกล อง โปรดทราบวาโฟลเดอรใหม
จะถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ ถาถายภาพเมื่อโฟลเดอรปจจุบันมีภาพถาย 999 ภาพ

รีเซ็ต
สําหรับ เปด ยกเวนวาภาพถัดไปถูกตั้งหมายเลขไฟลโดยการเพ ิ่มหน่ึงเขาใน
หมายเลขไฟลท่ีมากท่ีสุดในโฟลเดอรปจจุบัน ถาโฟลเดอรวางเปลา หมายเลขไฟล
จะถูกตั้งคาใหมเปน 0001

D การเรียงหมายเลขไฟล
ถาโฟลเดอรปจจุบันมีหมายเลข 999 และมีรูปถาย 999 รูป หรือรูปถายท่ีมีหมายเลข 9999 แลว 
กลองจะยกเลิกการทํางานของปุมกดชัตเตอร และไม สามารถถายรูปตอไปได เลือก รีเซ็ต 
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2 (การเรียงหมายเลขไฟล) จากน้ัน 
ฟอรแมตการดหนวยความจําปจจุบัน หรือใสการดหนวยความจําใหม
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เลือก เปด เพื่อแสดงเสนตารางตามความตองการในชองมองภาพเพื่อใชอางอิงขณะ
จัดองคประกอบภาพ (0 5)

เลือกขอมูลวนัที่ที่จะพิมพลงบนภาพขณะถายภาพ ไมสามารถเพิ่มหรือลบการประทับวันที่
บนภาพออกจากภาพปจจุบันได

เมื่อใชคาอ่ืนที่ไมใช ปด ตัวเลือกที่เลือกไวจะมีสัญลักษณ 
d กํากับไวบนการแสดงผลขอมูลการถายภาพ

d3: แสดงเสนตารางในชองมองภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d4: ประทับวันที่
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

ปด เวลาและวันท่ีจะไมปรากฏบนภาพ

a วันที่ วันท่ีหรือวันท่ีและเวลาจะพิมพลง
บนภาพท่ีถายเมื่อเปดใชงาน
ตัวเลือกน้ีb วันที่และเวลา

c ตัวนับวัน
ภาพใหมจะมีการประทับวันท่ีท่ีแสดงจํานวนวันระหวางวันท่ีถายกับ
วันท่ีเลือกไว (โปรดดูดานลาง)

A ประทับวันที่
วันท่ีจะถูกบันทึกตามลําดับท่ีเลือกไวใน โซนเวลาและวันที ่(0 262) การพิมพขอมูลอาจถูกตัดออก 
หรือทําใหไมสามารถอานไดในภาพใหมท่ีสรางเมื่อรีทัชภาพ (0 277) วันท่ีจะไมปรากฏบนภาพ NEF 
(RAW) หรือ NEF (RAW)+JPEG

15 . 10 . 201615 . 10 . 2016

15 . 10 . 2016 10 :0215 . 10 . 2016 10 :02
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❚❚ ตัวนับวัน
ภาพที่ถายเมื่อเปดใชตัวเลือกนีจ้ะมกีารประทับจํานวนวัน
ที่เหลืออยูจนถึงวันที่ในอนาคต หรือจํานวนวันท ี่ผานพนไป
นับจากวันที่กําหนด ใชเพื่อติดตามผลการเติบโตของเด็ก
หรือนับถอยหลังจนถึงวันครบรอบวันเกิดหรือวันแตงงาน

กลองจะมชีองสําหรับเก็บวันที่สามชอง

1 ปอนวันท่ีแรก
ครั้งแรกที่คณุเลือก ตัวนับวัน กลองจะใหคุณปอนวันที่
สําหรับชองแรกทันท ีปอนวันที่โดยใชปุมเลือกคําสั่ง
แลวกด J เพื่อออกจากรายการวันที่

2 ปอนวันท่ีเพ่ิมเติมหรือแกไขวันท่ีเดิมที่มอียู
การเปลี่ยนวันที่หรือปอนวันทีเ่พิ่มเติม ใหไฮไลทชอง 
กด 2 แลวปอนวันที่ตามที่อธบิายขางตน

3 เลือกวันท่ี
ไฮไลทชองในรายการวันที่แลวกด J

วันในอนาคต (เหลืออีกสองวัน) วันท่ีผานพนไป (ผานไปแลวสองวัน)
02  /  15 . 10 . 201602  /  15 . 10 . 2016 02  /  19 . 10 . 201602  /  19 . 10 . 2016
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4 เลือกรูปแบบตัวนับวัน 
ไฮไลท ตัวเลือกการแสดงผล แลวกด 2 จากนั้น
ไฮไลทรูปแบบวันทีแ่ลวกด J

5 ออกจากเมนูตัวนับวัน
กด J เพื่อออกจากเมนูตัวนบัวัน

ถาเลือก  (V) กลองจะแสดงสัญลักษณแสดงคาแสง
ในชองมองภาพและการแสดงผลขอมูลการถายภาพ โดยจะแสดงคาบวกทางดานซายและ
คาลบทางดานขวา เลือก  (W) เพื่อแสดงคาลบทางดานซาย
และคาบวกทางดานขวา

d5: แสดงคากลับดาน
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง



246 A การตั้งคาแบบกําหนดเอง: การตั้งคากลองอยางละเอียด

เลือกโหมดแฟลชสําหรบัแฟลชในตัวกลองในโหมด P, S, A และ M เมื่อติดและเปด
ชุดแฟลชเสรมิภายนอก SB-500, SB-400 หรอื SB-300 ตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนเปน แฟลชเสริม 
และใชเพื่อเลือกโหมดแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสรมิภายนอก

e: การถายครอม/แฟลช

e1: การควบคุมแฟลชในตัวกลอง/แฟลชเสรมิ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

1 TTL กลองจะปรับคาแสงแฟลชโดยอัตโนมัติตามสภาพการถายภาพ

2 ปรับเอง
เลือกระดับแฟลช หากมีกําลังไฟเต็ม แฟลชในตัวกลองมีไกดนัมเบอร  
12 (เมตร, ISO 100, 20 °C)

4 โหมดสัง่แฟลช

สามารถใชตัวเลือกน้ีไดเม่ือติดตั้งชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-500 เขากับ
ชองเสียบอปุกรณเสริมของกลอง ในโหมดสั่งแฟลช SB-500 จะทําหนาท่ี
เปนแฟลชหลักสําหรับรีโมตคอนโทรลไรสายของกลุมชุดแฟลชเสริม
ภายนอกกลอง (0 247)

A ปรับเอง
สัญลักษณ Y จะกะพริบบนชองมองภาพและ 0 
จะปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพเมื่อเลือก 
ปรับเอง และเปดแฟลชหรือยกแฟลชขึ้น
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❚❚ โหมดสั่งแฟลช
เมื่อติดตั้งชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-500 เขากับชองเสียบอุปกรณเสรมิ ใหเลือก 
โหมดสั่งแฟลช เพื่อใช SB-500 เปนแฟลชหลักควบคุมชุดแฟลชเสริมภายนอกตัง้แต
หนึ่งตัวข้ึนไป ชุดแฟลชเสริมภายนอกแบงออกไดถ ึงสองกลุม (A และ B) โดยใชการควบคุม
การทํางานแฟลชแบบไรสาย (0 315)

การเลือกตัวเลือกนี้จะแสดงเมนูบนจอภาพตามที่แสดงใน
ภาพดานขวา กด 4 หรอื 2 เพื่อไฮไลทตัวเลือกตอไปนี้ 
กด 1 หรอื 3 เพื่อเปล่ียน

A การควบคุมแฟลช TTL
กลองรองรับการควบคุมแฟลชรูปแบบตอไปน้ีเม่ือใชเลนส CPU รวมกับแฟลชในตัวกลอง (0 101) 
หรือชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 315)
• แฟลชลบเงาเพ่ือความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR: กลองจะใชขอมูลจาก
เซ็นเซอร RGB แบบ 2016 พิกเซลเพื่อปรับแสงแฟลชใหมีความสมดุลท่ีเปนธรรมชาติระหวางวัตถุ
ท่ีจะถายและฉากหลัง

• แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR: กลองจะปรับแสงแฟลชที่ยิงออกมา
สําหรับเปาหมายหลักท่ีตองการถาย โดยไมคํานึงถึงวาภาพที่ถายไดจะมีความสวางของพื้นหลัง

การควบคุมแฟลช i-TTL มาตรฐานจะถูกนํามาใชในการวัดแสงเฉพาะจุดหรือเม่ือเลือกกับ
ชุดแฟลชเสริมภายนอก แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจติอล SLR 
จะใชในกรณีอืน่ๆ ท้ังหมด
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ตัวเลือก คําอธิบาย

แฟลชเสริม เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชหลัก (ชุดควบคุม)

TTL โหมด i-TTL เลือกการชดเชยแสงแฟลชจากคาระหวาง +3.0 ถึง –3.0 EV โดยเพิ่มคา
คร้ังละ 1/3 EV

M เลือกระดับแฟลช

– – เฉพาะชุดแฟลชรีโมตเทาน้ันท่ียิงแฟลช แฟลชหลักจะไมยิง แมจะยิงแฟลชนําก็ตาม

กลุม A เลือกโหมดแฟลชสําหรับชุดแฟลชทั้งหมดในกลุม A

TTL โหมด i-TTL เลือกการชดเชยแสงแฟลชจากคาระหวาง +3.0 ถึง –3.0 EV โดยเพิ่มคา
คร้ังละ 1/3 EV

%A รูรับแสงอัตโนมัติ (ใชไดกับชุดแฟลชที่รองรับเทาน้ัน; 0 315) เลือกการชดเชย
แสงแฟลชจากคาระหวาง +3.0 ถึง –3.0 EV โดยเพิ่มคาคร้ังละ 1/3 EV

M เลือกระดับแฟลช

– – ชุดแฟลชกลุมน้ีจะไมยิง

กลุม B เลือกโหมดแฟลชสําหรับชุดแฟลชทั้งหมดในกลุม B ตัวเลือกท่ีใชไดจะเหมือนกัน
กับตัวเลือกสําหรับ กลุม A ขางตน

ชองสัญญาณ เลือกจากชองสัญญาณ 1–4 ชุดแฟลชทั้งหมดในทั้งสองกลุมจะตองตั้งคาเปน
ชองสัญญาณเดียวกัน
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ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อถายภาพในโหมดสั่งแฟลช

1 ปรับคาสําหรับแฟลชหลัก
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลชสําหรับ
แฟลชหลัก โปรดทราบวาระดับกําลังแฟลชไมสามารถ
ปรับไดในโหมด – –

2 ปรับการต้ังคาสําหรับกลุม A
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลชสําหรับ
ชุดแฟลชในกลุม A

3 ปรับการต้ังคาสําหรับกลุม B
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลชสําหรับ
ชุดแฟลชในกลุม B

4 เลือกชองสัญญาณ
หากชุดแฟลชรีโมตรวม SB-500 ใหเลือกชอง 3

5 กด J
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6 จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพ แลวจัดชุดแฟลชตามที่แสดงในภาพดานลาง โปรดทราบวา
ระยะทางสูงสุดทีส่ามารถวางชุดแฟลชรโีมตไดอาจแตกตางกันตามสภาพการยิงแฟลช

7 กําหนดคาชดุแฟลชรีโมต
เปดชุดแฟลชรีโมตทั้งหมด แลวปรบัการตั้งคากล ุมตามที่ตองการ จากนั้น ตั้งคาใน
ชองสัญญาณที่เลือกในขั้นตอนที่ 4 ดูรายละเอียดไดจากคูมอืการใชงานชุดแฟลช

8 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส และถายภาพ
เมื่อไฟแสดงแฟลชพรอมทํางานในกลองและไฟแสดงแฟลชพรอมทํางานของชุดแฟลช
ทั้งหมดสวางขึ้น ใหจัดองคประกอบภาพ โฟกัส และถายภาพ

A การแสดงผลโหมดสัมพันธกับแฟลช
M จะไมปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ เม่ือเลือก – – สําหรับ แฟลชเสริม > โหมด

60 ° หรือนอยกวา

แฟลชหลัก (SB-500 ตอเขากับกลอง)

เซ็นเซอรรีโมตแบบไรสายบนชุดแฟลชควรหันเขาหากลอง

กลุม B: 7 เมตร หรือนอยกวากลุม A: 10 เมตร หรือนอยกวา
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เลือกการตั้งคา (คาแสง ไวตบาลานซ หรอื Active D-Lighting) ที่แตกตางกันเมือ่ใชงาน
การถายครอม (0 151)

A การชดเชยแสงแฟลช
คาชดเชยแสงแฟลชที่เลือกไวดวยปุม M (Y) และ E (N) และแปนหมุนเลือกคําสั่งจะถูกเพิ่มลงใน
คาชดเชยแสงแฟลชที่ไดเลือกไวสําหรับแฟลชหลัก กลุม A และกลุม B ในเมนู โหมดสั่งแฟลช 
สัญลักษณ Y จะปรากฏในชองมองภาพ เม่ือเลือกคาชดเชยแสงเป ็นคาอื่นๆ ท่ีไมใช ±0 สําหรับ
แฟลชหลักหรือชุดแฟลชรีโมตในโหมด TTL หรือโหมด %A

D โหมดสั่งแฟลช
จัดตําแหนงหนาตางเซ็นเซอรในชุดแฟลชรีโมตเพ ื่อรับแฟลชนําจากแฟลชหลัก (ตองระมัดระวังเปนพ ิเศษ
หากไมติดตั้งกลองบนขาตั้งกลอง) โดยปกติตําแหนงชุดแฟลชรีโมตควรอยูใกลวัตถุมากกวากลอง 
ตรวจสอบใหแนใจวาแสงโดยตรงหรือแสงสะทอนจากชุดแฟลชรีโมตไมเขาสูเลนส (ในโหมด TTL) หรือ
โฟโตเซลลในชุดแฟลชรีโมต (โหมด %A) เพราะอาจรบกวนคาแสง เพื่อปองกันระยะเวลาที่ยิงแฟลช
จากแฟลชหลักปรากฏในภาพถายท่ีชวงสั้นๆ ใหเลอืกคาความไวแสง (ISO) ต่ําหรือรูรับแสงแคบ 
(คารูรับแสงมาก) หรือหมุนหัวแฟลชบนแฟลชหลักไปย ังจุดดานบน หลังจากวางตําแหนงชุดแฟลชรีโมต 
ใหยิงทดสอบและดูผลลัพธในหนาจอกลอง

แมวาจะไมมีการจํากัดจํานวนของชุดแฟลชรีโมตท่ีอาจใชได จํานวนสูงสุดท่ียิงไดจริงคือสามคร้ัง 
หากจํานวนมากกวาน้ี ไฟชุดแฟลชรีโมตท่ีปลอยออกมาจะรบกวนประสิทธิภาพ

e2: ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกหนาที่ใหกับปุม Fn

f: การควบคุม

f1: กําหนดปุม Fn
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

v
คุณภาพ
ของภาพ/ขนาด

กดปุม Fn คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกคุณภาพของภาพ
และขนาดภาพ (0 98)

w
คาความไวแสง 
(ISO)

กดปุม Fn คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกคาความไวแสง 
(ISO) (0 107)

m ไวตบาลานซ
กดปุม Fn คางแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกไวตบาลานซ 
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทาน้ัน; 0 140)

!
Active 
D-Lighting

กดปุม Fn คางแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือก Active D-Lighting 
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทาน้ัน; 0 136)

$ HDR
กดปุม Fn คางไว แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อปรับ HDR 
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทาน้ัน; 0 138)

& + NEF (RAW)

หากตั้งคุณภาพของภาพเปน JPEG Fine, JPEG Normal หรือ JPEG 
Basic กลองจะบันทึกสําเนา NEF (RAW) ของภาพตอไปท่ีถาย
หลังจากกดปุม Fn ในการออกโดยไมบันทึกภาพ NEF (RAW) กดปุม Fn 
อีกคร้ัง ตัวเลือกน้ีจะไมมีผลในโหมดเอฟ็เฟกตพิเศษตอไปน้ี: %, S, T, 
U, ', ( และ 3

ปุม Fn
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t
ถายครอม
อัตโนมัติ

กดปุม Fn คางไว แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกระดับการเพิ่มคา
สําหรับถายครอม (การถายครอมคาแสงและการถายครอมไวตบาลานซ) 
หรือเพ่ือเปดหรือปดฟงกชั่นถายครอม ADL (เฉพาะโหมด P, S, A และ M 
เทาน้ัน; 0 151)

" โหมดพื้นที่ AF
กดปุม Fn คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกโหมดพื้นท่ี AF 
(0 87)

'
แสดงเสนตาราง
ในชองมองภาพ 

กดปุม Fn เพื่อแสดงหรือซอน
เสนตารางชองมองภาพ

c Wi-Fi กดปุม Fn เพื่อแสดงเมนู Wi-Fi (0 272)

ตัวเลือก คําอธิบาย
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เลือกหนาที่ใหกับปุม A (L)

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

ตัวเลือก คําอธิบาย

B ล็อค AE/AF โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A (L)

C ล็อค AE เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม A (L)

E ล็อค AE (คาง)
คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม A (L) และยังคงล็อคไวจนกวาจะกด
ปุมน้ีอีกคร้ังหรือหมดเวลาสแตนดบาย

F ล็อค AF เทานั้น โฟกัสจะถูกล็อคขณะที่กดปุม A (L)

A AF-ON
ปุม A (L) จะเร่ิมฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัต ิไมสามารถใชปุมกดชัตเตอร
ในการหาโฟกัส

ปุม A (L)
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สามารถใชพื้นที่สัมผัสของหนาจอควบคุมกลองหลังจากหนาจอปดโดยอัตโนมัติ ตําแหนง
ของพื้นที่ “แถบสัมผัส Fn” แตกตางกันไปตามตําแหน งของหนาจอ สามารถเลือกหนาที่
ที่แสดงไดจากตัวเลือกในตารางดานลาง สไลดนิ้วไปทางซายหรอืขวาบนพื้นที่ที่ระบุ
ในภาพประกอบเพื่อปรับตัวเลือกที่เลือกไว (โปรดทราบวา ไมสามารถใชแถบสัมผัส Fn ได
เมื่อหนาจอหันไปขางหนา) หากทานพบวาใบหนาของทานสัมผัสพื้นที่แถบสัมผัส Fn 
เมื่อทานมองผานชองมองภาพ ใหใชจอภาพแบบยืดออกมา

f3: กําหนดแถบสัมผัส Fn
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

พ้ืนท่ีแถบสัมผัส Fn

จอภาพในตําแหนงปกติ จอภาพยืดออก

ตัวเลือก คําอธิบาย

# เลือกจุดโฟกัส
เม่ือเลือกตัวเลือกอื่นท่ีไมใช e (AF แบบเลือกพ้ืนที่โฟกัสอัตโนมัติ) 
สําหรับโหมดพื้นท่ี AF ทานสามารถสไลดน้ิวมือไปบนพ้ืนท่ีแถบสัมผัส Fn 
เพื่อจัดตําแหนงโฟกัสได (0 90)

w
คาความไวแสง 
(ISO)

สไลดน้ิวมือบนพ้ืนท่ีแถบสัมผัส Fn ไปทางซายหรือขวาเพื่อปรับคา
ความไวแสง (ISO) (0 107) สไลดขึ้นหรือลงเพ่ือเปดหรือปดการควบคุม
ความไวแสงอตัโนมัติ (0 228) (โหมด P, S, A และ M เทาน้ัน)

! Active D-Lighting
สไลดน้ิวมือบนพ้ืนท่ีแถบสัมผัส Fn เพื่อปรับ Active D-Lighting 
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทาน้ัน; 0 136)
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กลับทิศทางการหมนุของแปนหมุนเลือกคําสั่งเมือ่ใช
แปนหมุนปรับคาแสงหรือการชดเชยแฟลช (ชดเชยแสง) 
และ/หรือความไวชัตเตอรและรูรบัแสง (ความไวชัตเตอร/
รูรับแสง) ไฮไลทตัวเลือกแลวกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิก
การเลือก แลวกด J 

$ HDR
สไลดน้ิวมือบนพ้ืนท่ีแถบสัมผัส Fn เพื่อปรับ HDR (เฉพาะโหมด P, S, A 
และ M เทาน้ัน; 0 138)

t
ถายครอม
อัตโนมัติ

สไลดน้ิวมือบนพ้ืนท่ีแถบสัมผัส Fn เพื่อเลือกระดับการเพิ่มคาสําหรับ
ถายครอม (การถายครอมคาแสงและการถายครอมไวตบาลานซ) หรือ
เพื่อเปดหรือปดฟงกชั่นถายครอม ADL (เฉพาะโหมด P, S, A และ M 
เทาน้ัน; 0 151)

" โหมดพื้นที่ AF สไลดน้ิวมือบนพ้ืนท่ีแถบสัมผัส Fn เพื่อเลือกโหมดพื้นท่ี AF (0 87)

'
แสดงเสนตาราง
ในชองมองภาพ

แตะพื้นท่ีแถบสัมผัส Fn เพื่อแสดง
หรือซอนเสนตารางชองมองภาพ

% รูรับแสง
สไลดน้ิวมือบนพ้ืนท่ีแถบสัมผัส Fn เพื่อปรับรูร ับแสง (เฉพาะโหมด A และ 
M เทาน้ัน; 0 122, 123)

ไมมี ปดใชงานแถบสัมผัส Fn

D แถบสมัผัส Fn
สามารถใชแถบสัมผัส Fn ไดเฉพาะเมื่อเลือก เปดใช สําหรับ การควบคุมดวยระบบสัมผัส (0 263) 
และเปด ปดจอขอมูลการถายภาพอัตโนมัต ิเทาน้ัน (0 265)

f4: หมนุแปนแบบยอนกลบั
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
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ในการแสดงเมนูตั้งคา กด G และเลือกแท็บ B (เมนูตั้งคา)

ตัวเลือกเมนูต้ังคา
เมนูตั้งคาประกอบดวยตวัเลือกตอไปนี้:

B เมนูต้ังคา: การตั้งคากลอง

ปุม G

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

ฟอรแมตการดหนวยความจํา — 259

คําอธิบายภาพ — 260

ขอมูลลิขสิทธิ์ — 261

โซนเวลาและวันที่ 1

ซิงคกับสมารทดีไวซ ปด
262

ชดเชยเวลากลางวัน ปด

ภาษา (Language) 1 — 262

ตัวเลือกเสียงเตือน

เปด/ปดเสยีงเตอืน เปด 263

ความสูงต่ํา ต่ํา 263

การควบคุมดวยระบบสัมผัส เปดใช 263

ความสวางของจอภาพ 0 263

รูปแบบการแสดงผลขอมลู

AUTO/SCENE/EFFECTS กราฟก
264

P/S/A/M กราฟก

เปดจอขอมูลการถายภาพอตัโนมัติ เปด 265

ปดจอขอมูลการถายภาพอตัโนมัติ เปด 265

ทําความสะอาดเซ็นเซอร

ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด ทําความสะอาดเมื่อเปดและปด 328
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ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด 2 — 330

ภาพอางองิสําหรับลบฝุน — 266

ลดการกะพริบ อัตโนมัติ 268

ลอ็คชัตเตอรเมื่อไมใสการด ล็อคชัตเตอร 268

HDMI

ความละเอยีดของสัญญาณ อัตโนมัติ
219

การควบคุมอุปกรณ เปด
ขอมูลบอกตําแหนง
ดาวนโหลดจากสมารทดีไวซ ไม

269
ตําแหนง —
ตัวเลือกอุปกรณ GPS ภายนอก
ตั้งเวลาสแตนดบาย เปดใช
ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม ใช

รีโมตคอนโทรล

ลั่นชัตเตอรดวยรีโมต ถายภาพ 270

กําหนดปุม Fn เหมือนกับปุม 4 ของกลอง 270
โหมดเครื่องบิน ไมใช 271
เช่ือมตอกับสมารทดีไวซ — 271
สงไปยังสมารทดีไวซ (อัตโนมัต)ิ ปด 272

Wi-Fi

ตั้งคาเครือขาย —
272การตั้งคาปจจุบัน —

รีเซ็ตการตั้งคาการเชื่อมตอ —

บลูทูธ

การเชื่อมตอเครือขาย ไมใช

273อุปกรณที่จับคู —

สงขณะปด เปด

สง Eye-Fi 3 เปดใช 274

ตัวเลอืก คาเร่ิมตน 0
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1 คาตั้งจากโรงงานอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับประเทศที่จําหนายผลิตภัณฑ
2 ไมสามารถใชได ถาแบตเตอรี่ใกลหมด
3 ใชงานไดเฉพาะเมื่อใสการดหนวยความจํา Eye-Fi ท่ีใชงานรวมกันได

หมายเหต:ุ ขึ้นอยูกับการตั้งคาของกลอง บางรายการอาจเปนสีเทาและไมสามารถเลือกได

ทานตองฟอรแมตการดหนวยความจํากอนการใชงานครั้งแรกหรอืหลังจากฟอรแมตการด
ดังกลาวจากอุปกรณอ่ืนๆ ฟอรแมตการดตามทีอ่ธ ิบายไวดานลาง

1 ไฮไลท ใช
หากตองการออกโดยไมฟอรแมตการดหนวยความจํา 
ไฮไลท ไม แลวกด J

2 กด J 
ขอความจะปรากฏขึ้น ขณะฟอรแมตการด อยานํา
การดหนวยความจําออก หรือถอดหรอืตัดการเชื่อมต อ
แหลงพลังงานจนกวาจะฟอรแมตการดเสร็จ

สัญลักษณแสดงความสอดคลอง — 276

รุนเฟรมแวร — 276

ฟอรแมตการดหนวยความจํา
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

D การฟอรแมตการดหนวยความจํา
การฟอรแมตการดหนวยความจําจะลบขอมูลใดๆ ท่ีม ีอยูอยางถาวร ตรวจสอบใหแนใจวาไดคัดลอก
ภาพถายและขอมูลอื่นๆ ท่ีทานตองการเก็บไวลงในคอมพิวเตอรกอนดําเนินการตอ (0 211)

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0
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เพิ่มคําอธิบายลงในภาพใหมเมื่อถายภาพ คําอธิบายสามารถดูเปนขอมลูเมตาใน ViewNX-i 
หรือ Capture NX-D นอกจากนี้ ยังสามารถดูคําอธิบายภาพไดในหนาขอมูลการถายภาพ
ในสวนแสดงผลขอมลูการถายภาพ (0 193) ตัวเลือกที่ใชไดมดีังตอไปนี้:
• ใสคําอธิบาย: ใสคําอธิบายตามทีอ่ธบิายไวในหนา 162 คําอธบิายม ีความยาวไดไมเกิน 

36 ตัวอักษร
• แนบคําอธิบาย: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบคําอธิบาย

ลงในภาพที่ถายหลังจากนั้นทั้งหมด แนบคําอธิบาย 
สามารถเปดปดไดดวยการไฮไลทตัวเลือกดังกลาว 
แลวกด 2 หลังจากเลือกการตั้งคาที่ตองการแลว 
ใหกด J เพื่อออก

คําอธิบายภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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เพิ่มขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพใหมเมือ่ถายภาพ ขอมูลลิขสิทธิจ์ะมอียูในขอมลูการถายภาพ 
ซ่ึงจะแสดงอยูในการแสดงผลขอมลูการถายภาพ และสามารถดูเปนขอมูลเมตาใน ViewNX-i 
หรือใน Capture NX-D ตัวเลือกที่ใชไดมีดังตอไปนี้:
• ชื่อชางภาพ: ใสช่ือชางภาพตามที่อธบิายไวในหนา 162 ใสช่ือชางภาพไดสูงสุดถึง 

36 ตัวอักษร
• ลิขสิทธิ:์ ใสช่ือของเจาของลิขสิทธิ์ตามที่ไดอธิบายในหนา 162 ช่ือเจาของลิขสิทธิ์จะตอง

ยาวไมเกิน 54 ตัวอักษร
• แนบขอมูลลิขสิทธิ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบขอมูล

ลิขสิทธิ์ลงในภาพที่ถายหลังจากนั้นทั้งหมด 
แนบขอมูลลิขสิทธิ์ สามารถเปดปดไดดวยการไฮไลท
ตัวเลือกดังกลาว แลวกด 2 หลังจากเลือกการตั้งคา
ที่ตองการแลว ใหกด J เพื่อออก

ขอมูลลขิสิทธิ์
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

D ขอมูลลิขสิทธิ์
เพื่อปองกันการใชชื่อของศิลปนหรือชื่อเจาของลิขสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต ตองแนใจวาไมไดเลือก 
แนบขอมูลลิขสิทธิ ์และชอง ช่ือชางภาพ และ ลิขสิทธิ์ เวนวางไวกอนใหคนอื่นยืมหรือมอบกลอง
ใหคนอื่น Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือขอพิพาทใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการใชงานตัวเลือก 
ขอมูลลิขสิทธิ์
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เปลี่ยนเขตเวลา ตั้งนาฬิกากลองกับนาฬิกาบนสมารทดีไวซใหทํางานพรอมกัน ตั้งนาฬิกากลอง 
เลือกลําดับการแสดงวันที่ และเปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน

เลือกภาษาสําหรับขอความและเมนูในกลอง

โซนเวลาและวันที่
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ตัวเลือก คําอธิบาย

โซนเวลา เลือกโซนเวลา นาฬิกาในกลองจะถูกตั้งคาใหตรงกับเวลาในโซนใหมโดย
อัตโนมัติ

วันที่และเวลา ตั้งนาฬิกาในกลอง (0 40)

ซิงคกับสมารทดีไวซ เลือกวาจะปรับนาฬิกากลองใหตรงกับเวลา (เวลาสากลเชิงพิกัด หรือ UTC) 
โซนเวลา และมาตรฐาน หรือชดเชยเวลากลางวันท่ีใช ในสมารทดีไวซหรือไม

รูปแบบวนัที่ เลือกลําดับการแสดงวัน เดือน และป

ชดเชยเวลากลางวัน เปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน นาฬิกาในกลองจะตั้งคาใหเร็วขึ้นหรือชาลง
หน่ึงชั่วโมงอยางอัตโนมัติ

ภาษา (Language)
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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เสียงเตือนจะดังเมื่อกลองโฟกัส ในโหมดตั้งเวลาถายและเมือ่การบันทึกเหลื่อมเวลาสิ้นสุด 
หรือเมื่อใชการควบคุมหนาจอสัมผัส

❚❚ เปด/ปดเสียงเตือน
เลือก ปด (เฉพาะระบบสัมผัส) เพื่อปดเสียงกลอง
ในการควบคุมหนาจอสัมผัส หรือ ปด เพื่อปองกันเสียงเตือน
จากสภาพแวดลอมทั้งหมด

❚❚ความสูงตํ่า
เลือกความดัง (สูง หรอื ตํ่า) ของเสียงเตือนที่ดังตอนการบันทึกเหลื่อมเวลาสิ้นสุดหรือที่ดัง
ตอนโฟกัสและการตั้งเวลาถาย 

เลือก ไมใช เพื่อปองกันการใชการควบคุมหนาจอสัมผัสโดยไมตั้งใจ (0 15) หรอื 
เฉพาะขณะแสดงภาพ เพื่อเปดใชการควบคุมหนาจอสัมผัสเฉพาะในโหมดแสดงภาพเทานั้น

กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกความสวางของจอภาพ เลือกคาสูงข้ึนหากตองการความสวางเพิ่มข้ึน 
และคาต่ําลงหากตองการลดความสวางลง

ตัวเลือกเสียงเตือน
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

การควบคุมดวยระบบสัมผัส
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ความสวางของจอภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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เลือกรปูแบบการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 6) สามารถเลือกรปูแบบไดโดยแยกกัน
สําหรับโหมดอัตโนมตัิ สําเร็จรูป และเอ็ฟเฟกตพ ิเศษ และสําหรบัโหมด P, S, A และ M

1 เลือกตัวเลือกโหมดถายภาพ
ไฮไลท AUTO/SCENE/EFFECTS หรอื P/S/A/M 
แลวกด 2

2 เลือกรูปแบบ
ไฮไลทรปูแบบ แลวกด J

รปูแบบการแสดงผลขอมลู
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

คลาสสิก กราฟก
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ถาเลือก เปด การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะปรากฏหลังจากกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง 
ถาเลือก ปด การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะเปดดูไดโดยกดปุม R

หากเลือก เปด เซ็นเซอรตรวจจับสายตาจะปดการแสดงผลขอมูลการถายภาพเมื่อทานแนบตา
ไปที่ชองมองภาพ การเลือก ปด จะปองกันการปดการแสดงผลขอมลูการถายภาพเมือ่ทาน
มองผานชองมองภาพ แตจะใหแบตเตอรีห่มดเรว็ข้ึนดวย

เปดจอขอมูลการถายภาพอัตโนมติั
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ปดจอขอมูลการถายภาพอัตโนมัติ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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ตองใชขอมูลอางอิงสําหรับตวัเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D (สําหรบัขอมลูเพิ่มเติม ใหดู
ในวิธีใชออนไลน Capture NX-D)

ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน จะใชไดเมือ่ตดิตั้งเลนส CPU บนกลองเทานั้น แนะนําใหใช
เลนสที่มีทางยาวโฟกัสอยางนอย 50 มม. เมื่อใชเลนสซูม ใหซูมภาพเขามาจนสุด

1 เลือกตัวเลือกในการเร่ิม
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J หากตองการ
ออกโดยไมใชขอมลูภาพลบฝุน กด G

• เร่ิม: ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏ
บนหนาจอ สวน “rEF” จะปรากฏในชองมองภาพ

• ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเร่ิม: เลือกตัวเลือกนี้
เพื่อทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพกอนเริม่ ขอความ
ที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ สวน “rEF” 
จะปรากฏในชองมองภาพเมือ่ทําความสะอาด
เซ็นเซอรเสรจ็

ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ขอมูลอางอิงภาพลบฝุนที่บนัทึกไวกอนทําความสะอาดเซน็เซอรภาพไมสามารถใชไดกับภาพที่ถ าย
หลงัจากทาํความสะอาดเซน็เซอรภาพแลว เลอืก ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเร่ิม ถาไมตองการ
ใชขอมูลอางอิงการลบฝุนกับภาพที่มีอยู
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2 จัดองคประกอบภาพวัตถุสีขาวท่ีไมมีลวดลายในช องมองภาพ
จัดองคประกอบกลองโดยตั้งระยะเลนสใหหางจากวัตถุสีขาวที่ไมมีลวดลายและมีแสง
เพียงพอประมาณสิบเซนติเมตร (4 นิ้ว) เพื่อที่ภาพว ัตถุจะเต็มชองมองภาพ จากนั้น
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

ในโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ กลองจะกําหนดคาระยะโฟกัสเปนระยะอนันตโดยอัตโนมัติ 
สวนในโหมดแมนวลโฟกัส ทานตองกําหนดระยะโฟกัสเปนระยะอนันตดวยตนเอง

3 รับขอมลูอางอิงภาพลบฝุน
กดปุมกดชัตเตอรสวนที่เหลือลงจนสุดเพื่อรบัขอมลูอางอิงสําหรบัการลบฝุน จอภาพปด
เมื่อกดปุมกดชัตเตอร

ถาวัตถอุางอิงสวางหรอืมดืเกินไป กลองอาจไม สามารถ
รับขอมลูอางองิภาพลบฝุนและขอความทีแ่สดง
ทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ เลือกวตัถุอางองิอื่น
และทาํซ้ําตัง้แตขั้นตอนที ่1

D ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน
ขอมูลอางอิงรายการเดียวกันสามารถใชกับภาพท ี่ถายดวยเลนส
ตางชนิดกันหรือภาพที่ใชคารูรับแสงตางกัน ไมสามารถดู
ภาพอางอิงโดยใชซอฟตแวรภาพสําหรับคอมพิวเตอร รูปแบบ
เสนตารางจะปรากฏเมื่อดูภาพอางอิงจากกลอง
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ลดการกะพริบถี่และแถบเมื่อถายภาพใตแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรอืแสงจากหลอดไอปรอท
ขณะที่อยูในโหมดไลฟวิว (0 55) หรือการบันทกึภาพยนตร (0 164) เลือก อัตโนมัติ 
เพื่อใหกลองเลือกความถี่ที่ถูกตองโดยอัตโนมตัิ หรอืเลือกคาความถี่ดวยตนเองใหตรงกับ
ความถี่ของแหลงจายไฟ AC ในพื้นทีน่ั้น

ถาเลือก ล็อคชตัเตอร ปุมชัตเตอรจะใชงานไดเมื่อใสการดหนวยความจําลงในกลองเทานั้น 
การเลอืก กดชตัเตอรได ทําใหลั่นชัตเตอรไดเมื่อไมไดใสการดหนวยความจําลงในกลอง 
แมไมมีการบันทึกภาพก็ตาม (อยางไรก็ตาม ภาพจะแสดงบนจอภาพในโหมดตัวอยาง)

ลดการกะพรบิ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

A ลดการกะพริบ
ถาตัวเลือก อตัโนมัติ ไมใหผลลัพธตามท่ีตองการ และทานไมแนใจเก่ียวกับคาความถี่ของกระแสไฟ
ท่ีใชในพ้ืนท่ีน้ัน ใหทดสอบตัวเลือกคาความถ ี่ 50 และ 60 Hz แลวเลือกคาท่ีใหผลท่ีดีท่ีสุด 
การลดการกะพริบอาจไมใหผลลัพธท่ีตองการถาวัตถุสวางมากเกินไป ซึ่งในกรณีน้ีทานควรเลือกโหมด 
A หรือ M และเลือกรูรับแสงแคบลง (คารูรับแสงสูงขึ้น) กอนท่ีจะเร่ิมไลฟวิว โปรดทราบวาจะไมสามารถ
ใชการลดการกะพริบไดเม่ือเลือก เปด ไวสําหรับ ตัง้คาภาพยนตร > ปรับคาสําหรับภาพยนตรเอง 
(0 169) ในโหมด M

ลอ็คชัตเตอรเมื่อไมใสการด
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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ปรับการตั้งคาขอมูลบอกตําแหนงสําหรับใชเมือ่เช่ือมตอกลองเขากับ GPS หรอืสมารทดีไวซ

ขอมูลบอกตําแหนง
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ตัวเลือก คําอธิบาย

ดาวนโหลดจาก
สมารทดีไวซ

เลือก ใช เพื่อดาวนโหลดขอมูลบอกตําแหนงจากสมารทดีไวซแลวฝงขอมูลในภาพ
ท่ีถายในชวงสองชั่วโมงตอมา หากเชื่อมตอกลองกับสมารทดีไวซและ GPS 
ท้ังสองอยาง กลองจะดาวนโหลดขอมูลบอกตําแหนงจากชุด GPS กลองจะไมไดรับ
ขอมูลบอกตําแหนงหากปดกลองหรือตั้งเวลาสแตนดบายส้ินสุดลง

ตําแหนง
การดูขอมูลบอกตาํแหนงท่ีไดมาจาก GPS หรือสมารทดีไวซ (รายการที่แสดง
จะแตกตางกันไปตามอุปกรณ และในกรณีภาพยนตรจะใชสําหรับตอนเริ่ม
การบันทึก)

ตัวเลอืกอุปกรณ 
GPS ภายนอก

ปรับการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอไปยังอุปกรณ  GPS ภายนอก
• ตั้งเวลาสแตนดบาย: เลือกวาตั้งเวลาสแตนดบายจะยังคงทํางานเมื่อเชื่อมตอ
อุปกรณ GPS หรือไม หากเลือก เปดใช ระบบวัดแสงจะปดโดยอัตโนมัติ
หากไมมีการทํางานเปนเวลาตามที่กําหนดในการตัง้คาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัต,ิ 0 240) เพื่อลดการสูญเสียพลังงานแบตเตอรี่ 
หากเชื่อมตอกับชุด GP-1 หรือ GP-1A ชุดอุปกรณจะยังคงทํางานเปน
ระยะเวลาหนึ่งตามท่ีกําหนดไวหลังจากตัวตั้งเวลาหมดอายุ เพื่อใหกลองมีเวลา
รับขอมูลบอกตําแหนง การหนวงเวลาจะเพิ่มขึ้นส ูงสุดหน่ึงนาทีหลังจาก
เปดใชงานระบบวัดแสงหรือเม่ือเปดกลองถายร ูป เลือก ไมใช เพื่อปดใชงาน
ตั้งเวลาสแตนดบายเมื่อเชื่อมตอกับอุปกรณ GPS

• ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม: เลือก ใช เพื่อตั้งนาฬิกาของกลองกับเวลาท่ีอุปกรณ 
GPS รายงานใหทํางานพรอมกัน
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เลือกฟงกช่ันที่ดําเนินการโดยใชสายลั่นชัตเตอรหรอืรโีมตคอนโทรลแบบไรสาย (0 323, 324)

❚❚ลั่นชัตเตอรดวยรโีมต
เลือกวาจะใชปุมกดชัตเตอรของอุปกรณเสริมเพื่อถายภาพหรือบันทึกภาพยนตร

❚❚กําหนดปุม Fn
เลือกหนาที่ใหกับปุม Fn บนรีโมตคอนโทรลไรสาย

รโีมตคอนโทรล
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ตัวเลอืก คําอธิบาย

y ถายภาพ ใชปุมกดชัตเตอรของอุปกรณเสริมเพ่ือถายภาพ

z บันทึกภาพยนตร

ใชปุมกดชัตเตอรของอุปกรณเสริมเพ่ือบันทึกภาพยนตร กดปุม
ลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเร่ิมไลฟวิวหรือเพ่ือโฟกัสในโหมด AF-S และ AF-F 
กดปุมลงจนสุดเพื่อเร่ิมหรือส้ินสุดการบันทึก ใชปุมกดเลือกไลฟวิว
ของกลองเพ่ือส้ินสุดไลฟวิว

ตัวเลอืก คําอธิบาย

=4 เหมือนกับปุม 4 
ของกลอง

ปุม Fn บนรีโมตคอนโทรลไรสายจะทําหนาท่ีท่ีกําหนดปจจ ุบันไปยัง
ปุม A (L) ของกลอง (0 254)

a ไลฟวิว ปุม Fn บนรีโมตคอนโทรลไรสายสามารถใชเพื่อเร่ิมและหยุดไลฟวิวได
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เลือก เปดใช เพื่อปดใชคุณสมบัติไรสายของการด Eye-Fi และบลทููธ แลวเช่ือมตอ Wi-Fi 
กับสมารทดีไวซ การปดใชงานการเชื่อมตอกับอุปกรณอ่ืนๆ โดยใชตัวสงขอมลูแบบไรสาย
จะทําไดโดยการถอดตัวรับสงสัญญาณออกจากกลองเทานั้น

ปรับการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอไปยังสมารทดีไวซ

โหมดเครือ่งบิน
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

เชื่อมตอกับสมารทดีไวซ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

A ความปลอดภัย
แมวาประโยชนประการหน่ึงของผลิตภัณฑน้ีคืออนุญาตใหผูอื่นสามารถเชื่อมตอไดโดยไมจําก ัดเพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูลภายในบริเวณที่มีชวงสัญญาณ แตหากไมมีการรักษาความปลอดภัยอาจทําใหเกิด
ส่ิงเหลาน้ีขึ้น:
• การขโมยขอมูล: บุคคลที่สามท่ีมุงรายอาจสกัดก้ันการสงสัญญาณในระบบไรสายเพื่อขโมยรหัสผูใช 
รหัสผาน และขอมูลสวนตัวอื่นๆ

• การเขาใชงานโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชท่ีไมไดรับอนุญาตอาจไดรับการเขาถึงเครือขาย และ
แกไขขอมูล หรือการดําเนินการที่เปนอันตรายอืน่ๆ โปรดทราบวาเน่ืองจากการออกแบบเครือขาย
ไรสาย การคุกคามที่ชํานาญอาจทําใหเขาใชงานโดยไมไดรับอนุญาตได แมเม่ือทําการรักษา
ความปลอดภัยแลว
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หากเลือก เปด รูปภาพใหมจะถูกอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซโดยอ ัตโนมตัิ (หากกลองไมได
เช่ือมตอกับสมารทดีไวซในปจจุบัน รปูภาพจะถ ูกทําเครื่องหมายสําหรับอัปโหลด และจะ
อัปโหลดใหครั้งถัดไปเมื่อมีการเชื่อมตอไรสาย) ระบบจะไมอัปโหลดภาพยนตร

ปรบัการตั้งคา Wi-Fi (LAN ไรสาย)

สงไปยังสมารทดีไวซ (อัตโนมัติ)
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

A การทําเคร่ืองหมายอัปโหลด
สามารถทําเคร่ืองหมายอัปโหลดไดไมเกิน 1000 รูปภาพในหนึ่งคร้ัง

กอนเปลี่ยนคะแนนของรูปภาพที่ทําเครื่องหมายอปัโหลดไว ใหเลือก ไมใช สําหรับ บลทููธ > 
การเช่ือมตอเครือขาย หรือปดสวิทชไรสายโดยเลือก เปดใช สําหรับ โหมดเครื่องบิน

Wi-Fi
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ตัวเลือก คําอธิบาย

ตั้งคาเครือขาย ปรับการตั้งคาการเชื่อมตอ Wi-Fi

การตั้งคาปจจุบัน ดูการตั้งคา Wi-Fi ปจจุบัน
รีเซ็ตการตั้งคา
การเช่ือมตอ เปลี่ยนการตั้งคา Wi-Fi กลับไปเปนคาตั้งจากโรงงาน
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แสดงรายการอุปกรณที่จับคูและปรบัการตั้งคาสําหรบัการเชื่อมตอไปยังสมารทดีไวซ

บลูทธู
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ตัวเลือก คําอธิบาย
การเช่ือมตอ
เครือขาย เปดใชหรือไมใชบลูทูธ

อุปกรณที่จับคู ดูอุปกรณท่ีจับคู

สงขณะปด เลือก ปด เพื่อระงับการสงสัญญาณไรสายเมื่อปดการทํางานของกลองหรือ
หมดเวลาตั้งเวลาสแตนดบาย
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ตัวเลือกนี้จะปรากฏเมือ่ใสการดหนวยความจํา Eye-Fi (หาซ้ือไดจากผูผลิตอ่ืน) ในกลองเทานั้น 
เลือก เปดใช เพื่ออัปโหลดภาพไปยังปลายทางที่ตั้งไวลวงหน า โปรดทราบวาภาพจะไมถูก
อัปโหลดหากความแรงของสัญญาณไมเพียงพอ กอนอัปโหลดรูปภาพผานทาง Eye-Fi ใหเลือก 
ไมใช สําหรบั โหมดเครื่องบิน (0 271) และ บลูทูธ > การเชือ่มตอเครือขาย (0 273)

ปฏบัิติตามกฎหมายทองถิ่นที่เกี่ยวของกับอุปกรณไรสายและเลือก ไมใช ในสถานทีท่ี่หามใช
อุปกรณไรสาย

สง Eye-Fi
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

D การด Eye-Fi
การด Eye-Fi อาจปลอยสัญญาณไรสายเมื่อเลือก ไมใช สัญลักษณ g ท่ีแสดงขึ้นเมื่อเลือก ไมใช 
หมายความวากลองไมสามารถควบคุมการด Eye-Fi (0 275) ได ใหปดการทํางานของกลองแลว
ถอดการดออก

เลือกคาท่ีนานขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัต)ิ > กําหนดเอง > 
ตั้งเวลาสแตนดบาย (0 240) เม่ือใชการด Eye-Fi

ดูคูมือท่ีใหมาพรอมกับการด Eye-Fi และสอบถามขอมูลโดยตรงไดท่ีผูผลิต ทานสามารถใชกลอง
เปดและปดการด Eye-Fi ได แตอาจจะไมรองรับฟงกชั่นตางๆ ของ Eye-Fi

D โหมดเครื่องบิน (0 271)
การเปดใชงานโหมดเครื่องบินจะปดใชงานการสง Eye-Fi การสง Eye-Fi ตอ ใหเลือก ไมใช สําหรับ 
โหมดเครื่องบิน กอนการเลือก เปดใช สําหรับ สง Eye-Fi
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เมื่อใสการด Eye-Fi สถานะของการดจะมีสัญลักษณ
กํากับไวในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ:
• d: สง Eye-Fi ถูกปดใชงาน
• e: สง Eye-Fi เปดใชงาน แตไมมภีาพสําหรับสง
• f (เสถียร): สง Eye-Fi เปดใชงาน กําลังรอเพื่อเริม่สง
• f (เคลื่อนไหว): สง Eye-Fi เปดใชงาน กําลังสงขอมูล
• g: ขัดของ — กลองไมสามารถควบคุมการด Eye-Fi 

หาก ( กะพริบข้ึนในชองมองภาพ ใหตรวจสอบวาอัปเดตเฟรมแวรแลว หากยังคงมี
ขอผิดพลาดอยูหลังจากที่อัปเดตเฟรมแวรแลว ใหใสการดอ่ืนหรือฟอรแมตการดในกลอง
หลังจากทีค่ดัลอกรูปภาพทีม่อียูไปยังคอมพวิเตอรหรืออุปกรณจดัเกบ็อ่ืนๆ แลว หากสัญลกัษณ 
( ไมกะพริบ คณุสามารถถายภาพไดตามปกตแิตอาจไมสามารถเปลี่ยนการตัง้คา Eye-Fi ได

A การด Eye-Fi ที่รองรับ
การดบางประเภทอาจไมสามารถใชไดในบางประเทศหรือภูมิภาค โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก
ผูผลิต การด Eye-Fi จะใชไดในประเทศท่ีจําหนายเทาน้ัน ตรวจสอบใหแนใจวาไดอัปเดตเฟรมแวรการด 
Eye-Fi เปนรุนลาสุดแลว
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ดูตัวเลือกมาตรฐานที่สอดคลองกับกลอง

ดูรุนเฟรมแวรปจจุบันของกลอง

สญัลกัษณแสดงความสอดคลอง
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

รุนเฟรมแวร
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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ในการแสดงเมนูรีทัช กด G และเลือกแท็บ N (เมนรูีทัช)

ตัวเลือกเมนูรีทัช
สามารถใชตัวเลือกในเมนูรทีัชในการสรางสําเนาภาพถายที่มีอยูที่ถูกตัดหรอืรทีัช เมนูรทีัช
จะปรากฏเฉพาะเมื่อเสียบการดหนวยความจําที่มรีูปในกลอง

* ใชไดเฉพาะเมื่อแสดงเมนูรีทัชโดยการกด P แลวเลือก รีทัช ขณะแสดงภาพเดิมหรือภาพที่รีทัชแลว
ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ

N เมนูรีทัช: การสรางภาพใหมดวยการรทัีช

ปุม G

ตัวเลือก 0

0 โปรเซสภาพ NEF (RAW) 280
k ตัดสวน 282
1 ยอขนาด 283
i D-Lighting 285
2 ตกแตงอยางรวดเร็ว 286
j แกไขตาแดง 286
e ปรับภาพตรง 287
( ควบคุมความผิดเพ้ียน 287
r ปรับสัดสวนภาพ 288
) เลนสฟชอาย 288
m เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร 289

l โทนสีเดียว 290
o การซอนภาพ 291
q ภาพลายเสนสี 293
U แปลงเปนภาพวาด 294
g ภาพรางสี 294
u ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว 295
3 เลอืกสีเดน 296
) ระบายสี 298
f ตดัตอภาพยนตร 178
p เปรียบเทียบภาพคูกัน * 298

ตัวเลือก 0
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การสรางภาพใหมดวยการรีทัช
การสรางภาพใหมดวยการรีทัช:

1 แสดงตัวเลือกรีทัช
ไฮไลทรายการที่ตองการในเมนูรีทัชและกด 2

2 เลือกภาพ
ไฮไลทภาพ แลวกด J (ในการดูภาพที่ไฮไลท
แบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว)

3 เลือกตัวเลือกรีทัช
สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ ดูในสวนของรายการที่เล ือก หากตองการออกโดยไมสรางภาพรทีัช 
กด G

A รีทัช
กลองอาจไมสามารถแสดงหรือรีทัชภาพที่สรางจากอุปกรณอื่น ถาภาพถูกบันทึกโดยใชการตั้งคา
คุณภาพของภาพเปน NEF (RAW) + JPEG (0 98) ตัวเลือกรีทัชจะใชกับภาพ RAW ใหมเทาน้ัน
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4 สรางภาพใหมดวยการรีทัช
กด J เพื่อสรางภาพรีทัช ยกเวนในหนาขอมลูภาพถาย 
“เฉพาะรปูภาพ” (0 188) ภาพรีทัชจะมีสัญลักษณ Z 
กํากับไว

A การสรางภาพใหมดวยการรีทัชขณะแสดงภาพ
การสรางภาพใหมดวยการรีทัชของภาพปจจุบันท่ีแสดงแบบเต็มหนาจอ (0 184) ใหกด P แลวไฮไลท 
รีทัช จากนั้นใหกด 2 แลวเลือกตัวเลือกรีทัช (ยกเวน การซอนภาพ) 

A การสรางภาพรีทัช
ตัวเลือกสวนใหญสามารถใชกับภาพใหมท่ีสรางจากตัวเลือกรีทัช ยกเวน การซอนภาพ และ 
ตัดตอภาพยนตร > เลือกจุดเร่ิมตน/จุดสิ้นสุด ตัวเลือกแตละตัวสามารถใชไดเพียงครั้งเดียว 
(โปรดทราบวาการแกไขภาพหลายครั้งอาจทําใหสูญเสียรายละเอียดภาพได) ตัวเลือกท่ีไมสามารถ
ใชกับภาพปจจุบันจะปรากฏเปนสีเทาและไมสามารถใชงานได

A คุณภาพของภาพและขนาดภาพ
ยกเวนในกรณีท่ีสรางสําเนาขึ้นโดย ตัดสวน และ ยอขนาด ท่ีถูกสรางขึ้นจากภาพ JPEG มีขนาด
เดียวกันและคุณภาพเดียวกันกับตนฉบับ ในขณะที่ชุดสําเนาที่สรางขึ้นจากภาพ NEF (RAW) จะถูก
บันทึกเปนภาพ JPEG ขนาดใหญท่ีมีคุณภาพความคมชัดสูง
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สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW)

1 เลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ไฮไลท โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทชัและ
กด 2 เพื่อแสดงขอความเลือกภาพที่มีเฉพาะภาพ 
NEF (RAW) ที่สรางขึ้นดวยกลองนี้

2 เลือกภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (ในการดูภาพ
ที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว) กด J 
เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไว แลวดําเนนิการขั้นตอนถัดไป

โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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3 เลือกการต้ังคาสําหรับสําเนา JPEG
ปรับการตั้งคาที่แสดงดานลาง โปรดทราบวาไวตบาลานซและควบคุมขอบมดืไมสามารถ
ใชไดกับภาพทีส่รางจากการซอนภาพ (0 291) และผลของการชดเชยแสงอาจแตกตาง
จากที่คาดหวงัไวเมื่อถายภาพ

4 คัดลอกภาพ
ไฮไลท EXE แลวกด J เพื่อสรางภาพ JPEG 
จากภาพที่เลือกไว หากตองการออกจากเมนู
โดยไมคัดลอกภาพ ใหกดปุม G

พ้ืนท่ีสี (0 230)

ขนาดภาพ (0 100)

คุณภาพของภาพ (0 98)

ไวตบาลานซ (0 140)

การชดเชยแสง (0 132)

Picture Control (0 155)

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง (0 231)

D-Lighting (0 285)
ควบคุมขอบมืด (0 231)
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ครอบตัดภาพที่เลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม 
ภาพที่เลือกไวจะปรากฏบนจอภาพ โดยสวนครอบตัด
ที่เลือกไวจะแสดงในกรอบสีเหลือง สรางภาพใหมดวย
การครอบตัดตามที่ไดอธิบายไวในตารางตอไปนี้

ตัดสวน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปที่ ใช คําอธิบาย
เพิ่มขนาด

การตัดสวนภาพ
X กดปุม X เพื่อเพ่ิมขนาดการตัดสวนภาพ

ลดขนาด
การตัดสวนภาพ

W (Q) กดปุม W (Q) เพื่อลดขนาดการตัดสวนภาพ

เปลี่ยนอัตรา
การตัดสวนภาพ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพ่ือเลือกสัดสวนภาพ

ยายการตัดสวนภาพ ใชปุมเลือกคําสั่งวางกรอบตัดสวนภาพ กดปุมคางไวเพื่อยาย
กรอบตัดสวนภาพไปยังตําแหนงท่ีตองการอยางรวดเร็ว

สรางภาพใหม บันทึกภาพตัดสวนปจจุบันเปนไฟลใหม

A ขนาดภาพ
ขนาดของภาพใหม (ซึ่งขึ้นอยูกับขนาดการตัดสวนภาพและสัดสวนภาพ) จะปรากฏอยูดานบนซาย
ของการแสดงผลการครอบตัดภาพ

A การดูสําเนาภาพตัดสวน
การซูมแสดงภาพอาจใชไมไดเม่ือแสดงภาพใหมท่ีสรางจากการครอบตัดภาพ

A โปรดอาน
ดูหนา 198 สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตัดสวนภาพขณะการซูมแสดงภาพ
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สรางภาพขนาดเล็กจากภาพที่เลือกไว

1 เลือก ยอขนาด
การยอขนาดภาพที่เลือก ใหไฮไลท ยอขนาด ในเมนูรีทัช
แลวกด 2

2 เลือกขนาด
ไฮไลท เลือกขนาด แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J 

ยอขนาด
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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3 เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

ไฮไลทภาพโดยใชปุมเลือกคําสั่ง แลวกดปุม W (Q) 
เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพ (ในการดูภาพ
ที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X คางไว) 
ภาพที่เลือกไวจะมสีัญลักษณ 1 กํากับ กดปุม J 
เมื่อการเลือกเสรจ็สิ้น

4 บันทึกภาพท่ียอขนาด
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น ไฮไลท ใช แลวกด J 
เพื่อบันทึกภาพที่ปรับขนาดแลว

A การดูภาพที่ปรับขนาดแลว 
การซูมแสดงภาพอาจเลือกใชไมได เม่ือแสดงภาพท ี่ไดจากการปรับขนาด

ปุม W (Q)
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D-Lighting จะทําใหสวนเงามืดสวางขึ้น ดังนั้นฟงกช ั่นนี้จึงเหมาะในการถายภาพยอนแสง
หรือภาพที่มีแสงนอย

กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกปรมิาณที่จะแกไข สามารถดูตัวอยางผลทีเ่กิดข้ึนไดในหนาจอแกไข 
กด J เพื่อคัดลอกภาพ

❚❚ “ภาพบุคคล”
การเปดหรอืปดใชงานตัวเลือกนี้ ใหไฮไลท ภาพบุคคล 
แลวกด 2 เมือ่เปดใชงาน ภาพบุคคล ไว กลองจะใช 
D-Lighting เฉพาะกับวัตถุภาพบุคคลที่เปนมนุษยเทาน ั้น 
ซ่ึงจะทําใหวัตถุสวางขึ้นไดถึงสามวตัถุขณะท ี่ปลอย
พื้นหลังไวเพื่อเอ็ฟเฟกตทีค่ลายกับภาพทีใ่ชตัวสะทอนแสง

D-Lighting
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน D-Lighting 
(ปดใชงาน U ภาพบุคคล)

D-Lighting 
(เปดใชงาน M ภาพบุคคล)

A ภาพบุคคล
กลองจะเลือกภาพบุคคลสูงถึงสามคนสําหรับ D-Lighting ภาพบุคคล (โปรดทราบวา ไมสามารถใช 
D-Lighting ภาพบุคคลเพื่อถายภาพเมื่อเลือก ปด สําหรับ หมุนภาพอัตโนมตัิ ในเมนูแสดงภาพ; 
0 222) ขึ้นอยูกับองคประกอบและการจัดตําแหนงของวัตถุ อาจทําใหไมไดผลลัพธตามท่ีตองการ 
หากคุณไมพอใจในภาพ ใหลบเคร่ืองหมายที่กาไวออกจาก ภาพบุคคล
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สรางสําเนาภาพโดยเพิ่มความอิ่มตัวของสีและคอนทราสต
ใหกับภาพ D-Lighting จะใชเมือ่จําเปนตองเพิ่มความสวาง
ใหกับวัตถุที่มืดหรือยอนแสง

กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกปริมาณการปรับ กด J เพื่อ
คัดลอกภาพ

ตัวเลือกนี้ใชแกไข “ตาแดง” ที่เกิดจากแฟลช และจะใชไดเมื่อถายภาพโดยใชแฟลช 
ภาพที่เลือกไวแกไขตาแดงสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข ยืนยันผลของ
การแกไขตาแดงแลวกด J เพื่อสรางภาพใหม โปรดทราบวาการแกไขตาแดงอาจไมใหผลลัพธ
ตามที่คาดหวัง และในบางกรณีซ่ึงพบไดนอยมากอาจใชกับบางสวนของภาพที่ไมไดรับ
ผลกระทบจากตาแดง โปรดตรวจสอบตัวอยางภาพอยางละเอียดกอนดําเนินการ

ตกแตงอยางรวดเร็ว
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

แกไขตาแดง
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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สรางภาพใหมโดยปรับภาพที่เลือกไวใหตรง กด 2 เพื่อ
หมุนภาพตามเข็มนาฬิกาไดสูงสุดหาองศาโดยเพิ่มครั้งละ 
0.25 องศาโดยประมาณ กด 4 เพื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกา 
(โปรดทราบวาขอบของภาพจะถูกตัดเพื่อสรางสําเนารปู
สี่เหลี่ยมผืนผา) กด J เพื่อบันทึกภาพที่รทีัช

สรางภาพใหมโดยลดความผิดเพี้ยนที่ขอบภาพ เลือก 
อัตโนมัติ เพื่อใหกลองแกความผิดเพี้ยนโดยอัตโนมัติ 
แลวจึงปรับความละเอียดโดยใชปุมเลือกคําสั่ง หรือเลือก 
ปรับเอง เพื่อลดความผิดเพี้ยนเอง (โปรดทราบวา อัตโนมัติ 
ไมสามารถใชไดกับภาพที่ถายโดยใชคาควบคุม
ความผิดเพี้ยนอัตโนมตัิ ใหดูหนา 232)

กด 2 เพื่อลดภาพบิดเบ้ียวที่มลีักษณะเวาออก กด 4 เพื่อลดภาพบิดเบ้ียวที่มลีักษณะ
โคงเขา (โปรดทราบวายิ่งขนาดของผลลัพธการควบคุมการผิดเพี้ยนยิ่งมาก ขอบจะยิ่งถูก
ตัดออกมากขึ้น) กด J เพื่อบันทึกภาพที่รีทัช

ปรับภาพตรง
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ควบคุมความผิดเพี้ยน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

D อัตโนมัติ
ตัวเลือก อัตโนมัติ ใชสําหรับภาพที่ถายกับเลนสชนิด G, E และ D เทาน้ัน (ไมสามารถใชไดกับ PC, 
ฟชอาย และเลนสอื่นๆ บางรุน) ท้ังน้ีไมรับประกันผลการใชงานกับเลนสอืน่ๆ
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สรางภาพใหมทีล่ดความผิดเพี้ยนของสัดสวนของภาพ
ที่ถายจากดานลางของวัตถุที่สูงมาก ใชปุมเลือกคําสั่ง
เพื่อปรับสัดสวนภาพ (โปรดทราบวายิ่งคาการปร ับ
สัดสวนภาพมากขึ้น ภาพที่ไดจะยิ่งถูกตัดขอบออกไปมาก) 
กด J เพื่อบันทึกภาพที่รทีัช

สรางภาพใหมทีดู่เหมือนถายดวยเลนสฟชอาย กด 2 
เพื่อเพิ่มเอ็ฟเฟกต (ซ่ึงจะทําใหขอบภาพถูกตัดออกเพิ่มข้ึน) 
กด 4 เพื่อลด กด J เพื่อบันทึกภาพที่รีทชั

ปรบัสัดสวนภาพ
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง

เลนสฟชอาย
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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หลังจากปรับเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรตามที่อธบิายดานลาง กด J เพื่อคัดลอกภาพ

เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ตัวเลือก คําอธิบาย

สกายไลท สรางเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสกายไลท
ท่ีชวยลดแสงสีนํ้าเงินใหภาพ

ฟลเตอรสีอบอุน สรางภาพใหมโดยใชเอ็ฟเฟกตฟลเตอร
สีอบอุน ทําใหภาพใหมมีโทนสีแดง “อุน”

ประกายแฉก

เพิ่มเอฟ็เฟกตแสงแฉกใหกับ
แหลงกําเนิดแสง
• จํานวนแฉก: เลือกจากสี่ หก หรือ
แปด

• ปริมาณฟลเตอร: เลือกความสวาง
ของแหลงกําเนิดแสงที่จะใช

• มุมของฟลเตอร: เลือกมุมของแฉก
• ความยาวของแฉก: เลือกความยาวของแฉก
• ยืนยัน: ดูตัวอยางเอ็ฟเฟกตของฟลเตอร กด X เพื่อดูตัวอยางภาพใหม
แบบเต็มจอ

• บันทึก: สรางภาพใหมดวยการรีทัช

นุมนวล
เพิ่มเอฟ็เฟกตฟลเตอรปรับภาพใหนุมนวล 
กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกความเขม
ของฟลเตอร
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คัดลอกภาพถายเปน ขาวดํา, ซีเปย หรือ โทนสีนํ้าเงิน 
(โทนขาวและน้ําเงิน)

การเลือก ซีเปย หรือ โทนสีนํ้าเงิน จะแสดงตัวอยาง
ของภาพที่เลือกไว กด 1 เพื่อเพิ่มความอิ่มตัวของสี 
กด 3 เพื่อลดความอิ่มตัวของสี กด J เพื่อสรางภาพใหม
โดยใชโทนสีเดียว

โทนสีเดียว
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

เพิ่มความอิ่มตัวของสี

ลดความอิ่มตัวของสี
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การซอนภาพเปนการนําภาพ NEF (RAW) สองภาพทีม่ีอยูมาสรางเปนภาพเดียวที่บันทึก
แยกตางหากจากตนฉบับ ภาพใหมทีไ่ดจากการใชข อมูล RAW ของเซ็นเซอรภาพจากกลอง
จะมคีุณภาพดีกวาภาพที่ซอนกันโดยใชแอพพลิเคช่ันภาพอยางเห็นไดชัด ภาพใหมจะถูกบันทึก
ตามขนาดและคณุภาพของภาพที่ตั้งไวในขณะนั้น กอนที่จะสรางภาพซอน ใหตั้งคาขนาด
และคุณภาพของภาพ (0 98, 100; ตัวเลือกทั้งหมดสามารถเลือกได) ในการสรางภาพ NEF 
(RAW) ใหม ใหเลือกคุณภาพของภาพ NEF (RAW)

1 เลือก การซอนภาพ
ไฮไลท การซอนภาพ ในเมนูรีทชัแลวกด 2

ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏขึ้น พรอมกับ
ไฮไลท ภาพท่ี 1 กด J เพื่อแสดงรายการภาพ NEF 
(RAW) ที่สรางดวยกลองนี้

การซอนภาพ
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

+
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2 เลือกภาพแรก
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพแรกที่ใชในการซอนภาพ 
ในการดูภาพทีไ่ฮไลทแบบเตม็จอ ใหกดปุม X คางไว 
กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไวและกลับไปยัง
การแสดงตัวอยางภาพ

3 เลือกภาพที่สอง
ภาพที่เลือกจะปรากฏเปน ภาพท่ี 1 ไฮไลท ภาพท่ี 2 และกด J แลวเลือกภาพที่สอง
ตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2

4 ปรับคาเกน
ไฮไลท ภาพท่ี 1 หรือ ภาพท่ี 2 แลวปรับใหไดคาแสง
ที่ดีที่สุดสําหรบัการซอนภาพโดยกด 1 หรอื 3 
เพื่อเลือกคาเกนตั้งแต 0.1 ถึง 2.0 ทําซํ้าแบบเดียวกัน
กับภาพที่สอง คาตั้งจากโรงงานคือ 1.0 เลือก 0.5 
เพื่อลดคาเกนลงครึ่งหนึ่ง หรือ 2.0 เพื่อเพิ่มคาเกน
สองเทา ภาพที่ไดจากการใชคาเกนจะปรากฏในคอลัมน ดูตัวอยาง

5 แสดงตัวอยางภาพซอน
การดูตัวอยางองคประกอบภาพตามที่แสดงทางดานขวา 
ใหกด 4 หรอื 2 เพื่อวางเคอรเซอรในคอลัมน 
ดูตัวอยาง จากนั้นกด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลท 
ซอนภาพ แลวกด J (โปรดทราบวาสีและความ
สวางในภาพตัวอยางอาจแตกตางจากภาพจริง) 
การบันทึกภาพซอนโดยไมแสดงภาพตัวอยาง ใหเลอืก บันทึก ในการกลับไปยังข้ันตอนที่ 4 
และเลือกภาพใหมหรือปรบัคาเกน กด W (Q)
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6 บันทึกภาพซอน
กด J ในขณะที่ตัวอยางภาพปรากฏเพื่อบันทึก
ภาพซอน หลังจากสรางภาพซอน ภาพทีไ่ดจะปรากฏ
บนจอภาพแบบเต็มจอ

สรางภาพใหมใหมแีตเสนขอบสําหรบัใชระบายสี กด J 
เพื่อบันทึกภาพที่รีทัช

D การซอนภาพ
เฉพาะภาพ NEF (RAW) ท่ีมีความลึกบิทสีเหมือนกันเทาน ั้น จึงจะนํามาซอนกันได (0 227) 
การซอนภาพจะมีขอมูลภาพเหมือนกันกับภาพถายท ี่เลือกสําหรับ ภาพที่ 1 คําอธิบายภาพปจจุบัน
จะใสเพิ่มลงในภาพซอนเมื่อบันทึกภาพ แตขอมูลลิขสิทธิ์จะไมถูกคัดลอกลงไปดวย

ภาพลายเสนสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง
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ทําใหเสนขอบภาพคมชัดและสีชัดเจนสําหรบัเอ็ฟเฟกต
โปสเตอร กด 2 หรอื 4 เพื่อเนนเสนขอบใหหนาขึ้น
หรือบางลง กด J เพื่อบันทึกภาพรทีัช

สรางภาพใหมทีเ่หมือนกับภาพรางทีว่าดดวยดินสอสีไม 
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท ความสดใส หรอื เสนขอบ 
แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเปลี่ยน สามารถเพิ่มความสดใส
ใหอ่ิมสีมากขึ้นหรือลดลงกับภาพที่สีจืดจางหร ือใชโทนสีเดียว 
พรอมเนนเสนขอบใหหนาขึ้นหรอืบางลง เสนขอบที่หนาขึ้น
จะทําใหสีดูสดข้ึน กด J เพื่อบันทึกภาพรทีัช

แปลงเปนภาพวาด
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง

ภาพรางสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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สรางภาพใหมที่แสดงภาพเปนสามมิต ิไดผลดีที่สุดเมือ่ใชกับภาพถายจากจุดที่มองเห็นไดกวาง 
พื้นทีท่ี่จะอยูในโฟกัสของภาพใหมจะมเีสนกรอบสีเหลืองกํากับ

ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปที่ กด คําอธิบาย

เลือกทิศทาง W (Q) กด W (Q) เพื่อเลือกแนวพื้นท่ีภาพที่จะใหอยูในโฟกัส

เลือกพ้ืนท่ีโฟกัส

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูในแนวกวาง 
กด 1 หรือ 3 เพื่อ
จัดตําแหนงกรอบแสดงพื้นท่ี
ของภาพใหมท่ีจะใหอยูในโฟกัส

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูในแนวตั้ง 
กด 4 หรือ 2 เพื่อจัดตําแหนง
กรอบแสดงพื้นท่ีของภาพใหม
ท่ีจะใหอยูในโฟกัส

เลือกขนาด

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูในแนวกวาง กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกความสูง

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูในแนวตั้ง กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกความกวาง

สรางภาพใหม สรางภาพใหม

พ้ืนท่ีในโฟกัส
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สรางภาพใหมทีม่ีเฉพาะเฉดสีที่เลือกไวปรากฏบนภาพเทานั้น

1 เลือก เลือกสีเดน 
ไฮไลท เลือกสีเดน ในเมนูรีทัชและกด 2

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

3 เลือกสี
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อวางเคอรเซอรบนวัตถุ แลวกด 
A (L) เพื่อเลือกสีวัตถุที่จะใหปรากฏในสําเนา
ภาพถาย (กลองอาจตรวจหาสีที่ไมสดไดยาก 
ทานควรเลือกสีที่อ่ิมตัว) ในการซูมภาพเขาเพื่อใหเลือกสี
ไดแมนยํา กด X กด W (Q) เพื่อซูมออก

เลอืกสเีดน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ปุม A (L)

สีท่ีเลือก
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4 ไฮไลทชวงสี
หมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทชวงสี
ของสีที่เลือกไว

5 เลือกชวงสี
กด 1 หรอื 3 เพื่อเพิ่มหรอืลดชวงเฉดสีทีค่ลายกัน 
ซ่ึงจะเพิ่มลงในภาพถาย เลือกจากคาระหวาง 1 ถึง 7 
โปรดทราบวาคาทีสู่งข้ึนจะเปนการเพิ่มเฉดสจีากสีอ่ืนๆ

6 เลือกสีเพ่ิม
หากตองการเลือกสีเพิ่ม หมุนแปนหมนุ
เลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทกลองสีจากทั้งหมด
สามกลองที่อยูดานบนของหนาจอ 
แลวทําซํ้าข้ันตอนที่ 3–5 เพื่อเลือกสีอ่ืน 
ทําซํ้าหากตองการเลือกสีที่สาม 
หากตองการยกเลิกสีที่ไฮไลทไว กด O (ในการยกเลิกสีทั้งหมด ใหกด O คางไว 
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก ใช)

7 บันทึกภาพใหมท่ีแกไขแลว
กด J เพื่อคัดลอกภาพ

ชวงสี
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สรางสําเนาที่เนนรายละเอียดและสีสําหรับเอ็ฟเฟกตแบบ
ภาพระบายส ีกด J เพื่อบันทกึภาพที่รีทัช

เปรยีบเทียบภาพทีร่ีทัชแลวกับภาพเดิม ตัวเลือกนี้จะใชไดถาแสดงเมนรูีทัชโดยกดปุม P 
แลวเลือก รีทัช เมื่อแสดงภาพใหมหรือภาพเดิมแบบเต็มจอ

1 เลือกภาพ
เลือกภาพรทีัช (มสีัญลักษณ Z กํากับไว) หรือภาพที่
รีทัชและแสดงแบบเต็มจอ กด P จากนั้นไฮไลท รีทัช 
แลวกด 2

ระบายสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง

เปรยีบเทียบภาพคูกัน

ปุม P
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2 เลือก เปรียบเทียบภาพคูกัน
ไฮไลท เปรียบเทียบภาพคูกัน ในเมนูรีทัช แลวกด J

3 เปรียบเทียบภาพใหมกบัภาพเดิม
ภาพตนฉบับจะปรากฏทางดานซาย สวนภาพที่รีทัช
จะแสดงทางดานขวา โดยมีตัวเลือกทีใ่ชในการสราง
ภาพใหมแสดงไวที่ดานบนของจอภาพ กด 4 หรือ 2 
เพื่อเปลี่ยนไปมาระหวางภาพตนฉบับกับภาพรทีัช 
ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว 
ถาภาพใหมเปนภาพที่สรางจากภาพสองภาพโดยใช
ฟงกช่ัน การซอนภาพ ใหกด 1 หรือ 3 เพื่อดู
แหลงตนฉบับอ่ืน ถามภีาพหลายภาพปรากฏขึ้น
สําหรับภาพตนฉบับที่ใชในขณะนั้น กด 1 หรือ 3 
เพื่อดูภาพอื่น กด J เพื่อกลับไปที่การแสดงภาพ
โดยมีภาพทีไ่ฮไลทไวปรากฏบนหนาจอ

D เปรียบเทียบภาพคูกัน
ภาพตนฉบับจะไมปรากฏขึ้น ถาภาพใหมสรางจากภาพที่ถูกลบหรือปองกันไวเม่ือสรางภาพขึ้น 
(0 200)

ตัวเลือกท่ีใชสรางภาพใหม

ภาพตนฉบับ ภาพรีทัช



300 m คาท่ีเพ่ิงตั้ง/O เมนูของฉัน

สามารถเขาถึงไดทั้งคาที่เพิ่งตั้ง เมนูแสดงรายการตั้งคาที่ใชบอยที่สุด 20 คาลาสุด และ
เมนูของฉัน เมนูแบบกําหนดเองที่แสดงรายการตามทีผู่ใชเลือก 20 ตัวเลือก โดยกดปุม G 
ไฮไลทที่แท็บสุดทายในรายการเมนู (m หรอื O อยางใดอยางหนึ่ง)

การเลือกเมนู
ใชตัวเลือก เลือกแท็บ เพื่อเลือกเมนูทีแ่สดง

1 เลือก เลือกแท็บ
ไฮไลท เลือกแท็บ และกด 2

2 เลือกเมนู
ไฮไลท O เมนูของฉัน หรือ m คาท่ีเพ่ิงต้ัง 
แลวกด J เพื่อแสดงเมนูที่เลือก

m คาท่ีเพ่ิงต้ัง/O เมนูของฉัน

ปุม G
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m คาท่ีเพ่ิงต้ัง
เมื่อเลือก m คาท่ีเพ่ิงต้ัง สําหรบั เลือกแท็บ เมนูจะ
แสดงรายการตั้งคาที่ใชบอยที่สุด 20 คาลาสุด โดยรายการ
ที่ใชบอยที่สุดจะอยูลําดับแรก กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด 2 เพื่อเลือก

O เมนูของฉัน
การเลือก O เมนูของฉัน สําหรับ เลือกแท็บ ชวยใหคุณเขาถึงเมนูแบบกําหนดเองสูงสุด 20 
ตัวเลือกที่เลือกจากเมนแูสดงภาพ ถายภาพ การตั้งคาแบบกําหนดเอง ตั้งคา และรีทัช 
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเพิ่มรายการ ลบรายการ และเรียงลําดับรายการใหมในเมนูของฉัน

❚❚การเพิ่มตัวเลือกลงในเมนขูองฉัน

1 เลือก เพ่ิมรายการ
ไฮไลท เพ่ิมรายการ แลวกด 2

2 เลือกเมนู
ไฮไลทช่ือเมนูที่มีตัวเลือกที่ทานตองการเพ ิ่มแลวกด 2

A การลบรายการออกจากเมนูคาที่เพ่ิงตัง้
หากตองการลบรายการออกจากเมนูคาท่ีเพิ่งตั้ง ใหไฮไลทรายการ แลวกดปุม O ขอความยืนยัน
จะปรากฏบนหนาจอ กด O อีกคร้ังเพื่อลบรายการที่เลือก
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3 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการเมนูที่ตองการแลวกด J

4 วางตําแหนงรายการใหม
กด 1 หรือ 3 เพื่อยายรายการใหมข้ึนหรือลง
ในเมนูของฉัน กด J เพื่อเพิ่มรายการใหม 
ทําซํ้าข้ันตอนที่ 1–4 เพื่อเลือกรายการเพิ่ม

A การเพ่ิมตัวเลือกลงในเมนูของฉัน
รายการที่แสดงอยูในเมนูของฉันในขณะนั้นจะมีเคร่ืองหมายถูก
กํากับไว รายการที่มีสัญลักษณ V กํากับไวจะเลือกใชไมได
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❚❚การลบตัวเลอืกจากเมนูของฉัน

1 เลือก ลบรายการ
ไฮไลท ลบรายการ แลวกด 2

2 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการแลวกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิก
การเลือก รายการที่เลือกจะมีเครื่องหมายถูกกําก ับไว

3 ลบรายการที่เลือก
กด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ 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 เพื่อยายรายการขึ้นหรือลงใน
เมนูของฉันและกด J ทําซํ้าข้ันตอนที่ 2–3 
เพื่อจัดตําแหนงรายการอื่นๆ ใหม

4 ออกไปยังเมนูของฉัน
กดปุม G เพื่อกลับไปยังเมนขูองฉัน

ปุม G
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หมายเหตุทางเทคนิค
เนื้อหาในบทนีป้ระกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริมที่รองรบั การทําความสะอาด
และการเก็บรักษากลอง รวมถึงการดําเนินการเมื่อมีขอความผิดพลาดแสดงขึ้นหรอืเมื่อทาน
มีปญหาในการใชงานกลอง

เลนส CPU ที่รองรับ
กลองรุนนี้รองรับการใชโฟกัสอัตโนมัติรวมก ับเลนส AF-S, AF-P, และ AF-I CPU เทานั้น เลนส 
AF-S มีช่ือที่เริ่มตนดวย AF-S, เลนส AF-P เริม่ดวย AF-P และเลนส AF-I เริม่ดวย AF-I 
ฟงกช่ันโฟกัสอัตโนมัติไมสามารถใชรวมกับเลนสออโตโฟกัส (AF) ชนิดอ่ืน ตารางตอไปนี้แสดง
คุณลักษณะตางๆ ที่ใชรวมกับเลนสที่รองรับเพ ื่อถายภาพโดยใชชองมองภาพ:

เลนสท่ีรองรับ

การตั้งคากลอง โหมดโฟกัส โหมดถายภาพ ระบบวัดแสง

AF

MF (ใชการ
วัดระยะแบบ
อิเล็กทรอนิกส) MF M

โหมด
อืน่ๆ

L
M

N
เลนส/อุปกรณเสริม 3 มิติ 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 NIKKOR 19mm f/4E ED 3, 5 — z 4 z z z z — z 1

PC Micro 85mm f/2.8D 6 — z 4 z z — z — z 1

เทเลคอนเวอรเตอร AF-S /AF-I z 7 z 7 z z z z — z 1

AF NIKKOR อื่นๆ (ยกเวน
เลนสสําหรับ F3AF)

— z 8 z z z — ✔ z 1

AI-P NIKKOR — z 9 z z z — ✔ z 1

1 ระบบวัดแสงเฉพาะจุดจะวัดจุดโฟกัสท่ีเลือกไว (0 128)
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2 ลูกบิดยกสําหรับ PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED อาจสัมผัสตัวกลองเม่ือหมุนเลนส นอกจากน้ี 
การทํางานรวมกันบางอยางของการยกและการหมุนอาจใชไมไดเน่ืองมาจากเลนสสัมผัสกับตัวกลอง

3 การเอียงและ/หรือขยับเลนสจะสงผลตอคาแสง
4 ไมสามารถใชรวมกับการเอยีงหรือขยับเลนส
5 การทํางานรวมกันบางอยางของการยกและการหมุนอาจใชไมไดเน่ืองมาจากเลนสสัมผัสกับตัวกลอง
6 จะไดคาแสงท่ีดีท่ีสุดเฉพาะถาเลนสมีคารูร ับแสงกวางสุด และไมเอียงหรือขยับเลนส
7 โดยคารูรับแสงท่ีมีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
8 เม่ือซูมเลนส 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 จนสุดท่ีระยะโฟกัสใกลสุด สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) 
อาจปรากฏขึ้นเมื่อภาพบนหนาจอในชองมองภาพไมอยูในโฟกัส กอนการถายภาพ 
โปรดตรวจสอบภาพในหนาจอของชองมองภาพวาอยูในโฟกัส

9 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
• อาจมีสัญญาณรบกวนในรูปแบบเสนปรากฏขณะใชฟงก ชั่นโฟกัสอัตโนมัติเมื่อบันทึกภาพยนตร
ท่ีคาความไวแสงสูง ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส 
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D เลนส IX NIKKOR
เลนส IX NIKKOR ไมสามารถนํามาใชได

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

ขั้ว CPU วงแหวนปรับรูรับแสง

เลนส CPU เลนสชนิด G หรือ E เลนสชนิด D
เม่ือใชเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง ใหล็อควงแหวนปรับรูรับแสงไวท่ีรูรับแสงแคบสุด 
(คารูรับแสงสูงสุด)

A วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
สําหรับระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ กลองจะใชเซ็นเซอร RGB แบบ 2016 พิกเซล เพื่อตั้งคาแสง
ตามการกระจายโทนสี สี องคประกอบ และในกรณีท่ีใชเลนสชนิด G, E หรือ D จะคํานึงถึงขอมูล
ระยะหางดวย (ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 ม ิติ II ในกรณีเลนส CPU อื่นๆ กลองจะใช
ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี II ซึ่งจะไมรวมขอมูลระยะหาง 3 มิติ)
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เลนสชนิดไมมี CPU ที่รองรับ
เลนสชนดิไมมี CPU อาจนํามาใชไดเมือ่กลองอยูในโหมด M เทานั้น การเลือกโหมดอื่น
จะทําใหไมสามารถลั่นชัตเตอรได ทานตองปรับคารูรบัแสงเองโดยใชวงแหวนปรับร ูรบัแสง
ของเลนสและระบบวัดแสงของกลอง การควบคุมแฟลช i-TTL และคุณลักษณะอื่นๆ 
ที่ตองใชเลนส CPU ไมสามารถใชงานได เลนสชนิดไมมี CPU บางชนิดไมสามารถใชงานได 
ดูขอมูลเพิ่มเตมิจาก “เลนสชนิดไมม ีCPU และอุปกรณเสริมทีไ่มรองรบั” ดานลาง

การตั้งคากลอง โหมดโฟกัส โหมดถายภาพ

เลนส/อปุกรณเสริม AF

MF (ใชการ
วัดระยะแบบ
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 —
ตัวจับชุดโฟกัสเบลโล PB-6 6 — z 1 z z 2 —
วงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ 
(PK-series 11A, 12 หรือ 13; 
PN-11)

— z 1 z z 2 —

1 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
2 สัญลักษณแสดงคาแสงจะใชงานไมได
3 สามารถใชไดท่ีความไวชัตเตอรต่ํากวาความเร็วสัมพันธกับแฟลชหนึ่งขั้นหรือมากกวา
4 ไมสามารถใชรวมกับการเอยีงหรือขยับเลนส
5 โดยคารูรับแสงท่ีมีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
6 ประกอบในทิศทางแนวตั้ง (สามารถใชในแนวนอนไดเม่ือประกอบเขากับกลองแลว)
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D เลนสชนิดไมมี CPU และอปุกรณเสริมที่ไมรองรับ 
อุปกรณเสริมและเลนสชนิดไมมี CPU ตอไปน้ี ไมสามารถใชรวมกับ D5600 ได:
• เทเลคอนเวอรเตอร AF TC-16A
• 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 (หมายเลขซีเรียล 174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (หมายเลขซีเรียล 280001–300490)
• เลนสโฟกัสอตัโนมัติสําหรับ F3AF (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, เทเลคอนเวอรเตอร 

AF 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 ไฟชวยหา AF 
ไฟชวยหา AF มีระยะประมาณ 0.5–3.0 เมตร เม่ือใชไฟชวยหา AF ใหใชเลนสท่ีมีทางยาวโฟกัส 
18–200 มม. และถอดเลนสฮูดออก ไฟชวยหา AF ไมสามารถใช งานกับเลนสตอไปน้ี:
• 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
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ท่ีระยะต่ํากวา 1 เมตร เลนสตอไปน้ีอาจกีดขวางไฟชวยหา AF และรบกวนการทํางานของโฟกัสอตัโนมัติ 
ในสภาวะแสงนอย: 
• 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 DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR
• AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
• 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 VR
• AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
• AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
• AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
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D แฟลชในตัวกลอง
สามารถใชแฟลชในตัวกลองไดกับเลนสท่ีมีทางยาวโฟกัส 18–300 มม. ท้ังน้ีในบางกรณีแฟลช
อาจไมสามารถใหความสวางกับวัตถุไดอยางท่ัวถึงท่ีบางระยะหรือท่ีทางยาวโฟกัสบางคา เน่ืองจาก
เกิดเงาของเลนส (ดูภาพประกอบดานลาง) นอกจากนี้เลนสท่ีบังไมใหวัตถุเห็นไฟชวยลดตาแดง
อาจรบกวนการทํางานของระบบลดตาแดง ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกันเงา

เงามืด ขอบมืด
แฟลชมีระยะต่ําสุดท่ีประมาณ 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงมาโครของเลนสซูมระยะใกล 
แฟลชอาจไมสามารถใหความสวางกับวัตถุไดอยางท่ัวถึงเมื่อใชรวมกับเลนสตอไปน้ีท่ีระยะใกลกวาระยะ
ท่ีระบุดานลาง:

เลนส ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดขอบมืด

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. ไมมีขอบมืด

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

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. ไมมีขอบมืด

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

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

28–35 มม. ไมมีขอบมืด
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เลนส ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สดุ
ที่ไมเกิดขอบมดื

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. ไมมีขอบมืด

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

24–70 มม. ไมมีขอบมืด

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

35–105 มม. ไมมีขอบมืด

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

24–135 มม. ไมมีขอบมืด

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

35–140 มม. ไมมีขอบมืด

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. ไมมีขอบมืด

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR 35–300 มม. 1.0 ม.
AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR 35–300 มม. ไมมีขอบมืด
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED 20 มม. 1.5 ม.

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

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. ไมมีขอบมืด

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

28–120 มม. ไมมีขอบมืด

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

28–120 มม. ไมมีขอบมืด

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

50–70 มม. ไมมีขอบมืด

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

50–300 มม. ไมมีขอบมืด
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เลนส ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดขอบมืด

AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED, 
AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II

200 มม. 4.0 ม.
250 มม. 3.0 ม.
300 มม. 2.5 ม.

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

* เม่ือไมขยับหรือเอยีง

เม่ือใชรวมกับ AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED แฟลชจะไมสามารถให ความสวางกับวัตถุ
ไดท่ัวถึงในทุกระยะ

A การคํานวณมุมมองภาพ
ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายดวยกลอง 35มม. คือ 36 × 24 มม. ขนาดของพื้นท่ีท่ีถายดวยกลอง D5600 คือ 
23.5 × 15.6 มม. หมายความวามุมมองภาพของกลอง 35 มม. คิดเปนประมาณ 1.5 เทาของกลอง 
D5600 ทางยาวโฟกัสโดยประมาณของเลนสสําหรับ D5600 เม่ือเท ียบกับรูปแบบ 35มม. สามารถ
คํานวณไดโดยการคูณทางยาวโฟกัสของเลนสดวย 1.5

ขนาดภาพ (รูปแบบ 35 มม.)

เลนส

(36 × 24 มม.)
แนวทแยงมุมของภาพ

ขนาดภาพ (D5600)
(23.5 × 15.6 มม.)

มุมมองภาพ (รูปแบบ 35 มม.)
มุมมองภาพ (D5600)
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ระบบ Creative Lighting System (CLS) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีข้ันสูงของ Nikon ชวยใหกลองติดตอ
สื่อสารกับชุดแฟลชที่รองรับไดดีข้ึนเพื่อใหการถายภาพโดยใชแฟลชมีคุณภาพดีข้ึน แฟลชใน
ตัวกลองจะไมทํางานเมื่อประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอก

❚❚ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS
สามารถใชคุณลักษณะตอไปน้ีกับชุดแฟลชที่รองร ับระบบ CLS:

Nikon Creative Lighting System (CLS)

SB-5000

SB-910, SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300

แฟลชเด ี ยว

i-TTL

แฟลชลบเงาเพื่อ
ความสมดลุแบบ i-TTL 
สําหรับกลองดิจิตอล 
SLR 1

z z z z z — — z z

แฟลชลบเงา i-TTL 
มาตรฐานสําหรับ
กลองดิจิตอล SLR

z 2 z 2 z z 2 z — — z z

%A ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z z 3 — — — — — — —
A อตัโนมัติ ไมใช TTL — 4 z 3 — — — — — — —

GN
ควบคุมแฟลชเอง
โดยกําหนดระยะทาง

z z z — — — — — —

M ปรับเอง z z z z z 5 — — z 5 z 5

RPT การยิงแฟลชซํ้า z z — — — — — — —

การควบค ุมการทำงาน
แฟลชแบบไร สายออพต ิคอล

มาสเตอร 

รีโมตคอนโทรลแฟลช z z z — z 5 z — — —
i-TTL i-TTL z z z — z 5 — — — —

[A:B]
การควบคุมแฟลชไรสาย
อยางรวดเร็ว

z — z — — z 6 — — —

%A ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z z 7 — — — — — — —
A อตัโนมัติ ไมใช TTL — z — — — — — — —
M ปรับเอง z z z — z 5 — — — —

RPT การยิงแฟลชซํ้า z z — — — — — — —
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1 ไมสามารถใชไดเม่ือวัดคาแสงแบบจุด
2 สามารถเลือกไดโดยชุดแฟลช
3 เลือกโหมด %A/A ของชุดแฟลชไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง “A” จะถูกเลือกเมื่อใชเลนส

ชนิดไมมี CPU
4 “A” จะถูกเลือกเมื่อใชเลนสชนิดไมมี CPU
5 สามารถเลือกไดโดยกลองเทาน้ัน (0 246)
6 สามารถใชไดเฉพาะเมื่อถายภาพระยะใกล
7 "A" จะใชกับเลนสชนิดไมมี CPU ไมวาจะเลือกโหมดจากชุดแฟลชไวท่ีโหมดใด
8 ตัวเลือกของ %A และ A ขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกกับแฟลชหลัก
9 สามารถใชไดในโหมดสั่งแฟลชเทาน้ัน
10 สามารถอัปเดตเฟรมแวรสําหรับ SB-910 และ SB-900 ไดจากกลอง

ตัวส่ังงานแฟลชแบบไรสาย SU-800: เมื่อติดตั้งกับกลองที่รองรบั CLS จะสามารถใช 
SU-800 เปนตัวสั่งงานสําหรบัชุดแฟลช SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, 
SB-600, SB-500 หรอื SB-R200 ไดสูงสุดถึงสามกลุม ทั้งนี้ SU-800 จะไมมีแฟลชติดตั้งไว

การควบค ุมการทำงาน
แฟลชแบบไร สายออพต ิคอล

ระยะไกล

i-TTL i-TTL z z z z z — z — —

[A:B]
การควบคุมแฟลชไรสาย
อยางรวดเร็ว

z z z z z — z — —

%A/A
ปรับรูรับแสงอัตโนมัต/ิ
อัตโนมัติ ไมใช TTL

z 8 z 7 — — — — — — —

M ปรับเอง z z z z z — z — —
RPT การยิงแฟลชซํ้า z z z z z — — — —

การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสายท่ีควบคุม
ดวยวิทยุ

— — — — — — — — —

การสงสัญญาณขอมูลสี (แฟลช) z z z z z — — z z

การสงสัญญาณขอมูลสี (ไฟ LED) — — — — z — — — —

ไฟชวยหา AF สําหรับพ้ืนท่ี AF หลายจุด z z z z — z 9 — — —

การลดตาแดง z z z z z — — z —

การเลือกโหมดแฟลชของกลอง — — — — z — — z z

อัปเดตเฟรมแวรแฟลชของกลอง z z 10 z — z — — — z

SB-5000

SB-910, SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300
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❚❚ชุดแฟลชอื่นๆ
สามารถใชชุดแฟลชตอไปนี้ไดในโหมดอัตโนมัติท ี่ไมใช TTL และโหมดปรับเอง ใชกับกลอง
ในโหมด S หรอืโหมด M และความไวชัตเตอรทีเ่ลือกไวเทากับ 1/200 s หรือชากวา

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 อัตโนมัติ ไมใช TTL z — z —
M ปรับเอง z z z z

G การยงิแฟลชซํ้า z — — —

REAR
แฟลชสมัพันธ
มานชัตเตอรชุดที่สอง 4 z z z z

1 เลือกโหมด P, S, A หรือ M ปดแฟลชในตัวกลองแลวใชชุดแฟลชเสริมภายนอกเทาน้ัน
2 โหมดแฟลชจะถูกตั้งคาเปน TTL โดยอัตโนมัติและปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน ตั้งคาชุดแฟลชเปน A 

(แฟลชอตัโนมัติท่ีไมใช 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 ใชไดเม่ือใชกลองเลือกโหมดแฟลช

A อะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15
เม่ือประกอบอะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15 (มีแยกจําหนายตางหาก) บนชองเสียบอุปกรณเสริม
ของกลอง จะสามารถตออุปกรณเสริมเก่ียวกับแฟลชไดทางสายซิงค

D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมแฟลชยี่หอ Nikon เทานั้น
ใชเฉพาะชุดแฟลชยี่หอ Nikon เทาน้ัน เม่ือจายศักยไฟฟาลบหรือศักยไฟฟาท่ีสูงเก ิน 250 โวลตใหกับ
ชองเสียบอปุกรณเสริมจะทําใหการทํางานผิดปกต ิแลวยังจะทําลายวงจรซิงคของกลองหรือแฟลชได 
กอนใชงานชุดแฟลชของ Nikon ท่ีไมมีรายชื่ออยูในสวนน้ี โปรดติดตอตัวแทนบริการของ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้งเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
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D หมายเหตเุก่ียวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
โปรดอานคําแนะนําโดยละเอียดจากคูมือแฟลชเสริมภายนอก ถาชุดแฟลชรองรับ CLS โปรดอาน
เน้ือหาสวนของกลองดิจิตอล SLR ท่ีรองรับ CLS ท้ังน้ีไมมี D5600 อยูในประเภท “digital SLR” 
(ดิจิตอล SLR) ในคูมือ SB-80DX, SB-28DX และ SB-50DX

ถาประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอกในโหมดถายภาพที่ไมใช j, % และ 3 แฟลชจะทํางานทุกคร้ัง
เม่ือถายภาพ แมในโหมดที่ไมสามารถใชแฟลชในต ัวกลองได

สามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดท่ีคาความไวแสงระหวาง 100 ถึง 12800 ท่ีความไวแสง (ISO) สูง 
อาจมีสัญญาณรบกวน (เสน) ปรากฏบนภาพถายท่ีถายด วยชุดแฟลชเสริมภายนอกบางชุด หากเกิด
กรณีเชนน้ี ใหเลือกคาท่ีต่ําลง ถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางานกะพริบเปนเวลาประมาณ
สามวินาทีหลังจากถายภาพ แสดงวาแฟลชทํางานเต็มกําลังและภาพอาจไดรับแสงนอยเกินไป (เฉพาะ
ชุดแฟลชที่รองรับ CLS สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสัญลักษณแสดงคาแสงและการชารจแฟลช
ในอุปกรณอื่น ใหดูคูมือท่ีใหมาพรอมกับแฟลช)

เม่ือใชสายซิงค SC-series 17, 28 หรือ 29 สําหรับการถายภาพโดยปดแฟลชในตัวกลอง อาจทําให
ไมไดคาแสงที่ถูกตองในโหมด i-TTL ขอแนะนําใหเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุดเพื่อเลือก
การควบคุมแฟลช i-TTL มาตรฐาน ถายภาพทดสอบแลวดูผลท่ีไดในจอภาพ

ในโหมด i-TTL ใหใชแผนปดแฟลชหรืออะแดปเตอรสะทอนแสงแฟลชที่ใหมาพรอมกับชุดแฟลช 
อยาใชแผนปดแบบอืน่ๆ เชน แผนกระจายแสง เน่ืองจากอาจทําใหคาแสงผิดพลาด

ถาใชปุมควบคุมท่ีชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 หรือ SB-600 
รวมถึงปุมท่ีตัวสั่งงานแฟลชแบบไรสาย SU-800 ในการกําหนดคาชดเชยแสงแฟลช สัญลักษณ Y 
จะปรากฏบนการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 และ SB-400 จะมีระบบลดตาแดง 
ในขณะที่ SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 และ SU-800 จะมีไฟชวยหา AF 
โดยมีขอจํากัดดังตอไปน้ี:

• SB-5000: ไฟชวยหา AF จะใชไดกับเลนสออโตโฟกัส 
24–135 มม. อยางไรก็ตาม ฟงกชัน่โฟกัสอัตโนมัติ
จะใชไดเมื่อมีจดุโฟกัสตามที่แสดงทางดานขวาเทานั้น

• SB-910 และ SB-900: ไฟชวยหา AF จะใชได
กับเลนสออโตโฟกัส 17–135 มม. อยางไรก็ตาม 
ฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติจะใชไดเม่ือมีจุดโฟกัส
ตามท่ีแสดงทางดานขวาเทาน้ัน

• SB-800, SB-600 และ SU-800: ไฟชวยหา AF 
จะใชไดกับเลนสออโตโฟกัส 24–105 มม. 
อยางไรก็ตาม ฟงกชั่นโฟกัสอตัโนมัติจะใชไดเม่ือมี
จุดโฟกัสตามท่ีแสดงทางดานขวาเทาน้ัน

24–49 มม.

50–69 มม.

70–135 มม.

17–19 มม.

20–105 มม.

106–135 มม.

24–34 มม.

35–49 มม.

50–105 มม.
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• SB-700: ไฟชวยหา AF จะใชไดกับเลนสออโตโฟกัส 
24–135 มม. อยางไรก็ตาม ฟงกชั่นโฟกัสอตัโนมัติ
จะใชไดเม่ือมีจุดโฟกัสตามที่แสดงทางดานขวา
เทาน้ัน

ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเลนสท่ีใชและฉากที่บันทึก สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้นเมื่อวัตถุ
ไมไดอยูในโฟกัส หรือกลองอาจไมสามารถโฟกัส และปุมกดชัตเตอรอาจถูกปดใชงาน

24–135 มม.
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ขณะเรยีบเรียงเนือ้หา D5600 มีอุปกรณเสรมิดังตอไปนี้

อุปกรณเสริมอื่นๆ

แหลงพลังงาน • แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL14a (0 26): ทานสามารถ
ซื้อหาแบตเตอรี่ EN-EL14a เสริมไดจากรานคาปลีกใกล บานทานและตัวแทน
บริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL14 ไดเชนกัน

• เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ MH-24 (0 26): เคร่ืองรีชารจแบตเตอร่ี EN-EL14a 
และ EN-EL14

• ปลั๊กตออะแดปเตอร AC EP-5A, อะแดปเตอร AC EH-5b/EH-5c: สามารถใช
อุปกรณเสริมเหลาน้ีเพื่อจายไฟใหกลองไดนานขึ้น (สามารถใชอะแดปเตอร 
EH-5a และ EH-5 AC ไดเชนกัน) ทานตองใชปล๊ักตออะแดปเตอร AC EP-5A 
เพื่อเชื่อมตอกลองกับ EH-5c, EH-5b, EH-5a หรือ EH-5 ดูรายละเอยีดไดท่ีหนา 
325

ฝาครอบ
ชองเสียบ
อุปกรณเสริม

ฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม BS-1: ฝาครอบใชปองกันชองเสียบ
อุปกรณเสริม ชองเสียบอุปกรณเสริมใชสําหรับช ุดแฟลชเสริมภายนอก

ฟลเตอร • ฟลเตอรสําหรับถายภาพเอ็ฟเฟกตพิเศษอาจรบกวนการทํางานของโฟกัสอตัโนมัติ
หรือการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

• ไมสามารถใช D5600 รวมกับฟลเตอรโพลาไรซแบบลีเนียรได ใหใชฟลเตอร
โพลาไรซแบบหมุนได C-PL หรือ C-PL II แทน

• ขอแนะนําใหใชฟลเตอรสีเปนกลาง (NC) เพื่อปกปองเลนส
• ในการปองกันแสงโกสต ไมแนะนําใหใชฟลเตอรเม่ือวัตถุอยูภายใตแสงจา 
หรือเม่ือมีแหลงกําเนิดแสงจาอยูในกรอบภาพ

• 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
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อปุกรณเสริม
ชองมองภาพ

• ฝาปดชองมองภาพ DK-5 (0 80): ปองกันไมใหแสงท่ีผานเขามาทาง
ชองมองภาพปรากฏในภาพถายหรือรบกวนคาแสง

• เลนสปรับแกสายตา DK-20C: มีเลนสใหเลือกสําหรับคาไดออปเตอร –5, –4, 
–3, –2, 0, +0.5, +1, +2 และ +3 ม.–1 เม่ือปุมปรับแกสายตาของกลองอยูใน
ตําแหนงกลาง (–1 ม.–1) ใชเลนสปรับแกสายตาเฉพาะเมื่อไมสามารถปรับโฟกัส
ตามท่ีตองการไดเม่ือใชปุมปรับแกสายตาในต ัวกลอง (–1.7 ถึง +0.5 ม.–1) 
ทดสอบเลนสปรับแกสายตากอนซื้อเพื่อใหแนใจวาสามารถปรับโฟกัสได
ตามท่ีตองการ ไมสามารถใชขอบยางรองตากับเลนสปรับแกสายตาได

• อุปกรณขยายภาพ DG-2: DG-2 จะขยายฉากที่แสดงอยูตรงกลางชองมองภาพ
เพื่อเพิ่มความแมนยําในระหวางการโฟกัส จําเปนตองใชอะแดปเตอรชองมองภาพ 
(มีแยกจําหนายตางหาก) โปรดทราบวา เน่ืองจาก DG-2 ไปรบกวนเซ็นเซอร
ตรวจจับสายตา คุณอาจจําเปนตองเลือก ปด สําหรับรายการ 
ปดจอขอมูลการถายภาพอัตโนมัต ิในเมนูตั้งคา (0 265) เม่ือติด
อุปกรณเสริมน้ี

• อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-22: อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-22 จะใชเม่ือ
ติดตั้งอุปกรณขยายภาพ DG-2 ไมสามารถหมุนจอภาพไดเม่ือมีอะแดปเตอร
เสียบอยู

• ชองมองภาพมุมฉาก DR-6: DR-6 จะประกอบเขากับชองมองภาพเปนมุมฉาก
ทําใหสามารถดูภาพในชองมองภาพตั้งฉากกับเลนสได (ตัวอยางเชน มองลงมา
จากดานบนเมื่อวางกลองในแนวนอน) ไมสามารถหมุนจอภาพไดเม่ือมีอปุกรณ
เสียบอยู นอกจากนี้ เน่ืองจาก DR-6 ไปรบกวนเซ็นเซอรตรวจจับสายตา คุณอาจ
จําเปนตองเลือก ปด สําหรับรายการ ปดจอขอมลูการถายภาพอัตโนมัต ิ
ในเมนูตั้งคา เม่ือติดอุปกรณเสริมน้ี
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ซอฟตแวร Camera Control Pro 2: ควบคุมกลองระยะไกลจากคอมพิวเตอรเพื่อบันทึก
ภาพยนตรและภาพถาย และบันทึกภาพถายลงในฮารดดิสกของคอมพิวเตอร
โดยตรง

หมายเหตุ: ใหใชซอฟตแวร Nikon รุนลาสุด สําหรับขอมูลลาสุดวาดวย
ระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ ใหดูไดจากเว็บไซตตามรายการในหนา xxi ตามคาตั้ง
จากโรงงาน Nikon Message Center 2 จะตรวจสอบหารุนอัปเดตของเฟรมแวร
และซอฟตแวร Nikon เปนระยะเมื่อทานลงทะเบียนเขาใชคอมพิวเตอร และ
คอมพิวเตอรเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ขอความจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ
เม่ือพบซอฟตแวรรุนใหมกวาใหอัปเดต

ฝาปดตวักลอง ฝาปดตวักลอง BF-1B/ฝาปดตัวกลอง BF-1A: ฝาปดตัวกลองชวยรักษา
กระจกกลอง หนาจอของชองมองภาพ และเซ็นเซอรภาพไมใหฝุนเกาะจับ เม่ือไมได
ใสเลนส

รีโมต
คอนโทรลไรสาย

• รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10/รีโมตคอรโทรลไรสาย WR-T10: เม่ือติดตั้ง
รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10 ทานจะสามารถควบคุมกลองไดจากระยะไกล
โดยใชรีโมตคอนโทรลไรสาย WR-T10 (0 270)

• รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1 (0 270): WR-1 สามารถทํางานเปนตัวสง
หรือตัวรับขอมูลอยางใดอยางหน่ึง และใชรวมกันกับรีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1 
ตัวอื่น หรือ WR-R10 หรือ WR-T10 อยางใดอยางหน่ึง ตัวอย างเชน สามารถ
เชื่อมตอ WR-1 เขากับชองตออุปกรณเสริมสําหรับใชเปนตัวรับสัญญาณได 
ทําใหสามารถลั่นชัตเตอรระยะไกลจาก WR-1 ตัวอื่นท ี่ทําหนาท่ีเปนตัวสงขอมูล

ไมโครโฟน • ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 (0 170)
• ไมโครโฟนไรสาย ME-W1 (0 170)
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❚❚การดหนวยความจําทีไ่ดรบัการรับรอง
กลองรองรบัการดหนวยความจํา SD, SDHC และ SDXC รวมทั้งการด SDHC 
และ SDXC ที่รองรบักับ UHS-I แนะนําใหใชการดที่มี SD Speed Class 6 
หรือสูงกวาสําหรับการบันทึกภาพยนตร 
การใชการดที่ชากวาอาจมีผลทําใหการบันทกึถ ูกขัดจังหวะ 
เมื่อเลือกการดสําหรับใชในตัวอานการด ตรวจสอบใหแนใจวารองรับกับอุปกรณ 
ติดตอผูผลิตสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัคุณสมบัติ การทํางาน 
และขอจํากัดเกี่ยวกับการใชงาน

ขั้วตอ
อปุกรณเสริม

D5600 มีขั้วตออุปกรณเสริมสําหรับ 
รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1 และ 
WR-R10 สายลั่นชัตเตอร MC-DC2 
(0 125) และ ชุด GP-1/GP-1A GPS 
(0 269) ซึ่งเชื่อมตอโดยใหเคร่ืองหมาย 
H บนสายตอตรงกับเคร่ืองหมาย F 
ท่ีอยูถัดจากขั้วตออุปกรณเสริม 
(ปดฝาปดชองตอสายภายนอกของกลองเมื่อไมไดใชงานขั้วตอ)

สาย USB สาย USB UC-E20 (0 211, 214)

สาย HDMI 
(0 218)

สาย HDMI HC-E1: สาย HDMI ท่ีมีชองตอประเภท C สําหรับเชื่อมตอกับ
กลองถายรูปและชองตอประเภท A สําหรับเชื่อมตอกับอุปกรณ HDMI

A อุปกรณเสริมอืน่ๆ
ความพรอมในการใชงานอาจแตกตางกันไปตามประเทศและภูมิภาค โปรดดูเว็บไซตหรือโบรชัวร
ของเราสําหรับขอมูลลาสุด
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การเสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC
ปดการทํางานของกลองกอนเสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ซ่ึงเปน
อุปกรณเสริม

1 เตรียมกลองใหพรอม
เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ (q) 
และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (w)

2 เสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC EP-5A
โปรดแนใจวาใสปลั๊กตอในทศิทางตามที่แสดงในภาพ
โดยใหปล๊ักตอกดกานล็อคแบตเตอรี่สีสมไวทีด่านหนึ่ง 
ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบปลั๊กจนสุด

3 ปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอร่ี
จัดตําแหนงสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC 
ใหลอดผานชองปลั๊กตออะแดปเตอร AC 
แลวปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
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4 เชื่อมตออะแดปเตอร AC EH-5b/EH-5c
เสียบสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC เขากับชองตอ AC บนอะแดปเตอร AC (e) และ
เสียบสายไฟเขากับชองตอ DC (r) สัญลักษณ P จะปรากฏขึ้นบนหนาจอเมื่อกลอง
ไดรับพลังงานจากอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC
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การเก็บรักษา
เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน นําแบตเตอรี่ออกและเก็บแบตเตอรี่ไวในที่แหงและเย็น
โดยปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่ไว เก็บกลองไวในที่แหงและมีอากาศถายเทเพื่อปองกัน
การเกิดเช้ือรา หามเก็บกลองไวกับลูกเหมน็หรือการบูร หรอืในสถานทีซ่ึ่ง:
• ถายเทระบายอากาศไมดีหรอืมคีวามชื้นเกินกวา 60%
• ใกลกับอุปกรณทีใ่หกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรอืวิทยุ
• มีอุณหภูมิสูงกวา 50 °C หรือต่ํากวา –10 °C

การทําความสะอาด

หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมีระเหยชนิดอ่ืนๆ

การดูแลรักษากลอง

ตัวกลอง

ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ 
หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุมชุบนํ้าสะอาด
พอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหแหงสนิท 
สําคัญ: ฝุนผงหรือส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ ท่ีหลุดเขาไปภายในตัวกลอง 
อาจทําใหกลองชํารุดเสียหายโดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน

เลนส กระจก 
และชองมองภาพ

ชิ้นสวนท่ีทําจากแกวเหลาน้ีชํารุดเสียหายไดงาย ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรก
หรือฝุนละอองออก ถาใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวต ั้ง
เพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ 
ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ด
ทําความสะอาด

จอภาพ
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออก ในการลบรอยน้ิวมือหรือ
คราบสกปรกอื่นๆ ใหใชผานุมหรือผาชามัวรเช ็ดหนาจอเบาๆ อยาใชแรงกด 
เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ
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การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
หากทานสงสัยวามสีิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนเซ ็นเซอรภาพปรากฏในภาพถาย ทานสามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนตูั้งคา สามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลอืก ทําความสะอาดทันที หรือสามารถ
ทําความสะอาดโดยอัตโนมตัิเมื่อเปดหรอืปดกลอง

❚❚ “ทําความสะอาดทันที”
วางฐานกลองลงกับพื้น เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร 
ในเมนูตัง้คา จากนั้นไฮไลท ทําความสะอาดทันที แลวกด 
J กลองจะตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ แลวเริม่ทําความสะอาด 
1 กะพริบในชองมองภาพและทานไมสามารถ
ใชงานกลองไดขณะทีก่ําลังทําความสะอาดอยู หามถอด
หรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานออกจนกวาจะ
ทําความสะอาดเสร็จสิ้นและเมนูตั้งคาแสดงข้ึน
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❚❚ “ทําความสะอาดเมือ่เปด/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

การทําความสะอาดทําโดยการสั่นเซ็นเซอรภาพ ถาไมสามารถขจัดฝุนออกไดท้ังหมดโดยใชตัวเลือก
ในเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพดวยตนเอง (0 330) หรือปรึกษา
ตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

ถามีการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพติดๆ กันหลายครั้ง การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
อาจหยุดทํางานชั่วคราวเพื่อปองกันวงจรภายในกล อง โดยจะสามารถทําความสะอาดไดอีกคร้ัง
หลังจากผานไปชั่วครู
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❚❚การทําความสะอาดดวยตนเอง
ถาไมสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจากเซ็นเซอรภาพไดโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาด
เซ็นเซอร ในเมนูตั้งคา (0 328) จะสามารถทําความสะอาดเซ็นเซอรไดดวยตนเองตามที่
อธบิายดานลาง อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาเซ็นเซอรมีความบอบบางมากและชํารุดเสียหาย
ไดงาย Nikon แนะนําใหนําเซ็นเซอรเขารับการทําความสะอาดโดยเจาหนาที่ศูนยบริการของ 
Nikon ที่ไดรับการแตงตั้งเทานั้น

1 ชารจแบตเตอรี่
จําเปนตองใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียงในการตรวจสอบหรอืทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพ แนใจวาแบตเตอรี่ชารจจนเต็มกอนการดําเนินการ

2 ถอดเลนสออก
ปดกลองและถอดเลนสออก

3 เลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด
เปดกลองและไฮไลท ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด 
ในเมนูตัง้คา แลวกด 2 (โปรดทราบวาจะไมสามารถ
เลือกตัวเลือกนี้ไดเมื่อแบตเตอรี่อยูที่ระด ับ H 
หรือต่ํากวา)

4 กด J 
ขอความที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏบนหนาจอ

5 ยกกระจกขึ้น
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กระจกจะยกขึ้น
และมานชัตเตอรจะเปดเพื่อใหเห็นเซ็นเซอรภาพ
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6 ตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ
ถือกลองเพื่อใหแสงไฟตกลงบนเซ็นเซอรภาพ ตรวจสอบ
ช้ินสวนภายในของกลองวามีสิ่งสกปรกหรือฝุนหรือไม 
ถาไมพบวัตถุแปลกปลอม ใหทําข้ันตอนที่ 8 ตอไป

7 ทําความสะอาดเซ็นเซอร 
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจาก
เซ็นเซอร อยาใชแปรงของลูกยางเปาลมเนื่องจาก
ขนแปรงอาจทําใหเซ็นเซอรเสียหาย ฝุนละออง
ที่ไมสามารถขจัดออกดวยลูกยางเปาลมจะสามารถ
ขจัดออกไดโดยเจาหนาที่ศูนยบริการของ Nikon ทีไ่ดรับ
การแตงตั้งเทานั้น หามสัมผัสหรือเช็ดเซ็นเซอรไมวาในกรณีใดๆ

8 ปดกลอง
กระจกจะลดตําแหนงลงและมานชัตเตอรจะปด ใสเลนสหรอืฝาปดตัวกลองกลับเขาที่

A ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดง าย ถากลองปดลงขณะที่กระจกยกขึ้น มานชัตเตอร
จะปดโดยอัตโนมัติ เพื่อปองกันความเสียหายตอมานชัตเตอร ใหปฏ ิบัติตามขอควรระวังตอไปน้ี:
• อยาปดการทํางานของกลอง หรือถอด หรือตัดการเช ื่อมตอแหลงจายไฟในขณะที่กระจกยกขึ้น
• ถาแบตเตอรี่ออนขณะกระจกยกขึ้น เสียงเตือนจะด ังขึ้น และไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบขึ้น
เพื่อเตือนวามานชัตเตอรจะปดและกระจกจะปดลงในอกีประมาณสองนาที ใหหยุดการ
ทําความสะอาดหรือการตรวจสอบในทันที
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D สิ่งแปลกปลอมในเซ็นเซอรภาพ
อาจมีส่ิงแปลกปลอมที่เขาไปในกลองเม่ือถอดหร ือเปลี่ยนเลนสหรือฝาปดตัวกลอง (หรืออาจมี
สารหลอล่ืนหรืออนุภาคเล็กๆ จากตัวกลองเอง ซึ่งเปนกรณีท่ีเกิดขึ้นไดนอย) ติดอยูท่ีเซ็นเซอรภาพ
ซึ่งอาจปรากฏเมื่อถายภาพในบางสภาพ เพื่อปองก ันกลองขณะไมไดใสเลนส โปรดแนใจวาไดปด
ฝาปดตัวกลองท่ีใหมา โดยใหขจัดฝุนละอองและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ท่ีอาจติดอยูกับเมาทกลอง
เมาทเลนส และฝาปดตัวกลองออกกอน หลีกเลี่ยงการปดฝาปดตัวกลองหรือเปลี่ยนเลนส
ในบริเวณที่มีฝุนละออง

หากมีส่ิงแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปติดบนเซ็นเซอร ภาพ ใหใชตัวเลือกทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ตามท่ีอธบิายในหนา 328 ถายังมีปญหาอยูอีก ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรดวยตนเอง (0 330)
หรือใหเจาหนาท่ีศูนยบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูทําความสะอาด สามารถรีทัชภาพถาย
ท่ีไดรับผลจากสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยูบนเซ็นเซอรไดโดยใชตัวเลือกการทําความสะอาดภาพใน
แอพพลิเคชั่นรูปภาพบางชนิด

D การใชบริการตรวจสภาพกลองและอุปกรณเสริม
กลองเปนอุปกรณท่ีใชความแมนยําและตองไดร ับการตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอ Nikon แนะนําใหทาน
นํากลองไปตรวจสภาพที่รานคาท่ีทานซื้อกลองหรือท่ีตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง
ทุกหน่ึงถึงสองปและรับบริการตรวจสภาพทุกสามถ ึงหาป (โปรดทราบวามีคาธรรมเนียมการบริการ) 
แนะนําใหนํากลองเขารับการตรวจสอบและซอมบํารุงเปนพิเศษหากใชงานเปนอาชีพ ควรนํา
อุปกรณเสริมตางๆ ท่ีใชกับกลองเปนประจํา เช น เลนสหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก เขารับการตรวจสอบ
หรือรับบริการตรวจสภาพพรอมกลองดวย
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อยาทําตกหลน: การกระทบกระแทกหรือส่ันสะเทือนรุนแรงอาจทําให ผลิตภัณฑทํางานผิดปกติได

เก็บไวในที่แหง: ผลิตภัณฑน้ีไมสามารถกันนํ้าได และอาจทํางานผ ิดปกติไดถาจมนํ้าหรือสัมผัสกับ
ความชื้นสูง หากกลไกภายในขึ้นสนิมจะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถซอมแซมได

หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพล ัน: การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน เชน 
การเขาหรือออกจากอาคารที่เปดเคร่ืองทําความร อนในวันท่ีอากาศหนาว อาจเปนสาเหตุการเกิดไอนํ้า
ควบแนนภายในอุปกรณได เพื่อปองกันการเกิดไอนํ้าควบแนนดังกลาว ใหใสกลองลงในซองใสกลอง
หรือในถุงพลาสติกกอนจะนํากลองออกไปสัมผัสกับอุณหภูมิซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

เก็บไวใหหางจากสนามแมเหล็กแรงสูง: อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกับอุปกรณท่ีใหกําเนิดรังสี
คลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือสนามแมเหล็กแรงสูง นอกจากนี้ ไฟฟาสถิตหรือสนามแมเหล็กแรงสูงท่ีกําเนิด
จากอุปกรณเคร่ืองมือ เชน เคร่ืองสงสัญญาณวทิยุ สามารถรบกวนการทํางานของจอภาพ ทําลายขอมูล
ในการดหนวยความจําหรือมีผลกระทบตอวงจรไฟฟาภายในตัวผลิตภัณฑ

อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตย: อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิด
แสงสวางจาอื่นๆ เปนเวลานาน แสงจัดจาอาจทําใหเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพหรือทําใหมีสีขาวฟุง
ในภาพถายได

ปดกลองกอนถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังจายไฟออก: 
อยาถอดปลั๊กผลิตภัณฑหรือถอดแบตเตอรี่ออกขณะกลองเปดอยู หรือขณะกําลังบันทึกหรือลบภาพอยู  
การฝนตัดการจายไฟออกในกรณีเหลาน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหหนวยความจําหรือวงจรภายใน
ของผลิตภัณฑชํารุดเสียหายได เพื่อปองกันการจ ายไฟชะงักโดยไมตั้งใจ ใหหลีกเลี่ยงการเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑไปมาในระหวางเชื่อมตออะแดปเตอร AC

การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี:่ ขอควรระวัง
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การทําความสะอาด: ขณะทําความสะอาดตัวกลอง ใหใชลูกยางเปาลมขจ ัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง 
แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ หลังจากใชกล องตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุ มชุบนํ้า
สะอาดพอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แล วปลอยใหกลองแหงสนิท

เลนสและกระจกเปนชิ้นสวนท่ีชํารุดเสียหายไดงาย ควรใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละออง
อยางแผวเบา เม่ือใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา 
ในการลบรอยน้ิวมือและคราบสกปรกอื่นๆ ออกจากเลนส ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณ
เล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

ดู “การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ” (0 328, 330) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพ

อยาสัมผัสกับมานชัตเตอร: มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงายมาก อยาใชแรง
กดมานชัตเตอร หรือกดดวยเครื่องมือทําความสะอาด หรือใชเคร่ืองเปาลมเปาดวยกําลังแรงไมวาใน
กรณีใดๆ การกระทําเหลาน้ีอาจทําใหมานชัตเตอรเปนรอย ผิดรูปหรือฉีกขาดได

การเก็บรักษา: เก็บกลองไวในท่ีแหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกันการเกิดเชื้อรา ถาทานใช
อะแดปเตอร AC อยู ใหถอดอะแดปเตอรเพื่อปองกันไฟลุกไหม ถาไมใชผลิตภัณฑเปนเวลานาน ใหถอด
แบตเตอรี่ออกเพื่อปองกันสารเคมีร่ัวไหลและเก ็บกลองไวในถุงพลาสติกท่ีมีสารดูดซับความชื้น 
อยางไรก็ตาม หามเก็บกระเปากลองไวในถุงพลาสติก เน่ืองจากอาจทําใหวัสดุเสื่อมสภาพ โปรดทราบวา
สารดูดความชื้นจะมีประสิทธภิาพในการดูดซับความชื้นลดลงเรื่อยๆ จึงควรเปลี่ยนทดแทนเปนระยะ
อยางสม่ําเสมอ

นํากลองออกจากท่ีเก็บอยางนอยเดือนละคร้ังเพ ื่อปองกันการเกิดเชื้อรา เปดการทํางานของกลอง
และลั่นชัตเตอรสองสามคร้ังกอนท่ีจะนํากลองไปเก็บอีกคร้ัง

เก็บแบตเตอรี่ไวในท่ีแหงและเย็น ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ีกอนนําแบตเตอรี่ไปเก็บอกีคร้ัง
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หมายเหตุเก่ียวกับหนาจอ: จอภาพสรางขึ้นโดยใชความแมนยําสูงมาก มีพิกเซลใชงานไดจริงไมต่ํากวา 
99.99% โดยจะมีสวนท่ีหายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดังน้ัน จอภาพเหลาน้ีจะมีเม็ดสีพิกเซล
ท่ีสวาง (สีขาว สีแดง สีนํ้าเงิน หรือสีเขียว) หรือดับ (สีดํา) อยูเสมอ ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติใดๆ 
และไมสงผลตอภาพที่บันทึกดวยกลองเคร่ืองน ี้

อาจดูภาพบนจอภาพไดลําบากเมื่ออยูในสถานที่ท่ีแสงสวางจา

อยาใชแรงกดจอภาพ เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ สามารถใชลูกยางเปาลม
ขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนจอภาพออกได สามารถขจัดคราบสกปรกออกไดโดยการเช็ดเบาๆ 
ดวยผานุมหรือผาชามัวร หากจอภาพแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมท้ังระวัง
ไมใหคริสตัลเหลวจากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หร ือเขานัยนตาและปาก

สีเหลื่อม: สีเหลื่อมคือ ลักษณะของสัญญาณรบกวนที่เกิดจากปฏิกิริยาของภาพที่มีตารางเสนซ้ํากัน เชน 
ลายคลื่นบนเสื้อผาหรือบานหนาตางบนอาคาร กับเสนตารางเซ็นเซอรภาพของกลอง หากทานเห็น
สีเหลื่อมในภาพ ใหลองเปลี่ยนระยะหางของวัตถุท่ีตองการถาย โดยซูมเขาและซูมออก หรือเปลี่ยนมุม
ระหวางวัตถุท่ีตองการถายกับกลอง

แบตเตอรี่และเคร่ืองชารจ: หากใชงานอยางไมเหมาะสม แบตเตอรี่อาจร่ัวหร ือระเบิดได โปรดอาน
และปฏิบัติตามคําเตือนและขอควรระวังในหนา xiii–xvi ของคูมือฉบับน้ี ปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปน้ี
ในการใชงานแบตเตอรี่และเคร่ืองชารจ:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ท่ีผานการรับรองใหใชกับอ ุปกรณน้ี
• อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือความรอนสูง
• รักษาใหขั้วตอแบตเตอร่ีสะอาดอยูเสมอ
• ปดกลองกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเคร่ืองชารจเม่ือไมไดใชงานและปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี อุปกรณ
เหลาน้ีจะดึงกําลังไฟปริมาณเล็กนอย แมเม่ือปดการทํางานอยู และอาจดึงไฟจากแบตเตอรี่ลงจนทําให
แบตเตอรี่ไมสามารถใชงานไดอกีตอไป เม่ือไมใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน ใหใสแบตเตอรี่ลงในกลอง
และใชจนไฟหมดกอนนําออกและเก็บไวในสถานที่ท่ีมีอุณหภูมิแวดลอมท่ี 15 °C ถึง 25 °C (หลีกเลี่ยง
บริเวณที่รอนจัดหรือเย็นจัด) ทําขั้นตอนนี้ซ้ําอยางนอยหน่ึงคร้ังทุกๆ หกเดอืน
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• การเปดปดกลองซ้ําๆ เม่ือแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดจะทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่ส้ันลง 
แบตเตอรี่ท่ีไมมีประจุเหลืออยูตองนํามาชารจกอนใชงาน

• อุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่อาจสูงขึ้นขณะใชงาน การพยายามชารจแบตเตอร่ีขณะท่ีอณุหภูมิ
ภายในสูงจะทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง และอาจไมสามารถชารจแบตเตอรี่ไดหรือชารจได
เพียงบางสวน รอใหแบตเตอรี่เย็นตัวลงกอนชารจ

• ชารจแบตเตอร่ีในรมท่ีอุณหภูมิหองระหวาง 5 °C–35 °C หามใชแบตเตอรี่หากอณุหภูมิหองต่ํากวา 0 °C 
หรือสูงกวา 40 °C การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหายหรือทําให
ประสิทธิภาพลดลง ความจุกําลังไฟอาจลดลงและเวลาในการชารจอาจนานขึ้น หากแบตเตอรี่
มีอุณหภูมิระหวาง 0 °C ถึง 15 °C และระหวาง 45 °C ถึง 60 °C แบตเตอรี่จะไมถูกชารจ หากอุณหภูมิ
ต่ํากวา 0 °C หรือสูงกวา 60 °C 

• ถาไฟ CHARGE กะพริบถ่ีๆ (ประมาณแปดครั้งตอวินาที) ในระหวางชารจ ใหตรวจสอบวา
อุณหภูมิแวดลอมอยูในชวงเหมาะสม ถอดปลั๊กเคร ื่องชารจและถอดแบตเตอรี่ออกมาแลวใสกลับ
เขาไปใหม ถายังคงมปีญหาอยู ใหหยุดใชงานทันที แลวนําแบตเตอรี่และเคร่ืองชารจไปยังรานคา
ท่ีทานซื้อหรือตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

•  อยาเคลื่อนยายเครื่องชารจหรือสัมผัสแบตเตอรี่ในขณะชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี 
ในบางกรณีซึ่งพบไดนอยมาก อาจทําใหเคร่ืองชาร จแสดงถึงการชารจเสร็จสมบูรณแลว ท้ังท่ีชาร จ
แบตเตอรี่ไปเพียงบางสวนเทาน้ัน ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับเขาไปใหมเพื่อเร่ิมชารจอกีคร้ัง 

• การชารจแบตเตอร่ีตอไปหลังจากชารจจนเต็มแลวอาจทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง
• เม่ือเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มลดลงอยางมากเมื่อใชงานท่ีอณุหภูมิหอง แสดงวา
ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดซื้อแบตเตอร่ี EN-EL14a กอนใหม

• ใชเคร่ืองชารจกับแบตเตอร่ีท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ัน ถอดปลั๊กออกเมื่อไมใชงาน
• อยาลัดวงจรเครื่องชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหเกิดความรอนสูงและทําให
เคร่ืองชารจเสียหายได
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• ชารจแบตเตอรี่กอนใชงาน เม่ือถายภาพในโอกาสสําคัญๆ ใหเตรียมแบตเตอรี่กอนสํารองใหพรอม
และชารจไฟไวใหเต็ม ขึ้นอยูกับพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยู ทานอาจหาซื้อแบตเตอรี่กอนใหมไดยากในเวลาฉุกเฉิน 
โปรดทราบวาในวันท่ีอากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรี่มักจะลดลง ตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจ
แบตเตอรี่จนเต็มแลวกอนถายภาพภายนอกในสภาพอากาศหนาวเย็น ใหเก็บแบตเตอร่ีสํารองไวใน
ท่ีอบอุนและสลับกันเมื่อจําเปน ในทันทีท่ีไดรับความอุน แบตเตอรี่ท่ีเย็นอาจมีกําลังไฟกลับคืนมา
บางสวน

• รีไซเคิล แบตเตอรี่ ตามวิธีการท่ีสอดคลองกับกฎหมายภายในทองถ่ิน ตรวจสอบใหแนใจกอนวาติด
เทปที่ขั้วท้ังสองขางแลว
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ตารางตอไปนี้แสดงการตั้งคาที่สามารถปรบัไดในแตละโหมด โปรดทราบวาอาจไมสามารถ
ใชงานการตั้งคาบางรายการได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับตัวเลือกที่เลือก

การต้ังคาท่ีใชได

i j

P, 
S, 
A, 
M

k, 
p, 
n, 
o, 
s,
w, 
0

l, 
m, 
r, 
t, 
u, 
v, 
x, 
y, 
z %

S, 
T U ' ( 3

1, 
2, 
3

เมน ูถ ายภาพ

คาความไวแสง (ISO) — — z z 1 z 1 — z 1 z 1 z 1 z 1 z 1 z 1

ไวตบาลานซ — — z — — — — — — — — —

ตั้งคา Picture Control — — z — — — — — — — — —

Active D-Lighting — 2 — 2 z — 2 — 2 — — — 2 — — — —

HDR (High Dynamic 
Range)

— — z — — — — — — — — —

ลดนอยซเม่ือ
เปดรับแสงนาน

z z z z z — z z z z z z

ลดนอยซท่ีความไวแสง
สูง

z z z z z — z z z z z z

ภาพยนตรเหลื่อมเวลา z z z z z — — — — — — —

การต ั  งค าอ ื  นๆ

โหมดโฟกัส 
(ชองมองภาพ)

z z z z z — z z z z z z

โหมดพื้นท่ี AF 
(ชองมองภาพ)

z z z z z — z z z — z z

โหมดโฟกัส (ไลฟวิว/
ภาพยนตร)

z z z z z z z z z z z z

โหมดพื้นท่ี AF (ไลฟวิว/
ภาพยนตร)

— — z z z z 3 z z 3 z 3 — z 3 z
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1 ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ใชงานไมได
2 คงท่ีท่ี อัตโนมัติ
3 AF ติดตามวัตถุใชการไมได
4 ไมสามารถใชไดในโหมด 0
5 ไมสามารถใชไดในโหมด w
6 สามารถใชไดเฉพาะในโหมด x, y และ z

การต ั  งค าอ ื  นๆ

ระบบวัดแสง — — z — — — — — — — — —
การถายครอม — — z — — — — — — — — —
ชดเชยแสงแฟลช — — z z z — — — — — — —
การชดเชยแสง — — z z z z — — — — — —
โหมดแฟลช z — z z 4 — — z z z — — —

เมน ูการต ั  งค าแบบกำหนดเอง

a3: ไฟชวยหา AF 
ในตัวกลอง

z z z z 5 z 6 — z z z — z z

e1: การควบคุมแฟลช
ในตัวกลอง/แฟลชเสริม

— — z — — — — — — — — —

e2: ตั้งคา
การถายครอมอัตโนมัติ

— — z — — — — — — — — —

i j

P, 
S, 
A, 
M

k, 
p, 
n, 
o, 
s,
w, 
0

l, 
m, 
r, 
t, 
u, 
v, 
x, 
y, 
z %

S, 
T U ' ( 3

1, 
2, 
3
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ถากลองไมทํางานตามที่ตองการ ใหตรวจสอบรายการปญหาที่พบบอยดังตอไปนี้กอนปรึกษา
รานคาหรือตัวแทนบรกิารของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง

แบตเตอรี่/การแสดงผล

ปญหาและวิธีการแกไข

กลองเปดอยูแตไมตอบสนองการทํางาน: รอใหบันทึกจนเสร็จส้ิน หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดกลอง 
หากปดกลองไมได ใหถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสใหม หรือหากใชอะแดปเตอร AC ใหถอดสายไฟออก
แลวเสียบสายไฟเชื่อมตอกับอะแดปเตอร AC ใหม โปรดทราบวาแมขอมูลท่ีทําการบันทึกในขณะน้ัน
อาจสูญหาย แตขอมูลท่ีบันทึกไวแลวจะไมไดร ับผลกระทบจากการถอดหรือหยุดการเชื่อมตอกับ
แหลงจายไฟ

ชองมองภาพไมอยูในโฟกัส: ปรับโฟกัสชองมองภาพ (0 41) หากวิธีน้ีไมสามารถแกปญหาได 
ใหเลือกโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพ (AF-S; 0 82), AF จุดเดียว (c; 0 87) และจุดโฟกัสก่ึงกลาง จากน้ัน 
เล็งวัตถุท่ีมีคอนทราสตสูงใหอยูในจุดโฟกัสก่ึงกลางแลวกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อโฟกัสภาพ 
เม่ือกลองปรับโฟกัสไดแลว ใหใชปุมปรับแกสายตาเพื่อทําใหวัตถุอยูในโฟกัสในชองมองภาพ ถาจําเปน 
สามารถปรับโฟกัสชองมองภาพไดอกีโดยใชเลนสปรับแกสายตาซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 322)

ชองมองภาพมืด: โปรดใสแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว (0 26, 27)

หนาจอแสดงผลปดโดยไมมีการเตือน: เลือกการหนวงเวลาใหนานขึ้นในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัติ; 0 240)

การแสดงผลขอมูลการถายภาพไมปรากฏขึ้นในจอแสดงผล: ปุมกดชัตเตอรลงถูกกดลงครึ่งหน่ึง
หรือเซ็นเซอรตรวจจับสายตาปดจอแสดงขอมูลไว ถาการแสดงผลขอมูลการถายภาพไมปรากฏขึ้น
เม่ือทานยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรหรือไมไดบังเซ็นเซอรตรวจจับสายตาอยู ใหตรวจดูวาไดเลือก เปด 
ไวสําหรับ เปดจอขอมูลการถายภาพอัตโนมัติ (0 265) และไดชารจแบตเตอร่ีไวแลว (0 26)

ชองมองภาพไมตอบสนองและมืดลง: เวลาการตอบสนองและความสวางของหนาจอจะแตกตางกัน
ตามอุณหภูมิ
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การถายภาพ (ทุกโหมด)

มีเสนปรากฏขึ้นรอบๆ จุดโฟกัส หรือหนาจอกลายเปนสีแดงเมื่อไฮไลทจุดโฟกัส: กรณีเหลาน้ี
เปนเร่ืองปกติของชองมองภาพชนิดน้ีและไมไดเปนความผิดพลาดแตอยางใด

กลองใชเวลานานในการเปดการทํางาน: ลบไฟลหรือโฟลเดอร

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• การดหนวยความจําถูกล็อค เต็ม หรือไมไดใสการด (0 27, 351)
• เลือก ล็อคชัตเตอร สําหรับ ลอ็คชัตเตอรเมื่อไมใสการด (0 268) และยังไมไดใสการด
หนวยความจําลงในกลอง (0 27)

• แฟลชในตัวกลองกําลังชารจ (0 54)
• กลองไมไดโฟกัส (0 50)
• เลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง แตรูรับแสงไม ล็อคท่ีคารูรับแสงสูงสุด (0 307)
• ใชเลนสชนิดไมมี CPU แตกลองไมอยูในโหมด M (0 308)

เมื่อกดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ังในโหมดถายภาพตอเนื่อง กลองถายภาพเพียงภาพเดียว: หาก
แฟลชในตัวเครื่องยิง จะไมสามารถใชงานการถายภาพตอเน่ืองได (0 77, 101)

ภาพผลลัพธนั้นใหญกวาบริเวณที่แสดงในชองมองภาพ: กรอบแนวตั้งและแนวนอน
ของชองมองภาพน้ันจะครอบคลุมพ้ืนท่ีของภาพประมาณ 95%

ภาพไมอยูในโฟกัส:
• ไมไดใสเลนส AF-S, AF-P หรือ AF-I: ใชเลนส AF-S, AF-P หรือ AF-I หรือปรับโฟกัสดวยตนเอง
• กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติได: ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส (0 86, 93, 95)
• กลองอยูในโหมดแมนวลโฟกัส: ปรับโฟกัสดวยตนเอง (0 95)

โฟกัสไมล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง: ใชปุม A (L) เพื่อล็อคโฟกัสเมื่อปดไลฟวิว
และเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัส หรือเม่ือถายภาพวัตถุท่ีเคล ื่อนไหวในโหมด AF-A (0 93)
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ไมสามารถเลือกจุดโฟกัส:
• เลือก e (AF แบบเลือกพ้ืนที่โฟกัสอัตโนมัต;ิ 0 88): เลือกโหมดพื้นท่ี AF โหมดอื่น
• กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเร่ิมตั้งเวลาสแตนดบาย (0 53)

ไมสามารถเลือกโหมดพื้นที่ AF: เลือกแมนวลโฟกัส (0 82, 95)

ไฟชวยหา AF ไมติด:
• ไฟชวยหา AF จะไมทํางาน ถาเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ (0 82) หรือเม่ือเลือกโฟกัส
อัตโนมัติตอเน่ืองเม่ือกลองอยูในโหมด AF-A เลือก AF-S ถาเลือกตัวเลือกใดๆ นอกเหนือจาก 
e (AF แบบเลือกพ้ืนที่โฟกัสอัตโนมัติ) ไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF ใหเลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง (0 87, 
90)

• กลองอยูในไลฟวิวในขณะนี้
• เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a3 (ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง, 0 237)
• ไฟชวยหา AF ปดทํางานโดยอัตโนมัต ิหลอดไฟอาจรอนเมื่อใชงานอยางตอเน่ือง โปรดรอใหหลอดไฟ
เย็นลง

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดภาพได: ตั้ง คุณภาพของภาพ เปน NEF (RAW) (0 99)

กลองทํางานชาในการบันทึกภาพถาย:
• ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําอาจสวางขึ้นประมาณหนึ่งนาทีหลังจากถายภาพในโหมด
ถายภาพตอเน่ืองเสร็จส้ิน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะการถายภาพ และประสิทธิภาพของการดหนวยความจํา

• ปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดรับแสงนาน (0 230)
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มีสัญญาณรบกวน (จุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) ปรากฏบนภาพ:
• ลดจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา และเสนไดโดยลดคาความไวแสง (ISO) ใหต่ําลง
• ใชตัวเลือก ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพเพื่อจํากัดจุดแสงสวางหรือฝาท่ีเกิดขึ้น
ในภาพที่ถายท่ีความไวชัตเตอรท่ีต่ํากวา 1 วินาที (0 230)

• ฝาและจุดสวางอาจบงชี้วาอุณหภูมิภายในของกลองไดเพิ่มขึ้นเน่ืองจากอุณหภูมิแวดลอมสูง 
เปดรับแสงนาน หรือสาเหตุท่ีคลายกัน: ปดกลองแลวรอจนกลองเย็นลงกอนถายภาพตอไป

• ท่ีความไวแสง (ISO) สูง อาจมีเสนปรากฏบนภาพถายที ถายดวยชุดแฟลชเสริมภายนอกบางชุด 
หากเกิดกรณีเชนน้ี ใหเลือกคาท่ีต่ําลง

• ท่ีคาความไวแสง (ISO) สูง รวมถึงคาสูงดวยการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ สามารถลดจุดพิกเซล
สวางแสดงสัญญาณรบกวน โดยเลือก สูง, ปกติ หรือ ต่ํา สําหรับ ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 
ในเมนูถายภาพ (0 231)

• ท่ีคาความไวแสง (ISO) สูง อาจสังเกตจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน
ไดมากกวาเมื่อเปดรับแสงนาน และภาพถายท่ีถายที่อุณหภูมิแวดลอมสูง หรือเปดใชงาน 
Active D-Lighting เลือก แฟลต สําหรับ ตั้งคา Picture Control (0 155) หรือเลือกคาท่ีสูงมากเกิน
สําหรับพารามิเตอร Picture Control (0 158)

• ในโหมด % อาจสังเกตจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสนไดมากกวาในภาพ
ท่ีถายในที่มีแสงนอย

ไมสามารถเลือกโหมดลัน่ชัตเตอร: ไมสามารถเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไดเม่ือหนาจอปด (0 75) 
โปรดทราบวาเซ็นเซอรตรวจจับสายตาอาจปดหนาจอโดยอัตโนมัติ เม่ือทานแนบตามองไปที่ชองมองภาพ
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เสียงเตือนไมดงั:
• เลือก ปด ไวสําหรับ ตัวเลือกเสียงเตือน > เปด/ปดเสียงเตือน (0 263)
• กลองอยูในโหมดลั่นชัตเตอรแบบเงียบ (0 78) หรือกําลังบันทึกภาพยนตร (0 164)
• เลือก MF หรือ AF-C เปนโหมดโฟกัส หรือวัตถุเคลื่อนไหวเมื่อเลือก AF-A (0 82)

จุดดางปรากฏบนภาพถาย: ทําความสะอาดชิ้นเลนสขางหนาและขางหลัง ถาปญหายังคงมีอยู 
ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรรับภาพ (0 328)

กลองไมพิมพวันที่ลงในภาพ: เลือกคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW) (0 99, 243)

ภาพยนตรที่บนัทึกไมมีเสียง: เลือก ปดไมโครโฟน ไวสําหรับ ตัง้คาภาพยนตร > ไมโครโฟน 
(0 169)

ไลฟววิสิ้นสดุโดยไมคาดคิดหรือไมเร่ิมทํางาน: ไลฟวิวอาจสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเพื่อปองกัน
การเสียหายตอวงจรภายในของกลองถายรูป หากวา
• อุณหภูมิโดยรอบสูง
• ใชกลองในโหมดไลฟวิวหรือใชบันทึกภาพยนตรมาเปนเวลานาน
• ใชกลองในโหมดถายภาพตอเน่ืองเปนเวลานาน

หากไลฟวิวไมเร่ิมขึ้นเมื่อทานพยายามเริ่มการทํางานของไลฟวิว ใหรอจนวงจรภายในกลองเย็นลง 
แลวลองอกีคร้ัง โปรดทราบวากลองอาจอุนเมื่อแตะ แตไมไดเปนสัญญาณการทํางานผิดปกติ

สิ่งรบกวนภาพปรากฏระหวางใชไลฟววิ: “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน 
ฝา หรือเสน) และสีท่ีผิดเพี้ยนอาจเกิดขึ้นหากซูมเขาภาพผานทางเลนส (0 53) ระหวางไลฟวิว 
ในภาพยนตรจะมีจํานวนและภาพผิดเพี้ยนของจุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา และจุดสวาง
ท่ีเปนผลกระทบจากขนาดและอัตราเฟรม (0 168) จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือ
จุดสวางอาจเกิดขึ้นเน่ืองจากเปนผลของอุณหภมิูท่ีเพ่ิมขึ้นในวงจรภายในของกลองขณะไลฟวิว 
ใหออกจากไลฟวิวเมื่อไมไดใชงานกลอง
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การถายภาพ (P, S, A, M)

มีการกะพริบถี่หรือแถบในระหวางไลฟวิวหรือการบันทึกภาพยนตร: เลือกตัวเลือกสําหรับ 
ลดการกะพริบ ท่ีตรงกับความถี่ของไฟฟา AC ของทองถ่ิน (0 268)

มีแถบสวางในระหวางไลฟวิวหรือการบันทึกภาพยนตร: มีการใชแสงไฟกะพริบ แฟลช หรือ
แหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ในเวลาสั้นๆ ในระหวางการใชงานไลฟวิวหรือการบันทึกภาพยนตร

ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางรายการอาจจะไมสามารถใชไดในบางโหมด

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• ใสเลนสชนิดไมมี CPU: หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปท ี่ M (0 308)
• แปนหมุนเลือกโหมดถูกหมุนไปท่ี S หลังจากเลือกความไวชัตเตอรเปน “Bulb (การเปดชัตเตอรคาง)” 
หรือ “Time (เวลา)” ในโหมด M: เลือกความไวชัตเตอรใหม (0 121)

• ถากําลังใชงานการถายครอมไวตบาลานซ ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน และสวนแสดงผลจํานวนภาพ
ท่ีสามารถบันทึกไดบนชองมองภาพจะกะพริบ หากมีพ้ืนท่ีในการดหนวยความจําไมเพียงพอ
ตอการบันทึกภาพทั้งหมดในการถายครอม ใสการดหนวยความจําแผนใหม

ใชความไวชัตเตอรไดไมครบทุกคา:
• ใชแฟลชอยู (0 106)
• เม่ือเลือก เปด ไวสําหรับ ตั้งคาภาพยนตร > ปรับคาสําหรับภาพยนตรเอง ในเมนูถายภาพ 
ชวงความไวชัตเตอรท่ีใชงานไดจะแตกตางกันตามอัตราเฟรม (0 169)

ไมสามารถเลือกคารูรับแสงที่ตองการ: ชวงคารูรับแสงท่ีใชไดอาจแตกตางกันไปตามเลนสท่ีใช

สีดูไมเปนธรรมชาต:ิ
• ปรับไวตบาลานซใหตรงกับแหลงกําเนิดแสง (0 140)
• ปรับการตั้งคา ตั้งคา Picture Control (0 155)

ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซได: วัตถุท่ีตองการถายสวางหรือมืดเกินไป (0 147)
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แสดงภาพ

ไมสามารถเลือกภาพเปนแหลงตนทางตั้งคาไวตบาลานซได: ภาพดังกลาวไมไดถายดวยกลอง 
D5600 (0 149)

ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซ: เลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพไวเปน NEF (RAW) หรือ 
NEF+JPEG (0 98)

เอ็ฟเฟกตของ Picture Control ของแตละภาพแตกตางกัน: มีการเลือก A (อัตโนมัติ) ไวสําหรับ
การปรับความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต หรือความอิ่มตัวของสี เพื่อใหไดผลลัพธท่ีคงที่ในภาพ
ชุดหน่ึง ใหเลือกการตั้งคาแบบอื่น (0 159)

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบวดัแสงได: การล็อคคาวัดแสงอตัโนมัติยังทํางานอยู (0 130)

การชดเชยแสงไมสามารถใชงานได: กลองอยูในโหมด M ใหเลือกโหมดอื่นแทน (0 118, 132)

มีสัญญาณรบกวน (พ้ืนที่สีแดงและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ) ปรากฏในการถายรูปแบบเปดรับแสง
เปนเวลานาน: เปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดร ับแสงนาน (0 230)

กลองไมเลนภาพ NEF (RAW): ภาพดังกลาวถายดวยคุณภาพของภาพระดับ NEF (RAW)+JPEG 
(0 98)

ไมสามารถดูภาพที่บันทึกดวยกลองอื่น: ภาพที่บันทึกดวยกลองย่ีหออืน่อาจทําใหไมสามารถ
แสดงภาพไดอยางถูกตอง

ภาพบางภาพไมปรากฏในขณะแสดงภาพ: เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ (0 221)

ทิศทางภาพในแนว “ตั้ง” (ภาพถายบุคคล) แสดงในแนว “กวาง” (แนวนอน):
• เลือก เปด สําหรับ หมุนแนวตั้ง (0 222)
• ภาพถูกถายขณะที่เลือก ปด ไวสําหรับ หมุนภาพอัตโนมัติ (0 222)
• กลองแสดงภาพในโหมดแสดงภาพทันทีท่ีถาย (0 221)
• กลองเงยขึ้นหรือกมลงขณะถายภาพ (0 222)

ไมสามารถลบภาพ:
• ภาพไดรับการปองกัน: ยกเลิกการปองกัน (0 200)
• การดหนวยความจําถูกล็อค (0 350)
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ไมสามารถรีทัชภาพได: กลองไมสามารถแกไขภาพดังกลาวเพิ่มเติมได (0 279)

ไมสามารถเลือกภาพถายเพ่ือพิมพได: ภาพอยูในรูปแบบ NEF (RAW) สงรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร 
แลวพิมพโดยใช Capture NX-D (0 210) สามารถบันทึกภาพ NEF (RAW) ในรูปแบบ JPEG โดยใช 
โปรเซสภาพ NEF (RAW) (0 280)

ภาพไมแสดงบนทีว:ี เชื่อมตอสาย HDMI (0 218) ไมถูกตอง

กลองไมตอบสนองตอรีโมตคอนโทรลสําหรับโทรทัศน  HDMI-CEC:
• เลือก เปด สําหรับ HDMI > การควบคมุอุปกรณ ในเมนูตั้งคา (0 219)
• ปรับการตั้งคา HDMI-CEC สําหรับโทรทัศนตามท่ีอธิบายในเอกสารประกอบที่ใหมากับอปุกรณ

ไมสามารถโอนถายภาพไปยังคอมพิวเตอรได: OS ไมสามารถใชไดกับกลองหรือซอฟตแวร
การโอนถายภาพได ใชตัวอานการดเพื่อคัดลอกภาพถายไปยังคอมพิวเตอร 

ตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D ไมใหผลตามที่ตองการ: การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เปลี่ยนตําแหนงฝุนละอองบนเซ็นเซอรภาพ ขอมูลอางอิงภาพลบฝุนท่ีบันทึกไวกอนทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพไมสามารถใชไดกับภาพท่ีถายหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลว ขอมูลอางองิ
ภาพลบฝุนท่ีบันทึกหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลวไมสามารถใชไดกับภาพท่ีถายกอน
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ (0 266)

คอมพิวเตอรแสดงภาพ NEF (RAW) แตกตางจากในกลอง: ซอฟตแวรของบริษัทอื่นจะไมแสดง
เอ็ฟเฟกตของ Picture Control, Active D-Lighting หรือควบคุมขอบมืด ให ใช Capture NX-D (0 210)
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บลูทูธและ Wi-Fi (เครือขายไรสาย)

เบ็ดเตล็ด

สมารทดไีวซไมแสดง SSID ของกลอง (ช่ือเครือขาย):
• ยืนยันวาเลือก ไมใช สําหรับ โหมดเครื่องบิน ในเมนูตั้งคากลอง (0 271)
• ยืนยันวาเลือก เปดใช สําหรับ บลูทูธ > การเช่ือมตอเครือขาย ในเมนูตั้งคากลอง
• พยายามปด Wi-Fi ของสมารทดีไวซ จากน้ัน เปดขึ้นใหมอีกคร้ัง

ไมสามารถเชื่อมตอไปยงัสมารทดีไวซโดยใช NFC: เลือกวิธีการเชื่อมตออืน่

ไมสามารถเชื่อมตอไปยงัเคร่ืองพิมพไรสายและอุปกรณไรสายอื่นๆ: กลองน้ีสามารถเชื่อมตอกับ
อุปกรณท่ีติดตั้งแอพ SnapBridge แลวเทาน้ัน

วันที่การบนัทึกภาพไมถูกตอง: ตั้งนาฬิกาในกลอง (0 40, 262)

ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางตัวอาจไมสามารถใชงานไดในการตั้งคาบางรูปแบบ
หรือเม่ือไมไดใสการดหนวยความจํา (0 27, 277, 338)
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เนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวยสัญลักษณและขอความผิดพลาดตางๆ ที่ปรากฏในชองมองภาพ
และจอภาพ

ขอความผดิพลาด

A สัญลักษณคําเตือน
d ท่ีกะพริบบนหนาจอหรือ s ในชองมองภาพแสดงวาขอความผิดพลาดหรือขอความเตือนสามารถ
เปดไดบนจอภาพโดยกดปุม W (Q)

สัญลักษณแสดง
การแกปญหา 0จอภาพ ชองมองภาพ

ล็อควงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนสใหอยูที่รูรับแสง
แคบสุด (คา f มากสุด)

B 
(กะพริบ)

ปรับวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสใหอยูท่ี
รูรับแสงแคบสุด (คารูรับแสงสูงสุด)

307

ไมไดใสเลนส
F/s 
(กะพริบ)

• ประกอบเลนสท่ีไมใช IX NIKKOR 307

• ถาใสเลนสชนิดไมมี CPU ใหเลือก
โหมด M

123

กอนถายภาพ ใหหมนุ
วงแหวนปรับระยะซูม
เพ่ือยืดเลนสออกมา

F

(กะพริบ)

เลนสท่ีมีปุมย่ืนหดกระบอกเลนสประกอบ
อยูกับกระบอกเลนสขณะหดกลับ กดปุม
ย่ืนหดกระบอกเลนสและหมุนวงแหวน
ปรับระยะซูมเพื่อยืดเลนส

31

ไมสามารถลั่นชัตเตอรได 
โปรดชารจแบตเตอรี่กอน

d/s 
(กะพริบ)

ปดกลอง แลวชารจแบตเตอรี่ใหมหรือ
เปลี่ยนแบตเตอรี่

26, 27

ไมสามารถใชแบตเตอรี่นี ้
เน่ืองจากติดตอ
สื่อสารกับกลองไดไม
สมบูรณ หากตองการ
ใชงานกลองอยาง
ปลอดภัย โปรดเลือก
แบตเตอรี่ที่กําหนดมา
สําหรับใชกับกลองนี้

d
(กะพริบ) ใชแบตเตอรี่ท่ี Nikon รับรอง 321
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เกิดขอผิดพลาดขณะเร่ิม
การทํางาน โปรดปด
แลวเปดกลองอีกครั้ง

d/k 
(กะพริบ)

ปดกลอง ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับ
เขาท่ี จากน้ันเปดกลองอีกคร้ัง

27

ระดับแบตเตอร่ีต่ํา 
ดําเนินการตางๆ 
ใหเรียบรอย แลวปดกลอง
ทันที

— หยุดทําความสะอาด แลวปดกลองแลว 
ชารจแบตเตอรี่ใหมหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่

331

ไมไดตั้งนาฬิกา
s 

(กะพริบ) ตั้งนาฬิกาในกลอง 40, 262

ไมไดใสการด
หนวยความจํา

S/s 
(กะพริบ)

ปดกลองและตรวจสอบวาใสการดอยาง
ถูกตอง 27

การดหนวยความจํา
ถูกลอ็คอยู
เลื่อนตัวล็อคไปที่ตําแหนง 
“เขียน”

( 
(กะพริบ)

การดหนวยความจําถูกล็อคไว (ปองกัน
การบันทึกขอมูลทับ) เลื่อนสวิทชปองกัน
การบันทึกขอมูลทับบนการดไปท่ีตําแหนง 
“เขียน”

—

ไมสามารถเขาถึงขอมลูใน
การด หนวยความจําน้ี 
โปรดใสการดใบอื่น

(/k 
(กะพริบ)

• ใชการดท่ีผานการรับรอง 324
• ฟอรแมตการด ถาปญหายังคงมีอยู 
แสดงวาการดชํารุด ติดตอตัวแทน
บริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

259

• เกิดขอผิดพลาดเมื่อสรางโฟลเดอรใหม 
ลบไฟลหรือใสการดหนวยความจํา
แผนใหม

27, 205

• ใสการดหนวยความจําแผนใหม 27
• การด Eye-Fi ยังคงปลอยสัญญาณไรสาย
หลังจากเลือก ไมใช สําหรับ สง Eye-Fi 
หากตองการยกเลิกการสงสัญญาณ
ไรสาย ปดกลอง แลวถอดการดออก

274

สัญลักษณแสดง
การแกปญหา 0จอภาพ ชองมองภาพ
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ไมสามารถใชไดหากการด 
Eye-Fi ถูกล็อคอยู

(/k 
(กะพริบ)

การด Eye-Fi ถูกล็อคไว (ปองกัน
การบันทึกขอมูลทับ) เลื่อนสวิทชปองกัน
การบันทึกขอมูลทับบนการดไปท่ีตําแหนง 
“เขียน”

—

ยังไมไดฟอรแมตการดนี้ 
โปรดฟอรแมตการด

T 
(กะพริบ)

ฟอรแมตการดหรือปดกลองแลวใส
การดหนวยความจําแผนใหม

27, 259

การดเตม็
j/A/s 
(กะพริบ)

• ลดคุณภาพหรือขนาดภาพ 98

• ลบภาพถาย 205

• ใสการดหนวยความจําแผนใหม 27

—
● 

(กะพริบ)

กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัส
อตัโนมัติได เปลี่ยนองคประกอบภาพ
หรือโฟกัสดวยตนเอง

50, 86, 
95

ตัวแบบสวางเกินไป

s 
(กะพริบ)

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีต่ําลง 107

• ใชฟลเตอรลดแสง (ND) ท่ีจําหนายท่ัวไป 321

• ในโหมด:

S เพิ่มความไวชัตเตอร 121

A เลือกรูรับแสงที่แคบลง 
(คารูรับแสงสูงขึ้น)

122

% เลือกโหมดถายภาพอื่น 4, 65

ตัวแบบมืดเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีสูงขึ้น 107

• ใชแฟลช 101

• ในโหมด:

S ลดความไวชัตเตอรลง 121

A เลือกรูรับแสงที่กวางขึ้น 
(คารูรับแสงต่ําลง)

122

สัญลักษณแสดง
การแกปญหา 0จอภาพ ชองมองภาพ
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ใช “Bulb” ในโหมด S 
ไมได

A/s
(กะพริบ)

เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือเลือกโหมด M
121, 
123ใช “Time” ในโหมด S 

ไมได
&/s
(กะพริบ)

ใช “Bulb” ในโหมด HDR 
ไมได

A/s
(กะพริบ) • เปลี่ยนความไวชัตเตอร

• ปด HDR

124, 
125
138ใช “Time” ในโหมด HDR 

ไมได
&/s
(กะพริบ)

การถายแบบเวนชวงเวลา —
ไมสามารถเลนและใชเมนูไดในชวงเวลา
ท่ีการถายภาพแบบเวนชวงเวลากําลัง
ดําเนินการ ในการหยุดชั่วคราว กด J

109

กําลังถายภาพยนตร
เหลื่อมเวลา

—
เมนูและการแสดงผลจะใชไมไดขณะท่ีกําลัง
ถายภาพยนตรเหลื่อมเวลา 175

สัญลักษณแสดง
การแกปญหา 0จอภาพ ชองมองภาพ
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—
N

(กะพริบ)

กลองยิงแฟลชเต็มท่ี ตรวจสอบภาพ
บนหนาจอ ถาภาพมืดเกินไป ใหปรับ
การตั้งคาแลวลองอีกคร้ัง

—

—
N/s 

(กะพริบ)

• ใชแฟลช 101

• เปลี่ยนระยะหางของวัตถุ, รูรับแสง, 
ระยะแฟลช หรือคาความไวแสง (ISO)

106, 
107, 
122

• ทางยาวโฟกัสนอยกวา 18 มม. 
ใชทางยาวโฟกัสท่ียาวขึ้น

—

• ประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-400 
หรือ SB-300 แฟลชอยูในตําแหนง
ท่ีเปนมุมสะทอนหรือชวงโฟกัสส้ันมาก 
ถายภาพตอไป หากจําเปน ใหเพิ่ม
ระยะโฟกัสเพื่อปองกันไมใหเกิดเงา
บนภาพ

—

เกิดขอผิดพลาด โปรดกด
ปุมชัตเตอรอกีครั้ง

O 
(กะพริบ)

ล่ันชัตเตอร ถาปญหายังคงมีอยูหรือเกิดขึ้น
บอยคร้ัง โปรดปรึกษาตัวแทนบริการของ 
Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

—

เกิดขอผิดพลาดขณะ
เปดทํางาน โปรดติดตอ
ตัวแทนบริการ Nikon 
ที่ไดรับการแตงตั้ง

ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับ
การแตงตั้ง

—

เกิดขอผิดพลาดใน
การวัดแสง

ไมสามารถเปดไลฟวิวได 
โปรดรอใหกลอง
เย็นลงกอน

— โปรดรอใหวงจรภายในเย็นลงกอนท่ีจะ
บันทึกภาพยนตรหรือใชไลฟวิวตอ

344

สัญลักษณแสดง
การแกปญหา 0จอภาพ ชองมองภาพ
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ไมมีภาพในโฟลเดอร —

ไมมีภาพในโฟลเดอรท่ีเลือกไวเพื่อ
แสดงภาพ เลือกโฟลเดอรท่ีมีภาพ
จากเมนู โฟลเดอรแสดงภาพ หรือใส
การดหนวยความจําท่ีมีภาพ

27, 221

ไมสามารถแสดงไฟลนี้ — ไมสามารถแสดงไฟลบนกลองได —

ไมสามารถเลือกไฟลนี้ — ภาพที่สรางขึ้นจากอปุกรณอื่นๆ 
จะไมสามารถรีทัชได

278

ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรนี้ได

—

• ภาพยนตรท่ีสรางขึ้นโดยอุปกรณอื่นๆ 
จะไมสามารถตัดตอได

278

• ภาพยนตรจะตองมีความยาวอยางนอย
สองวินาที

178

ไมมีภาพสําหรับรีทัช — การดหนวยความจําไมมีภาพ NEF (RAW) 
เพื่อใชใน โปรเซสภาพ NEF (RAW)

280

ไมสามารถเชื่อมตอ
เครือขายไดจนกวา
กลองจะเย็นลง

— ปดกลองแลวลองใหมภายหลัง โดยรอให
กลองเย็นลงกอน

—

สัญลักษณแสดง
การแกปญหา 0จอภาพ ชองมองภาพ
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ตรวจสอบเครื่องพิมพ — ตรวจสอบเครื่องพิมพ เม่ือตองการ
ดําเนินการตอ เลือก พิมพตอ (ถามี)

— *

ตรวจสอบกระดาษ —
กระดาษที่ใชไมใชขนาดที่เลือกไว 
ใสกระดาษที่มีขนาดตรงตามที่เลือกไว 
แลวเลือก พิมพตอ

— *

กระดาษติดขัด — ดึงกระดาษที่ติดออก แลวเลือก พิมพตอ — *

กระดาษหมด — ใสกระดาษที่มีขนาดตามที่เลือกไว 
แลวเลือก พิมพตอ

— *

ตรวจสอบปริมาณหมึก — ตรวจสอบหมึกพิมพ เม่ือตองการ
ดําเนินการตอ เลือก พิมพตอ

— *

หมกึหมด — เติมหมึก แลวเลือก พิมพตอ — *

* ดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากคูมือของเครื่องพิมพ 

สัญลักษณแสดง
การแกปญหา 0จอภาพ ชองมองภาพ
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❚❚กลองดิจิตอล Nikon D5600

ขอมูลจําเพาะ

ประเภท
ประเภท กลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดียว
เมาทเลนส Nikon F เมาท (ท่ีมี AF contact)
มมุมองภาพที่ใชได รูปแบบ Nikon DX; ทางยาวโฟกัสเทากับประมาณ 1.5 เทา ของเลนส

ท่ีมีมุมมองภาพในรูปแบบ FX

พิกเซลใชงานจริง
พิกเซลใชงานจริง 24.2 ลาน

เซ็นเซอรภาพ
เซ็นเซอรภาพ เซ็นเซอรแบบ CMOS ขนาด 23.5 × 15.6 มม.
พิกเซลรวม 24.78 ลาน
ระบบลบฝุน การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ, ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน 

(ตองใชซอฟตแวร Capture NX-D)

การเก็บรักษา
ขนาดภาพ (พิกเซล) • 6000 × 4000 (ใหญ)

• 4496 × 3000 (กลาง)
• 2992 × 2000 (เล็ก)

รูปแบบไฟล • NEF (RAW): บีบอดั 12 หรือ 14 บิท
• JPEG: มาตรฐาน JPEG-Baseline ดวยการบีบอัดระดับ Fine 

(ประมาณ 1 : 4), Normal (ประมาณ 1 : 8) หรือ Basic (ประมาณ 
1 : 16) การบีบอัดภาพ

• NEF (RAW)+JPEG: ภาพถายเดี่ยวท่ีบันทึกไวท้ังในรูปแบบ 
NEF (RAW) และ JPEG

ระบบ Picture Control มาตรฐาน, สีธรรมชาติ, สีสด, โทนสีเดียว, ภาพบุคคล, ท ิวทัศน, 
แฟลต; สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ท่ีเลือกได; พ้ืนท่ีเก็บ
สําหรับ Picture Control แบบกําหนดเอง

สือ่บันทึกขอมูล การดหนวยความจํา SD (Secure Digital) และ UHS-I compliant 
SDHC และ SDXC

ระบบไฟล DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
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ชองมองภาพ
ชองมองภาพ ชองมองภาพแบบสะทอนเลนสเดียวท่ีใชกระจกหาเหลี่ยมระดับ

สายตา
การครอบคลุม
การมองเห็นภาพ

ประมาณ 95% ในแนวนอนและ 95% ในแนวตั้ง

อัตราสวนขยายขนาด ประมาณ 0.82 เทา (เลนส 50 มม. f/1.4 ท่ีระยะอนันต, –1.0 ม.–1)
ระยะหางระหวางสายตากับ
ชองมองภาพ

17 มม. (–1.0 ม.–1; จากบริเวณกลางของเลนสชองมองภาพ)

การปรับแกสายตา –1.7–+0.5 ม.–1

โฟกัสซ่ิงสกรีน จอภาพ Type B BriteView Clear Matte Mark VII
กระจกสะทอนภาพ ชนิด Quick return (ดีดตัวกลับเอง)
รูรับแสงของเลนส Instant return (สะทอนแสงภาพคืนกลับทันที), ควบคุมดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส

เลนส
รองรับโฟกัสอัตโนมัติ โฟกัสอัตโนมัติสามารถใชไดกับเลนส AF-S, AF-P และ AF-I

ชัตเตอร

ประเภท ชัตเตอรระนาบโฟกัสแบบเคลื่อนท่ีแนวตั้งท่ีควบคุมดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส

ความเร็ว 1/4000 – 30 วินาที ปรับขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV; 
Bulb (การเปดชัตเตอรคาง); Time (เวลา)

ความเร็วสัมพันธกับแฟลช X=1/200 วินาที; สัมพันธกับชัตเตอรท่ีความเร็ว 1/200 วินาที หรือชากวา

การถาย

โหมดลั่นชัตเตอร 8 (ถายทีละภาพ), ! (ถายตอเน่ือง L), 9 (ถายตอเน่ือง H), 
J (การลั่นชัตเตอรแบบเงียบ), E (ตั้งเวลาถาย); 
สนับสนุนการถายภาพแบบเวนชวงเวลา

ความเร็วในการถายภาพ • !: สูงสุด 3 ภาพตอวินาที
• 9: สูงสุด 5 ภาพตอวินาที (JPEG และ NEF/RAW 12 บิท) หรือ 

4 ภาพตอวินาที (NEF/RAW 14 บิท)
หมายเหต:ุ อัตราเฟรมจะใชในการถายภาพ AF ตอเน่ือง, ปรับเอง 
หรืออตัโนมัติปรับชัตเตอรเอง, ความไวชัตเตอร 1/250 วินาที หรือ
เร็วกวา ใหเลือก การถาย สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 
(เลือกสิง่ที่สําคัญเมื่อใช AF-C) และการตั้งคาอื่นท่ีเปนคาตั้งจาก
โรงงาน

ตั้งเวลาถาย 2 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที, 20 วินาที; 1–9 ภาพ
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คาแสง
โหมดวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB แบบ 2016 พิกเซล
วธิีวดัแสง • วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ: ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ II 

(เลนสชนิด G, E และ D); ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี II (เลนส CPU 
ชนิดอื่นๆ)

• วัดแสงเนนกลางภาพ: ใหนํ้าหนัก 75% ตอวงกลม 8 มม. 
ท่ีกลางกรอบภาพ

• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: วัดแสงเปนวงกลม 3.5 มม. (ประมาณ 
2.5% ของกรอบภาพ) โดยมีศูนยกลางจากพ้ืนท่ีโฟกัสท่ีเลือกไว

ระยะ (ISO 100, เลนส f/1.4, 
20 °C)

• ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพหรือเนนกลางภาพ: 0–20 EV
• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: 2–20 EV

การเช่ือมตอระบบวัดแสง CPU
โหมด โหมดอัตโนมัติ (i อัตโนมัติ; j อัตโนมัติ, ปดแฟลช); โปรแกรม

อัตโนมัติพรอมโปรแกรมแบบยืดหยุน (P); อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง 
(S); อัตโนมัติปรับรูรับแสง (A); ปรับเอง (M); โหมดสําเร็จรูป 
(k ภาพบุคคล; l ทิวทัศน; p เด็ก; m กีฬา; n ถายระยะใกล; 
o ภาพบุคคลตอนกลางคืน; r ทิวทัศนตอนกลางคืน; 
s ปารตี้/ในหอง; t ชายหาด/หิมะ; u อาทิตยตก; v ยํ่าค่ํา/รุงเชา; 
w สัตวเลี้ยง; x ภาพถายใตแสงเทียน; y ดอกไมบาน; 
z สีสันฤดูใบไมรวง; 0 ภาพอาหาร); โหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ 
(% ไนทวิชัน; S สีจัดจาน; T สีฉูดฉาด; U แปลงเปนภาพวาด; 
' เอ็ฟเฟกตกลองของเลน; ( เอฟ็เฟกตภาพวัตถุจิ๋ว; 
3 เลือกสีเดน; 1 ภาพเงา; 2 ไฮคีย; 3 โลวคีย)

ชดเชยแสง สามารถปรับไดระหวาง –5 – +5 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV 
ในโหมด P, S, A, M, h และ %
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การล็อคคาแสง ล็อคคาแสงเปนคาท่ีวัดไดโดยใชปุม A (L)

คาความไวแสง (ISO) 
(ดัชนีคาแสงที่แนะนําใหใช)

ISO 100 – 25600 ปรับไดคร้ังละ 1/3 EV สามารถใชควบคุม
ความไวแสงอัตโนมัติ

Active D-Lighting Y อตัโนมัติ, Z สูงมาก, P สูง, Q ปกติ, R ต่ํา, 
! ปด

โฟกัส
โฟกัสอัตโนมัติ โมดูลเซ็นเซอรโฟกัสอตัโนมัติ Nikon Multi-CAM 4800DX 

พรอมการตรวจวัดระยะหาง TTL, จุดโฟกัส 39 จุด 
(รวมถึงเซ็นเซอรชนิด Cross-type 9 ตัว) และไฟชวยหา AF 
(ระยะโดยประมาณ 0.5 – 3 ม.)

ชวงการตรวจหา –1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)

เลนสเซอรโว • โฟกัสอตัโนมัติ (AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตอเน่ือง (AF-C); 
การเลือก AF-S/AF-C อัตโนมัติ (AF-A); โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา
ทํางานอตัโนมัติตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ

• แมนวลโฟกัส (MF): สามารถใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

จุดโฟกัส เลือกจุดโฟกัสได 39 จุด หรือ 11 จุด

โหมดพื้นที่ AF AF จุดเดียว, AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 9, 21 หรือ 39 จุด, 
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ, AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟก ัสอัตโนมัติ

การล็อคโฟกัส สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (AF ทีละภาพ) 
หรือโดยกดปุม A(L)

คาแสง
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แฟลช

แฟลชในตัวกลอง i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ' : แฟลชอัตโนมัติ
โดยแฟลชยกขึ้นเอง
P, S, A, M, 0: ยกแฟลชขึ้นโดยใชปุมปลดล็อค

ไกดนัมเบอร ประมาณ 12, 12 เม่ือใชแฟลชแบบปรับเอง (เมตร, ISO 100, 20 °C)

การควบคุมแฟลช TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB 2016 พิกเซล 
ท่ีใชไดกับแฟลชในตัวกลอง สามารถใชแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุล
แบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR ไดดวยระบบวัดแสงเฉลี่ย
ท้ังภาพ สามารถใชแฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR 
ดวยระบบวัดแสงเฉพาะจุด

โหมดแฟลช อัตโนมัติ, อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชสัมพ ันธกับ
ความไวชัตเตอรต่ําอตัโนมัติ, แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเตอรต่ํา
อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชลบเงา, การลดตาแดง, 
แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธท่ี
ความไวชัตเตอรต่ําพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดท่ีสองพรอมความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดท่ีสอง, ปด

ชดเชยแสงแฟลช สามารถปรับไดระหวาง –3 – +1 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV 
ในโหมด P, S, A, M และ h

สญัลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางาน

จะสวางขึ้นเมื่อแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก
ชารจเต็มแลว จะกะพริบหลังจากยิงแฟลชเต็มกําลงั

ชองเสียบอุปกรณเสริม ชองเสียบแฟลช ISO 518 
พรอมขั้วตอซิงคแฟลชและขอมูลและกานล็อค

Nikon Creative Lighting 
System (CLS)

รองรับ Nikon CLS

ขั้วตอซิงค อะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15 (มีแยกจําหนายตางหาก)

ไวตบาลานซ
ไวตบาลานซ อัตโนมัติ, หลอดไส, ฟลูออเรสเซนต (7 แบบ), แสงอาทิตย, แฟลช, 

เมฆมาก, ในรม, ตั้งคาเอง, คาท้ังหมดยกเวนการต ั้งคาเองที่สามารถ
ใชการปรับละเอียดได

การถายครอม
ประเภทการถายครอม คาแสง ไวตบาลานซ และ ADL
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ไลฟวิว
เลนสเซอรโว • โฟกัสอตัโนมัติ (AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตลอดเวลา (AF-F)

• แมนวลโฟกัส (MF)

โหมดพื้นที่ AF AF ท่ีใบหนา, AF พ้ืนท่ีกวาง, AF พ้ืนท่ีปกติ, AF ติดตามวัตถุ
โฟกัสอัตโนมัติ AF แบบตรวจจับคอนทราสตตําแหนงใดๆ ในกรอบภาพ (กลองเลือก

จุดโฟกัสโดยอัตโนมัติเมื่อเลือก AF ท่ีใบหนา หร ือ AF ติดตามวัตถุ)
การเลือกฉากอัตโนมัติ สามารถใชไดในโหมด i และ j

ภาพยนตร
ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอรภาพหลัก
วิธีวัดแสง เฉลี่ยท้ังภาพ
ขนาดเฟรม (พิกเซล) 
และอัตราการบันทึกภาพ

• 1920 × 1080; 60p (โปรเกรสซีฟ), 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
อัตราการบันทึกภาพตามจริงสําหรับ 60p, 50p, 30p, 25p และ 24p 
คือ 59.94, 50, 29.97, 25 และ 23.976 ภาพตอวินาทีตามลําดับ 
ตัวเลือกจะรองรับท้ังคุณภาพของภาพระดับสูง ★ และปกติ

รูปแบบไฟล MOV
การบีบอัดวิดีโอ การเขารหัสวิดีโอขั้นสูง H.264/MPEG-4
รูปแบบการบันทึกเสียง Linear PCM
อุปกรณการบันทึกเสียง ไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอกระบบสเตอริโอ; 

ปรับความไวได
คาความไวแสง (ISO) ISO 100–25600
ตัวเลือกอื่นๆ ภาพยนตรเหลื่อมเวลา

จอภาพ

จอภาพ 8.1 ซม./3.2 น้ิว (3 : 2) ประมาณ 1037k จุด (720 × 480 × 3 = 
1,036,800 จุด), จอสัมผัสหลายมุมมอง LCD TFT ท่ีมีมุมการดูภาพ 
170 °, ครอบคลุมการมองเห็นภาพประมาณ 100%, การปรับ
ความสวาง และควบคุมเปด/ปดเซ็นเซอรตรวจจับสายตา



362 หมายเหตทุางเทคนิค

แสดงภาพ
แสดงภาพ แสดงภาพเต็มจอและภาพขนาดยอ (4, 12 หรือ 80 ภาพหรือแบบปฏิทิน) 

พรอมซูมแสดงภาพ, การตดัครอบซมูแสดงภาพ, ซูมแสดงภาพใบหนา, 
เลนภาพยนตร, ฉายสไลดภาพนิ่งและ/หรือภาพยนตร, 
แสดงกราฟฮิสโตแกรม, ไฮไลท, ขอมูลภาพถาย, 
แสดงขอมูลบอกตําแหนง, หมุนภาพอัตโนมัติ, ใหคะแนนภาพ 
และคําอธิบายภาพ (สูงสุด 36 ตัวอกัษร)

อินเทอรเฟส
USB Hi-Speed USB กับชองตอสาย Micro-USB แนะนําใหใชการเชื่อมตอ

กับพอรต USB ในตัวกลอง
สญัญาณออก HDMI ชองตอ HDMI ประเภท C
ขั้วตออุปกรณเสริม • รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย: WR-1, WR-R10 (มีแยกจําหนาย

ตางหาก)
• สายลั่นชัตเตอร: MC-DC2 (มีแยกจําหนายตางหาก)
• ชุด GPS: GP-1/GP-1A (มีแยกจําหนายตางหาก)

สญัญาณเสียงเขา ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 
3.5 มม.); รองรับไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 ซึ่งเปนอุปกรณ เสริม

ไรสาย/บลูทูธ
ไรสาย • มาตรฐาน: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

• ความถี่ที่ใช: 2412–2462 MHz (แชนแนล 1–11)
• กําลังไฟสูงสุด: 6.6 dBm (EIRP)
• ระบบความปลอดภัย: ระบบเปด, WPA2-PSK

บลทููธ • รูปแบบการสื่อสาร: Bluetooth จําเพาะ รุน 4.1
• ความถี่ที่ใช 
บลูทูธ: 2402–2480 MHz
บลูทูธท่ีใชพลังงานต่ํา: 2402–2480 MHz

• กําลังไฟสูงสุด (EIRP) 
บลูทูธ: 4.6 dBm
บลูทูธท่ีใชพลังงานต่ํา: 4.6 dBm

พิสัย (เสนทางที่ปราศจาก
สิง่กีดขวาง)

ประมาณ 10 เมตร (ไมมีอินเทอรเฟส ชวงสัญญาณอาจแตกตางกันไป
ตามความแรงสัญญาณและการมีหรือไมมีส่ิงกีดขวาง)
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• เวนแตจะระบุไวเปนอยางอืน่ การวัดท้ังหมดจะดําเนินการตามคูมือหรือมาตรฐาน CIPA (Camera and 
Imaging Products Association)

• ตัวเลขทั้งหมดเปนคาสําหรับกลองท่ีชารจแบตเตอร่ีจนเต็ม
• ภาพตัวอยางท่ีแสดงบนกลองและภาพรวมไปถึงภาพประกอบในคูมือจะใชเพื่อวัตถุประสงคในการ
อธิบายเทาน้ัน

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรูปลักษณหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่ไดกลาวไวในคูมือนี้
ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสยีหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ 
ที่อาจมีอยูในคูมือฉบับนี้

NFC
การปฏิบัติการ NFC Forum Type 3 Tag
ความถี่ที่ใช 13.56 MHz

ภาษาที่รองรับ

ภาษาที่รองรับ อาหรับ, เบงกาลี, บัลแกเรีย, จีน (ตัวยอและดั้งเด ิม), เช็ก, เดนมารก, 
ดัตช, อังกฤษ, ฟนแลนด, ฝร่ังเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮ ินดู, ฮังการี, 
อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุน, เกาหลี, มราฐี, นอรเวย, เปอรเซีย, โปแลนด, 
โปรตุเกส (โปรตุเกสและบราซิล), โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอรเบีย, สเปน, 
สวีเดน, ทมิฬ, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, เวียดนาม

แหลงพลังงาน

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL14a หน่ึงกอน

อะแดปเตอร AC อะแดปเตอร AC รุน EH-5b/EH-5c; ตองใชปล๊ักตออะแดปเตอร AC 
รุน EP-5A (มีแยกจําหนายตางหาก)

ชองตอขาตั้งกลอง

ชองตอขาตั้งกลอง 1/4 น้ิว (ISO 1222)

ขนาด/น้ําหนัก
ขนาด (กวาง × สงู × ลกึ) ประมาณ 124 × 97 × 70 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 465 กรัม พรอมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา 
แตไมรวมฝาปดตัวกลอง และประมาณ 415 กรัม (เฉพาะตัวกลอง)

สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการใชงาน

อุณหภูมิ 0 °C–40 °C
ความชื้น ไมเกิน 85% (ไมมีการควบแนนของไอน้ํา)
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❚❚ เครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-24

สัญลักษณท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑน้ีแสดงใหเห็นตอไปน้ี:
m ไฟฟากระแสสลับ, p ไฟฟากระแสตรง, q ระดับอุปกรณ Class II (โครงสรางของผลิตภัณฑ
ท่ีเปนคูฉนวน)

❚❚แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรชีารจ EN-EL14a

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกและขอมูลจําเพาะของฮารดแวรและซอฟตแวร
ท่ีไดกลาวไวในคูมือฉบับน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ 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 ชั่วโมง และ 50 นาที ณ อุณหภูมิแวดลอม 25 °C เม่ือไมมี

ไฟเหลืออยู
อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 70 × 26 × 97 มม. ไมรวมอะแดปเตอรปล๊ัก

น้ําหนัก ประมาณ 96 กรัม ไมรวมอะแดปเตอรปล๊ัก

ประเภท แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
ความจุกําลังไฟ 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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❚❚มาตรฐานทีร่องรบั
• DCF รุน 2.0: Design Rule for Camera File System (ขอกําหนดในการออกแบบ

ระบบไฟลของกลองหรอื DCF) คือมาตรฐานที่ใชกันอย างกวางขวางในอุตสาหกรรม
กลองดิจิตอลเพื่อใหกลองแตละยี่หอสามารถใชไฟลรวมกันได

• Exif รุน 2.3: กลองรองรบั Exif (Exchangeable Image File Format สําหรบักลองภาพนิ่ง
ดิจิตอล) รุน 2.3 มาตรฐานซึ่งใชขอมูลที่เก็บไวกับภาพถายไปใชสําหรบัปรับปรุงคุณภาพสี
ใหดีที่สุด เมื่อพิมพภาพออกมาดวยเครื่องพิมพที่รองรับ Exif

• PictBridge: มาตรฐานที่พัฒนารวมกันระหวางกลองดิจิตอลและอุตสาหกรรมเครือ่งพิมพ
เพื่อใหสามารถพิมพภาพผานเครือ่งพิมพไดโดยตรงโดยไมตองโอนยายไปยังคอมพิวเตอร
กอน

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface คือมาตรฐานสําหรับการเชื่อมตอมลัตมิีเดีย
ที่ใชในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบรโิภคและอุปกรณ AV ที่สามารถสงผานขอมูล
ภาพและเสียง รวมทั้งสัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณท ี่รองรับ HDMI โดยผานสายสัญญาณ
ที่เช่ือมตออยูเพียงเสนเดียว
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A ขอมูลเคร่ืองหมายการคา
IOS เปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ ที่ใชภายใตการอนุญาตใหใชสทิธิ ์Windows เปนเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ
ประเทศอื่นๆ Mac, OS X, Apple®, App Store®, โลโก Apple, iPhone®, iPad® และ iPod Touch® 
เปนเคร่ืองหมายการคาของบริษัท Apple Inc. ท่ีจดทะเบ ียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือ
ในประเทศอื่นๆ Android, Google Play และโลโก Google Play เปนเครื่องหมายการคาของ Google 
LLC หุนยนตแอนดรอยดถูกทําซ้ําหรือดัดแปลงจากงานที่สรางและใชรวมกันโดย Google 
และใชตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส 3.0 (Creative Commons 3.0 
Attribution License) โลโก PictBridge เปนเครื่องหมายการคา โลโก SD, SDHC และ SDXC 
เปนเคร่ืองหมายการคาของ SD-3C, LLC HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition Multimedia 
Interface เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการค าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC.

Wi-Fi และโลโก Wi-Fi เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance 
N-Mark เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ 

เคร่ืองหมายคําและโลโก Bluetooth® เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Bluetooth SIG, 
Inc. และการใชงานเครื่องหมายดังกลาวโดย Nikon Corporation อยูภายใตการอนุญาต

ชื่อทางการคาอื่นๆ ท้ังหมดที่กลาวถึงในคูมือฉบับน้ีหรือในเอกสารประกอบอื่นๆ ท่ีใหมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑ Nikon เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของเจาของแตละราย

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect 
specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the 
developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation 
of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the 
use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
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A สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
สามารถดูมาตรฐานที่สอดคลองกับกลองไดโดยใชตัวเลือก สัญลักษณแสดงความสอดคลอง 
ในเมนูตั้งคา (0 276)

A FreeType License (FreeType2)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project 
(http://www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์

A MIT License (HarfBuzz)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2016 The HarfBuzz Project 
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์



368 หมายเหตทุางเทคนิค

A ใบรับรอง
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โปรดอานเนื้อหาในสวนนี้หากทานซ้ือกลองพรอมชุดเลนส AF-P DX NIKKOR 18–55mm 
f/3.5–5.6G VR ที่สามารถใชไดในบางประเทศหรือบางภูมภิาค สวนประกอบของเลนสมี
ดังตอไปนี้

กระบอกเลนสยื่นหดนี้สําหรับใชกับกลองดิจิตอล Nikon SLR รูปแบบ DX เทานั้น; 
ไมรองรบักลองฟลม SLR และกลองดิจิตอล SLR D3-series, D2-series, D1-series, D700, 
D300-series, D200, D100, D90, D80, D70-series, D60, D50, D40-series, D7000, 
D5100, D5000, D3200, D3100, D3000 เมื่อใชกับกลอง D5, D4-series, D810-series, 
D800-series, Df, D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300 หรือ D3300 
ตรวจสอบใหแนใจวาอัปเดตเฟรมแวรของกลองเปนรุนลาสุดแลว 

เลนส AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR

1 ฝาปดหนาเลนส

2 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเลนสฮูด

3 ปุมย่ืนหดกระบอกเลนส ............................ 31

4 สเกลทางยาวโฟกัส

5 เคร่ืองหมายบอกทางยาวโฟกัส

6 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส.............................................. 30

7 ขั้ว CPU ................................................ 307

8 วงแหวนปรับโฟกัส ................................... 95

9 วงแหวนปรับระยะซูม ............................... 49

10 ฝาปดเลนสดานหลัง
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❚❚ โฟกัส
สามารถเลือกโหมดโฟกัสโดยใชปุมควบคุมที่ตัวกลอง (0 82)

โฟกัสอัตโนมติั
จะปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติเมื่อกลองอยูในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ (0 82) สามารถใชวงแหวน
ปรบัโฟกัสเพื่อโฟกัสกลองไดถากดคางปุมกดช ัตเตอรลงครึง่หนึ่ง (หรือกดคางปุม AF-ON) 
ซ่ึงเรียกกันวา “โฟกัสอัตโนมัติพรอมปรับโฟกสัแมนนวล” (M/A) โฟกัสอัตโนมตัิจะทํางาน
อีกครัง้เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (หรอืเมือ่กดปุม AF-ON) เปนครั้งทีส่อง แจงให
ทราบวาการแตะวงแหวนปรับโฟกัสขณะทีโ่ฟกัสอัตโนมัติยังทํางานอยูจะเปลี่ยนตําแหนงโฟกัส

แมนวลโฟกัส
เมื่อกลองอยูในโหมดแมนวลโฟกัส สามารถปรับโฟก ัสโดยการหมุนวงแหวนปรับโฟกัสของ
เลนส (0 95) เมือ่ปดกลองหรือ ตั้งเวลาสแตนดบาย หมดลง จะไมสามารถใชวงแหวน
ปรบัโฟกัสเพื่อโฟกัสและการหมุนวงแหวนปรับระยะซูมจะเปลี่ยนตําแหนงโฟกัส กอนการโฟกัส 
ใหเปดกลองหรอืกดปุมกดชัตเตอรเพื่อเริ่มต ั้งเวลาสแตนดบายอีกครั้ง

ผูใชกลอง D5200 ควรทราบวาหากการตั้งเวลาสแตนดบายสามารถหมดอายุได ตําแหนงของ
โฟกัสจะเปลี่ยนเมื่อตัวตั้งเวลาเริ่มทํางานใหม  โฟกัสใหมกอนถายภาพ แนะนําใหตั้งเวลาส
แตนดบายใหนานขึ้นสําหรบัแมนวลโฟกัสและในสถานการณอ่ืนๆ ที่คณุอาจไมลั่นชัตเตอร
ในทันทีหลังจากที่โฟกัส
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❚❚การใชแฟลชในตัวกลอง
เมื่อใชแฟลชในตัวกลองควรใหวัตถุอยูหางกล องเปนระยะอยางนอย 0.6 เมตร และถอดเลนสฮูด
ออกเพื่อปองกันขอบมืด (เงาทีเ่กิดจากสวนปลายของเลนสบดบังแสงแฟลชในตัวกลอง)

เมื่อติดตั้งเลนสบนกลองตอไปนี้ แฟลชในตัวกล องอาจจะไมสามารถใหความสวางกับวตัถุได
ทั่วถึงที่ระยะใกลกวาระยะที่ระบุดานลาง:

เงามืด ขอบมืด

กลอง ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดขอบมืด

D5600/D5500/D5300/D5200/D3400/D3300
18 มม. 1.0 เมตร

24, 35, 45, และ 
55 มม.

ไมมีขอบมืด
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❚❚  ระบบลดภาพสั่นไหว (VR)
เมื่อติดตั้งเลนส AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR บนกลอง สามารถใชงาน
หรือไมใชงานระบบลดภาพสั่นไหวโดยการใชตัวเล ือก VR แบบออพติคอล ในเมนูการ
ถายภาพ (0 232) เมือ่เลือก เปด ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานทกุครัง้ที่ทานกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ระบบลดภาพสั่นไหวจะลดการพรามัวทีเ่กิดจากอาการสั่นของกลอง 
ชวยใหความไวชัตเตอรชาลงถึง 4.0 สต็อปจากที่น าจะเปน ในทางกลับกันจะเพิ่มระยะ
ความไวชัตเตอรที่สามารถใชงานได เอ็ฟเฟกตของระบบลดภาพสั่นไหวที่มีตอความไวชัตเตอร
จะวัดตามมาตรฐาน CIPA (Camera and Imaging Products Association; สมาคม
กลองถายภาพและผลิตภัณฑเกี่ยวกับการถายภาพ) จะวัดเลนสรูปแบบ FX ดวยกลองดิจิตอล
รูปแบบ FX และเลนสรปูแบบ DX ดวยกลองรปูแบบ DX จะวดัเลนสซูมที่การซูมสูงสุด

D ระบบลดภาพสั่นไหว
• เม่ือใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงและรอใหภาพในชองมองภาพนิ่งกอนท่ี
จะกดปุมกดชัตเตอรสวนท่ีเหลือลงจนสุด

• ขณะที่ระบบลดภาพสั่นไหวทํางาน ภาพในชองมองภาพอาจกระตุกหลังจากลั่นชัตเตอร ซึ่งไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด

• เม่ือแพนกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการเคลื่อนไหวที่ไมไดเปนสวนหน่ึงของการ
แพน (ตัวอยางเชน ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการสั่นไหวใน
แนวตั้งเทาน้ัน) จึงทําใหการแพนกลองในแนวโคงกวางอยางราบร่ืนเปนไปอยางงายดายยิ่งขึน้

• ถากลองมีแฟลชในตัวกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะไมทํางานหากกําลังชารจแฟลชอยู
• โดยท่ัวไปแนะนําใหใชระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อตดิตั้งกลองบนขาตั้งกลอง แตทานอาจปดระบบลด
ภาพสั่นไหวลงได ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพและประเภทของขาตั้งกลอง

• แนะนําใหใชระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อติดตั้งกลองไวบนขาตั้งแบบขาเดียว
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❚❚อุปกรณเสริมที่ใหมา
• ฝาปดเลนสหนา LC-55A ขนาด 55 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง

❚❚อุปกรณเสริมที่รองรับ
• ฟลเตอรแบบเกลียว 55 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง LF-4 
• กระเปาบรรจุเลนส CL-0815
• ฮูดแบบมีเข้ียว HB-N106

จัดใหเครือ่งหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาท (●) ตรงกับเครือ่งหมาย
จัดแนวเลนสฮูด ( ) ตามที่แสดงในภาพq จากนัน้หมุนฮูด (w) จนกระทั่ง
เครื่องหมาย ● ตรงกับเครื่องหมายล็อคเลนสฮูด (— )

เมื่อติดหรือถอดฮูด ถือใหใกลกับสัญลักษณบนฐาน และหลีกเลี่ยงการยึดที่แนนเกินไป 
อาจเกิดขอบมดืข้ึน ถาติดฮูดไมถูกตอง สามารถถอดและยึดบนเลนสเมือ่ไมใชงาน
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❚❚ขอมลูจําเพาะ
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 ช ิ้น)

มุมมองภาพ 76° – 28° 50´

สเกลทางยาวโฟกัส ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (18, 24, 35, 45, 55)

ขอมูลระยะหาง สงไปท่ีกลอง

ซูม การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอิสระ

การโฟกัส โฟกัสอตัโนมัติควบคุมดวยสเต็ปมอเตอร โดยแยกวงแหวนปรับโฟกัส
สําหรับแมนวลโฟกัส

ระบบลดภาพสั่นไหว ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)

ระยะโฟกัสใกลสุด 0.25 ม. จากระนาบโฟกัส (0 96) ท่ีทุกตําแหนงซูม

จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)

ไดอะแฟรม อตัโนมัติสมบูรณแบบ

ชวงความกวางรูรับแสง • ทางยาวโฟกัส 18 มม.: f/3.5–22
• ทางยาวโฟกัส 55 มม.: f/5.6–38
คารูรับแสงแคบสุดท่ีแสดงอาจแตกตางกันไปตามขนาดของการ
ปรับเพ่ิมคาแสงท่ีกลองเลือก

ระบบวัดแสง รูรับแสงกวางสุด

ขนาดฟลเตอรสําหรับติดตั้ง 55 มม. (P = 0.75 มม.)

ขนาด เสนผานศูนยกลางประมาณ 64.5 มม. × 62.5 มม. (ระยะหางจาก
หนาแปลนเมาทเลนสกลองเม่ือยืดเลนสออก)

น้ําหนัก ประมาณ 205 กรัม
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โปรดอานเนื้อหาในสวนนี้หากทานซ้ือกลองพรอมชุดเลนส AF-P DX NIKKOR 70–300mm 
f/4.5–6.3G ED VR หรอื AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED ที่สามารถใชได
ในบางประเทศหรอืบางภมูิภาค สวนประกอบของเลนสมีดังตอไปนี้

เลนสเหลานี้มีไวสําหรบัใชกับกลองดิจิตอล SLR รปูแบบ DX ของ Nikon โดยเฉพาะ ซ่ึง
ไมรองรบัในกลองฟลม SLR และกลองดิจิตอล SLR รุน D3-series, D2-series, D1-series, 
D700, D300-series, D200, D100, D90, D80, D70-series, D60, D50, D40-series, D7000, 
D5100, D5000, D3200, D3100, D3000 เมื่อใชเลนสเหลานี้กับ D5, D4-series, D810-series, 
D800-series, Df, D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300 หรือ D3300 
โปรดแนใจวาไดอัปเดตเฟรมแวรของกลองเปนเวอรช่ันลาสุดแลว 

เลนส AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR 
และเลนส AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED

1 ฝาปดหนาเลนส

2 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเลนสฮูด

3 วงแหวนปรับโฟกัส ................................... 95

4 วงแหวนปรับระยะซูม ............................... 49

5 สเกลทางยาวโฟกัส

6 เคร่ืองหมายบอกทางยาวโฟกัส

7 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส.............................................. 30

8 ขั้ว CPU ................................................ 307

9 ฝาปดเลนสดานหลัง
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❚❚ โฟกัส
เลือกโหมดโฟกัสไดโดยใชปุมควบคุมของกลอง (0 82) มีการรบัรองคุณสมบัติโฟกัสอัตโนมัติ
และเรนจไฟนเดอรในทางยาวโฟกัสทั้งหมด เมื่อใชเลนสนี ้ใหเพิกเฉยตอสวนอื่นๆ ของคูมอื
การใชงานกลองที่ระบุเกี่ยวกับขอจํากัดของโฟกัสอัตโนมัติและเรนจไฟนเดอรสําหรับเลนส
ที่มีคารรูับแสงสูงสุดชากวา f/5.6

โฟกัสอัตโนมติั
โฟกัสจะถูกปรบัโดยอัตโนมัติเมือ่กลองอยูในโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ (0 82) นอกจากนี้
ยังสามารถใชวงแหวนปรบัโฟกัสเพื่อโฟกัสกลองหากกดปุมกดชัตเตอรคางไวครึ่งหนึ่ง 
(หรอืหากกดปุม AF-ON คางไว) ซ่ึงเรียกกันวา “โฟก ัสอัตโนมตัิพรอมปรบัโฟกัสแมนวล” (M/A) 
โฟกัสอัตโนมตัิจะทํางานตอเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (หรือกดปุม AF-ON) เปน
ครั้งที่สอง โปรดทราบวาการสัมผัสวงแหวนปรบัโฟกัสขณะที่โฟกัสอัตโนมัติกําลังทํางานอยู
จะทําใหตําแหนงของโฟกัสเปลี่ยน

แมนวลโฟกัส
เมื่อกลองอยูในโหมดแมนวลโฟกัสจะสามารถปรบัโฟกัสไดโดยการหมุนวงแหวนปรับโฟกัส
ของเลนส (0 95) เมื่อกลองปดอยูหรือหมดเวลาการตั้งเวลาสแตนดบาย คุณจะไมสามารถ
ใชวงแหวนปรบัโฟกัสเพื่อโฟกัสได และการหมุนวงแหวนปรบัระยะซูมจะทําใหตําแหนงของ
โฟกัสเปลี่ยน ดังนั้นกอนการโฟกัส ใหเปดการทำงานของกลองหรือกดปุมกดชัตเตอรเพื่อเปดใช 
ตั้งเวลาสแตนดบายใหม

ผูใชกลอง D5200 ควรทราบวาหากการตั้งเวลาสแตนดบายสามารถหมดอายุได ตําแหนงของ
โฟกัสจะเปลี่ยนเมื่อตัวตั้งเวลาเริ่มทํางานใหม  โฟกัสใหมกอนถายภาพ แนะนําใหตั้งเวลาส
แตนดบายใหนานขึ้นสําหรบัแมนวลโฟกัสและในสถานการณอ่ืนๆ ที่คณุอาจไมลั่นชัตเตอร
ในทันทีหลังจากที่โฟกัส
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❚❚ ระบบลดภาพสัน่ไหว (VR, AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR 
เทานั้น)

เมื่อติด AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4.5–6.3G ED VR เขากับกลอง จะสามารถเปด
หรือปดใชงานระบบลดภาพสั่นไหวได โดยใชตวัเล ือก VR แบบออพติคอล ในเมนู
การถายภาพ (0 232) ถาเลือก เปด ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเมือ่กดปุมกดชัตเตอร 
ลงครึ่งหนึ่ง ระบบลดภาพสั่นไหวจะลดภาพพรามัวท ี่เกิดจากการสั่นสะเทือนของกลอง ชวยให
ความไวชัตเตอรชาลงถึง 4.0 สต็อปจากที่นาจะเปน ในทางกลับกันสามารถเพิ่มชวงความไว
ชัตเตอรได เอ็ฟเฟกตของระบบลดภาพสั่นไหวทีม่ตีอความไวชัตเตอรจะวัดตามมาตรฐาน CIPA 
(Camera and Imaging Products Association หรือ สมาคมกลองถายภาพและผลิตภ ัณฑ
เกี่ยวกับการถายภาพ) สวนเลนสรปูแบบ FX จะวัดโดยใชกลองดิจิตอล SLR รปูแบบ FX 
และเลนสรปูแบบ DX ใชกลองดิจิตอลรปูแบบ DX เลนสซูมจะวัดที่การซูมสูงสุด

D ระบบลดภาพสั่นไหว
• เม่ือใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงแลวรอใหภาพในชองมองภาพน่ิงกอน 
แลวจึงกดปุมกดชัตเตอรท่ีเหลือลงจนสุด

• ขณะที่ระบบลดภาพสั่นไหวทํางาน ภาพในชองมองภาพอาจกระตุกหลังจากลั่นชัตเตอร ซึ่งไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด

• เม่ือแพนกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการเคลื่อนไหวที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของ
การแพน (ตัวอยางเชน ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการสั่นไหว
ในแนวตั้งเทาน้ัน) จึงทําใหการแพนกลองในแนวโคงกวางอยางราบรื่นเปนไปอยางงายดายยิ่งข ึ้น

• หากกลองมีแฟลชในตัวกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะไมทํางานขณะที่ชารจไฟแฟลช
• โดยท่ัวไปแนะนําใหใชระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อติดตั้งกลองไวบนขาตั้ง แมวาคุณอาจตองการปด
ระบบลดภาพสั่นไหวก็ตาม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพและชนิดของขาตั้ง

• แนะนําใหใชระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อติดตั้งกลองไวบนขาตั้งแบบขาเดียว
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❚❚อุปกรณเสรมิทีใ่หมา
• ฝาปดเลนสหนา LC-58 ขนาด 58 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง

❚❚อุปกรณเสรมิทีร่องรับ
• ฟลเตอรแบบเกลียว 58 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง LF-4
• กระเปาบรรจุเลนส CL-1020
• ฮูดแบบมีเข้ียว HB-77 

จัดใหเครือ่งหมายแสดงตําแหนงตดิตั้งเมาท (●) ตรงกับเครือ่งหมายจดัแนวเลนสฮูด ( ) 
ตามทีแ่สดงในภาพ q จากนัน้หมนุฮูด (w) จนกระทัง่เครือ่งหมาย ● ตรงกับเครือ่งหมาย
ล็อคเลนสฮูด (— )

เมื่อติดหรือถอดฮูด ถือใหใกลกับสัญลักษณบนฐาน และหลีกเลี่ยงการยึดทีแ่นนเกินไป อาจเกิด
ขอบมดืข้ึน ถาตดิฮูดไมถูกตอง สามารถถอดและย ึดบนเลนสเมือ่ไมใชงาน เมือ่ฮูดกลับดาน 
สามารถติดและเอาออกโดยหมนุฮูดขณะที่จับไวใกล ๆ กับเครื่องหมายล็อค (— )



379หมายเหตทุางเทคนิค

❚❚ขอมลูจําเพาะ
ประเภท เลนส AF-P DX ชนิด G พรอม CPU ในตัวและ F เมาท

ทางยาวโฟกัส 70–300 มม.

คารูรับแสงสูงสุด f/4.5–6.3

โครงสรางเลนส เลนส 14 ชิ้น แบงเปน 10 กลุม (รวมเลนส ED 1 ชิ้น)

มุมมองภาพ 22° 50´ – 5° 20´

สเกลทางยาวโฟกัส ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (70, 100, 135, 200, 300)

ขอมูลระยะหาง สงไปท่ีกลอง

ซูม การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอิสระ

การโฟกัส โฟกัสอตัโนมัติควบคุมดวยสเต็ปมอเตอร โดยแยกวงแหวนปรับโฟกัส
สําหรับแมนวลโฟกัส

ระบบลดภาพสั่นไหว (AF-P 
DX NIKKOR 70–300mm 
f/4.5–6.3G ED VR เทานั้น)

ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)

ระยะโฟกัสใกลสุด 1.1 ม. จากระนาบโฟกัสท่ีทุกตําแหนงซูม (0 96)

จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)

ไดอะแฟรม อตัโนมัติสมบูรณแบบ

ชวงความกวางรูรับแสง • ทางยาวโฟกัส 70 มม.: f/4.5–22
• ทางยาวโฟกัส 300 มม.: f/6.3–32
คารูรับแสงแคบสุดท่ีแสดงอาจแตกตางกันไปตามขนาดของการปรับเพ่ิม
คาแสงที่กลองเลือก

ระบบวัดแสง รูรับแสงกวางสุด

ขนาดฟลเตอรสําหรับ
ติดตั้ง

58 มม. (P = 0.75 มม.)

ขนาด เสนผานศูนยกลางประมาณ 72 มม. × 125 มม. (ระยะหางจากหนา
แปลนเมาทเลนสของกลอง)

น้ําหนัก • AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR: ประมาณ 
415 กรัม

• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED: ประมาณ 400 กรัม
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โปรดอานเนื้อหาในสวนนี้หากทานซ้ือกลองพรอมชุดเลนส AF-S DX NIKKOR 18–140mm 
f/3.5–5.6G ED VR ที่สามารถใชไดในบางประเทศหรือบางภมูภิาค สวนประกอบของเลนสมี
ดังตอไปนี้

เลนสนี้สําหรบัใชกับกลองดิจิตอล Nikon รูปแบบ DX โดยเฉพาะ

❚❚ โฟกัส
โหมดโฟกัสจะถูกกําหนดโดยโหมดโฟกัสของกลองและตําแหนงของสวิทชโหมดเลนส A-M 
(0 82, 95)

เลนส AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR

A การโฟกัสดวยเลนส AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
หากเลือก AF ทีละภาพ (AF-S) ขณะที่ โหมดโฟกัส ของกลองและสวิทชเลนส A-M ตั้งไวเปน A 
สามารถปรับโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรคางไว คร่ึงหน่ึงหลังจากเสร็จส้ินการใชโฟกัสอัตโนมัติและ
หมุนวงแหวนปรับโฟกัสดวยตนเอง หากตองการปรับโฟกัสภาพใหมโดยใชฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ 
ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงอีกคร้ัง

11 12

1 ฝาปดหนาเลนส

2 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเลนสฮูด

3 วงแหวนปรับระยะซูม ............................... 49

4 สเกลทางยาวโฟกัส

5 เคร่ืองหมายบอกทางยาวโฟกัส

6 วงแหวนปรับโฟกัส ................................... 95

7 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส.............................................. 30

8 ยางวงแหวนเมาทเลนส

9 ขั้ว CPU ................................................ 307

10 สวิทชโหมด A-M ................................ 31, 95

11 สวิทชเปดปดระบบลดภาพสั่นไหว ........... 382

12 ฝาปดเลนสดานหลัง
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❚❚การใชแฟลชในตัวกลอง
เมื่อใชแฟลชในตัวกลองควรใหวัตถุอยูหางกล องเปนระยะอยางนอย 0.6 เมตร และถอดเลนสฮูด
ออกเพื่อปองกันขอบมืด (เงาทีเ่กิดจากสวนปลายของเลนสบดบังแสงแฟลชในตัวกลอง)

เมื่อติดตั้งเลนสบนกลองตอไปนี้ แฟลชในตัวกล องอาจจะไมสามารถใหความสวางกับวตัถุได
ทั่วถึงที่ระยะใกลกวาระยะที่ระบุดานลาง:

เงามืด ขอบมืด

กลอง ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดขอบมืด

D7200/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
D5600/D5500/D5300/D5200/D5100/D5000/

D3400/D3300/D3200/D3100/D3000/
D70 series/D60/ D40 series

24 มม. 1.0 เมตร

35–140 มม. ไมมีขอบมืด
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❚❚ ระบบลดภาพสั่นไหว (VR)
สามารถใชงานระบบลดภาพสั่นไหวโดยการเลื่อนสวทิชระบบลดภาพสั่น
ไหวไปที่ ON และระบบจะทํางานทุกครั้งที่ทานกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง 
ระบบลดภาพสั่นไหว (VR) จะลดภาพพรามัวจากการสั่นสะเทือนของกลอง 
ชวยใหความไวชัตเตอรชาลงถึง 4.0 สต็อปจากที่น าจะเปน (วัดที่ 140 มม. 
กับกลอง D300s ตามมาตรฐาน CIPA (Camera and Imaging Products 
Association) ทั้งนี้ผลที่ไดจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับชางภาพและสภาพ
การถายภาพ) ซ่ึงจะเพิ่มระยะความไวชัตเตอรทีส่ามารถใชงานได

D ระบบลดภาพสั่นไหว
• เม่ือใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงและรอใหภาพในชองมองภาพนิ่งกอนท่ีจะ
กดปุมกดชัตเตอรสวนท่ีเหลือลงจนสุด

• ขณะที่ระบบลดภาพสั่นไหวทํางาน ภาพในชองมองภาพอาจกระตุกหลังจากลั่นชัตเตอร 
ซึ่งไมใชความผิดปกติแตอยางใด

• เม่ือแพนกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการเคลื่อนไหวที่ไมไดเปนสวนหน่ึงของการ
แพน (ตัวอยางเชน ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการสั่นไหวใน
แนวตั้งเทาน้ัน) จึงทําใหการแพนกลองในแนวโคงกวางอยางราบร่ืนเปนไปอยางงายดายยิ่งขึน้

• อยาปดการทํางานของกลองหรือถอดเลนสหากระบบลดภาพสัน่ไหวยังคงทํางาน หากไฟไปเลี้ยงเลนส
ดับขณะเปดระบบลดภาพสั่นไหว เลนสอาจมีเสียงดงักรอกแกรกเมื่อไปทําใหเลนสสั่นไหว ซึ่งไมใชการ
ทํางานที่ผดิปกติและสามารถแกไขไดโดยการประกอบเลนสกลบัเขาไป แลวเปดกลอง

• ถากลองมีแฟลชในตัวกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะไมทํางานหากกําลังชารจแฟลชอยู
• เลือก OFF เม่ือติดตั้งกลองบนขาตั้งกลอง นอกจากสวนหัวของขาตั้งไมม่ันคงหรือถาใชขาตั้งแบบขา
เดียว ซึ่งในกรณีดังกลาว แนะนําใหใช ON แทน
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❚❚อุปกรณเสริมที่ใหมา
• ฝาปดแบบหนีบหนาเลนส LC-67 ขนาด 67 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง

❚❚อุปกรณเสริมที่รองรับ
• ฟลเตอรแบบเกลียว 67 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง LF-4
• ถุงใสเลนสแบบยืดหยุน CL-1018
• ฮูดแบบมีเข้ียว HB-32

จัดใหเครือ่งหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาท (●) ตรงกับเครือ่งหมาย
จัดแนวเลนสฮูด ( ) ตามที่แสดงในภาพ q จากนั้นหมุนฮูด (w) จนกระทัง่
เครื่องหมาย ● ตรงกับเครื่องหมายล็อคเลนสฮูด (— )

เมื่อติดหรือถอดฮูด ถือใหใกลกับสัญลักษณบนฐาน และหลีกเลี่ยงการยึดที่แนนเกินไป 
อาจเกิดขอบมดืข้ึน ถาติดฮูดไมถูกตอง
สามารถถอดและยึดบนเลนสเมื่อไมใชงาน
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❚❚ขอมลูจําเพาะ

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกและขอมูลจําเพาะของฮารดแวรและซอฟตแวร
ท่ีไดกลาวไวในคูมือฉบับน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

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 ชิ้น 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

การโฟกัส ระบบโฟกัสภายใน (Internal Focusing - IF) ของ Nikon พรอม
โฟกัสอัตโนมัติท่ีควบคุมโดยไซเลนทเวฟมอเตอร และวงแหวน
ปรับโฟกัสแยกตางหากสําหรับแมนวลโฟกัส

ระบบลดภาพสั่นไหว ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)

ระยะโฟกสัใกลสดุ 0.45 เมตร จากระนาบโฟกัส (0 96) ท่ีทุกตําแหนงซูม

จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)

ไดอะแฟรม อัตโนมัติสมบูรณแบบ

ชวงความกวางรูรับแสง • ทางยาวโฟกัส 18 มม.: f/3.5–22

• ทางยาวโฟกัส 140 มม.: f/5.6–38

คารูรับแสงแคบสุดท่ีแสดงอาจแตกตางกันไปตามขนาดของการ
ปรับเพ่ิมคาแสงที่กลองเลือก

ระบบวัดแสง รูรับแสงกวางสุด

ขนาดฟลเตอรสําหรับติดตั้ง 67 มม. (P = 0.75 มม.)

ขนาด เสนผานศูนยกลางประมาณ 78 มม. × 97 มม. (ระยะหางจาก
หนาแปลนเมาทเลนสของกลอง)

น้ําหนัก ประมาณ 490 กรัม
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D การดูแลรักษาเลนส
• รักษาใหขั้ว CPU สะอาดอยูเสมอ
• หากยางวงแหวนเมาทเลนสเสียหาย ใหหยุดการใชงานในทันทีและนําเลนสไปใหศูนยบริการ
ท่ีไดรับอนุญาตจาก Nikon ซอมแซม

• ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจากหนาเลนส ในการลบรอยนิ้วมือหรือ
คราบสกปรกอื่นๆ ใหหยดเอทานอลหรือนํ้ายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผาฝาย
สะอาดเนื้อนุม หรือบนกระดาษเช็ดเลนส และเช็ดทําความสะอาดโดยวนเปนวงกลมจากจุดศูนยกลาง
สูขอบเลนส ระวังอยาใหเกิดรอยเปอนหรือสัมผัสเลนสดวยน้ิวมือ

• หามใชตัวทําละลายอินทรีย เชน ทินเนอรผสมสีหรือเบนซินในการทําความสะอาดเลนส
• สามารถใชเลนสฮูดหรือฟลเตอรสีเปนกลาง NC เพื อปองกันเลนสชิ้นหนาได
• ปดฝาปดดานหนาและดานหลังกอนจะใสเลนสลงในกระเปาเลนส
• เม่ือใสเลนสฮูด หามหยิบ หรือถือเลนสหรือกล องโดยจับเฉพาะที่ฮูด
• ถาไมตองการใชเลนสเปนเวลานาน ใหเก็บไวในท่ีแหงและเย็นเพื่อปองกันการเกิดเชื้อราและสนิม 
หามเก็บใหโดนแสงอาทิตยโดยตรง หรือเก็บไวกับลูกเหม็นหรือการบูร

• รักษาเลนสใหแหงอยูเสมอ หากกลไกภายในขึ้นสนิมจะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถ
ซอมแซมได

• การเก็บเลนสไวในบริเวณที่มีความรอนสูงอาจทําใหชิ้นสวนท่ีทําจากพลาสติกเสริมแรงเสียหายหร ือ
บิดงอ
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A หมายเหตุเก่ียวกับเลนสมมุกวางและกวางมาก
โฟกัสอตัโนมัติอาจไมใหผลลัพธตามท่ีตองการในสถานการณท่ีแสดงดานลาง

1 วัตถุในพ้ืนหลังครอบครองพื้นที่ของจุดโฟกัสมากกวาวัตถุหลัก:
หากจุดโฟกัสมีท้ังวัตถุท่ีอยูดานหนาและพื้นหลัง 
กลองอาจโฟกัสท่ีพ้ืนหลังและอาจทําใหวัตถุอยู นอก
โฟกัส โดยเฉพาะกับเลนสมุมกวางและกวางมาก

ตัวอยาง: วัตถุภาพบุคคลที่อยูไกล 
และอยูหางจากพ้ืนหลัง

2 วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
กลองอาจโฟกัสวัตถุท่ีมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ 
เปนจํานวนมากไดยาก

ตัวอยาง: ทุงดอกไม

ในกรณีเหลาน้ี ใหใชแมนวลโฟกัสหรือใชการล็อคโฟกัสเพื่อโฟกัสวัตถุอืน่ท่ีอยูในระยะเดียวกัน จากน้ัน
จัดองคประกอบภาพใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูท่ี “การใชโฟกัสอ ัตโนมัติใหไดผลดี” (0 86)
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ตารางตอไปนี้จะแสดงถึงจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถจัดเก็บไวไดใน
การดหนวยความจํา SanDisk Extreme Pro 95 MB/s SDHC UHS-I ขนาด 16 GB 
ที่การตั้งคาคุณภาพและขนาดภาพแบบตางๆ

ความจุการดหนวยความจํา

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1
ความจุของ

หนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW), 
บีบอัด, 14 บิท 

— 26.3 MB 428 11

NEF (RAW), 
บีบอัด, 12 บิท 

— 21.3 MB 511 17

JPEG Fine
ใหญ 13.4 MB 929 100
กลาง 8.0 MB 1500 100
เล็ก 4.1 MB 2900 100

JPEG Normal
ใหญ 6.8 MB 1800 100
กลาง 4.1 MB 3000 100
เล็ก 2.1 MB 5600 100

JPEG Basic
ใหญ 2.6 MB 3500 100
กลาง 1.9 MB 5700 100
เล็ก 1.2 MB 10300 100

1 ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ ผลท่ีไดจะตางกันตามประเภทการด การตั้งคากล อง และฉากที่
บันทึกภาพ

2 จํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอรท่ี ISO 100 ลดลงเม่ือเปดใชการลด
สัญญาณรบกวนจากการเปดรับแสงนาน (0 230) การควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ (0 232) 
หรือ ประทับวันที่ (0 243) เปดอยู
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สวนหนึ่งของภาพยนตรหรือจํานวนภาพทีส่ามารถบันทึกไดเมื่อใชแบตเตอรี่ทีช่ารจเต็มจะ
แตกตางกันไปในแตละสภาพของแบตเตอรี ่อุณหภูม ิชวงหางเวลาระหวางภาพ และระยะเวลา
ที่กลองแสดงเมนู ตอไปน้ีเปนคาตัวอยางสําหร ับแบตเตอรี ่EN-EL14a (1230 mAh)
• ภาพถาย, โหมดถายทีละภาพ (มาตรฐาน CIPA 1): ประมาณ 970 ภาพ
• ภาพยนตร: ประมาณ 70 นาที ที่ 1080/60p 2

1 วดัผลที ่23 °C (±2 °C) ดวยเลนส AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR 
ภายใตเง่ือนไขการทดสอบตอไปนี้: ปรับเลนสวนจากระยะอนันตจนระยะต่ําสุด
และถายภาพที่การตั้งคาเริ่มตนทุกๆ 30 วินาที หลังจากถายภาพแลว เปดหนาจอ 
ผูทดสอบรอใหหนาจอดับลง ใชแฟลชเต็มกําลังภาพเวนภาพ ไมไดใชไลฟวิว

2 วดัผลที ่23 °C (±2 °C) ดวยกลองที่ใชคาตั้งจากโรงงานและเลนส AF-P DX NIKKOR 
18–55mm f/3.5–5.6G VR ภายใตเง่ือนไขการทดสอบที่กําหนดโดยสมาคม
กลองถายภาพและผลิตภัณฑเกี่ยวกับการถายภาพ (Camera and Imaging Products 
Association หรอื CIPA) สามารถถายภาพยนตรไดความยาวสูงสุดตอนละ 20 นาท ี
หรือขนาด 4 GB การบันทึกอาจสิ้นสุดลงกอนจะถึงขีดจํากัดดังกลาว หากอุณหภูมิ
ของกลองเพิ่มข้ึน

อายุการใชงานของแบตเตอรี่
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การใชงานดังตอไปนี้จะทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วข้ึน:
• การใชจอภาพ
• การกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งคางไว
• การใชโฟกัสอัตโนมัติซํ้าๆ
• การถายภาพ NEF (RAW)
• ความไวชัตเตอรต่ํา
• การใชคุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธของกลอง (LAN ไรสาย)
• การใชกลองกับอุปกรณเสรมิอ่ืนๆ ที่เช่ือมตอ
• การใชโหมด VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) กับเลนส VR
• การซูมเขาและออกหลายๆ ครั้งดวยเลนส AF-P

เพื่อใหมัน่ใจวาทานใชแบตเตอรี ่Nikon EN-EL14a แบบรชีารจใหไดประโยชนสูงสุด:
• รักษาขั้วแบตเตอรี่ใหสะอาดอยูเสมอ ข้ัวแบตเตอรี่ที่สกปรกอาจทําใหประสิทธภิาพ

ของแบตเตอรี่ลดลง
• ใชแบตเตอรี่ทันทีหลังจากชารจ หากไมไดใชงาน แบตเตอรี่จะสูญเสียพลังงานไป
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g (ถายครอม ADL).........................151
d (วิธีใช)...................................................43
m (ไวตบาลานซ) ......................................140
L (ต้ังคาเอง) .........................................145
I (สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส) .. 50, 93, 96
N (สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน) 5, 54, 318
a (ไลฟวิว) ........................................47, 164
t (หนวยความจําบัฟเฟอร) ....................77, 387
ปุม P ................................................12, 166, 187
ปุม R ........................................................6, 115

ดัชนี
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A

Active D-Lighting......................................136
Adobe RGB .............................................230
AE-L .......................................................130
AF................................................82–94, 235
AF จดุเดียว (โหมดพื้นที่ AF) ...........................87
AF ตลอดเวลา .............................................83
AF ตอเนื่อง ......................................... 82, 235
AF ติดตามวัตถุ ............................................90
AF ทีละภาพ.......................................... 82, 83
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส.........................87
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ (โหมดพื้นที่ AF)88
AF ใบหนา ..................................................89
AF พืน้ที่กวาง ..............................................89
AF พืน้ที่ปกติ ...............................................89
AF อัตโนมัติ ................................................82
AF-A .........................................................82
AF-C ................................................. 82, 235
AF-F..........................................................83
AF-S ................................................... 82, 83
B

Bulb................................................ 125, 126
C

Capture NX-D ..........................................210
CEC........................................................219
CLS ........................................................315
Creative Lighting System...........................315
D

DCF รุน 2.0 ..............................................365
D-Lighting ...............................................285
E

Exif รุน 2.3 ...............................................365
H

H.264......................................................361

HDMI...............................................218, 365
HDMI-CEC .............................................. 219
HDR (high dynamic range)........................ 138
Help ......................................................... 43
High Dynamic Range (HDR)...................... 138
High definition ..................................218, 365
I

i-TTL ................................................246, 247
J

JPEG ........................................................ 98
JPEG basic ............................................... 98
JPEG fine .................................................. 98
JPEG normal ............................................. 98
N

NEF (RAW).................................98, 227, 280
Nikon Transfer 2....................................... 212
P

PictBridge ........................................214, 365
Picture Controls ................................155, 157
R

RGB ................................................190, 230
S

SnapBridge .............................................i, 33
sRGB...................................................... 230
T

Time ................................................125, 127
V

ViewNX-i ................................................. 210
VR แบบออพติคอล ..................................... 232
W

WB ......................................................... 140
Wi-Fi ................................................ xxii, 272



392 หมายเหตทุางเทคนิค

ก

กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ......................... 50, 52
กดปุมชัตเตอรลงจนสุด ............................ 51, 52
กรอบพืน้ที่ AF ....................................... 41, 49
กระจก ................................................. 1, 330
กราฟ RGB ฮสิโตแกรม................................ 190
กราฟฮสิโตแกรม ................................ 190, 221
กลาง (ขนาดภาพ) ...................................... 100
การควบคุมแฟลช ....................................... 247
การควบคุมแฟลชในตัวกลอง ........................ 246
การควบคุมอุปกรณ (HDMI) ......................... 219
การชดเชยแสง ........................................... 132
การซอนภาพ ............................................. 291
การซูมแสดงภาพ........................................ 196
การถายครอม .................................... 151, 251
การถายครอม AE (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ)151
การถายครอมคาแสง................................... 151
การถายครอมอัตโนมัติ ........................ 151, 251
การถายครอมไวตบาลานซ 
(ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ) ..................... 151
การถายแบบเวนชวงเวลา ............................. 109
การถายภาพตอเนื่องเปนชุด............................ 76
การถายภาพตัวเอง ....................................... 13
การลดการกะพริบ .............................. 167, 268
การดหนวยความจํา ............... 27, 259, 324, 387
การต้ังคาที่ใชได ......................................... 338
การต้ังคาแบบกําหนดเอง ............................. 233
การต้ังชื่อไฟล ............................................ 227
การตัดครอบ (PictBridge) ........................... 215
การตัดสวนภาพยนตร.................................. 178
การบันทึก NEF (RAW)................................ 227
การบันทึกเฟรมที่เลือก ................................. 182
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .................. 143
การปองกันภาพ ......................................... 200
การพิมพ .................................................. 214
การล็อคคาแสง .......................................... 130
การล็อคคาแสงอัตโนมัติ............................... 130
การล็อคโฟกัส.............................................. 93

การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส ................96, 237
การแสดงความไวแสง (ISO) ..........................239
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ..................6, 264
การแสดงภาพ ............................................184
การแสดงภาพขนาดยอ.................................185
การแสดงภาพเต็มจอ ...................................184
การเรียงหมายเลขไฟล..................................242
กําหนดแถบสัมผัส Fn ..................................255
กําหนดปุม AE-L/AF-L .................................254
กําหนดปุม Fn ............................................252
แกไขตาแดง...............................................286
ข

ขนาด ....................................... 100, 168, 282
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม .................................168
ขนาดภาพ .................................................100
ขนาดหนา (PictBridge) ...............................215
ขอบภาพ (PictBridge).................................215
ขอมูลการถายภาพ ......................................192
ขอมูลการแสดงภาพ ............................188, 221
ขอมูลบอกตําแหนง..............................195, 269
ขอมูลไฟล .................................................189
ขอมูลภาพถาย ...................................188, 221
ขอมูลภาพรวม............................................194
ขั้ว CPU....................................................307
ขาวดํา ......................................................290
ค

ควบคุมขอบมืด...........................................231
ควบคุมความผิดเพี้ยน ..........................232, 287
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ......................232
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ .........................228
ควบคุมระบบสัมผัส ....................... 15, 160, 263
ความจุการดหนวยความจํา ...........................387
ความดัง............................................177, 208
ความยาวโฟกัส...........................................314
ความเร็วสัมพันธกับแฟลช.....................106, 357
ความละเอียดของสัญญาณ (HDMI)................219
ความไวชัตเตอร .......................... 118, 121, 123
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ความไวชัตเตอรตํ่าสุด ..................................228
ความไวแสง....................................... 107, 228
ความไวแสงสูงสุด .......................................228
ความสวางของจอภาพ .................................263
คาความไวแสง (ISO) .......................... 107, 228
คาที่เพิ่งต้ัง ................................................300
คารูรับแสง ................................................122
คาแสง ......................................128, 130, 132
คําอธิบายภาพ ...........................................260
คุณภาพของภาพ ..........................................98
คุณภาพภาพยนตร......................................168
เครื่องชารจ...................................26, 321, 364
เครื่องหมายระนาบโฟกัส ................................96
เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดต้ัง30, 369, 375, 380
จ

จอภาพ........................................13, 184, 263
จอภาพปรับไดรอบทิศทาง ..............................13
จัดการ Picture Control ...............................161
จัดลําดับ (เมนูของฉัน) .................................304
จํานวนจุดโฟกัส..........................................236
จํานวนชุด (PictBridge) ...............................215
จํานวนภาพ ...............................................388
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ........................46
จุดโฟกัส ...................... 50, 87, 90, 93, 96, 236
ฉ

ฉายสไลด..................................................208
ช

ชดเชยเวลากลางวัน .............................. 40, 262
ชดเชยแสงแฟลช ........................................134
ชวงแฟลช .................................................106
ชวงเวลาระหวางภาพ (ฉายสไลด)...................209
ชองมองภาพ ....................................5, 41, 357
ชัตเตอรสัมผัส ..............................................19
เชื่อมตอกับสมารทดีไวซ ...............................271
ซ

ซิงคกับสมารทดีไวซ.....................................262

ซีเปย ....................................................... 290
ซูมใบหนา................................................. 199
เซน็เซอร RGB .................... 247, 307, 358, 360
เซน็เซอรตรวจจับสายตา ...........................8, 265
โซนเวลา..............................................40, 262
โซนเวลาและวันที่ ..................................40, 262
ต

ตกแตงอยางรวดเร็ว .................................... 286
ต้ังคา Picture Control................................. 157
ต้ังคาภาพยนตร ......................................... 168
ต้ังคาเอง (ไวตบาลานซ)........................140, 145
ต้ังเวลาถาย............................ 75, 79, 109, 241
ต้ังเวลาปดกลองอัตโนมัติ ............................. 240
ต้ังเวลาสแตนดบาย ...............................53, 240
ตัดตอภาพยนตร .................................178, 182
ตัดสวน .............................................198, 282
ตัวควบคุมกลองโปร 2 ................................. 323
ตัวนับวัน ...........................................243, 244
ตัวเลือกเสียงเตือน ...................................... 263
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ ............................ 221
ตัวเลือกโหมดสําเร็จรูปอัตโนมัติ ....................... 52
ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ (โหมดพืน้ที่ AF) .......... 88
ถ

ถายครอม ADL (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ).. 151
ถายตอเนื่อง (โหมดลั่นชัตเตอร) ..................75, 76
ถายทีละภาพ (โหมดลั่นชัตเตอร)...................... 75
ถายภาพมุมตํ่า ............................................ 13
ถายภาพมุมสูง............................................. 13
ท

ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ ........................ 328
ทิวทัศน (ต้ังคา Picture Control).................... 155
โทนภาพ............................................158, 160
โทนสีเดียว ................................................ 290
โทนสีเดียว (ต้ังคา Picture Control)................ 155
โทนสีน้ําเงนิ .............................................. 290
โทรทัศน ................................................... 218
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น

นาฬกิา .............................................. 40, 262
นุมนวล (เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร)..................... 289
ในรม (ไวตบาลานซ).................................... 140
บ

บลูทูธ ............................................... xxii, 273
แบตเตอรี่............................... 26, 27, 321, 364
แบตเตอรี่นาฬิกา .......................................... 27
ป

ประกายแฉก (เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร).............. 289
ประทับวันที่............................................... 243
ปรับคาสําหรับภาพยนตรเอง ......................... 169
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน................. 111, 173
ปรับภาพตรง ............................................. 287
ปรับสัดสวนภาพ ........................................ 288
ปลั๊กตออะแดปเตอร ............................ 321, 325
ปุม AE-L/AF-L .................................. 94, 130, 254
ปุม Fn .............................................................252
ปุมกดชัตเตอร................... 51, 52, 93, 130, 239
ปุมกดชัตเตอร AE-L.................................... 239
ปุมบันทึกภาพยนตร .................................... 165
ปุมปรับแกสายตา ................................. 41, 322
ปุมย่ืนหดกระบอกเลนส ........................... 31, 32
ปดจอขอมูลการถายภาพอัตโนมัติ .............. 8, 265
เปรียบเทียบภาพคูกัน .................................. 298
เปดจอขอมูลการถายภาพอัตโนมัติ ................. 265
แปนหมุนเลือกโหมด ....................................... 4
แปลงเปนภาพวาด ................................ 70, 294
โปรแกรมแบบยืดหยุน.................................. 120
โปรแกรมอัตโนมัติ....................................... 119
โปรเซสภาพ NEF (RAW) ............................. 280
ฝ

ฝาปดชองมองภาพ ....................................... 80
ฝาปดตัวกลอง ....................................... 1, 323

พ

พิมพวันที่ (PictBridge) ................................215
พื้นที่สี ......................................................230
เพิ่มรายการ (เมนูของฉัน)..............................301
ฟ

ฟลูออเรสเซนต (ไวตบาลานซ)................140, 141
ฟอรแมตการดหนวยความจํา .........................259
ฟลเตอร ....................................................321
ฟลเตอรสีอบอุน (เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร) ..........289
แฟลช ......................................... 54, 101, 315
แฟลช (ต้ังคา Picture Control) ......................155
แฟลช (ไวตบาลานซ) ...................................140
แฟลชในตัวกลอง ................................101, 312
แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล 
SLR ...............................................247, 315
แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL 
สําหรับกลองดิจิตอล SLR....................247, 315
แฟลชสัมพันธที่ความไวชตัเตอรตํ่า ..........102, 104
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง .................104
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดแรก ...................104
แฟลชเสริม ................................................315
แฟลชเสริมภายนอก ....................................315
แฟลชอัตโนมัติ ...........................................102
โฟกัส ................................................... 82–97
โฟกัสซิ่งสกรีน ............................................357
โฟกัสอัตโนมัติ ................................ 82–94, 235
โฟลเดอรจดัเก็บขอมูล ..................................225
โฟลเดอรแสดงภาพ .....................................221
ไฟชวยหา AF ............................... 85, 237, 310
ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง................ 85, 237, 310
ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา...............51
ภ

ภาพบุคคล (ต้ังคา Picture Control) ................155
ภาพยนตร .................................................164
ภาพยนตรเหลื่อมเวลา..................................171
ภาพรางสี ..................................................294
ภาพลายเสนสี ............................................293
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ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน ..............................266
ภาษา (Language) .....................................262
ม

มาตรฐาน (ต้ังคา Picture Control) .................155
มุมมองภาพ...............................................314
เมฆมาก (ไวตบาลานซ)................................140
เมนูของฉัน ................................................301
เมนูต้ังคา ..................................................257
เมนูถายภาพ..............................................223
เมนูรีทัช....................................................277
เมนูแสดงภาพ............................................220
เมาทเลนส .........................................1, 30, 96
แมนวล............................................... 95, 123
แมนวลโฟกัส ......................................... 83, 95
ไมโครโฟน .................................................169
ไมโครโฟนภายนอก ............................. 170, 323
ไมเรด.......................................................144
ย

ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด........................330
ยอขนาด ...................................................283
ร

ระบบลดภาพสั่นไหว....... 32, 232, 372, 377, 382
ระบบวัดแสง........................................ 53, 128
ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ .............................128
ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบส ี3 มติิ .............307
ระบายสี ...................................................298
รีเซ็ต .........................................115, 225, 235
รีเซ็ตการต้ังคาแบบกําหนดเอง .......................235
รีเซ็ตเมนูถายภาพ .......................................225
รีโมตคอนโทรล ................................... 270, 323
รีโมตคอนโทรลไรสาย .......................... 270, 324
รุนเฟรมแวร ...............................................276
รูปแบบการแสดงผลขอมลู ............................264
รูปแบบวันที่......................................... 40, 262
รูรับแสง .....................................118, 122, 124
เรนจไฟนเดอร ............................................237

เริ่มพมิพ (PictBridge)..........................216, 217
ล

ลดตาแดง ..........................................102, 104
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง............................. 231
ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ......................... 230
ลดเสียงรบกวนจากลม................................. 169
ลบ .......................................................... 205
ลบภาพทั้งหมด .......................................... 206
ลบภาพที่เลือกไว ........................................ 206
ลบภาพปจจุบัน.......................................... 205
ลบรายการ (เมนูของฉัน) .............................. 303
ล็อค AE ................................................... 130
ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด ........................... 268
ลั่นชัตเตอรดวยรีโมต ................................... 270
ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ ................................75, 78
ลําดับขั้น EV สําหรับควบคุมคาแสง ................ 239
ลิขสิทธิ์ .............................................193, 261
เล็ก (ขนาดภาพ) ........................................ 100
เลนส ..........................................30, 305, 369
เลนส CPU................................................ 305
เลนสชนิด D.............................................. 307
เลนสชนิด E .............................................. 307
เลนสชนิด G.............................................. 307
เลนสชนิดไมมี CPU .................................... 308
เลนสที่รองรับ ............................................ 305
เลนสฟชอาย ............................................. 288
เลือกจุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด.............................. 178
เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ ....................... 204
เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ/ยกเลิกการเลือก.. 203
เลือกภาพพิมพ .......................................... 216
เลือกสีเดน ...........................................73, 296
ไลฟวิว ................................................47, 164
ว

วงแหวนปรับโฟกัสของเลนส..... 95, 369, 375, 380
วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF ............ 238
วัดแสงเฉพาะจุด ........................................ 128
วัดแสงเนนกลางภาพ................................... 128
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วันที่และเวลา ............................................ 262
ไวตบาลานซ.............................................. 140
ส

สกายไลท (เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร).................. 289
สเกลทางยาวโฟกัส ......................369, 375, 380
สง Eye-Fi................................................. 274
สงไปยังสมารทดีไวซ (อัตโนมติั) ..................... 272
สวิทชเลนสระบบลดภาพสั่นไหว............... 32, 382
สวิทชโหมด A-M .................................. 95, 380
สวิทชโหมดโฟกัส.................................... 31, 95
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง............ 276, 367
สัญลักษณแสดงคาแสง.......................... 11, 124
สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน.......5, 54, 318
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส .............50, 93, 96
สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส..........50, 93, 96
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