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เพื่อการใชงานกลองใหเกิดประโยชนสูงสุด โปรดอานคําแนะนําทั้งหมดอยางถี่ถวน
และเก็บรักษาไวในที่ซ่ึงผูใชผลิตภัณฑทุกคนสามารถหยิบอานไดอยางสะดวก

สัญลักษณและเคร่ืองหมาย
เพื่อใหทานคนหาขอมลูที่ทานตองการไดงายขึ้น ใหสังเกตสัญลักษณและเครื่องหมายตอไปนี้
ซ่ึงแสดงถึง:

รายการเมนู ตัวเลือกและขอความที่จะปรากฏบนหนาจอกลองจะแสดงดวย ตัวหนา

การตั้งคากลอง
คําอธิบายในคูมือการใชงานน้ีจะใชคาตั้งจากโรงงาน

D ขอควรระวงัตางๆ ซ่ึงเปนขอมลูที่ควรอานกอนใชกลอง เพื่อปองกันมใิหกลองชํารดุ
เสียหาย

A
สัญลักษณนี้แสดงถึงหมายเหตุ ซ่ึงเปนขอมูลทีค่วรอานกอนใชงานกลอง

0 สัญลักษณนี้แสดงถึงการอางอิงไปยังหนาอ่ืนๆ ในคูมือเลมนี้

Aเพ่ือความปลอดภัยของทาน
กอนการใชงานกลองครั้งแรก โปรดอานคําแนะนําดานความปลอดภยัใน “เพื่อความปลอดภยัของทาน” 
(0 xiii–xvii)
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ตรวจสอบใหแนใจวารายการอุปกรณทั้งหมดที่ระบุไวในที่นีไ้ดใหมาพรอมกับกลอง

การดหนวยความจํามีแยกจําหนายตางหาก กลองท่ีซื้อจากประเทศญี่ปุนจะแสดงเมนูและขอความ
เปนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุนเทาน้ันและจะไมรองรับภาษาอืน่ๆ ทางบริษัทตองขออภัย
ตอความไมสะดวกในกรณีดังกลาว

รายการชิ้นสวนในบรรจุภัณฑ

ขอบยางรองตา DK-21 (0 107)

ฝาปดตัวกลอง BF-1B (0 27, 
442)

กลอง D750 (0 1)

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 พรอมฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่ 
(0 25, 26)

เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25a (จัดมาพรอมกับอะแดปเตอร AC สําหรับ
เสียบผนัง หรือสายไฟอยางใดอยางหน่ึง โดยประเภทหรือรูปรางอาจแตกตาง
กันไปตามประเทศหรือภูมิภาคท่ีจําหนาย 0 25)

ฝาปดชองมองภาพ DK-5 (0 107)

สาย USB UC-E17 (0 266, 271)
สายคลองกลอง AN-DC14 (0 24)
ใบรับประกัน

คูมือการใชงาน (คูมือเลมน้ี)
แผนซีดีติดตั้ง ViewNX 2 (0 262)
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เพื่อปองกันความเสียหายกับผลิตภณัฑ Nikon หรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอ่ืน โปรดอานขอควรระวัง
เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดตอไปนี้กอนการใชงานอุปกรณนี้ เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภยัเหลานี้
ไวในที่ซึ่งผูที่จะใชผลิตภณัฑนี้ทุกคนสามารถอานได

ผลตางๆ ที่อาจเกิดจากการไมปฏิบัติตามขอควรระวังที่ระบุไวในสวนนี้จะแสดงดวยสัญลักษณตอไปนี้:

❚❚คําเตือน
Aหามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูใน

องคประกอบภาพ
หามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูในองคประกอบภาพ
เมื่อถายภาพวัตถุยอนแสง เมือ่กลองโฟกัส
แสงแดดขณะที่ดวงอาทิตยอยูภายใน หรืออยูใกล
กับองคประกอบภาพอาจทําใหเกิดไฟลุกไหม

Aหามมองดวงอาทิตยผานทางชองมองภาพ
การดูดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอ่ืนๆ
ผานทางชองมองภาพอาจทําลายการมองเห็น
อยางถาวร

Aการใชปุมปรับแกสายตาของชองมองภาพ
ขณะหมุนปุมปรับแกสายตาที่ชองมองภาพ
เมื่อทานกําลังแนบดวงตากับชองมองภาพ โปรดใช
ความระมัดระวังเนื่องจากนิ้วอาจกดโดนดวงตาได

Aปดกลองทันทีหากกลองทํางานผิดปกติ
หากทานสังเกตเห็นควันหรือกลิ่นผิดปกติออกมา
จากอะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก)
ใหถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC และนําแบตเตอรี่
ออกทันที โปรดระวังไฟลวก การใชงานตอไป
อาจทําใหเกิดการบาดเจบ็ หลังจากนําแบตเตอรี่
ออก ใหนําอุปกรณไปรับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง

Aหามใชอุปกรณในบริเวณที่มีกาซติดไฟ
หามใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในบริเวณที่มีกาซ
ติดไฟ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดหรือ
ไฟลุกไหม

Aเก็บใหพนมอืเด็ก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดการ
บาดเจ็บได นอกจากนี้ โปรดระวังชิ้นสวนขนาดเล็ก
ติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนขนาดเลก็เขาไป ใหรีบ
ปรึกษาแพทยทันที 

เพ่ือความปลอดภัยของทาน

A
สัญลักษณนี้แสดงคําเตือน เพื่อปองกันการบาดเจบ็ที่อาจเกิดขึ้น โปรดอานคําเตือนทั้งหมด
กอนการใชผลิตภัณฑ Nikon นี้
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Aหามถอดแยกสวนประกอบ
การสัมผัสกับสวนประกอบภายในผลิตภณัฑ
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ ในกรณีที่กลองทํางาน
ผิดปกติ ควรใหเฉพาะชางที่มคีวามชํานาญ
เปนผูซอมแซมผลิตภณัฑเทานั้น หากผลิตภณัฑ
แตกออกจากการตกหลนหรืออุบัติเหตุอ่ืนๆ ใหนํา
แบตเตอรี่ออกและ/หรือถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC 
จากนั้นนําผลิตภัณฑไปรับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง

Aอยาสวมคลองกลองที่คอเด็กหรือทารก
การสวมคลองกลองที่คอเด็กหรือทารกอาจทําให
สายคลองรัดคอเด็กได

Aอยาสัมผสักลอง แบตเตอรี่ หรือเครื่องชารจ
เปนเวลานาน ขณะท่ีอุปกรณเปดหรือใชงาน
ชิน้สวนของอุปกรณเกิดความรอนขึ้น การปลอยให
กลองสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงเปนเวลานาน 
อาจสงผลใหเกิดรอยผื่นไหมขึ้นไดบนผิวหนัง

Aหามทิ้งผลิตภัณฑไวในที่ท่ีมีอุณหภูมิสูงเกิน
เชน ในรถที่ปดอยูหรือการถูกแสงแดด
โดยตรง
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
ความเสียหายหรือไฟไหมได

Aอยาหันแฟลชไปทางผูขบัขี่ยวดยานพาหนะ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุได

Aขอควรระวังในการใชแฟลช
• การใชกลองพรอมแฟลชใกลกับผิวหนังหรือ
วัตถุอ่ืนอาจทําใหเกิดการไหม

• การใชแฟลชใกลกับดวงตาของวัตถุอาจทําให
มองไมเห็นชั่วคราวได แฟลชควรอยูหางจาก
ตัวแบบอยางนอย 1 เมตร ควรใช
ความระมัดระวังอยางยิ่งขณะถายภาพเด็กทารก

Aหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกคริสตัลเหลว
หากหนาจอแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดน
เศษกระจกบาด รวมทั้งระวังไมใหคริสตัลเหลว
จากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาหรือ
ปาก

Aอยาเคลื่อนยายขาตั้งกลองที่ตอเลนส หรือ
กลองไว
คุณอาจสะดุดหรือชนเขากับวัตถุอ่ืนโดยไมต้ังใจ
ซึ่งเปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บได
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Aขอควรระวงัในการใชงานแบตเตอรี่
หากใชงานแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง แบตเตอรี่
อาจรั่วหรือระเบิดได โปรดปฏิบัติตามขอควรระวัง
ตอไปนี้ เมื่อใชงานแบตเตอรี่สําหรับผลิตภัณฑนี้:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองใหใชกับ
อุปกรณนี้

• หามลัดวงจรหรือถอดแยกชิน้สวนแบตเตอรี่
• ปดสวิทชผลิตภณัฑกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่ 
หากทานกําลังใชอะแดปเตอร AC ใหถอดปลั๊ก
ออกกอน

• อยาพยายามใสแบตเตอรี่ผิดดาน
• หามปลอยใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือ
ความรอนสงู

• หามนําแบตเตอรี่จุมน้ําหรือสัมผัสกับน้ํา
• ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่เมื่อเคลื่อนยาย
แบตเตอรี่เปนระยะทางไกล หามเคลื่อนยายหรือ
เก็บแบตเตอรี่ไวกับวัตถุโลหะ เชน สรอยคอหรือ
ก๊ิบหนีบผม

• เมื่อแบตเตอรี่หมดอยางสมบูรณจะเกิดการรั่ว
ไดงาย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
กับผลิตภัณฑ โปรดนาํแบตเตอรี่ออกเมือ่ไมมีไฟ
เหลืออยู

• เมือ่ไมไดใชงานแบตเตอรี่ ใหปดฝาครอบขั้วตอ
แบตเตอรี่และเก็บไวในที่แหงและเย็น

• หลังการใชงานผลิตภณัฑเปนเวลานาน 
แบตเตอรี่อาจมีความรอน กอนนําแบตเตอรี่ออก 
ใหปดกลองและปลอยใหแบตเตอรี่เย็นลง

• หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ของแบตเตอรี่ เชน สีหรือรูปรางผิดเพีย้น 
ใหเลิกใชแบตเตอรี่ทันที
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Aขอควรระวังในการใชงานเครื่องชารจ
• เก็บไวในที่แหง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือการทํางาน
ผิดพลาดเนื่องจากไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต

• หามลัดวงจรเครื่องชารจ การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดความรอนสูงและ
ทําใหเครื่องชารจเสียหายได

• ควรใชผาแหงเช็ดฝุนที่อยูบนหรืออยูใกลกับ
สวนประกอบของปลั๊กที่เปนโลหะ การใชงาน
ตอไปอาจทําใหเกิดไฟลุกไหม

• หามใชสายไฟหรือเขาใกลเครื่องชารจในระหวาง
เกิดพายุฟาคะนอง การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต

• หามทําใหเกิดความเสียหาย ดัดแปลง หรือดึง
หรือหักงอสายไฟ หามวางวัตถุหนักทับสายไฟ
หรือปลอยใหสายไฟสัมผสัความรอน
หรือเปลวไฟ หากฉนวนหุมสายไฟชํารุด
จนมองเห็นเสนลวดภายใน ใหนําสายไฟไปรับ
การตรวจสอบที่ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับ
การแตงต้ัง การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต

• อยาจับปลั๊กหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก 
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
การบาดเจ็บหรือการทํางานผดิพลาดเนื่องจาก
ไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต

• หามใชกับตัวแปลงสําหรับนักเดินทางที่ออกแบบ
ใหแปลงไฟฟาตางโวลต และหามใชกับตัวแปลง 
DC เปน AC การไมปฏบัิติตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหผลิตภัณฑเสียหายหรือมีความรอนสูง
เกินหรือไฟลุกไหม
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Aใชสายไฟท่ีเหมาะสม
เมื่อเชื่อมตอสายสัญญาณเขากับชองรับสัญญาณ
เขาหรือชองสงสัญญาณออกตางๆ ใหใชเฉพาะ
สายสัญญาณที่ Nikon จัดเตรียมหรือจําหนายให
เทานั้น เพือ่ใหตรงตามขอกําหนดของผลติภัณฑ

Aซีดีรอม
ไมควรเลนแผนซดีีรอมที่มซีอฟตแวรหรือคูมือ
ในเครื่องเลนซีดีเพลง การเลนแผนซีดีรอมใน
เครื่องเลนซีดีเพลงอาจทําใหสูญเสียการไดยินหรือ
ทําใหอุปกรณเสียหาย

Aปฏิบัติตามคําแนะนําของโรงพยาบาลและ
เจาหนาท่ีจากสายการบนิ
กลองนี้สามารถแผคลื่นความถี่วิทยุที่อาจรบกวน
อุปกรณทางการแพทยหรือระบบนําทางเครื่องบิน
ได ปดใชคุณสมบัติเครือขายแบบไรสายและ
ถอดอุปกรณเสริมแบบไรสายทั้งหมดออกจาก
กลองกอนขึ้นเครื่อง และปดกลองระหวางที่
เครื่องบินขึ้นและลงจอด ในศูนยทางการแพทย 
ใหทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่เกี่ยวกับ
การใชงานอุปกรณแบบไรสาย
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• หามนําสวนใดๆ ของคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้ 
ไปทําการคัดลอก ถายทอดตอ บันทึกไวเพื่อถายทอด
ตอ เก็บไวในระบบซึ่งเรียกคนคืนออกมาใชไดอีก
หรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะในรูปแบบใดหรือ
เพื่อจุดประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
หรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่
ไดกลาวไวในคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้ได
ตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผดิชอบตอความเสียหายใดๆ 
ที่เกิดจากการใชผลิตภณัฑนี้

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

คําบอกกลาว
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คําเตือนเกี่ยวกับการหามทําสําเนาหรือผลิตซํ้า
โปรดทราบไววาการมีเอกสารซึ่งผานการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําโดยกระบวนการทางดิจิตอลผานเครื่องสแกนเนอร 
กลองดิจติอล หรือดวยอุปกรณอ่ืนๆ ไวในครอบครอง อาจตองระวางโทษทางกฎหมายได

• รายการที่หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํา
ตามกฎหมาย
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับธนบัตร เหรียญกษาปณ 
ใบหุน พนัธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐบาลทองถิ่น 
ถึงแมจะมีการประทับตรา “ตัวอยาง” บนสําเนาหรือ
สิ่งผลติซ้ําแลวก็ตาม

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับธนบัตร เหรียญกษาปณ 
หรือใบหุนที่ใชหมุนเวียนในตางประเทศ

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับดวงตราไปรษณียากร
หรือไปรษณียบัตรที่ไมใชแลวซึ่งออกโดยรัฐบาล 
ยกเวนไดรับการอนุญาตลวงหนาจากรัฐบาล

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําดวงตราไปรษณียากร
ที่ออกโดยรัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย

• ขอควรระวังในการทําสําเนาและผลิตซ้ําส่ิงของ
บางอยาง
รัฐบาลไดประกาศขอควรระวังในการทําสําเนาหรือ
ผลิตซ้ํากับใบตราสารตางๆ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน 
(เชน ใบตราสารหุน ต๋ัวเงิน เช็ค เชค็ของขวัญ เปนตน) 
ใบอนุญาตเขาเมือง หรือต๋ัวคูปองทุกชนิด ยกเวน
แตเปนการทําสาํเนาตามจํานวนนอยที่สุด ซึ่งบริษัท
มีความจําเปนตองใชงานในธุรกิจ นอกจากนี้ หามทํา
สําเนาหรือผลิตซ้ําหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล 
ใบอนุญาตที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน บัตรประจําตัว และต๋ัวตางๆ เชน บัตรผาน
และคูปองรับประทานอาหาร

• ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
การทําสําเนาหรือผลิตซ้ําผลงานสรางสรรคที่มี
ลิขสิทธิ์ เชน หนังสือ ดนตรี ภาพระบายสี ภาพพมิพ
จากไมแกะสลัก แผนที่ ภาพวาด ภาพยนตร และ
ภาพถาย ตองอยูในความควบคุมโดยกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของประเทศและระหวางประเทศ หามนํา
ผลิตภณัฑชิน้นี้ไปใชในการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําใดๆ 
ซึ่งมิชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการละเมิดกฎหมาย
ลิขสิทธิ์
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การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมูล
โปรดทราบวาการลบภาพหรือการฟอรแมตการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลอ่ืนๆ จะไมลบขอมูลภาพ
ด้ังเดิมไปทั้งหมด บางครั้งไฟลภาพซึ่งลบทิ้งไปแลวในอุปกรณเก็บขอมลูที่โยนทิ้งไป สามารถเรียกกลับคืนได
ดวยการใชซอฟตแวรที่วางจําหนายอยูทั่วไป ทั้งนี้อาจเปนผลทําใหขอมลูภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดวย
จุดประสงคที่มุงรายการรับประกันความเปนสวนบุคคลของขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูใช

กอนการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมูล ใหใชซอฟตแวรทางการคาลบขอมูลทั้งหมดทิ้ง
หรือใหฟอรแมตอุปกรณเก็บขอมูลดังกลาวแลวเก็บบันทึกขอมูลภาพซึ่งไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน
ภาพทองฟาปลอดโปรง) เขาไปใหมใหเต็มอุปกรณเก็บขอมูลนั้น ตองตรวจสอบจนแนใจดวยวา
ไดเปลี่ยนภาพการตั้งคาเอง (0 162) ใหเปนภาพซึ่งไมใชขอมลูสวนบุคคล กอนการกําจัดกลองถายรูปทิ้ง
หรือเปลี่ยนเจาของใหกับบุคคลอ่ืน ทานควรใชตัวเลือก Wi-Fi > ตั้งคาเครือขาย > รีเซ็ตการตั้งคาเครือขาย
(0 288) และ เครือขาย > ตั้งคาเครือขาย ในเมนูการต้ังคากลองถายรูปเพื่อลบขอมูลเครือขายสวนตัวตางๆ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนู เครือขาย โปรดดูเอกสารประกอบที่จดัมาใหพรอมกับเครื่องสื่อสารขอมูล
ซึ่งเปนตัวเลือกเสริม ควรระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเสียหายเมื่อทําลายอุปกรณจัดเก็บขอมูล
ดวยวิธทีางกายภาพ
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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) ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะ
เทานั้นที่ผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและ
ความปลอดภยัของวงจรอิเล็กทรอนิกส

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณเสริมย่ีหอ 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 หรือกอนพกพากลองไประหวางเดินทางทองเท่ียว)
ใหทดลองถายภาพดูกอนเพื่อใหแนใจวากลองทํางานเปนปกต ิNikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
หรือการสูญเสียผลประโยชนท่ีอาจมีสาเหตุมาจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ

A การเรียนรูทั้งชีวิต
Nikon เชื่อใน “การเรียนรูท้ังชีวิต” จึงใหการสนับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเน่ือง
โดยทานสามารถคนหาขอมูลตางๆ ท่ีอัปเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปน้ี:
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: http://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรปและแอฟริกา: http://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเย่ียมชมเว็บไซตเหลาน้ีเพ่ือรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ
คําถามท่ีพบบอย (FAQ) และคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอล
ขอมูลเพ่ิมเติมจะขอไดจากตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นท่ีของทาน โปรดดูขอมูลสถานที่ติดตอไดจาก
URL ตอไปน้ี: http://imaging.nikon.com/
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ผลิตภณัฑนี้ บรรจุโปรแกรมการเขารหัสที่ไดรับการพฒันาในสหรัฐ เปนอุปกรณที่ควบคุมโดยระเบียบขอบังคับ
ของฝายบริหารการสงออกสหรัฐอเมริกา และหามสงออกหรือนําเขาไปยังประเทศใดๆ ซึ่งสหรัฐมีคําสั่ง
หามคาขาย ประเทศดังตอไปนี้เปนประเทศที่หามคาขายในปจจุบัน: คิวบา, อิหราน, เกาหลีเหนือ, ซูดาน และซีเรีย

อาจมีการหามใชอุปกรณไรสายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค ใหติดตอตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับ
การแตงต้ังกอนใชคุณสมบัติไรสายของผลิตภัณฑนี้นอกประเทศที่ทานซื้อผลิตภณัฑ

ระบบไรสาย
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ขอสังเกตสําหรับลกูคาในประเทศไทย
อุปกรณโทรคมนาคมนี้สอดคลองตามขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC

ความปลอดภัย
แมวาหนึ่งในประโยชนของผลิตภัณฑนี้ คือการใหผูอ่ืนเชื่อมตอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลแบบไรสายไดทุกที่
อยูในชวงความถี่ดังกลาวไดอยางอิสระ กรณีตอไปนี้อาจเกิดขึ้นได หากไมไดเปดใชการรักษาความปลอดภยั:
• การโจรกรรมขอมลู: บุคคลที่สามที่มุงรายอาจสกัดกั้นการสงสัญญาณในระบบไรสายเพื่อขโมยรหัสผูใช
รหัสผาน และขอมูลสวนตัวอ่ืนๆ

• การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชที่ไมไดรับอนุญาตอาจไดรับการเขาถึงเครือขาย และแกไขขอมูล
หรือการดําเนินการที่เปนอันตรายอื่นๆ โปรดทราบวา เนื่องจากการออกแบบของเครือขายระบบไรสาย
การโจมตีที่มีความชํานาญพิเศษอาจทําใหมีการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตไดแมมีการใชงาน
การรักษาความปลอดภัยก็ตาม
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1

บทนํา

โปรดใชเวลาสักครูเพื่อทําความคุนเคยกับปุมควบคุมและจอแสดงผลตางๆ ของกลอง 
ทานสามารถบุคมารกสวนนี้ไวเพื่อใชอางอิงขณะอานเนื้อหาสวนที่เหลือของคูมือการใชงานนี้

ตัวกลอง

สวนตางๆ ของกลอง

6

5
4

3
2
1

87 9

12

11
10

13

4

1415

1 ชองเสียบอุปกรณเสริม (สําหรับชุดแฟลชเสริม
ภายนอก)............................................. 433

2 แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ................. 7, 103

3 ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมด
ล่ันชัตเตอร ....................................... 7, 103

4 ชองรอยสายคลองขอมือ

5 ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด .......... 6, 34

6 แปนหมุนเลือกโหมด ............................ 6, 34

7 ปุม Z/Q
ระบบวัดแสง ................................... 140
การฟอรแมตการดหนวยความจํา...... 375

8 ปุมบันทึกภาพยนตร ................................. 68

9 แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย ........................ 363

10 สวิทชเปดปดการทํางาน ....................... 5, 28

11 ปุมกดชัตเตอร.................................. 36, 373

12 ปุม E
การชดเชยแสง................................. 143
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม .................... 199

13 เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส (E) .............. 133

14 แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก ........................ 363

15 แผงควบคุม ............................................... 8
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ตัวกลอง (ตอ)

15
14

16

17

18
891011

7

13

2

3

4
5
6

12

1

1 แฟลชในตัวกลอง ....................................180

2 ปุม M/Y
โหมดแฟลช .............................180, 182
การชดเชยแสงแฟลช ........................188

3 ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด (ดานหนา) ......194

4 ฝาปดขั้วตออุปกรณเสริม.........................443

5 ฝาปดชองตอสายสัญญาณเสียง ........73, 443

6 ฝาปดชองตอ HDMI/USB .......266, 271, 277

7 ปุมถอดเลนส ............................................33

8 ปุมโหมด AF.......................57, 59, 121, 125

9 ตัวเลือกโหมดโฟกัส...................57, 120, 132

10 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส ..............................................27

11 ปุม D
การถายครอม ................. 203, 208, 212

12 กระจก .......................................... 109, 451

13 กานเชื่อมตอระบบวัดแสง ....................... 480

14 ขั้วตออุปกรณเสริม................................. 443

15 ชองเสียบหูฟง.......................................... 73

16 ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก..... 73, 443

17 ชองตอ HDMI........................................ 277

18 ชองตอสาย USB 
การเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอร........ 266
การเชื่อมตอเขากับเคร่ืองพิมพ.......... 271

A ปดฝาปดชองตอสายภายนอก
ปดฝาปดชองตอสายภายนอกเมื่อไมใชงานตัวเชื่อมตอ ส่ิงแปลกปลอมที่ติดอยูในตัวเชื่อมตออาจทําให
การถายโอนขอมูลติดขัด
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1

13

12

11

10

9 8

5

7

6

3

4

2

1

14

1 ไมโครโฟนสเตอริโอ .................... 68, 71, 320

2 ขั้ว CPU

3 เมาทเลนส....................................... 27, 133

4 ฝาปดขั้วตอสําหรับชุดแบตเตอรี่เสริม
MB-D16 ............................................. 441

5 ชองตอขาตั้งกลอง

6 AF coupling

7 ปุม Fn ................................. 114, 356, 370

8 กานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ ............ 26

9 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่.......................... 26

10 ฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC ................ 445

11 ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา.... 26

12 ปุม Pv ............................. 70, 92, 361, 372

13 ไฟชวยหา AF......................................... 332
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย ......................... 107
ไฟชวยลดตาแดง ........................... 181, 183

14 ฝาปดตัวกลอง .....................................i, 442
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ตัวกลอง (ตอ)

9
8

12
11

10

6
7

1 2 3 4 5

20

21

14 13

15

19
18
17
16

1 ชองมองภาพ ......................................10, 29

2 ขอบยางรองตา .......................................107

3 ปุมปรับแกสายตา .....................................29

4 ปุม A
การใชปุมล็อค

AE/AF .................129, 141, 361, 373

5 ปุม R (ขอมูล)............................12, 64, 75

6 ตัวเลือกคําสั่ง .....................................19, 21

7 ปุม J (OK) .............................19, 21, 354

8 ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส ..............................127

9 ไฟแสดงการเขาถึงการด
หนวยความจํา.................................36, 225

10 ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด (ดานหลัง).......194

11 ปุมเลือกไลฟวิว
การถายภาพไลฟวิว ............................54
ไลฟวิวของภาพยนตร .........................66

12 ปุม a..............................................54, 66

13 ลําโพง .....................................................80

14 การเอียงหนาจอ ...................................... 17
การดูการตั้งคา .................................. 12
ไลฟวิว ........................................ 54, 66
การดูภาพ ......................................... 37
การแสดงภาพเต็มจอ ....................... 241

15 ปุม P
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา ............... 198
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาระหวางไลฟวิว/
การบันทึกภาพยนตร................ 61, 71

การรีทัชภาพ ................................... 396

16 ปุม W/S
ซูมขยายภาพออก/ภาพยอสวน
ขนาดเล็ก ............................ 243, 244

คาความไวแสง (ISO) ...................... 134
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ............ 136
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม.................... 199
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17 ปุม X/T
ซูมขยายภาพเขา ............................. 255
คุณภาพของภาพ/ขนาด ........... 116, 118

18 ปุม L/U
วิธใีช ................................................ 21
ปองกัน ........................................... 257
ไวตบาลานซ ........... 146, 149, 154, 156

19 ปุม G
เมนู .......................................... 20, 300

20 ปุม K
แสดงภาพ ................................. 37, 241

21 ปุม O/Q
ลบ ........................................... 38, 258
การฟอรแมตการดหนวยความจํา ...... 375

A ไฟหนาจอ LCD
การหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปทาง D
จะเปนการเปดใชงานตั้งเวลาสแตนดบายและ
ไฟแบ็คไลทแผงควบคุม (ไฟหนาจอ LCD)
ทําใหดูหนาจอในที่มืดได เม่ือปลอยสวิทช
เปดปดการทํางาน แลวกลับไปท่ีตําแหนง ON
ไฟจะยังสองสวางเปนเวลาหกวินาทีขณะท่ี
ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายทํางานหรือจน
ล่ันชัตเตอร หรือจนกวาจะหมุนสวิทชเปดปด
การทํางานไปทาง D อกีคร้ัง

A ลําโพง
อยาวางลําโพงไวใกลกับอุปกรณแมเหล็ก การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจสงผลตอขอมูลท่ีบันทึกไว
ในอปุกรณแมเหล็ก

สวิทชเปดปดการทํางาน
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แปนหมุนเลือกโหมด
กลองเครื่องนี้มโีหมดสําหรับใชงานตามที่ระบุไวตอไปนี ้ในการเลือกโหมด กดปุมปลดล็อค
แปนหมุนเลือกโหมด แลวหมุนแปน

โหมด e, f, g และ h :
• e— โปรแกรมอัตโนมัติ (0 89)
• f—อัตโนมตัิปรับชัตเตอรเอง (0 90)
• g—อัตโนมตัิปรับรูรับแสง (0 91)
• h—ปรับเอง (0 93)

โหมดอัตโนมัติ:
• i อตัโนมัติ (0 34)
• j อัตโนมัติ (ปดแฟลช) (0 34)

โหมดสําเร็จรูป (0 41)

โหมด j และ k (0 99)

โหมดเอฟ็เฟกตพิเศษ (0 46)

แปนหมุนเลือกโหมด

ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด
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แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
ในการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรแลวหมุนแปน
เลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปยังการตั้งคาที่ตองการ (0 103)

A เลนสชนิดไมมี CPU
สามารถใชเลนสชนิดไมมี CPU (0 427) ไดเฉพาะในโหมด A และ M เทาน้ัน การเลือกโหมดอื่น
ขณะใชเลนสชนิดไมมี CPU จะทําใหไมสามารถกดชัตเตอรได

ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

1 2 3 4 5 6 7

1 S ถายทีละภาพ .................................... 103

2 T การถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา ..... 103

3 U การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง ..... 103

4 J ล่ันชัตเตอรแบบเงียบ......................... 103

5 M Qc (ลั นชตัเตอร) ตอเนื องแบบเงยีบ... 103

6 E ตั้งเวลาถาย ............................. 103, 106

7 V ยกกระจกขึ้น........................ 104, 109
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แผงควบคุม

1

2
3

4

5
6

7
8
9
10

1 ความไวชัตเตอร ..................................90, 93
คาการชดเชยแสง ...................................143
คาชดเชยแสงแฟลช ................................188
การปรับไวตบาลานซแบบละเอยีด ...........150
อุณหภูมิสี ......................................145, 154
หมายเลขคาไวตบาลานซท่ีตั้งเอง .............155
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม
คาแสงและแฟลช ..................................203
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม
ไวตบาลานซ .........................................208
จํานวนชวงเวลาในการถายภาพแบบ
เวนชวงเวลา..........................................225
ทางยาวโฟกัส (เลนสชนิดไมมี CPU) ........238

2 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)......134
สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO
อัตโนมัติ ...............................................137

3 ระบบวัดแสง ..........................................140

4 คาความไวแสง (ISO)..............................134
โหมดโฟกัสอตัโนมัติ................................121

5 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง .............. 92, 431

6 รูรับแสง (คารูรับแสง) ......................... 91, 93
รูรับแสง (จํานวนสต็อป) ................... 92, 431
การเพิ่มคารูรับแสงเมื่อถายครอม .... 204, 209
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม
ADL .................................................... 212
จํานวนภาพตอชวงเวลา ......................... 225
คารูรับแสงสูงสุด (เลนสชนิดไมมี CPU) ... 238
สัญลักษณแสดงโหมด PC...................... 444

7 สัญลักษณแสดงการดหนวยความจํา
(ชองท่ี 1) ....................................... 31, 376

8 สัญลักษณแสดงการดหนวยความจํา
(ชองท่ี 2) ....................................... 31, 376

9 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 144

10 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช...... 189
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หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

18
14
15

11
12

13

16
17

19

11 สัญลักษณแสดง Wi-Fi ........................... 288

12 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 345

13 สัญลักษณแสดงการถายครอม/คาแสง
คาแสง.............................................. 94
การชดเชยแสง ................................ 143
การถายครอมคาแสง/แฟลช ............. 203
การถายครอมไวตบาลานซ ............... 208
การถายครอม ADL ......................... 212

14 สัญลักษณแสดงการถายครอม
คาแสง/แฟลช ....................................... 203
สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ......................................... 208
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 212

15 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 30

16 สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน........... 217

17 สัญลักษณแสดงอุณหภูมิสี ..................... 152

18 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ................. 31
จํานวนภาพที่เหลือท่ีสามารถบันทึกได
กอนหนวยความจําบัฟเฟอรเต็ม ..... 105, 492
สัญลักษณแสดงโหมดพื้นท่ี AF .............. 126
สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซ
ท่ีตั้งเองลวงหนา ................................... 157
สัญลักษณแสดงการบันทึกภาพ
เหลื่อมเวลา.......................................... 233
หมายเลขเลนสแบบปรับเอง .................... 238
สัญลักษณแสดงโหมดการจับภาพ........... 444
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ
HDMI-CEC ......................................... 280

19 อกัษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลอืหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา1000 ภาพ) ... 31

A การแสดงผลเมื่อกลองปดการทํางาน
ถาปดการทํางานของกลองโดยใสแบตเตอรี่และการด
หนวยความจําไว สัญลักษณการดหนวยความจํา
และจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดจะแสดงขึ้น (ในบางกรณี
ซึ่งพบไดนอยมาก การดหนวยความจําบางการด
จะแสดงขอมูลน้ีเฉพาะเมื่อกลองเปดอยู) แผงควบคุม
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ชองมองภาพ

6 7 8 9

10
3

1
2

4
5

12 13 14 1917 201816 23

24 25 26 2829 3027 31 32

11

2215 21

1 สัญลักษณแสดงโหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ ........46

2 สัญลักษณแสดงโทนสีเดียว (แสดงในโหมด %
หรือเม่ือเลือก Picture Control โทนสีเดียว
หรือ Picture Control ตาม
โทนสีเดยีว) ...................................47, 165

3 กรอบพ้ืนท่ี AF ............................29, 35, 247

4 คําเตือนแบตเตอรี่ออน ..............................30

5 สัญลักษณแสดง “ไมมีการด
หนวยความจํา” .......................................33

6 เสนตาราง (แสดงเมื่อเลือกการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง d7 เปน เปด แสดงเสนตาราง
ในชองมองภาพ) ................................ 341

7 จุดโฟกัส.......................... 36, 127, 329, 330
โหมดพื้นท่ี AF ...................................... 126

8 สัญลักษณแสดง + NEF (RAW) ............. 357

9 ตัดครอบ DX 1.2 เทา ............................. 111

10 สัญลักษณแสดง Roll (แนวตั้ง) ............... 359

11 สัญลักษณแสดง Roll (แนวนอน) ............ 359
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หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

12 สัญลักษณแสดงสถานะ
การโฟกัส ............................... 36, 129, 133

13 ระบบวัดแสง.................................. 139, 140

14 การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE) ................. 141

15 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน ...... 89

16 ความไวชัตเตอร ................................. 90, 93
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ....................... 120, 121

17 รูรับแสง (คารูรับแสง) ......................... 91, 93
รูรับแสง (จํานวนสต็อป) ................... 92, 431

18 สัญลักษณ HDR.................................... 178

19 สัญลักษณแสดง ADL ............................ 176

20 สัญลักษณแสดงการถายครอม
คาแสง/แฟลช ....................................... 203
สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ......................................... 208
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 212

21 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)..... 134

22 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา
1000 ภาพ) ............................................ 31

23 สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางาน .................................. 40, 339

24 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช..... 191

25 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 345

26 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง .............. 92, 431

27 สัญลักษณแสดงคาแสง ............................ 94
สวนแสดงผลการชดเชยแสง.................... 143

28 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช ...... 188

29 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 144

30 สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO
อัตโนมัติ .............................................. 137

31 คาความไวแสง (ISO) ............................. 134
โหมดพื้นท่ี AF ............................... 123, 125

32 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ................. 31
จํานวนภาพที่เหลือท่ีสามารถบันทึกได
กอนหนวยความจําบัฟเฟอรเต็ม ..... 105, 492
สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซ
ท่ีตั้งเองลวงหนา ................................... 157
คาการชดเชยแสง................................... 143
คาชดเชยแสงแฟลช................................ 188

D ไมมีแบตเตอรี่
เม่ือแบตเตอรี่หมดหรือไมไดใสแบตเตอรี่ การแสดงผลในชองมองภาพจะมืด ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด การแสดงผลของชองมองภาพจะกลับเปนปกติเม่ือใสแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็ม

D จอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพ
ความสวางของจอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ และเวลา
ในการตอบสนองของจอแสดงผลอาจนานขึ้นในท่ีอุณหภูมิต่ํา ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมใชความผิดปกติ
แตอยางใด
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
กดปุม R เพื่อแสดงความไวชัตเตอร รูรบัแสง จํานวนภาพ
ที่สามารถบันทึกได โหมดพื้นที่ AF และขอมูลการถายภาพ
อ่ืนๆ บนหนาจอ

ปุม R
2 3 4 5 61

10
11
12

131415161718

22
23
24
25

20
21

7

19

8
9

1 โหมดถายภาพ....................6, 34, 41, 46, 88

2 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน .......89

3 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ......345

4 ความไวชัตเตอร ..................................90, 93
จํานวนภาพที่จะถายในการถาย
ครอมคาแสงและแฟลช ..........................203
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม
ไวตบาลานซ .........................................208
ทางยาวโฟกัส (เลนสชนิดไมมี CPU) ........235

5 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง .............. 92, 431

6 รูรับแสง (คารูรับแสง) ......................... 91, 93
รูรับแสง (จํานวนสต็อป) ................... 92, 431
การเพิ่มคารูรับแสงเมื่อถายครอม .... 204, 209
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม 
ADL .................................................... 212
คารูรับแสงสูงสุด (เลนสชนิดไมมี CPU) ... 238



13

7 สัญลักษณแสดงคาแสง ............................ 94
สวนแสดงผลการชดเชยแสง.................... 143
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม

การถายครอมคาแสงและแฟลช ........ 203
การถายครอมไวตบาลานซ ............... 208

8 สัญลักษณแสดง Picture Control ........... 166

9 ไวตบาลานซ .......................................... 146
สัญลักษณแสดงการปรับไวตบาลานซ
แบบละเอียด ........................................ 150

10 สัญลักษณ HDR.................................... 178
ระดับ HDR ........................................... 178
สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน........... 219

11 สัญลักษณ “เสียงเตือน” ......................... 338

12 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา
1000 ภาพ) ............................................ 31

13 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ .............. 384

14 ขอมูลลิขสิทธิ์ ......................................... 385

15 สัญลักษณแสดง “ยังไมไดตั้งเวลา”.... 15, 381

16 คุณภาพของภาพ ................................... 116
หนาท่ีของการดในชองท่ี 2 ...................... 119

17 ขนาดภาพ ............................................. 118

18 โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ............................... 121

19 การกําหนดปุม Pv.................................. 361

20 สัญลักษณแสดง Active D-Lighting ....... 176

21 โหมดลั่นชัตเตอร ................................ 7, 103
ความเร็วในการถายภาพตอเน่ือง............. 338

22 สัญลักษณแสดงพื้นท่ีภาพ ...................... 112

23 ระบบวัดแสง.......................................... 139

24 สัญลักษณแสดงการถายครอม
คาแสงและแฟลช .................................. 203
สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ......................................... 208
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 212

25 จํานวนการถายครอม ADL ..................... 213

A การปดจอภาพ
ในการลางขอมูลการถายภาพออกจากจอภาพ ใหกดปุม R อีกคร้ัง หรือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
จอภาพจะปดโดยอัตโนมัติถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 10 วินาที
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (ตอ)

หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

30 3129282726 32 33 34

36

3738

40

41
42
43

39

35

26 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Wi-Fi ..........288
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Eye-Fi ........392

27 สัญลักษณแสดงสัญญาณดาวเทียม.........240

28 สัญลักษณแสดงการลดนอยซเม่ือเปดรับแสง
เปนเวลานาน ........................................317

29 สัญลักษณแสดงการควบคุมขอบมืด.........315

30 การควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ..........316

31 โหมดหนวงเวลาถาย ...............................339

32 สัญลักษณแสดงการถายแบบ
เวนชวงเวลา..........................................222
สัญลักษณแสดงการเหลื่อมเวลา ..............229
โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) .................193

33 จอแสดงผลประเภทแบตเตอรี่ MB-D16 ....344
สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
MB-D16...............................................343

34 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
ของกลอง................................................30

35 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)......134
คาความไวแสง (ISO)..............................134
สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO
อัตโนมัติ ...............................................137

36 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ................. 31
สัญลักษณแสดงการบันทึกภาพ
เหลื่อมเวลา.......................................... 233

37 การกําหนดปุม Fn ................................. 356

38 การกําหนดปุม AE-L/AF-L ..................... 361

39 สัญลักษณแสดงโหมดพื้นท่ี AF .............. 126

40 โหมดแฟลช ................................... 180, 182

41 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช .... 191

42 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช...... 188
คาชดเชยแสงแฟลช ............................... 188

43 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 144
คาการชดเชยแสง................................... 143
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A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระยะเวลาที่จะใหจอภาพเปดอยู ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 
(หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 337) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนสีตัวอักษรในการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d9 (การแสดงผลขอมูลการถายภาพ, 0 341)

A สัญลักษณ Y (“ไมไดตั้งนาฬิกา”)
นาฬิกาในกลองจะใชพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจแยกตางหาก ซึ่งตองชารจหากจําเปน
เม่ือใสแบตเตอรี่หลักไวหรือเม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอปุกรณเสริม (0 441)
การชารจเปนเวลาสองวันจะทําใหนาฬิกาใชงานไดเปนเวลาสามเดือน หากกลองแสดงการเตือน
โดยระบุวาตั้งคานาฬิกาใหมแลว และสัญลักษณ Y กะพริบในจอแสดงขอมูลถายภาพ แสดงวานาฬิกา
ถูกตั้งคาใหม โดยวันท่ีและเวลาที่บันทึกในภาพถายใหมจะไมถูกตอง ใชตัวเลือก โซนเวลาและวันที่ >
วันที่และเวลา ในเมนูตั้งคาเพื่อตั้งคานาฬิกาใหเปนเวลาและวันท่ีท่ีถูกตอง (0 28, 381)

นาฬิกาในกลองมีความเท่ียงตรงนอยกวานาฬิกาขอมือและนาฬิกาในบานเปนสวนใหญ
โปรดเทียบเวลากับนาฬิกาท่ีมีความเที่ยงตรงอยางสม่ําเสมอและตั้งเวลาใหมหากจําเปน
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กดปุม P
ใชปุม P เพื่อเขาถึงการตั้งคาที่ใชบอยๆ ในโหมดแสดงภาพ
(0 245) และในระหวางใชชองมองภาพ (0 198) 
และการถายภาพไลฟวิว (0 61) และไลฟวิวของภาพยนตร
(0 71)

ปุม P

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ แสดงภาพ

การถายภาพไลฟวิว ไลฟวิวของภาพยนตร
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การใชการเอียงหนาจอ
จอภาพสามารถปรับมุมและหมนุไดตามภาพที่แสดงดานลาง

ใชปกติ: ใชงานจอภาพปกติในตําแหนงท่ี
จัดเก็บ

ภาพมุมต่ํา: ถายภาพโดยถือกลองไวต่ํา

ภาพมุมสูง: ถายภาพโดยถือกลองไวสูง

ประมาณ 90°

ประมาณ 
75°
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D การใชจอภาพ
หมุนจอภาพเบาๆ ภายในระยะกําหนดตามที่แสดงในหนา 17 อยาใชแรง การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังเหลาน้ีอาจทําใหกลองหรือจอภาพชํารุดเสียหาย หากยึดกลองไวบนขาตั้งกลอง
ใหใชความระมัดระวังเพื่อใหแนใจวาจอภาพไมสัมผัสกับขาตั้ง

อยายกหรือถือกลองถายรูปท่ีจอภาพ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหกลองชํารุดเสียหาย
หากไมใชจอภาพสําหรับถายรูป ใหกลับไปยังตําแหนงท่ีจัดเก็บ

หามแตะบริเวณทางดานหลังของจอภาพ หรือใหพ้ืนผิวภายใน
ของจอภาพสัมผัสกับของเหลว การไมปฏิบัติตามขอควรระวัง
เหลาน้ีอาจเปนสาเหตุใหผลิตภัณฑทํางานผิดปกติได

ใหระมัดระวังเปนพิเศษไมใหแตะ
บริเวณนี้
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ตัวเลือกคําสั่ง
ในคูมือนี้ การทํางานที่ใชตัวเลือกคําสั่งจะแสดงดวยสัญลักษณ 1, 3, 4 และ 2

1: กดตัวเลือกคําสั่งขึ้น

4: กดตัวเลือกคําสั่ง
ไปทางซาย

2: กดตัวเลือกคําสั่ง
ไปทางขวา

ปุม J

3: กดตัวเลือกคําสั่งลง
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ตัวเลือกการถายภาพ การแสดงภาพและการตั้งคาสวนใหญ
สามารถเขาถึงไดจากเมนูกลอง เมือ่ตองการดูเมนู ใหกดปุม
G

เมนูกลอง

แท็บ
เลือกจากเมนูตอไปน้ี:
• D: แสดงภาพ (0 300)
• C: การถายภาพ (0 310)
• 1: การถายภาพยนตร (0 318)
• A: การตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 323)

• B: ตั้งคา (0 374)
• N: รีทัช (0 393)
• O/m: เมนูของฉัน หรือ คาที่เพ่ิงตั้ง

(คาเร่ิมตนคือ เมนูของฉัน; 0 421)

สัญลักษณแสดงวิธีใช (0 21)

ปุม G

แถบเลื่อนแสดงตําแหนงในเมนูปจจุบัน

การตั้งคาปจจุบันจะแสดงดวยสัญลักษณ

ตัวเลอืกเมนู
ตัวเลือกในเมนูปจจุบัน
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การใชงานเมนูกลอง

❚❚ ปุมควบคุมเมนู
ใชตัวเลือกคําสั่งและปุม J เพื่อคนหาเมนูกลอง

A สัญลักษณ d (วิธีใช)
ถาสัญลักษณ d ปรากฏขึ้นท่ีมุมดานลางซายของจอภาพ ทานสามารถแสดงวิธีใชไดโดยกดปุม
L (U)

คําอธิบายของตัวเลือกหรือเมนูท่ีเลือกอยูจะแสดงขึ้นขณะกดปุม กด 1 หรือ 3 เพ่ือเลื่อนหนาจอ

เลือกรายการท่ีไฮไลทหรือแสดง
เมนูยอย

เลื่อนเคอรเซอรขึ้น

เลื่อนเคอรเซอรลง

ปุม J: เลือกรายการที่ไฮไลท

ยกเลิกและกลับไปยังเมนูกอนหนา

ปุม L (U)
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❚❚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:
• รายการเมนูท่ีแสดงดวยสีเทาคือรายการที่ไมสามารถเลอืกไดในขณะนั้น
• แมโดยทั่วไป การกด 2 จะใหผลเชนเดยีวกับการกด J แตในบางกรณีจะสามารถ

ทําการเลือกไดโดยกด J เทาน้ัน
• หากตองการออกจากเมนูและกลับไปยงัโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
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ทําตามขั้นตอนเจ็ดข้ันตอนดานลางเพื่อใหกลองพรอมสําหรับใชงาน

1 รอยสายคลอง
รอยสายคลองตามที่แสดงในภาพ ทําซํ้าแบบเดียวกันกับชองรอยสายที่สอง

ข้ันตอนแรก
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2 ชารจแบตเตอรี่
ใสแบตเตอรีแ่ละเสียบเครื่องชารจ (ข้ึนอยูกับประเทศหรือภมูิภาค เครื่องชารจ
อาจจัดมาใหพรอมกับอะแดปเตอร AC เสียบผนัง หรือสายไฟอยางใดอยางหนึ่ง)
แบตเตอรีท่ี่หมดแลวจะใชเวลาชารจจนเต็มประมาณ 2 ช่ัวโมง 35 นาที

• อะแดปเตอร AC เสียบผนัง: ใหเสียบอะแดปเตอร AC เสียบผนังเขากับชองเสียบ AC
ของเครือ่งชารจ (q) เลื่อนกานล็อคอะแดปเตอร AC เสียบผนังตามที่แสดงในภาพ
(w) แลวหมนุอะแดปเตอร 90 ° เพื่อใหอยูในตําแหนง (e) ใสแบตเตอรี่
แลวเสียบปลั๊กเครือ่งชารจ

• สายไฟ: หลังจากตอสายไฟเขากับปล๊ักตามทิศทางที่แสดงแลว ใหใสแบตเตอรี่
แลวเสียบปลั๊กสายไฟ

ไฟ CHARGE (ชารจ) จะกะพรบิขณะกําลังชารจแบตเตอรี่

กานล็อคอะแดปเตอร AC 
แบบเสียบผนัง

กําลังชารจแบตเตอร่ี การชารจเสร็จสมบูรณ

90 °
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3 ใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา
กอนที่จะใสหรอืถอดแบตเตอรี่หรอืการดหนวยความจํา ใหตรวจสอบยืนยันวาสวิทช
เปด/ปดอยูในตําแหนง OFF ใสแบตเตอรี่ในทศิทางตามที่แสดงในภาพ โดยใหแบตเตอรี่
กดกานล็อคแบตเตอรี่สีสมไวที่ดานหนึ่ง กานล็อคจะล็อคแบตเตอรี่เขาที่เมื่อใสแบตเตอรี่
ลงไปจนสุด

หากตองการใชการดหนวยความจําเพียงการดเดียว ใหใสลงในชองที่ 1 (0 31)
เลื่อนการดหนวยความจําเขาไปจนเกิดเสียงคลิกเขาที่

กานล็อคแบตเตอรี่

A แบตเตอรี่และเครื่องชารจ
โปรดอานและปฏิบัติตามคําเตือนและขอควรระวังในหนา xiii–xvii และ หนา 457–459 ของคูมือฉบับน้ี
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4 ประกอบเลนส
ระวังอยาใหฝุนเขาไปในกลองเมื่อถอดเลนสหรอืฝาปดตัวกลองออก เลนสที่ใชในคูมือนี้
เพื่อแสดงภาพประกอบโดยทัว่ไปคือ AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดฝาปดหนาเลนสออกกอนถายภาพ

M/A
M

ON
OFF

ถอดฝาปดตัวกลองออก

ถอดฝาปดเลนสดานหลังออก

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (กลอง)

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (เลนส)
จัดแนวเครื่องหมายแสดง
ตําแหนงติดตั้ง

M/A
M

ON
OFF

หมุนเลนสตามภาพจนเขาท่ี
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5 เปดกลอง
แผงควบคุมจะสวาง หากนี่เปนครัง้แรก
ที่เปดเครื่องกลอง จะมีขอความ
เลือกภาษาแสดงขึ้น

6 เลือกภาษาและต้ังนาฬิกาในกลอง
ใชตัวเลือกคําสั่งและปุม J เพื่อเลือก
ภาษาและตั้งนาฬิกาในกลอง เมื่อตั้งคา
นาฬิกาในกลอง ทานจะไดรับการเตือน
ใหเลือกตัวเลือกโซนเวลา รูปแบบวันที่
และชดเชยเวลากลางวัน
กอนตั้งคาเวลาและวันที่ โปรดทราบวา
กลองใชนาฬิกาแบบ 24 ช่ัวโมง
สามารถเปลี่ยนการตั้งคาภาษา
และวนัที่/เวลาไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก ภาษา (Language) (0 381) และ
โซนเวลาและวันท่ี (0 381) ในเมนูตั้งคา

A การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เม่ือเปดหรือปดการทํางานของกลอง กลองจะสั่น low-pass filter ท่ีครอบเซ็นเซอรภาพอยู
เพ่ือขจัดฝุน (0 448)

สวิทชเปดปดการทํางาน

แผงควบคุม

เลื่อนเคอรเซอรขึ้น
ปุม J: เลือกรายการ
ท่ีไฮไลท
เลือกรายการท่ีไฮไลท
หรือแสดงเมนูยอย

เลื่อนเคอรเซอรลง
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7 ปรับโฟกัสชองมองภาพ
หมุนปุมปรบัแกสายตาจนกระทัง่
กรอบพื้นที่ AF มคีวามคมชัด
ขณะหมนุปุมปรับแกสายตาโดย
แนบตาไวกับชองมองภาพ
โปรดระวังอยาใหนิ้วหรอืเล็บเขาตา

ขณะนี้กลองพรอมสําหรบัใชงานแลว ไปยังหนา 34 สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับการถายรปู

ชองมองภาพไมไดอยูในโฟกัส ชองมองภาพอยูในโฟกัส

กรอบพ้ืนท่ี AF
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❚❚ ระดับพลังงานแบตเตอรี่
ระดับแบตเตอรี่จะแสดงบนแผงควบคุมและชองมองภาพ

แผงควบคุม ชองมองภาพ คําอธิบาย

L — แบตเตอรี่เต็ม

K —

พลังงานในแบตเตอรี่ถูกใชไปบางสวนJ —

I —

H d แบตเตอรี่ใกลหมด 
ชารจแบตเตอร่ีหรือเตรียมแบตเตอรี่สํารองใหพรอม

H
(กะพริบ)

d 
(กะพริบ)

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน ชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่

แผงควบคุม ชองมองภาพ
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❚❚ จํานวนภาพทีส่ามารถบันทกึได
กลองมชีองบรรจุแผนการดหนวยความจําสองชอง: ชองที ่1
และชองที่ 2 โดยชองที่ 1 ใชสําหรบัใสการดหลัก สวนการด
ในชองที ่2 จะใชสําหรับสํารองขอมลูหรือใชสําหรับงานรอง
หากเลือก ภาพท่ีเกินมา ซ่ึงเปนคาตั้งจากโรงงานใหกับ
หนาท่ีของการดในชองที่ 2 (0 119) เมื่อใสการด
หนวยความจําไวทั้งสองชอง การดในชองที่ 2 จะถูกใชเฉพาะ
เมื่อการดในชองที่ 1 เต็ม

แผงควบคุมจะแสดงชองที่ใสการดหนวยความจําอยูใน
ปจจุบัน (ตัวอยางทางดานขวาแสดงสัญลักษณทีป่รากฏขึ้น
เมื่อมีการใสการดในแตละชอง) ถาการดหนวยความจําเต็ม
หรือล็อคอยู หรอืเกิดขอผิดพลาดขึ้น สัญลักษณของการด
ดังกลาวจะกะพรบิ (0 473)

แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพที่
สามารถถายไดจากการตั้งคาปจจุบัน (คาที่เกิน 1000
จะถูกปดเศษลงเปนจํานวนเต็มรอยที่ใกลเคียงที่สุด เชน 
คาระหวาง 1800 ถึง 1899 จะแสดงเปน 1.8 k) ถาใสการด
หนวยความจําสองการด จอภาพจะแสดงพื้นที่วาง
ที่เหลืออยูในการดในชองที่ 1 

ชองท่ี 1

ชองท่ี 2

แผงควบคุม

จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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❚❚การนําแบตเตอรี่และการดหนวยความจําออก
การนําแบตเตอรี่ออก
ปดการทํางานของกลองแลวเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
กดกานล็อคแบตเตอรี่ตามทิศทางของลูกศรทีแ่สดงในภาพ
เพื่อปลดล็อคแบตเตอรี่แลวดึงแบตเตอรีอ่อกดวยมือ

การนําการดหนวยความจําออก
หลังจากไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําดับลง 
ใหปดการทํางานของกลอง จากนั้น เปดฝาปดชองบรรจุ
แผนการดหนวยความจํา แลวกดการดลงจากนั้น
ใหปลอยออก (q) จากนัน้จะสามารถดึงการดออก
ดวยมือได (w)

D การดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําอาจเกิดความรอนหลังการใชงาน ปฏิบัติตามขอควรระวังในการถอดการด
หนวยความจําออกจากกลอง

• ปดกลองทุกคร้ังกอนใสหรือถอดการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําออกจากกลอง
ปดการทํางานของกลอง หรือนําแบตเตอรี่ออกหรือถอดปล๊ักไฟในระหวางการฟอรแมต
หรือในระหวางการบันทึก ลบ หรือคัดลอกขอมูลไปยังคอมพิวเตอร การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี
อาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการดชํารุดเสียหายได

• อยาใชน้ิวมือหรือวัตถุท่ีเปนโลหะสัมผัสกับขั้วตอการด
• อยาหักงอ ทําตกหลนหรือปลอยใหมีการกระแทกอยางรุนแรง
• อยาใชแรงบีบการด การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหการดชํารุดเสียหาย
• อยาใหการดสัมผัสกับนํ้า ความรอน ความชื้นสูงหรือแสงแดดโดยตรง
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําในคอมพิวเตอร

16 G
B
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❚❚การถอดเลนส
ตรวจสอบใหแนใจวาปดกลองแลว จึงถอดหรือ
เปลี่ยนเลนส ในการถอดเลนส ใหกดปุมถอดเลนส (q)
คางไว พรอมหมุนเลนสไปตามเข็มนาฬิกา (w)
หลังถอดเลนสแลว ใหใสฝาปดหนาเลนสและฝาปด
ตัวกลองกลับเขาที่

A ไมไดใสการดหนวยความจํา
หากไมไดใสการดหนวยความจํา แผงควบคุมและชองมองภาพ
จะแสดง S หากปดกลองโดยมีแบตเตอรี่ท่ีชารจแลว
บรรจุอยูภายในและไมไดใสการดหนวยความจํา S
จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุม

A สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ
การดหนวยความจํา SD จะมีสวิทชปองกัน
การบันทึกขอมูลทับเพ่ือปองกันขอมูลสูญหาย
โดยไมตั้งใจ เม่ือสวิทชอยูท่ีตําแหนง “lock”
จะไมสามารถฟอรแมตการดหนวยความจําได
และจะไมสามารถลบหรือบันทึกภาพถายได
(คําเตือนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอถาทานพยายาม
จะกดชัตเตอร) ในการปลดล็อคการดหนวยความจํา ใหเลื่อนสวิทชไปท่ีตําแหนง “write”

D เลนส CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง
ในกรณีของเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 429) ใหล็อครูรับแสงไวท่ีการตั้งคาแคบสุด
(คารูรับแสงสูงสุด)

สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ

16 GB

M/A
M

ON
OFF
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การถายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการถายภาพในโหมด i และ j ซ่ึง
i และ j เปนโหมด “เล็งแลวถาย” แบบอัตโนมัติ โดยกลอง
จะควบคุมการตั้งคาสวนใหญตามสภาวะการถายภาพ

กอนเริม่ดําเนินการ ใหเปดกลองแลวเลือกโหมดที่ตองการโดยการกด
ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด แลวหมุนแปนหมนุเลือกโหมดไปที่ i หรือ j (ขอแตกตาง
เพียงอยางเดียวระหวางสองโหมดนี้คือกลองจะไมยิงแฟลชในโหมด j)

การถายภาพแบบ “เล็งแลวถาย” (โหมด i และ j)

แปนหมุนเลือกโหมด

ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด
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1 เตรียมกลองใหพรอม
ในการจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ ใหจับ
มือจับของกลองดวยมือขวาและประคองตัวกลองหรือ
เลนสดวยมอืซาย

จับกลองตามภาพที่แสดงทางดานขวาขณะจัด
องคประกอบภาพถายบุคคล (แนวตั้ง)

2 จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพโดยใหวัตถุหลัก
อยูในกรอบพื้นที่ AF

A การใชเลนสซูม
ใชวงแหวนปรับระยะซูมเพื่อซูมวัตถุเขามาใหมี
ขนาดใหญขึ้นในกรอบภาพ หรือซูมออกเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีท่ีสามารถมองเห็นไดในภาพถาย
(เลือกทางยาวโฟกัสท่ียาวขึ้นบนสเกลทางยาวโฟกัส
ของเลนสเพ่ือซูมเขา เลือกทางยาวโฟกัสท่ีส้ันลง
เพ่ือซูมออก)

กรอบพ้ืนท่ี AF

M/A
M

ON
OFF

ซูมเขา

ซูมออก

วงแหวนปรับ
ระยะซูม
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3 กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อโฟกัส
(ถาวัตถุไดรับแสงไมเพียงพอ แฟลช
อาจเปดข้ึนและไฟชวยหา AF อาจ
ติดสวาง) เมือ่กลองโฟกัสภาพไดแลว
สัญลักษณแสดงจุดโฟกัสทีใ่ชอยูและ
อยูในโฟกัส (I) จะปรากฏขึ้นใน
ชองมองภาพ

4 ถายภาพ
คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
เพื่อถายภาพ ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจําจะกะพริบ
และกลองจะแสดงภาพบนจอแสดงผล
เปนเวลาสองสามวินาท ีอยานําการด
หนวยความจําออก หรือถอด หรอืตดั
การเชื่อมตอแหลงจายไฟฟาจนกวา
ไฟจะดับและการบันทึกเสร็จสมบูรณ

สัญลักษณ
แสดงวา

อยูในโฟกัส คําอธิบาย

I วัตถุอยูในโฟกัส

F จุดโฟกัสอยูระหวางกลองและวัตถุ

H จุดโฟกัสอยูหลังวัตถุ
F H

กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอตัโนมัติได ดูหนา 131(กะพริบ)

จุดโฟกัส

สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส

ไฟแสดงการเขาถึงการด
หนวยความจํา
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1 กดปุม K
ภาพถายจะแสดงในจอภาพ การดหนวยความจํา
ที่มีภาพที่กําลังแสดงอยูจะปรากฏเปนสัญลักษณ

2 ดูภาพอ่ืนๆ
สามารถแสดงภาพอื่นๆ ไดโดยกด
4 หรือ 2

หากตองการหยุดการแสดงภาพและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่ง

การแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

A การแสดงภาพทันทีที่ถาย
เม่ือเลือก แสดงภาพทันทีที่ถาย เปน เปด ในเมนูแสดงภาพ (0 307) ภาพถายจะแสดงในจอภาพ
โดยอตัโนมัติชั่วขณะหลังจากถายภาพ

ปุม K
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การลบภาพถายที่ไมตองการ
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพที่แสดงอยูบนหนาจอในปจจุบัน โปรดทราบวาเมือ่ลบภาพไปแลว
จะไมสามารถกูคืนได

1 แสดงภาพถาย
แสดงภาพถายที่ทานตองการลบตามทีอ่ธิบายไว
ในหนาที่แลว ตําแหนงของภาพปจจุบันจะแสดงดวย
สัญลักษณที่มุมดานลางซายของหนาจอ

2 ลบภาพถาย
กดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; กดปุม
O (Q) อีกครั้งเพื่อลบภาพ แลวกลับไปที่
การแสดงภาพ หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ
ใหกด K

A โปรดอาน
ดูหนา 245 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมในการเลือกชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา

ปุม O (Q)
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A ลบ
หากตองการลบภาพที่เลือก (0 260) ลบภาพทั้งหมดท่ีถายในวันท่ีเลือก (0 261) หรือลบภาพ
ท้ังหมดในตําแหนงท่ีเลือกบนการดหนวยความจํา (0 260) ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ

A ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพดวยชองมองภาพ)
จอแสดงผลสัญลักษณชองมองภาพ และจอแสดงผลความไวชัตเตอรและคารูรับแสง
ท่ีแผงควบคุมจะปดลง หากไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 6 วินาที เพ่ือลด
การใชพลังงานแบตเตอรี่ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเปดจอภาพอีกคร้ัง
ทานสามารถเลือกระยะเวลากอนท่ีตั้งเวลาสแตนดบายจะหมดลงอตัโนมัติโดยใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 336)

ระบบวัดแสงปด ระบบวัดแสดงเปด
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A แฟลชในตัวกลอง
ถาจําเปนตองเพ่ิมแสงสวางเพื่อการวัดคาแสงที่ถูกตอง
ในโหมด i แฟลชในตัวกลองจะเปดขึ้นโดยอตัโนมัติเม่ือกด
ปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ถาแฟลชยกขึ้น จะสามารถถายภาพได
เม่ือสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) ปรากฏขึ้นแลว
เทาน้ันถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางานไมปรากฏขึ้น
แสดงวาแฟลชกําลังชารจไฟอยู ใหยกน้ิวออกจากปุมกดชัตเตอร
เปนเวลาสั้นๆ แลวลองอกีคร้ัง

เพ่ือประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ
จนกระท่ังกานล็อคคลิกเขาท่ี
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การจับคูการตั้งคาใหเขากับวัตถุหรือ
สถานการณ (โหมดสําเร็จรูป)
กลองมโีหมด “สําเร็จรูป” ตางๆ ใหเลือก การเลือกโหมดสําเรจ็รปูจะปรบัการตั้งคาตางๆ
ใหเหมาะกับการถายภาพที่ตองการโดยอัตโนมัติ ชวยใหสามารถถายภาพแนวสรางสรรค
ไดงายดายเพียงแคเลือกโหมด จัดองคประกอบภาพ แลวถายภาพตามที่อธิบายในหนา 34–36

ฉากตอไปนี้สามารถเลือกโดยหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ h และหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักจนกระทั่งฉากที่ตองการปรากฏบนจอภาพ การดูฉากที่เลือกปจจุบัน ใหกด R

แปนหมุนเลือกโหมด แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก จอภาพ

k ภาพบุคคล

l ทิวทัศน

p เด็ก

m กีฬา

n ถายระยะใกล

o บุคคลตอนกลางคืน

r ทิวทัศนตอนกลางคืน

s ปารตี้/ในหอง

t ชายหาด/หิมะ

u อาทิตยตก

v ยํ่าค่ํา/รุงเชา

w สัตวเลี้ยง

x ภาพถายใตแสงเทียน

y ดอกไมบาน

z สีสันฤดูใบไมรวง

0 ภาพอาหาร
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k ภาพบุคคล

ใชสําหรับการถายภาพบุคคลเพื่อใหสีผิวที่นุมนวล
เปนธรรมชาติ ถาวัตถุอยูหางจากพื้นหลังหรือเมื่อใช
เลนสเทเลโฟโต รายละเอียดพื้นหลังจะดูนุมข้ึน
ทําใหภาพมีมิติความลึก

l ทิวทศัน

ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนที่ใหสีสันสดใสใน
ตอนกลางวัน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

p เด็ก

ใชสําหรับถายภาพเด็กๆ รายละเอียดของเสื้อผา
และพื้นหลังจะถูกเรงสี แตสีผิวยังคงนุมนวล
เปนธรรมชาติ

m กีฬา

ความไวชัตเตอรสูงจะจับการเคลื่อนไหวใหหยุดนิ่งเมือ่
ถายภาพกีฬาที่มกีารเคลื่อนไหวรวดเร็วซ่ึงวัตถุหลัก
จะมีความโดดเดน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน
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n ถายระยะใกล

ใชสําหรบัถายภาพระยะใกลของดอกไม แมลง
และวัตถุขนาดเล็กอ่ืนๆ (สามารถใชเลนสระยะใกล
เพื่อโฟกัสในระยะที่ใกลกับวัตถุมาก)

o บุคคลตอนกลางคืน

ใชเมือ่ตองการแสงที่สมดุลอยางเปนธรรมชาติระหวาง
วัตถุหลักและพื้นหลังในการถายภาพบุคคลในสภาพ
แสงนอย

r ทวิทัศนตอนกลางคืน

ลดสัญญาณรบกวนและสีที่ผิดธรรมชาติเมื่อถายภาพ
ทิวทัศนตอนกลางคืน รวมถึงไฟตามทองถนน
และปายนีออน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

s ปารต้ี/ในหอง

บันทึกสภาพของแสงพื้นหลังภายในหอง ใชสําหรับ
งานปารตี้และฉากในหองอ่ืนๆ
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t ชายหาด/หมิะ

จับภาพความสวางของพื้นน้ํา หมิะ หรือพื้นทราย
ที่อยูกลางแดด

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

u อาทิตยตก

เนนสีสันใหมบีรรยากาศยามพระอาทิตยข้ึนหรือ
พระอาทิตยตก

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

v ยํ่าค่ํา/รุงเชา

เนนสีสันบรรยากาศแสงสลัวธรรมชาติชวงกอนรุงเชา
หรือหลังพระอาทิตยตก

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

w สัตวเลีย้ง

ใชถายภาพสัตวเลี้ยงที่ไมชอบอยูเฉย

A หมายเหตุ
ไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน
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x ภาพถายใตแสงเทยีน

สําหรับการถายภาพใตแสงเทียน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

y ดอกไมบาน

ใชสําหรบัถายภาพทุงดอกไม หมูตนไมดอกผลิบาน
และภาพทิวทัศนอ่ืนๆ ที่มีดอกไมบาน

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

z สสีันฤดูใบไมรวง

จับภาพใบไมในฤดูใบไมรวงที่มสีีแดงและสีเหลือง
สดใส

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

0 ภาพอาหาร

ใชถายภาพอาหารสีสันสดใส

A หมายเหตุ
สําหรับการถายแบบใชแฟลช ใหกดปุม M (Y) 
เพ่ือยกแฟลช (0 182)

A ปองกันภาพพรามัว
ใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกันความพรามัวท่ีเกิดจากกลองสั่นขณะใชความไวชัตเตอรต่ํา
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เอ็ฟเฟกตพิเศษ
สามารถใชเอ็ฟเฟกตพิเศษเมื่อถายภาพและถายภาพยนตร

สามารถเลือกเอ็ฟเฟกตตอไปนี้โดยหมนุแปนหมนุเลือกโหมดไปที ่q และหมุนแปนหมนุ
เลือกคําสั่งหลักจนกระทั่งฉากที่ตองการปรากฏบนจอภาพ การดูเอ็ฟเฟกตที่เลือกปจจุบัน ใหกด
R

แปนหมุนเลือกโหมด แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก จอภาพ

% ไนทวิชัน

g ภาพรางสี

i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

u เลือกสีเดน

1 ภาพเงา

2 ไฮคีย

3 โลวคีย
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% ไนทวิชัน

ใชในสภาพแวดลอมที่มดืเพื่อบันทึกภาพโทนสีเดียว
โดยใชคาความไวแสง (ISO) สูง

A หมายเหตุ
ภาพอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนในรูปแบบของ
จุดพิกเซลสวาง ฝา หรือเสน แมนวลโฟกัสสามารถใชในกรณี
ท่ีกลองไมสามารถจับโฟกัสภาพได แฟลชในตัวกลอง
จะปดการทํางาน

g ภาพรางสี

กลองจะตรวจหาและลงสีเสนขอบเปนเอ็ฟเฟกตภาพ
รางสี สามารถปรับเอ็ฟเฟกตไดในไลฟวิว (0 50)

A หมายเหตุ
กลองจะแสดงภาพยนตรท่ีถายในโหมดนี้เหมือนเปนการฉาย
สไลดท่ีสรางจากภาพนิ่งหน่ึงชุด
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i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

สรางภาพถายที่ปรากฏเปนรูปภาพสามมิติ ไดผล
ดีที่สุดเมื่อใชกับการถายภาพจากจุดที่มองเห็นไดกวาง 
ภาพยนตรทีเ่ปนภาพวัตถุขนาดจิ๋วจะเลนดวย
ความเร็วสูง โดยใชการบีบอัดภาพที่ถายดวยความเร็ว
1920 × 1080/30p ขนาดความยาวประมาณ 45 นาที
เปนภาพยนตรที่เลนโดยใชเวลาประมาณ 3 นาที
สามารถปรับเอ็ฟเฟกตไดในไลฟววิ (0 51)

A หมายเหตุ
ภาพยนตรท่ีบันทึกจะไมมีเสียง แฟลชในตัวกลอง
และไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน

u เลือกสเีดน

ทุกสีนอกเหนอืจากสีที่เลือกไวจะถูกบันทึกเปน
สีขาวดํา สามารถปรับเอ็ฟเฟกตไดในไลฟวิว (0 52)

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

1 ภาพเงา

วัตถุยอนแสงในพื้นหลังที่มีแสงจา

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน
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2 ไฮคีย

ใชในการถายฉากที่มีความสวางเพื่อสรางภาพที่
เต็มไปดวยแสง

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

3 โลวคยี

ใชเมือ่ถายภาพในฉากที่มดืเพื่อสรางภาพที่มดืทึม
โลวคีย โดยจะเนนสวนไฮไลท

A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

A ปองกันภาพพรามัว
ใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันความพรามัวท่ีเกิดจากกลองสั่นขณะใชความไวชัตเตอรต่ํา

A NEF (RAW)
ไมสามารถใชการบันทึก NEF (RAW) ในโหมด %, g, i และ u ภาพที่ถายเมื่อเลือกตัวเลือก
NEF (RAW) หรือ NEF (RAW)+JPEG ในโหมดเหลาน้ีจะถูกบันทึกเปนภาพ JPEG ภาพ JPEG
ท่ีสรางขึ้นท่ีการตั้งคาของ NEF (RAW)+JPEG จะถูกบันทึกท่ีคุณภาพ JPEG ท่ีเลือก ในขณะที่ภาพที่
บันทึกท่ีการตั้งคาของ NEF (RAW) จะถูกบันทึกเปนภาพคุณภาพความละเอียดสูง

A โหมด g และ i
ฟงกชั่นโฟกัสอตัโนมัติจะไมสามารถใชไดในขณะบันทึกภาพยนตร อัตราการฉายภาพไลฟวิวจะตกลง
พรอมกับอัตราเฟรมสําหรับโหมดถายภาพตอเน่ือง การใชโฟกัสอัตโนมัติระหวางท่ีถายภาพไลฟวิว
จะทําใหการดูตัวอยางภาพหยุดชะงัก
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ตัวเลือกที่ใชไดในโหมดไลฟวิว
การตั้งคาสําหรับเอ็ฟเฟกตที่เลือกจะถูกปรับในการแสดงผลไลฟวิว แตนําไปใชระหวาง
การถายภาพและการบันทึกภาพยนตรแบบไลฟวิวและดวยชองมองภาพ

❚❚g ภาพรางสี

1 เลือกไลฟวิว
กดปุม a ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 ปรับต้ังตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกที่แสดงในดานขวา
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท ความสดใส หรือ เสนขอบ
แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเปลี่ยนคา สามารถเพิ่ม
ความสดใสใหสีอ่ิมมากข้ึนหรอืลดลงในภาพที่สีจืดจาง
หรือใชโทนสีเดียว พรอมเนนเสนขอบใหหนาขึ้น
หรือบางลง การเพิ่มความหนาของเสนจะทําใหสีดูสดมากขึ้น

3 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนเูมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ
การถายภาพดวยชองมองภาพตอ ใหกดปุม a
กลองจะยังใชการตั้งคาที่เลือกไวตอไปและนํามาใชกับ
รูปภาพและภาพยนตรที่บันทึกแบบไลฟวิวหรือใช
ชองมองภาพ

ปุม a
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❚❚i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

1 เลือกไลฟวิว
กดปุม a ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 จัดตําแหนงจุดโฟกสั
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อวางตําแหนงจุดโฟกัสในพื้นทีท่ี่จะ
อยูในโฟกัส จากนั้นกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง
เพื่อตรวจสอบโฟกัส หากตองการลบตัวเลือกเอ็ฟเฟกต
ภาพวัตถุขนาดจิ๋วออกจากหนาจอช่ัวคราว แลวขยาย
ขนาดภาพบนหนาจอเพื่อใหไดโฟกัสที่แมนยํา ใหกด
X (T) กด W (S) เพื่อเรียกคืนหนาจอเอ็ฟเฟกตภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

3 แสดงตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกภาพวัตถุขนาดจ๋ิว

4 ปรับต้ังตัวเลือก
กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกทิศทางการหมุนพื้นที่ที่จะอยู
ในโฟกัส แลวกด 1 หรอื 3 เพื่อปรับความกวาง

ปุม a
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5 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนเูมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ การถายภาพดวยชองมองภาพตอ
ใหกดปุม a กลองจะยังใชการตั้งคาที่เลือกไวตอไปและนํามาใชกับรูปภาพ
และภาพยนตรที่บันทึกแบบไลฟวิวหรือใชชองมองภาพ

❚❚u เลอืกสีเดน

1 เลือกไลฟวิว
กดปุม a ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ

2 แสดงตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกสีเดน

3 เลือกสี
จัดวตัถุใหอยูในกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวตรงกึ่งกลาง
หนาจอ แลวกด 1 เพื่อเลือกสีของวตัถุที่จะให
ปรากฏในภาพ (กลองอาจตรวจหาสีทีไ่มอ่ิมตัวไดยาก
ควรเลือกสีที่สด) หากตองการซูมเขาทีจุ่ดกึ่งกลาง
ของหนาจอเพื่อจะเลือกสีไดแมนยําข้ึน กด
X (T) กด W (S) เพื่อซูมออก

ปุม a

สีท่ีเลือก
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4 เลือกชวงสี
กด 1 หรอื 3 เพื่อเพิ่มหรอืลดชวงเฉดสีทีค่ลายกัน
ซ่ึงจะเพิ่มลงในภาพ เลือกจากคาระหวาง 1 ถึง 7
โปรดทราบวาคาทีสู่งข้ึนจะเปนการเพิ่มเฉดสีจากสีอ่ืนๆ 

5 เลือกสีเพ่ิม
หากตองการเลือกสีเพิ่ม หมุนแปนหมนุ
เลือกคําสั่งหลักเพื่อไฮไลทกลองสี
จากทั้งหมดสามกลองที่อยูดานบนของ
หนาจอ แลวทําซํ้าข้ันตอนที ่3 และ 4
เพื่อเลือกสีอ่ืน ทําซํ้าหากตองการ
เลือกสีที่สาม การยกเลิกการเลือกสี
ที่ไฮไลทไว ใหกด O (Q) การลบสีทัง้หมดออก ใหกดคาง O (Q) ขอความยืนยัน
จะปรากฏขึ้น; เลือก ใช

6 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนูเมือ่การตั้งคาเสรจ็สมบูรณ ขณะถายภาพ เฉพาะวัตถุของเฉดสี
ที่เลือกไวจะถูกบันทึกเปนภาพสี สวนวัตถุอ่ืนๆ จะบันทึกเปนภาพขาวดํา การถายภาพ
ดวยชองมองภาพตอ ใหกดปุม a กลองจะยังใชการตั้งคาที่เลือกไวตอไปและนํามาใช
กับรูปภาพและภาพยนตรที่บันทึกแบบไลฟวิวหรือใชชองมองภาพ

ชวงสี
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การถายภาพไลฟวิว
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อถายภาพในไลฟวิว

1 หมนุปุมเลือกไลฟวิวไปท่ี C (การถายภาพ
ไลฟวิว)

2 กดปุม a
กระจกจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ
กรณีนี้จะไมสามารถดวูัตถุผานทางชองมองภาพได

3 จัดตําแหนงจุดโฟกัส
จัดตําแหนงจุดโฟกัสบนวัตถุตามที่ไดอธิบายไวในหนา 57

D ปดชองมองภาพ
ในการปองกันไมใหแสงท่ีผานเขามาทางชองมองภาพรบกวนคาแสงและการถายภาพ ใหนํา
ขอบยางรองตาออกแลวปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมากอนถายภาพ (0 107)

ปุมเลือกไลฟวิว

ปุม a
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4 โฟกัส
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ

จุดโฟกัสจะกะพริบสีเขียวขณะที่กลองทําการโฟกัส
ถากลองโฟกัสภาพได จุดโฟกัสจะปรากฏเปนสีเขียว
ถากลองโฟกัสภาพไมได จุดโฟกัสจะกะพริบสีแดง
(โปรดทราบวายังสามารถถายภาพไดแมจุดโฟกัสจะ
กะพรบิสีแดง ควรตรวจสอบโฟกัสในจอภาพ
กอนถายภาพ) ทานสามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุม
A AE-L/AF-L (0 141); โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

หากเปดใชดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว จะสามารถ
ดูตัวอยางเอ็ฟเฟกตของความไวชัตเตอร รูรบัแสง
คาความไวแสง (ISO) และการชดเชยแสง (0 143)
ไดในจอภาพที่แสดงที่ดานขวา (โปรดทราบวา
ถึงแมจะสามารถปรบัการชดเชยแสงไดครัง้ละ ±5 EV
แตจะดูไดเฉพาะคาระหวาง –3 และ +3 EV
ในจอแสดงภาพตัวอยาง) การเปดใชดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว ใหกดปุม P แลวเลือก เปด
สําหรับ ดูตัวอยางคาแสงท่ีต้ังไว (0 62)

5 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ จอภาพจะปด
การทํางาน

ปุม A AE-L/AF-L
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6 ออกจากโหมดไลฟวิว
กดปุม a เพื่อออกจากโหมดไลฟวิว

A ดูตัวอยางซูมไลฟวิว
กดปุม X (T) เพ่ือขยายมุมมองในหนาจอสูงสุดประมาณ 19 เทา หนาจอนําทางจะปรากฏ
ในกรอบสีเทาท่ีมุมลางขวาของหนาจอ ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเล่ือนไปยังพ้ืนท่ีของเฟรมท่ีมองไมเห็น
ในหนาจอ หรือกด W (S) เพ่ือซูมออก

A ตั้งเวลาสแตนดบาย
ไมวาจะใชเลือกการตั้งคาใดสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 336)
ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายจะไมส้ินสุดลงในขณะถายภาพไลฟวิว

A การดูตัวอยางโฟกัสขณะถายภาพไลฟวิว (เฉพาะโหมด P, S, A และ M)
การเลือกคารูรับแสงกวางสุดชั่วคราวเพื่อปรับปรุงการดูตัวอยางโฟกัสระหวางการถายภาพไลฟวิว
ใหกดปุม Pv การคืนคารูรับแสงไปเปนคาเดิม ใหกดปุมอีกคร้ังหรือโฟกัสโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ
หากปุมกดชัตเตอรถูกกดลงครึ่งหน่ึงเพื่อถายภาพระหวางการดูตัวอยางโฟกัส รูรับแสงจะกลับไปเปน
คาเดิมกอนท่ีจะถายภาพ

ปุม X (T) หนาจอนําทาง
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โฟกัส
หากตองการโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมตัิ
ใหหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF แลว
ปฏิบัติตามข้ันตอนดานลางเพื่อเลือกโหมด
พื้นที ่AF และโฟกัสอัตโนมตัิ สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการปรับโฟกัสภาพดวยตนเอง
ใหดูหนา 60

❚❚การเลือกโหมดโฟกัส
สามารถใชโหมดโฟกัสอัตโนมตัิตอไปนี้ระหวางการถายภาพไลฟวิวและภาพไลฟววิของ
ภาพยนตร: 

หากตองการเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ใหกดปุมโหมด AF แลวหมนุแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักจนกระทั่งโหมดที่ตองการปรากฏขึ้นในจอภาพ 

โหมด คําอธิบาย 

AF-S AF ทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

AF-F AF ตลอดเวลา: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสตอเน่ืองจนกวาจะกด
ปุมกดชัตเตอร โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก จอภาพ

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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❚❚การเลือกโหมดพืน้ที่ AF
สามารถใชโหมดพื้นที่ AF ตอไปนี้ระหวางการถายภาพไลฟวิวและภาพไลฟวิวของ
ภาพยนตร:

โหมด คําอธิบาย

!

AF ที่ใบหนา: ใชสําหรับถายภาพบุคคล กลองจะตรวจหาและโฟกัสวัตถุภาพบุคคล
โดยอัตโนมัติ วัตถุท่ีเลือกไวจะมีเสนขอบคูสีเหลืองลอมรอบ (หากกลองตรวจพบ
หลายใบหนา กลองจะโฟกัสวัตถุท่ีอยูใกลท่ีสุด หากทานตองการเลือกวัตถุอื่น ใหใชตัวเลือก
คําสั่ง) หากกลองไมสามารถตรวจหาวัตถุไดตอไป (ตัวอยางเชน ในกรณีท่ีวัตถุเบือนหนา
ออกจากกลอง) เสนขอบจะหายไปจากหนาจอ

$
AF พ้ืนที่กวาง: ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนโดยใชมือถือกลองและใชกับวัตถุอื่นๆ
ท่ีไมใชภาพบุคคล ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนจุดโฟกัสไปยังตําแหนงตางๆ ของกรอบภาพ
หรือกด J เพ่ือจัดตําแหนงจุดโฟกัสใหอยูตรงกลางของกรอบภาพ

%
AF พ้ืนที่ปกติ: ใชสําหรับระบุโฟกัสอยางแมนยําบนตําแหนงท่ีเลือกในกรอบภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเล่ือนจุดโฟกัสไปยังตําแหนงตางๆ ของกรอบภาพ หรือกด J
เพ่ือจัดตําแหนงจุดโฟกัสใหอยูตรงกลางของกรอบภาพ แนะนําใหใชขาตั้งกลอง

&

AF ติดตามวัตถุ: ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสท่ีดานบนวัตถุของทานแลวกด
J เพ่ือเร่ิมติดตาม จุดโฟกัสจะติดตามวัตถุท่ีเลือกขณะที่วัตถุเคลื่อนท่ีภายในกรอบภาพ
หากตองการหยุดการติดตาม ใหกด J โปรดทราบวากลองอาจไมสามารถติดตามวัตถุได
หากวัตถุนั้นเคลือ่นที่อยางรวดเร็ว หลุดออกนอกกรอบภาพหรือมวีัตถุอืน่บดบงั เปลี่ยนขนาด 
สีหรือความสวางในสายตาที่มองเห็น หรือเล็กเกินไป ใหญเกินไป สวางจาเกินไป มืดเกินไป
หรือกลมกลืนกับสีหรือความสวางของพื้นหลัง
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หากตองการเลือกโหมดพื้นที่ AF ใหกดปุมโหมด AF แลวหมุนแปนเลือกคําสั่งยอย
จนกระทั่งโหมดที่ตองการปรากฏขึ้นในจอภาพ

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย จอภาพ

D การใชโฟกัสอัตโนมตัิในการถายภาพไลฟวิวและภาพไลฟวิวของภาพยนตร
ใหใชเลนส AF-S หากใชเลนสชนิดอื่นๆ หรือใชเทเลคอนเวอรเตอรอาจไมไดผลลัพธท่ีตองการ
โปรดทราบวาในไลฟวิวน้ัน โฟกัสอัตโนมัติจะชาลงและจอภาพอาจสวางขึ้นหรือมืดลงไดขณะท่ีกลอง
โฟกัสภาพ บางกรณี จุดโฟกัสอาจปรากฏเปนสีเขียวเมื่อกลองไมสามารถโฟกัสได กลองอาจไมสามารถ
โฟกัสภาพไดเม่ืออยูในสถานการณตอไปน้ี:
• วัตถุมีเสนท่ีขนานกับเสนขอบดานไกลของกรอบภาพ
• วัตถุไมมีคอนทราสต
• วัตถุท่ีจุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง หรือรวมแสงสปอตไลทหรือปายนีออน
หรือแหลงกําเนิดแสงอืน่ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความสวาง

• มีการกะพริบถ่ีหรือเกิดเปนแถบเมื่อถายภาพใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท
หลอดไอโซเดียมหรือแสงในลักษณะคลายกันน้ี

• มีการใชฟลเตอรแฉก (ประกายดาว) หรือฟลเตอรพิเศษอื่นๆ
• วัตถุเล็กกวาจุดโฟกัส
• วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู (เชน มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงติดกันเปนแถว
บนตึกสูง)

• วัตถุเคลื่อนท่ี
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แมนวลโฟกัส
ในการโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส (0 132) ใหหมนุ
วงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวาวัตถุจะอยูในโฟกัส

หากตองการขยายภาพในจอภาพขึ้นเพื่อการโฟกัสที่แมนยํา
ใหกดปุม X (T)

ปุม X (T)
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การใชปุม P
สามารถเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้ไดโดยการกดปุม P
ในระหวางการถายภาพไลฟวิว ไฮไลทรายการ
ดวยตัวเลือกคําสั่ง แลวกด 2 เพื่อดูตัวเลือกสําหรับรายการ
ที่ไฮไลทไว หลังจากที่เลือกการตั้งคาที่ตองการแลว ใหกด
J เพื่อกลับไปยังเมนูปุม P กดปุม P อีกครั้งเพื่อออกไปยัง
จอแสดงผลการถายภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

เลือกพ้ืนที่ภาพ เลือกพ้ืนท่ีภาพสําหรับการถายภาพไลฟวิว (0 111)

คุณภาพของภาพ เลือกคุณภาพของภาพ (0 115)

ขนาดภาพ เลือกขนาดภาพ (0 118)

ตั้งคา Picture Control เลือก Picture Control (0 165)

Active D-Lighting ปรับ Active D-Lighting (0 175)
โหมดรีโมตคอนโทรล

(ML-L3) เลือกโหมดรีโมตคอนโทรล (0 193)

ปุม P
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ความสวางของ
จอภาพ

กด 1 หรือ 3 เพ่ือปรับความสวาง
ของจอภาพสําหรับการถายภาพ
ไลฟวิว (โปรดทราบวาความสวาง
ของจอภาพจะสงผลกระทบตอไลฟวิว
เทาน้ัน และไมสงผลตอภาพถาย
หรือภาพยนตร หรือความสวางของ
จอภาพสําหรับเมนูหรือการแสดงภาพ
การปรับความสวางของจอภาพสําหรับเมนูและการแสดงภาพโดยไมสงผลตอ
การถายภาพไลฟวิวหรือภาพยนตรไลฟวิว ใหใชตัวเลือก ความสวางของจอภาพ
ในเมนูตั้งคาตามท่ีอธิบายไวในหนา 376)

ดูตัวอยางคาแสง
ที่ตั้งไว

เปดหรือปดใชดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว หากเปดใชดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว
จะสามารถดูตัวอยางเอ็ฟเฟกตของความไวชัตเตอร รูรับแสง และ
คาความไวแสง (ISO) ของการถายภาพขณะถายภาพไลฟวิว

A ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว
เม่ือเปดใชดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไวแลว สามารถปรับคาแสง
ไดครั้งละ ±5 EV (0 143) แมวาคาในชวง –3 ถึง +3 EV เทานั้น
ท่ีจะสงผลตอการแสดงภาพตัวอยาง โปรดทราบวาภาพตัวอยาง
อาจไมสงผลตอภาพที่ถายออกมาอยางแมนยํานักหากมีการใช
แสงแฟลชชวย หากเปดใช Active D-Lighting (0 175),
High Dynamic Range (HDR; 0 177) หรือการถายครอม,
มีการเลือก A (อัตโนมัติ) สําหรับคาพารามิเตอร คอนทราสต
ของ Picture Control (0 168) หรือเลือกคาอื่นๆ ท่ีไมใช 0 สําหรับ ความชัดเจน (0 168) หรือเลือก
v สําหรับความไวชัตเตอร หากวัตถุมีแสงจาหรือทึบ สัญลักษณแสดงคาแสงจะกะพริบ
เพ่ือเตือนใหทราบวาภาพตัวอยางอาจไมสงผลตอคาแสงอยางแมนยํา ดูตัวอยางคาแสงท่ีตั้งไว
จะเปดใชไมไดในโหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ หรือเม่ือเลือก A หรือ % เปนความไวชัตเตอร

ตัวเลือก คําอธิบาย
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การแสดงผลไลฟวิว: การถายภาพไลฟวิว

รายการ คําอธิบาย 0

q เวลาที่เหลือ
ระยะเวลาที่เหลือกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดการทํางานโดย
อัตโนมัติ ซึ่งจะแสดงขึ้นเมื่อการถายภาพจะหยุดทํางาน
ภายใน 30 วินาทีหรือนอยกวา

65

w โหมดโฟกัสอัตโนมัติ โหมดโฟกัสอตัโนมัติปจจุบัน 57

e โหมดพื้นที่ AF โหมดพื้นท่ี AF ปจจุบัน 58

r จุดโฟกัส
จุดโฟกัสปจจุบัน การแสดงผลจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
ตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF 

54

t สัญลักษณแสดงคาแสง
เม่ือเลือก เปด สําหรับ ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว สัญลักษณ
แสดงคาแสงจะแสดงความแตกตางระหวางคาแสงที่วัดได
และคาแสงท่ีจะใชในการตั้งคาปจจุบัน 

94

r

t

q

ew
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ: การถายภาพไลฟวิว
ในการซอนหรือแสดงสัญลักษณบนจอภาพขณะถายภาพไลฟวิว ใหกดปุม R

ระนาบกลอง (0 388) แสดงขอมูล ปดขอมูล

กราฟฮิสโตแกรม
(เฉพาะดูตัวอยางคาแสง
ท่ีตั้งไวเทาน้ัน; 0 62)

เสนจัดองคประกอบภาพ
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D การถายภาพในโหมดไลฟวิว
แมวาจะไมปรากฏขึ้นในภาพที่ถายออกมา ขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสวางอาจเกิดขึ้น
บนจอภาพ และอาจมีแถบจาเกิดขึ้นบางจุดโดยมีแสงไฟกะพริบและแสงสวางเปนชวงๆ หรือวัตถุ
เกิดแสงสวางจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ นอกจากน้ี ภาพอาจผิดเพี้ยน
หากแพนกลองในแนวนอน หรือวัตถุเคลื่อนท่ีผานกรอบภาพดวยความเร็วสูง การกะพริบถ่ีและแถบที่
ปรากฏบนจอภาพเมื่อถายภาพภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต, หลอดไอปรอทหรือหลอดโซเดียม
สามารถลดอาการดังกลาวไดโดยใช ลดการกะพริบ (0 380) แมวาอาการดังกลาวอาจปรากฏ
บนภาพถายเมื่อใชความไวชัตเตอรบางคา ขณะถายภาพในโหมดไลฟวิว ใหหลีกเลี่ยงการหันกลอง
เขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจร
ภายในกลองเสียหาย

การบันทึกภาพยนตรจะใชงานไมไดในขณะถายภาพไลฟวิว รวมถึงการกดปุมบันทึกภาพยนตร
จะไมเกิดผลใดๆ เลือกไลฟวิวของภาพยนตร (0 66) เพ่ือถายภาพยนตร

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้น 30 วินาทีกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดโดยอัตโนมัติ (0 63; ตัวนับถอยหลัง
จะเปลี่ยนเปนสีแดงหากไลฟวิวกําลังจะปดการทํางานเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง หรือหากเลือก
ตัวเลือกอื่นท่ีไมใช ไมจํากัด ในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4—หนวงเวลาปดจอภาพ > ไลฟวิว;
0 337—5 วินาทีกอนท่ีจอภาพจะปดการทาํงานโดยอตัโนมัติ) ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมการถายภาพ
ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเลือกไลฟวิว

A HDMI
หากตอกลองเขากับอุปกรณวิดีโอ HDMI ขณะถายภาพไลฟวิว จอภาพของกลองจะยังเปดอยู
และอุปกรณวิดีโอจะแสดงภาพผานเลนส
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ไลฟวิวของภาพยนตร
ทานสามารถบันทึกภาพยนตรโดยไลฟวิวได

1 หมนุปุมเลอืกไลฟววิไปที ่1 (ไลฟววิของภาพยนตร)

2 กดปุม a
กระจกจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ
ของกลองเหมอืนกับภาพยนตรที่เกิดข้ึนจริง เปนการ
ปรบัปรุงการรับแสง กรณีนี้จะไมสามารถดูวัตถุ
ผานทางชองมองภาพได

3 เลือกโหมดโฟกัส (0 57)

A สัญลักษณ 0
สัญลักษณ 0 (0 74) แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได

ปุมเลือกไลฟวิว

ปุม a
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4 เลือกโหมดพื้นท่ี AF (0 58)

5 โฟกัส
จัดองคประกอบภาพสําหรับฉากเปดเรื่อง
แลวโฟกัสภาพตามที่อธิบายไวในข้ันตอนที่ 3 และ 4
ในหนา 54 และ 55 (สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับการโฟกัส
ภาพไลฟวิวของภาพยนตร ดูหนา 59) โปรดทราบวาขณะบันทึกภาพยนตร จํานวนวตัถุ
ที่สามารถตรวจจับไดในโหมด AF ที่ใบหนาจะลดลง

A คาแสง
การตั้งคาตอไปน้ีสามารถปรับตั้งไดในไลฟวิวของภาพยนตร:

รูรับแสง
ความไว
ชัตเตอร

คาความ
ไวแสง ISO
(0 322)

ชดเชยแสง ระบบวัดแสง

P, S — — — ✔ ✔

A ✔ — — ✔ ✔

M ✔ ✔ ✔ — ✔

h, % — — — ✔ —
โหมดถายภาพ

อื่นๆ
— — — — —

ในโหมด M ความไวชัตเตอรสามารถปรับคาไดระหวาง 1/25 วินาที ถึง 1/4000 วินาที (คาความไว
ชัตเตอรต่ําสุดท่ีสามารถเลือกใชไดจะแตกตางกันตามอัตราการบันทึกภาพ; 0 319) ไมสามารถ
ใชการวัดแสงเฉพาะจุดระหวางท่ีถายไลฟวิวภาพยนตร หากภาพมีแสงมากเกินไปหรือนอยเกินไป
ใหออกแลวเปดไลฟวิวของภาพยนตรใหม
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6 เร่ิมการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพื่อเริ่มการบันทกึ สัญลักษณ
แสดงการบันทึกและเวลาที่สามารถบันทึกไดจะแสดง
ในจอภาพ สามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุม
A AE-L/AF-L (0 141) หรอืเปลี่ยนไดถึง ±3 EV
ปรบัข้ันละ 1/3 EV โดยใชการชดเชยแสง (0 143)
ในโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ สามารถโฟกัสกลองใหมไดโดย
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง

A ไวตบาลานซ
ในโหมด P, S, A และ M สามารถตั้งคาไวตบาลานซไดทุกเวลาโดยกดปุม L (U) แลวหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก (0 145)

A เสียง
กลองสามารถบันทึกไดท้ังภาพวิดีโอและเสียง ขณะบันทึกภาพยนตร อยาปดไมโครโฟนที่ดานหนา
ตัวกลองขณะบันทึกภาพยนตร (0 3) โปรดทราบวาไมโครโฟนในตัวกลองอาจบันทึกเสียง
ท่ีเกิดจากกลองถายรูปหรือเลนสขณะใชโฟกัสอัตโนมัติ ระบบลดภาพสั่นไหว หรือเปล่ียนคา
รูรับแสง

ปุมบันทึกภาพยนตร
สัญลักษณแสดงการบันทึก

เวลาที่เหลือ
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7 เสร็จสิ้นการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก
การบันทึกจะส้ินสุดลงโดยอัตโนมตัิเมื่อถึงความยาว
สูงสุด หรอืเมือ่การดหนวยความจําเต็ม

8 ออกจากไลฟวิวของภาพยนตร
กดปุม a เพื่อออกจากไลฟวิวของภาพยนตร

A ความยาวสูงสุด
ไฟลภาพยนตรแตละไฟลมีความยาวไดไมเกิน 4 GB (สําหรับเวลาในการบันทึกสูงสุด ดูหนา 319);
โปรดทราบวาท้ังน้ีขึ้นอยูกับความเร็วในการเขียนการดหนวยความจํา กลองอาจหยุด
ถายภาพยนตรกอนจะถึงเวลาที่กําหนด (0 491)

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้นเปนเวลา 30 วินาที กอนการบันทึกภาพยนตรจะหยุดการทํางาน
โดยอตัโนมัติ (0 63) ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเร่ิม
การบันทึกภาพยนตร โปรดทราบวาไลฟวิวยังคงหยุดโดยอัตโนมัติเม่ือหมดเวลานับถอยหลัง
แมจะมีเวลาการบันทึกท่ียังเหลืออยู โปรดรอใหวงจรภายในเย็นลงกอนท่ีจะบันทึกภาพยนตรตอไป
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ดัชนี
ถาเลือก ใสเคร่ืองหมายดัชนี เปนตัวเลือก “กด” สําหรับ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดปุม Fn, 0 370),
g2 (กําหนดปุม Preview, 0 372) หรือ g3 (กําหนดปุม
AE-L/AF-L, 0 373) ทานสามารถกดปุมที่เลือกขณะ
บันทกึภาพเพื่อเพิ่มดัชนีที่สามารถใชคนหาเฟรมขณะตัดตอ
หรือแสดงภาพได (0 80; โปรดทราบวาไมสามารถ
เพิ่มดัชนีในโหมด i) ในภาพยนตรแตละไฟล สามารถ
เพิ่มดัชนีไดถึง 20 รายการ

A โปรดอาน
ตัวเลือกขนาดเฟรม, อัตราการบันทึกภาพ, ความไวของไมโครโฟน, ชองบรรจุการดหนวยความจํา
และคาความไวแสง (ISO) สามารถเลือกใชงานไดในเมนูตั้งคาภาพยนตร (0 318) ทานสามารถ
ปรับระยะโฟกัสดวยตนเองตามที่ไดอธิบายไวในหนา 60 ทานสามารถเลือกหนาท่ีท่ีกําหนด
ใหกับปุม J, Fn, Pv และ A AE-L/AF-L ไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (ปุม OK; 0 354),
g1 (กําหนดปุม Fn; 0 370), g2 (กําหนดปุม Preview; 0 372) และ g3 (กําหนดปุม AE-L/AF-L,
0 373) ตามลําดับ (ตัวเลือก 3 ตัวลาสุดจะชวยใหล็อคคาแสงไดโดยไมตองกดปุม) การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร; 0 373) จะควบคุมวาปุมกดชัตเตอรสามารถใชเปดฟงกชั่น
ไลฟวิวของภาพยนตรหรือใชเปดและปดการบันทึกภาพยนตร

ปุม Pv

ดัชนี
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การใชปุม P
สามารถเขาใชงานตัวเลือกในรายการตอไปนี้โดยกดปุม P
ในไลฟวิวของภาพยนตร (สามารถปรบั ความไวของ
ไมโครโฟน, การตอบสนองความถี่, ลดเสียงรบกวน
จากลม, ใชปุมเลือกคําส่ังเพ่ือปรับรูรับแสงดวยไฟฟา
และ แสดงไฮไลท ไดขณะอยูระหวางการบันทึก) ไฮไลท
รายการดวยตัวเลือกคําสั่ง แลวกด 2 เพื่อดูตัวเลือก
สําหรับรายการที่ไฮไลทไว หลังจากที่เลือกการตั้งคา
ที่ตองการแลว ใหกด J เพื่อกลับไปยังเมนูปุม P กดปุม P
อีกครั้งเพื่อออกไปยังจอแสดงผลการถายภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

เลือกพ้ืนที่ภาพ เลือกพ้ืนท่ีภาพสําหรับไลฟวิวของภาพยนตร (0 76)
ขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม เลือกขนาดและอตัราเฟรม (0 319)

คุณภาพภาพยนตร เลือกคุณภาพของภาพยนตร (0 320)

ความไว
ของไมโครโฟน

กด 1 หรือ 3 เพ่ือปรับความไวของ
ไมโครโฟน (0 320) จะมีผลตอท้ัง
ไมโครโฟนในตัวกลองและไมโครโฟน
สเตอริโอซึ่งเปนอุปกรณเสริม

การตอบสนอง
ความถี่

ควบคุมการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟน
สเตอริโอซึ่งเปนอปุกรณเสริม (0 320)

ปุม P
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ลดเสียงรบกวน
จากลม

เปดหรือปดใชงานการลดเสียงรบกวนจากลมโดยใช low-cut filter ของ
ไมโครโฟนในตัวกลอง (0 321)

ตั้งคา Picture Control เลือก Picture Control (0 321) ไมสามารถใชคาพารามิเตอร ความชัดเจน
กับภาพยนตรได

ปลายทาง เม่ือใสการดหนวยความจําสองแผน ทานสามารถเลือกการดท่ีตองการบันทึก
ภาพยนตรได (0 319)

ความสวาง
ของจอภาพ

กด 1 หรือ 3 เพ่ือปรับความสวาง
ของจอภาพสําหรับไลฟวิวของ
ภาพยนตร (โปรดทราบวาจะมีผลตอ
ไลฟวิวเทาน้ันและไมมีผลตอภาพถาย
หรือภาพยนตร หรือความสวาง
ของจอภาพสําหรับเมนูหรือ
การแสดงภาพ; 0 62)

ใชปุมเลือกคําสั่ง
เพ่ือปรับรูรับแสง

ดวยไฟฟา

เลือก เปดใช เพ่ือเปดใชปรับรูรับแสงดวยไฟฟา (โหมด P, S, A และ M เทาน้ัน) 
กด 1 เพ่ือปรับรูรับแสงใหแคบลง กด 3 เพ่ือปรับรูรับแสงใหกวางขึ้น

แสดงไฮไลท

เลือกวาจะแสดงพื้นท่ีท่ีสวางท่ีสุด
ของเฟรม (ไฮไลท) ดวยเสนเอียงขณะ
แสดงผลไลฟวิวของภาพยนตรหรือไม
การเขาใชตัวเลือกน้ี ใหเลือกโหมด
โหมด P, S, A หรือ M

ความดังของหูฟง

กด 1 หรือ 3 เพ่ือปรับความดัง
ของหูฟง (0 73)

ตัวเลือก คําอธิบาย

ไฮไลท
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A ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา
ไมสามารถปรับรูรับแสงดวยไฟฟากับเลนสบางชนิด ฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาจะใชไดในโหมด A
และ M เทาน้ัน และไมสามารถใชในขณะแสดงขอมูลการถายภาพ (สัญลักษณ 6 แสดงวาไมสามารถ
ใชงานฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาได)

A การใชไมโครโฟนภายนอก
สามารถใชไมโครโฟนสเตอริโอซึ่งเปนอุปกรณเสริมเพื่อบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอหรือเพ่ือหลีกเลี่ยง
การบันทึกเสียงรบกวนจากโฟกัส และเสียงอื่นๆ ท่ีเกิดจากเลนส (0 443)

A หูฟง
ทานสามารถใชหูฟงย่ีหออื่นได โปรดทราบวาระดับเสียงท่ีสูงมากจะสงผลใหเสียงดังมาก
ควรใชความระวังเปนพิเศษขณะใชหูฟง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการกําหนดรูรับแสงดวยไฟฟาไปยังปุม Fn และ Pv ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
g1 (กําหนดปุม Fn, 0 370) และ g2 (กําหนดปุม Preview, 0 372) สามารถใชปุม Fn เพ่ือปรับ
รูรับแสงใหกวางขึ้น และใชปุม Pv เพ่ือปรับรูรับแสงใหแคบลง
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การแสดงผลไลฟวิว: ไลฟวิวของภาพยนตร

รายการ คําอธิบาย 0

q สัญลักษณ “No movie” แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได —

w ความดังของหูฟง
ความดังของเสียงท่ีสงไปยังหูฟง แสดงขึ้นเมื่อเชื่อมตอกับหูฟง
ของผูผลิตอื่นแลว

72

e ความไวของไมโครโฟน ความไวของไมโครโฟน
71,
320

r ระดับเสียง
ระดับเสียงในการบันทึกเสียง จะปรากฏเปนสีแดงหาก
ระดับเสียงสูงเกินไป ทานควรปรับความไวของไมโครโฟน
ใหสอดคลองกัน

71

t การตอบสนองความถี่ การตอบสนองความถี่ปจจุบัน
71, 
320

y ลดเสยีงรบกวนจากลม แสดงขึ้นเมื่อเปดลดเสียงรบกวนจากลม
72,
321

u
เวลาที่เหลือ (ไลฟวิว
ของภาพยนตร)

เวลาในการบันทึกท่ีใชบันทึกภาพยนตรได 68

i ขนาดเฟรมภาพยนตร ขนาดเฟรมในการบันทึกภาพยนตร
71,
319

o
สัญลักษณ
การแสดงผลไฮไลท

จะแสดงขึ้นเมื่อเปดใชงานการแสดงผลไฮไลท 72
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ: ไลฟวิวของภาพยนตร
ในการซอนหรอืแสดงสัญลักษณบนจอภาพขณะถายไลฟวิวของภาพยนตร ใหกดปุม R

ระนาบกลอง (0 388) แสดงขอมูล ปดขอมูล

กราฟฮิสโตแกรม เสนจัดองคประกอบภาพ
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พ้ืนที่ภาพ
ภาพยนตรและภาพถายที่บันทึกไวในไลฟวิวของภาพยนตร (0 66) มีสัดสวนภาพ 16 : 9

ภาพถายที่บันทึกโดยตั้งคา เปด ไวสําหรบั พ้ืนท่ีภาพ >
ตัดสวน DX อัตโนมัติ ในเมนูถายภาพ (0 318)
และเลนส DX ที่ประกอบกับกลองใชรปูแบบภาพยนตร
ยึดตามเลนส DX รวมไปถึงภาพที่บันทึกโดยเลือก 
DX (24×16) ไวสําหรับ พ้ืนท่ีภาพ > เลือกพื้นท่ีภาพ
ภาพอื่นๆ จะใชรูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส FX
สัญลักษณ a จะปรากฏขึ้นหากเลือกรูปแบบภาพยนตร
ยึดตามเลนส DX ขนาดพื้นที่โดยประมาณทีบ่ริเวณกึ่งกลาง
เซ็นเซอรภาพทีใ่ชในการบันทึกภาพที่ถายในโหมดไลฟวิวของภาพยนตรคือ 35.9 × 20.2 มม.
เมื่อเลือกรปูแบบภาพยนตรยึดตามเลนส FX และ 23.5 × 13.2 มม. เมือ่เลือกรูปแบบ
ภาพยนตรยึดตามเลนส DX

ตัดครอบรูปแบบ DX
(0 111)

ตัดครอบรูปแบบ FX
 (0 111)

ตัดครอบรูปแบบภาพยนตร
ยึดตามเลนส FX

ตัดครอบรูปแบบภาพยนตร
ยึดตามเลนส DX

สัญลักษณ a
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การถายภาพขณะที่อยูในชวงไลฟวิวของภาพยนตร
หากเลือก ถายภาพ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4
(กําหนดปุมชัตเตอร, 0 373) จะสามารถถายภาพไดทุกเวลาในขณะที่
อยูในชวงไลฟวิวของภาพยนตรโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
หากการบันทึกภาพยนตรอยูระหวางการประมวลผล การบันทึกจะสิ้นสุด
และคลิปที่บันทึกไวถึงจุดนั้นจะถูกบันทึก กลองจะบันทึกภาพตามการตั้งคาพื้นที่ภาพ
ในขณะนั้นโดยใชการตัดครอบภาพที่สัดสวนภาพ 16: 9 สามารถกําหนดคุณภาพของภาพ
โดยใชตัวเลือก คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพ (0 115) โปรดทราบวาไมสามารถ
เปดดูตัวอยางคาแสงที่ใชในการถายภาพ ขณะที่อยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร สําหรบั
ผลลัพธที่แมนยําเมือ่ถายภาพในโหมด M ใหปรับคาแสงในการถายภาพไลฟวิว (0 93)
จากนั้นเริม่ตนไลฟวิวของภาพยนตร แลวตรวจสอบพื้นที่ภาพกอนจะเริ่มตนบันทึก

A ขนาดภาพ
ตารางตอไปน้ีแสดงขนาดภาพที่ถายในไลฟวิวของภาพยนตร:

พ้ืนที่ภาพ ตวัเลือก ขนาด (พิกเซล) ขนาดที่พิมพ (ซม.) *

รูปแบบภาพยนตร
ยึดตามเลนส FX

ใหญ 6016 × 3376 50.9 × 28.6
กลาง 4512 × 2528 38.2 × 21.4
เล็ก 3008 × 1688 25.5 × 14.3

รูปแบบภาพยนตร
ยึดตามเลนส DX

ใหญ 3936 × 2224 33.3 × 18.8
กลาง 2944 × 1664 24.9 × 14.1
เล็ก 1968 × 1112 16.7 × 9.4

* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพท่ี 300 dpi ขนาดที่พิมพในหนวยน้ิวจะเทากับขนาดของภาพในหนวย
พิกเซลหารดวยความละเอียดท่ีใชในเคร่ืองพิมพในหนวยจุดตอน้ิว (dpi; 1 น้ิว = ประมาณ 2.54 ซม.)
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A HDMI
หากเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI (0 277) ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏทั้งบนจอภาพของกลอง
และบนอปุกรณ HDMI หากตองการใชไลฟวิวเมื่อเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI-CEC ใหเลือก ปด
สําหรับ HDMI > การควบคุมอุปกรณ ในเมนูตั้งคา (0 278)

A รีโมตคอนโทรลแบบไรสายและสายลั่นชัตเตอร
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 373)
จะสามารถใชปุมกดชัตเตอรท่ีรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย (0 197, 444) และสายลั่นชัตเตอร (0 443)
ซึ่งเปนอุปกรณเสริม เพ่ือเปดไลฟวิวของภาพยนตร และเพื่อเร่ิมตนและสิ้นสุดการบันทึกภาพยนตรได

D การบันทึกภาพยนตร
ภาพยนตรจะถูกบันทึกในพื้นท่ีสี sRGB การกะพริบถ่ี แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในจอภาพ
และในภาพยนตรเม่ือถายภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม
หรือเม่ือแพนกลองในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงผานกรอบภาพ (สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การลดการกะพริบถ่ีและแถบ ดูไดจาก ลดการกะพริบ, 0 380) อาจมีกะพริบถ่ีๆ ปรากฎขึ้นดวย
ในขณะที่ใชงานรูรับแสงดวยไฟฟา นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อมและจุดสวาง
ไดเชนกัน แถบสวางอาจปรากฏขึ้นเปนบางจุดในกรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและแสงสวางเปนชวงๆ
หรือหากวัตถุเกิดแสงจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ ขณะบันทึกภาพยนตร
ใหหลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย โปรดทราบวาในขณะที่อยูในโหมดไลฟวิว
ของภาพยนตร หากซูมขยายภาพผานเลนส (0 56) อาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวาง
แสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) หรือมีสีท่ีผิดแผกเกิดขึ้นได

แสงแฟลชจะใชงานไมไดขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร

การบันทึกจะจบลงโดยอัตโนมัติหากหมุนแปนหมุนเลือกโหมด
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ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 241) กด J
เพื่อเริ่มเลนภาพ ตําแหนงปจจุบันของทานจะแสดงโดยแถบแสดงสถานะภาพยนตร

กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:

การดูภาพยนตร

สัญลักษณ 1 ความยาว ตําแหนงปจจุบัน/ความยาวทั้งหมด

แถบแสดง
สถานะ

ภาพยนตร

ความดัง คําแนะนํา

ไปที่ ใช คําอธิบาย

หยุดชั่วคราว หยุดการแสดงภาพชั่วคราว

เลน J
เลนตอหลังจากหยุดภาพยนตรชั่วคราวหรือระหวาง
การเลนภาพยนตรยอนกลับ/เดินหนา

ยอนกลับ/เดินหนา

ความเร็วจะเพิ่มขึ้น
ทุกคร้ังท่ีกดปุม
ตั้งแต 2 เทา ไปเปน 4 เทา ไปเปน 8 เทา ไปเปน 16 เทา
กดคางไวเพื่อขามไปยังจุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดของภาพยนตร
(เฟรมแรกจะกํากับดวยสัญลักษณ h ท่ีมุมบนดานขวา
ของจอภาพ สวนเฟรมสุดทายจะกํากับดวย i) ถาหยุด
การแสดงภาพยนตรไวชั่วคราว ภาพยนตรจะยอนกลับ
หรือเดินหนาคร้ังละหน่ึงเฟรม กดคางไวเพ่ือยอนกลับ
หรือเดินหนาอยางตอเน่ือง
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ขาม 10 วินาที หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหน่ึงขั้นเพื่อขามไปขางหนา
หรือขางหลัง 10 วินาที

ขามไปขางหนา/
ขางหลัง

หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อขามไปยังดัชนีกอนหนา
หรือถัดไป หรือขามไปท่ีเฟรมแรกหรือเฟรมสุดทาย
หากภาพยนตรไมมีดัชนี

ปรับความดัง X (T)/ 
W (S)

กด X (T) เพ่ือเพ่ิมเสียง กด W (S)
เพ่ือลดเสียง

ตัดสวนภาพยนตร P ดูหนา 81 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

ออก /K ออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ

A สัญลักษณ p
ภาพยนตรท่ีมีดัชนี (0 70) จะมีสัญลักษณ p ปรากฏขึ้นมา
ในการแสดงภาพเต็มจอ

ไปที่ ใช คําอธิบาย
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ตัดสวนหนึ่งของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตรที่มกีารแกไขหรือบันทึกเฟรมที่เลือก
เปนภาพนิง่ JPEG

การตัดสวนภาพยนตร
การสรางสําเนาของภาพยนตรที่มกีารตัดบางสวนออกไป:

1 เลนภาพยนตรแบบเต็มจอ (0 241)

2 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมเปดและ
เฟรมปดใหม
ฉายภาพยนตรตามที่อธิบายไวในหนา 79 กด J
เพื่อเริ่มและเลนตอจากที่คางไว และกด 3 เพื่อพัก
การเลน กด 4 หรอื 2 หรือหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักเพื่อคนหาเฟรมที่ตองการ ทานสามารถ
ดูตําแหนงของภาพยนตรโดยประมาณไดจากแถบแสดง
สถานะภาพยนตร หยุดการเลนภาพไวช่ัวคราวเมือ่ถึงเฟรมเปดหรือเฟรมปดใหม

การตัดตอภาพยนตร

ตัวเลือก คําอธิบาย

9 เลือกจุดเร่ิมตน/จุดสิ้นสุด สรางสําเนาที่ตัดสวนเปดเร่ืองหรือปดเร่ืองออกไป

4 บันทึกเฟรมที่เลือก บันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG

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

ปุม P
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4 เลือกเฟรมปจจุบันเปนจุดเร่ิมตน
หรือจุดส้ินสุดใหม
การสรางสําเนาที่เริม่ตนจากเฟรมปจจุบัน ใหไฮไลท
จุดเร่ิมตน แลวกด J เฟรมทีอ่ยูกอนหนา
เฟรมปจจุบันจะถูกลบออกเมื่อทานบันทึกสําเนา

การสรางสําเนาที่สิ้นสุดที่เฟรมปจจุบัน ใหไฮไลท จุดส้ินสุด แลวกด J เฟรมที่อยูหลัง
เฟรมปจจุบันจะถูกลบออกเมื่อทานบันทึกสําเนา

5 ยืนยันจุดเร่ิมตนหรือจุดส้ินสุดใหม
หากเฟรมที่ตองการไมปรากฏขึ้นในขณะนั้น ใหกด
4 หรือ 2 เพื่อเดินหนาหรอืยอนกลับ (ในการ
ขามไปขางหนาหรอืยอนกลับ 10 วินาท ีใหหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหนึ่งข้ัน ในการขามไปที่ดัชนี
หรือเฟรมแรกหรือเฟรมสุดทายในกรณีที่ภาพยนตร
ไมมีดัชนี ใหหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย)

จุดเร่ิมตน

จุดสิ้นสุด
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6 สรางสําเนา
เมื่อเฟรมทีต่องการปรากฏขึ้น ใหกด 1

7 แสดงตัวอยางภาพยนตร
การดูตัวอยางสําเนา ใหไฮไลท ดูตัวอยาง แลวกด J
(การหยุดดูตวัอยางแลวกลับไปยังเมนูตัวเลือกบันทกึ
ใหกด 1) การยกเลิกสําเนาปจจุบันแลวกลับไปยัง
ข้ันตอนที่ 5 ใหไฮไลท ยกเลิก แลวกด J
การบันทึกสําเนา ใหทําตามขั้นตอนที ่8

8 บันทึกสําเนา
ไฮไลท บันทึกเปนไฟลใหม แลวกด J 
เพื่อบันทึกสําเนาเปนไฟลใหม การแทนที่
ไฟลภาพยนตรตนฉบับดวยไฟลใหมที่ตัดตอ
เรียบรอยแลว ใหไฮไลท เขียนทับไฟลเดิม แลวกด J
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A การตัดสวนภาพยนตร
ภาพยนตรจะตองมีความยาวอยางนอยสองวินาที กลองจะไมทําการบันทึกสําเนาถาการด
หนวยความจํามีพ้ืนท่ีวางไมเพียงพอ

ไฟลสําเนาจะมีวันท่ีและเวลาเหมือนกันกับไฟลตนฉบับ

A การเลือกหนาที่ของเฟรมปจจุบัน
การทําใหเฟรมในขั้นตอนที่ 5 แสดงจุดสิ้นสุดใหม (x) แทนจุดเร่ิมตนใหม (w) หรือกลับกัน ใหกดปุม
L (U)

ปุม L (U)

A เมนูรีทัช
สามารถตัดตอภาพยนตรไดโดยใชตัวเลือก ตัดตอภาพยนตร ในเมนูรีทัช (0 393)
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การบันทึกเฟรมที่เลือก
การบันทึกสําเนาของเฟรมที่เลือกเปนภาพนิง่ JPEG:

1 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่ตองการ
เลนภาพยนตรตามที่อธิบายในหนา 79 โดยกด J
เพื่อเริม่การเลนหรือเลนตอ และกด 3 เพื่อหยุด
ช่ัวคราว หยุดภาพยนตรไวช่ัวคราวที่เฟรมที่ทาน
ตองการคัดลอก

2 เลือก บันทึกเฟรมที่เลือก
กดปุม P จากนั้นไฮไลท บันทึกเฟรมที่เลือก
แลวกด J

ปุม P
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3 สรางสําเนาภาพน่ิง
กด 1 เพื่อสรางสําเนาภาพนิ่งของเฟรมปจจุบัน

4 บันทึกสําเนา
ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อสรางสําเนา JPEG
คุณภาพละเอียด (0 115) ของเฟรมที่เลือก

A บันทึกเฟรมที่เลอืก
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรท่ีสรางดวยตัวเลือก บนัทึกเฟรมที่เลอืก จะไมสามารถรีทัชได ภาพนิ่ง
JPEG ของภาพยนตรจะไมมีขอมูลของภาพถายบางประเภท (0 246)
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โหมด P, S, A และ M
โหมด P, S, A และ M ใหทานควบคุมความไวชัตเตอรและรูรบัแสง
ในระดับตางๆ ได

โหมด คําอธิบาย

P
โปรแกรมอัตโนมตัิ (0 89): กลองตั้งคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงเพื่อใหไดคาแสง
ท่ีดีท่ีสุด แนะนําใหใชสําหรับภาพถายท่ัวไปและในกรณีอืน่ๆ ท่ีมีเวลานอยในการ
ปรับตั้งคากลอง

S อัตโนมตัิปรับชัตเตอรเอง (0 90): ผูใชเลือกความไวชัตเตอร กลองจะเลือกรูรับแสง
เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใชเพ่ือหยุดหรือพรามัวการเคลื่อนไหว

A
อัตโนมตัิปรับรูรับแสง (0 91): ผูใชเลือกรูรับแสง กลองจะเลือกความไวชัตเตอร
เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใชเพ่ือทําใหพ้ืนหลังพรามัวหรือใหท้ังพ้ืนหนาและพื้นหลัง
อยูในระยะโฟกัส

M
ปรับเอง (0 93): ผูใชควบคุมท้ังความไวชัตเตอรและรูรับแสง ตั้งความไวชัตเตอรเปน
Bulb (การเปดชัตเตอรคาง A) หรือ Time (เวลา %) สําหรับการเปดรับแสง
เปนเวลานาน

A ชนิดเลนส
เม่ือใชเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 429) ใหล็อควงแหวนปรับรูรับแสงไวท่ีรูรับแสงแคบสุด
(คารูรับแสงสูงสุด) เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสง

เลนสท่ีไมมี CPU สามารถใชไดในโหมด A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) และ M (ปรับเอง) เทาน้ัน
โดยสามารถปรับรูรับแสงไดโดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส การเลือกโหมดอื่นจะทําใหไมสามารถ
ล่ันชัตเตอรได สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู “เลนสท่ีรองรับ” (0 426)
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P: โปรแกรมอัตโนมัติ
ในโหมดนี้ กลองจะปรบัความไวชัตเตอรและรูรบัแสงโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมในกลอง
เพื่อใหไดคาแสงที่ดีที่สุดในสถานการณสวนใหญ

A โปรแกรมแบบยืดหยุน
ในโหมด P สามารถเลือกความไวชัตเตอรและคารูรับแสง
แบบตางๆ ไดโดยการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักขณะที่
ระบบวัดแสงเปดการทํางาน (“โปรแกรมแบบยืดหยุน”) หมุนแปน
ไปทางขวาเพื่อเลือกรูรับแสงท่ีกวางขึ้น (คารูรับแสงต่ํา) ซึ่งจะลด
รายละเอียดของพื้นหลัง หรือเพ่ือใชความไวชัตเตอรสูงซึ่งจะ
“หยุด” การเคลื่อนไหว หมุนแปนไปทางซายเพื่อเลือกรูรับแสง
ท่ีแคบลง (คารูรับแสงสูง) ซึ่งจะเพิ่มระยะชัดลึก หรือเพ่ือใช
ความไวชัตเตอรต่ําท่ีจะทําใหการเคลื่อนไหวดูพรามัว
การผสมผสานกันของคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงแบบตางๆ
ท้ังหมดจะใหคาแสงท่ีเทากัน ขณะใชงานโปรแกรมแบบยืดหยุน
สัญลักษณ O จะปรากฏในชองมองภาพ หากตองการเรียกคืน
คาความไวชัตเตอรและรูรับแสงที่ตั้งมาจากโรงงาน ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
สัญลักษณดังกลาวหายไป เลือกโหมดอื่น หรือปดการทํางานของกลอง

A โปรดอาน
ดูหนา 462 สําหรับขอมูลเก่ียวกับโปรแกรมวัดแสงในตัวกลอง สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปดใชงาน
ระบบวัดแสง ใหดู “ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพโดยใชกลองมองภาพ)” ท่ีหนา 39

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

ชองมองภาพ
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S: อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง
ในโหมดอัตโนมตัิปรบัชัตเตอรเอง ทานสามารถเลือกความไวชัตเตอรขณะทีก่ลองเลือกรูรบัแสง
โดยอัตโนมัติที่จะทําใหไดคาแสงที่ดีทีสุ่ด

ในการเลือกความไวชัตเตอร ใหหมนุแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักขณะที่ระบบวัดแสงทํางาน ความไวชัตเตอร
สามารถตั้งคาใหเปน “v” หรอืเปนคาที่อยูระหวาง
30 วินาที กับ 1/4000 วินาที

A โปรดอาน
ดูหนา 472 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับส่ิงท่ีตองทําเมื่อสัญลักษณ “A” หรือ “%” กะพริบขึ้น
ในหนาจอความไวชัตเตอร

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

แผงควบคุม
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A: อัตโนมัติปรับรูรับแสง
ในโหมดอัตโนมตัิปรับรูรบัแสง ทานสามารถเลือกรูรับแสงโดยกลองจะเลือกความไวชัตเตอร
ที่ดีที่สุดสําหรับการถายภาพอัตโนมตั ิ

ในการเลือกคารรูับแสงของเลนสระหวางคาต่ําสุด
กับคาสูงสุด ใหหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอยขณะที่
ระบบวัดแสงเปดอยู

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

แผงควบคุม
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A เลนสชนิดไมมี CPU (0 427)
ใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสเพ่ือปรับรูรับแสง
ถามีการระบุคารูรับแสงสูงสุดของเลนสโดยใชรายการ
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา (0 235) ขณะกําลัง
ใชเลนสชนิดไมมี CPU คารูรับแสงปจจุบันจะแสดงขึ้น
ในชองมองภาพและในแผงควบคุมโดยจะปดเศษเปน
คาสต็อปจํานวนเต็มท่ีใกลเคียงท่ีสุด ถาไมมีการระบุคา
หนาจอรูรับแสงจะแสดงเฉพาะจํานวนสต็อป
(F โดยคารูรับแสงสูงสุดจะแสดงเปน FA) และจะตอง
อานคารูรับแสงจากวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส

A การแสดงระยะชัดลึก
หากตองการดูผลของการปรับรูรับแสง ใหกดปุม Pv คางไว
เลนสจะลดสต็อปลงเปนคารูรับแสงท่ีกลองเลือก (โหมด P และ S)
หรือเปนคาท่ีผูใชเลือก (โหมด A และ M) ทําใหสามารถ
แสดงระยะชัดลึกในชองมองภาพได

A การตั้งคาแบบกําหนดเอง e5—โมเดลลิ่งแฟลช
การตั้งคาน้ีจะเปนการควบคุมวาจะใหแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชเสริมท่ีรองรับระบบ Nikon
Creative Lighting System (CLS; 0 433) ปลอยแสงแฟลชหรือไมเม่ือกดปุม Pv ดูหนา 353
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

ปุม Pv
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M: ปรับเอง
ในโหมดการถายภาพดวยตนเอง ทานตองควบคุมทั้งความไวชัตเตอรและรรูับแสง ขณะที่
ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรที่ตองการ
และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อตั้งคารูรบัแสง นอกจากนี้ยังสามารถตั้งความไวชัตเตอร
เปน “v” หรอืเปนคาระหวาง 30 วินาทีถึง 1/4000 วินาที หรอืสามารถเปดชัตเตอรคางไวได
โดยไมจํากัดเวลาเพื่อการเปดรับแสงเปนเวลานาน (A หรือ %, 0 95) สามารถตั้งคา
รูรับแสงระหวางคาต่ําสุดไปจนถึงคาสูงสุดของเลนสได ใชสัญลักษณแสดงคาแสง
เพื่อตรวจสอบคาแสง

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

รูรับแสง

ความไวชัตเตอร

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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A เลนส AF Micro NIKKOR
หากใชระบบวัดแสงภายนอก จะตองพิจารณาอตัราสวนคาแสงก็ตอเม่ือใชวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนสเพ่ือตั้งคารูรับแสง

A สัญลักษณแสดงคาแสง
เม่ือเลือกความไวชัตเตอรนอกเหนือจาก “bulb” (การเปดชัตเตอรคาง) หรือ “time” (เวลา) สัญลักษณ
แสดงคาแสงบนชองมองภาพและแผงควบคุมจะแสดงวาภาพถายน้ันจะมีคาแสงมากเกินไป
หรือนอยเกินไปจากคาท่ีปรับตั้งไวน้ัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกในการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2
(ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 333) ปริมาณการไดรับแสงมากหรือนอยเกินไปจะแสดงโดย
เพ่ิมคร้ังละ 1/3 EV หรือ 1/2 EV ถาคาแสงเกินขีดจํากัดของระบบวัดแสง หนาจอจะกะพริบ

การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 ตั้งคาเปน 1/3 ข้ัน

คาแสงที่ดีที่สุด
เปดรับแสงนอยเกินไป

ราว 1/3 EV
เปดรับแสงมากเกิน

2 EV
แผงควบคุม

ชองมองภาพ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการกลับดานสัญลักษณแสดงคาแสงเพื่อใหคาลบแสดงอยูทางดานขวา
สวนคาบวกแสดงอยูทางดานซาย ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f8 (แสดงคากลบัดาน, 0 366)
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การเปดรับแสงเปนเวลานาน (โหมด M เทานัน้)
เลือกความไวชัตเตอรตอไปนี้เพื่อเปดรบัแสงเปนเวลานาน
ในการถายภาพการเคลื่อนที่ของแสงไฟ ดวงดาว ทวิทัศน
ยามค่ําคืนหรอืดอกไมไฟ
• Bulb (การเปดชัตเตอรคาง A): ชัตเตอรจะเปด

คางในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงคางไว เพ่ือไมให
ภาพพรามัว ใหใชขาตั้งหรือใชรีโมตคอนโทรลไรสาย
(0 197, 444) หรือสายลัน่ชัตเตอร (0 443) ซ่ึงเปน
อุปกรณเสริม

• เวลา (%): เร่ิมถายภาพโดยใชปุมกดชัตเตอรบนกลอง
หรือบนรีโมตคอนโทรล สายลั่นชัตเตอร หรือรีโมตคอนโทรล
ไรสายซ่ึงเปนอุปกรณเสริม ชัตเตอรเปดคางอยูเปนเวลาสามสิบนาทีหรือจนกวาจะกดปุม
เปนครั้งท่ีสอง

กอนดําเนินการ ใหติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรอืวางบนพื้นที่มั่นคงและไดระดับ
การปองกันไมใหแสงที่ลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรอืสงผลตอคาแสง ใหถอด
ขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมา (0 107)
Nikon ขอแนะนําใหใชแบตเตอรีท่ี่ชารจไวเตม็แลว หรืออะแดปเตอร AC และปลั๊กตอ
อะแดปเตอร AC ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม เพื่อปองกันไมใหสูญเสียพลังงานขณะที่ชัตเตอร
เปดคางไว โปรดทราบวาอาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดง
สัญญาณรบกวน หรอืฝา) จากการเปดรบัแสงเปนเวลานาน ดังนั้น กอนถายภาพ เลือก เปด
สําหรับ ลดนอยซเมือ่เปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพ (0 317)

ระยะเวลาในการ
เปดรับแสง: 35 วินาที

รูรับแสง: f/25
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❚❚ Bulb (การเปดชัตเตอรคาง)

1 หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M

2 เลือกความไวชัตเตอร
ขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมนุเลือก
คําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรของ “Bulb”
(การเปดชัตเตอรคาง A)

3 ถายภาพ
หลังโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลอง รีโมตคอนโทรลไรสาย หรือสายลั่นชัตเตอร
ซ่ึงเปนอุปกรณเสริมลงจนสุด ยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรเมื่อถายภาพเรียบรอยแลว

แปนหมุนเลือกโหมด

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

แผงควบคุม
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❚❚ Time

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M

2 เลือกความไวชตัเตอร
ขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมนุแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรของ “Time”
(เวลา %)

3 เปดชัตเตอร
หลังโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลอง หรอืรโีมตคอนโทรล สายลั่นชัตเตอร
หรือรีโมตคอนโทรลไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริมลงจนสุด

4 ปดชัตเตอร
ทําซํ้าข้ันตอนที่ 3 (การถายภาพจะสิ้นสุดอัตโนมัติถาไมกดปุมหลังจาก 30 นาที)

แปนหมุนเลือกโหมด

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

แผงควบคุม
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A รีโมตคอนโทรล ML-L3
หากทานใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ใหเลอืกโหมดรโีมตคอนโทรล (รีโมตหนวงเวลา, รีโมตตอบสนองเรว็ 
หรือ รีโมตยกกระจก) โดยใชตัวเลือก โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) ในเมนูถายภาพ (0 193)
โปรดทราบวาหากทานใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ภาพจะถูกถายในโหมด “Time” แมวาเมื่อเลือก
“Bulb”/A สําหรับความไวชัตเตอร
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User Settings: โหมด U1 และ U2
กําหนดการตั้งคาที่ใชบอยใหกับตําแหนง U1 และ U2 บนแปนโหมด

การบันทึก User Settings

1 เลือกโหมด
หมุนแปนหมนุเลือกโหมดเปน
โหมดที่ตองการ

2 ปรับการต้ังคา
ปรับโปรแกรมแบบยืดหยุนทีต่องการ (โหมด P), ความไวชัตเตอร (โหมด S และ M),
รูรับแสง (โหมด A และ M), รรูับแสง และชดเชยแสงแฟลช, โหมดแฟลช, จุดโฟกัส,
ระบบวัดแสง, โฟกัสอัตโนมัติและโหมดพื้นที่ AF, การถายครอม และการตั้งคาตางๆ
ในเมนูถายภาพ (0 310, 318) และการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 323)

แปนหมุนเลือกโหมด
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3 เลือก บันทึก User Settings
กดปุม G เพื่อแสดงเมน ูไฮไลท
บันทึก User Settings ในเมนูตั้งคาแลวกด 2

4 เลือก บันทึกลง U1 หรือ บันทึกลง U2 
ไฮไลท บันทึกลง U1 หรอื บันทึกลง U2 แลวกด 2

5 บันทึก User Settings
ไฮไลท บันทึกการต้ังคา แลวกด J เพื่อกําหนด
การตั้งคาตางๆ ที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 1 และ 2
ใหกับตําแหนงแปนหมุนเลือกโหมดที่เลือกไวใน
ข้ันตอนที่ 4

A บันทึกการตั้งคา
การตั้งคาเมนูการถายรูปและภาพยนตรจะไมถูกจัดเก็บไว ดูหนา 310 และ 318 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

ปุม G
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การเรียกใช User Settings
เพียงหมุนแปนหมนุเลือกโหมดไปยัง U1
เพื่อเรียกใชการตั้งคาตางๆ ที่กําหนดใหกับ
บันทึกลง U1 หรอืหมุนไปที ่U2 เพื่อเรียกใช
การตั้งคาทีกํ่าหนดใหกับ บันทึกลง U2

การรีเซ็ต User Settings
ถาตองการรีเซ็ตการตั้งคาสําหรับ U1 หรือ U2 ไปเปนคาตั้งจากโรงงาน:

1 เลือก รีเซ็ต User Settings
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท รีเซ็ต User Settings
ในเมนูตั้งคาแลวกด 2

2 เลือก รีเซ็ต U1 หรือ รีเซ็ต U2 
ไฮไลท รีเซ็ต U1 หรือ รีเซ็ต U2 แลวกด 2

แปนหมุนเลือกโหมด

ปุม G
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3 รีเซ็ต User Settings
ไฮไลท รีเซ็ต แลวกด J
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โหมดลั่นชัตเตอร

ในการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร กดปุมปลดล็อคแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอรแลวหมุนแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปยัง
การตั้งคาทีต่องการ

การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

โหมด คําอธิบาย

S ถายทีละภาพ: กลองถายภาพหนึ่งภาพแตละคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอร

T

การถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา: ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันทึกภาพ
1-6 ภาพตอวินาที * สามารถเลือกอตัราการบันทึกภาพไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2
(ถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา, 0 338) โปรดทราบวากลองจะถายภาพหนึ่งภาพ
เม่ือยิงแฟลช

U
ถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง: ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันทึกภาพ
6.5 ภาพตอวินาที * ใชกับวัตถุท่ีเคลื่อนไหว โปรดทราบวากลองจะถายภาพหนึ่งภาพ
เม่ือยิงแฟลช

J

ลัน่ชัตเตอรแบบเงียบ: เชนเดียวกับการถายทีละภาพ แตกระจกจะไมกลับเขาท่ี
ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไวจนสุด ผูใชสามารถควบคุมเวลาที่กระจกซึ่งจะเงียบกวา
ในโหมดถายทีละภาพ นอกจากนั้น จะไมมีเสียงเตือน ไมวาจะเลือกการตั้งคาสําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน; 0 338) ไวเชนไร

M
Qc ลั่นชัตเตอร (ตอเนื่องแบบเงียบ): ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะ
บันทึกภาพ 3 ภาพตอวินาที * เสียงรบกวนกลองจะลดลง โปรดทราบวากลองจะถายภาพ
หน่ึงภาพเมื่อยิงแฟลช 

E ตัง้เวลาถาย: ถายภาพโดยใชการตั้งเวลาถาย (0 106)
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* อัตราการบันทึกภาพเฉลี่ยเมื่อใชแบตเตอรี่ EN-EL15, AF ตอเน่ือง, คาแสงอตัโนมัติแบบปรับเอง
หรือปรับชัตเตอรเอง, ความไวชัตเตอรท่ี 1/200 วินาทีหรือเร็วกวา การตั้งคาอื่นๆ ท่ีเหลือ (หรือในกรณีของ
T, การตั้งคาอืน่ๆ ท่ีเหลือนอกเหนือจากการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2) ในคาเร่ิมตนจากโรงงาน
และหนวยความจําท่ีเหลือในหนวยความจําบัฟเฟอร อัตราท่ีระบุอาจใชไมไดในบางสภาวะ
อัตราการบันทึกภาพอาจลดลงหากรูรับแสงแคบมาก (คารูรับแสงสูง) หรือความไวชัตเตอรต่ํา
เม่ือตั้งคาเปดระบบลดภาพสั่นไหว (เลือกใชไดกับเลนส VR) หรือเปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
(0 136) หรือเม่ือแบตเตอรี่ใกลหมด เม่ือใชเลนสชนิดไมมี CPU หรือเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f5 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > การตั้งคารูรับแสง (0 364)

V
ยกกระจกขึ้น: เลือกโหมดนี้เพ่ือลดการสั่นของกลองใหเหลือนอยท่ีสุดในการถายภาพ
เทเลโฟโตหรือการถายระยะใกล หรือในสถานการณอื่นๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวของกลอง
เพียงเล็กนอยอาจทําใหภาพพรามัวได (0 109)

โหมด คําอธิบาย
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A หนวยความจําบัฟเฟอร
กลองมีหนวยความจําบัฟเฟอรสําหรับเก็บขอมูลชั่วคราว ทําใหสามารถถายภาพตอเน่ืองไดขณะบันทึก
ภาพถายลงในการดหนวยความจํา ท้ังน้ีสามารถถายภาพติดตอกันไดสูงสุด 100 ภาพ อยางไรก็ตาม
อัตราการบันทึกภาพจะลดลงเมื่อบัฟเฟอรเต็ม (tAA)

จํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไวในหนวยความจํา
บัฟเฟอรท่ีการตั้งคาปจจุบันจะแสดงในการแสดงผล
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ในชองมองภาพและ
แผงควบคุมขณะกดปุมกดชัตเตอร ภาพประกอบดานขวา
คือการแสดงผลดังกลาวเมื่อบัฟเฟอรมีพ้ืนท่ีเหลือประมาณ
41 ภาพ

เม่ือกลองกําลังบันทึกภาพไวในการดหนวยความจํา ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา
จะติดสวางขึ้น การบันทึกอาจใชเวลาตั้งแตสองถึงสามวินาทีไปจนถึงสองถึงสามนาที ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะการถายภาพและประสิทธภิาพของการดหนวยความจํา อยาถอดการดหนวยความจําออก
หรือถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานจนกวาไฟแสดงการเขาถึงหนวยความจําจะดับลง
ถาปดสวิทชกลองขณะที่ยังมีขอมูลคางอยูในบัฟเฟอร กลองจะไมปดการทํางานจนกวาจะเสร็จส้ิน
การบันทึกภาพทั้งหมดที่อยูในบัฟเฟอร ถาแบตเตอร่ีหมดขณะยังมีภาพเหลืออยูในบัฟเฟอร
ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานและกลองจะโอนยายภาพไปไวในการดหนวยความจํา

A ไลฟวิว
ถาใชโหมดถายภาพตอเน่ืองขณะถายภาพไลฟวิว (0 54) หรือไลฟวิวของภาพยนตร (0 66)
ภาพจะปรากฏแทนที่ภาพที่มองผานเลนสขณะกดปุมกดชัตเตอร

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกจํานวนภาพถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุด
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d3 (ถายตอเนื่องสูงสดุ, 0 339) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
จํานวนภาพถายท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุด ใหดูหนา 492
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ฟงกช่ันตัง้เวลาถายสามารถใชลดอาการกลองสั่นหรือใชถายภาพตัวเองได

1 ติดต้ังกลองเขากับขาตั้งกลอง
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรอืวางกลองบนพื้นที่มัน่คงและไดระดับ

2 เลือกโหมดตั้งเวลาถาย
กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมด
ลั่นชัตเตอร แลวหมุนแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอรไปที่ E

โหมดตั้งเวลาถาย (E)

แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
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3 จัดองคประกอบภาพและโฟกสัภาพ
ใน AF ทีละภาพ (0 121) ทานจะถายภาพไดหากสัญลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นในชองมองภาพ

4 เปดตัวนับเวลา
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเปด
ตัวตั้งเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย
จะเริม่กะพริบ กอนการถายภาพ
สองวินาที ไฟสัญญาณตัง้เวลาถาย
จะหยุดกะพริบ ชัตเตอรจะลั่นหลังจากการตั้งเวลาถายเริ่มทํางานไปแลวประมาณสิบวินาที

หากตองการปดการตั้งเวลาถายกอนจะถายภาพ ใหหมุนแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่คาอ่ืน

A ปดชองมองภาพ
ในการถายภาพโดยไมแนบตาเขากับชองมองภาพ ใหถอดขอบยางรองตาออก (q) แลวใสฝาปด
ชองมองภาพที่ใหมาตามท่ีแสดง (w) ซึ่งจะชวยปองกันไมใหแสงท่ีผานเขามาทางชองมองภาพ
ปรากฏในภาพถายหรือรบกวนคาแสง จับกลองใหม่ันขณะถอดขอบยางรองตาออก

ขอบยางรองตา ฝาปดชองมองภาพ
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D การใชแฟลชในตัวกลอง 
กอนท่ีจะถายรูปดวยแฟลชในโหมดที่ตองยกแฟลชดวยตนเอง ใหกดปุม M (Y) เพ่ือยกแฟลช
แลวรอใหสัญลักษณ M แสดงขึ้นในชองมองภาพ (0 182) การถายภาพจะหยุดชะงักหากยกแฟลชขึ้น
หลังจากที่ฟงกชั่นตั้งเวลาถายเร่ิมทํางาน โปรดทราบวากลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพเมื่อยิงแฟลช
โดยไมขึ้นกับจํานวนภาพถายท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย; 0 337)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระยะเวลาสําหรับตั้งเวลาถาย จํานวนภาพที่จะถาย และชวงเวลาหาง
ระหวางภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย; 0 337) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การควบคุมเสียงเตือนท่ีจะดังขึ้นเมื่อตั้งเวลาถาย ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน;
 0 338)
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เลือกโหมดนี้เพื่อลดภาพพรามัวที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกลองเมื่อยกกระจก การใชโหมด
ยกกระจกขึ้น ใหกดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร แลวหมุนแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอรไปที่ V (ยกกระจกขึ้น) 

หลังจากกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อตั้งคาโฟกัสและรรูับแสงแลว ใหกดปุมกดชัตเตอร
ที่เหลือลงจนสุดเพื่อยกกระจกขึ้น จากนัน้ใหกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดอีกครัง้เพื่อถายรปู
กระจกจะปดกลับเขาที่เมือ่ถายภาพเสรจ็สิ้น

โหมดยกกระจกขึ้น (V)

D ยกกระจกขึ้น
เม่ือกระจกยกขึ้น ทานไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ สวนฟงกชั่นโฟกัสอตัโนมัติ
และระบบวัดแสงจะไมทํางาน

A โหมดยกกระจกขึ้น
กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติถาไมมีการดําเนินการใดๆ เปนเวลาประมาณ 30 วินาทีเม่ือยกกระจกขึ้น

A ปองกันภาพพรามัว
เพ่ือปองกันภาพพรามัวท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหวของตัวกลอง ใหคอยๆ กดปุมกดชัตเตอรหรือใช
สายลั่นชัตเตอรซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 443) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชรีโมตคอนโทรล ML-L3
ซึ่งเปนอุปกรณเสริมเพื่อถายภาพแบบยกกระจก ใหดูหนา 193 ควรใชขาตั้งกลอง

ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
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ตัวเลือกคาการบันทกึภาพ

เลือกจากพื้นทีภ่าพของ FX (36 × 24) 1.0× (รูปแบบ FX), DX (24 × 16) 1.5× (รปูแบบ DX)
และ 1.2× (30 × 20) 1.2× ดูหนา 492 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับจํานวนภาพทีส่ามารถจัดเก็บ
ไวไดเมื่อใชคาพื้นทีภ่าพตางกัน

พ้ืนท่ีภาพ

วงกลมภาพรูปแบบ DX
(24×16)

วงกลมภาพรูปแบบ FX
(36×24)

รูปแบบ FX

1.2×

รูปแบบ DX
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❚❚ ตัวเลอืกพืน้ทีภ่าพ
กลองมพีื้นที่ภาพตางๆ ใหเลือกดังตอไปนี้

❚❚การตัดครอบอัตโนมัติ
การเลือกตัดครอบ DX อัตโนมตัิเมื่อติดเลนส DX ใหเลือก เปด สําหรับ พ้ืนที่ภาพ >
ตัดสวน DX อัตโนมัติ ในเมนถูายภาพ (0 310, 318) พื้นที่ภาพที่เลือกในเมนูถายภาพ
หรือกับปุมควบคุมที่ตัวกลองจะใชเฉพาะเมือ่ไมไดติดเลนส DX เลือก ปด เพื่อใชพื้นที่ภาพ
ที่เลือกปจจุบันกับเลนสทัง้หมด

ตัวเลือก คําอธิบาย

c
FX (36×24) 1.0×
(รูปแบบ FX)

ภาพจะถูกบันทึกดวยรูปแบบ FX โดยใชพ้ืนท่ีเซ็นเซอรภาพเต็ม
(35.9 × 24.0 มม.) ทําใหมีมุมมองภาพเทียบเทากับเลนส NIKKOR
ท่ีใชกับกลอง 35 มม.

Z 1.2× (30×20) 1.2×
พ้ืนท่ี 29.9 × 19.9 มม. ท่ีบริเวณกึ่งกลางเซ็นเซอรภาพจะใชบันทึกภาพ
ในการคํานวณทางยาวโฟกัสของเลนสโดยประมาณในรูปแบบ 35 มม.
ใหคูณดวย 1.2 ไมสามารถใชตัวเลือกน้ีในเมนูการถายภาพยนตร

a DX (24×16) 1.5×
(รูปแบบ DX)

พ้ืนท่ีบริเวณกึ่งกลางเซ็นเซอรภาพ 23.5 × 15.7 มม. จะถูกใช
บันทึกภาพในรูปแบบ DX ในการคํานวณทางยาวโฟกัสของเลนส
โดยประมาณในรูปแบบ 35 มม. ใหคูณดวย 1.5

D ตัดครอบ DX อัตโนมัติ
ปุมควบคุมท่ีแสดงไวในหนา 114 จะใชเลือกพื้นท่ีภาพไมไดหากประกอบเลนส DX กับกลอง
แลวตั้งคาเปด ตดัสวน DX อัตโนมัติ
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A พ้ืนที่ภาพ
ตัวเลือกท่ีเลือกไวจะปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ

A เลนส DX
เลนส DX ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใชกับกลองรูปแบบ DX โดยจะมีมุมมองภาพแคบกวาเลนสสําหรับกลอง
รูปแบบ 35 มม. เม่ือประกอบเลนส DX เขากับกลอง หากตั้งคาปด ตัดสวน DX อัตโนมัติ และไดเลือก
ตัวเลอืกอืน่ที่ไมใช DX (24×16) (รูปแบบ DX) สําหรับ เลือกพ้ืนท่ีภาพ ขอบภาพจะมดื ซึง่อาจไมปรากฏ
ในชองมองภาพ แตเม่ือแสดงภาพ ทานอาจสังเกตเห็นความละเอียดลดลงหรือขอบภาพมืด

A การแสดงผลของชองมองภาพ
ตัดสวน 1.2 × และรูปแบบ DX จะแสดงดานลาง

A โปรดอาน
ดูหนา 76 สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตัดสวนภาพท่ีเลือกใชไดในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร

1.2× รูปแบบ DX



113

พื้นทีภ่าพสามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือก พ้ืนท่ีภาพ > เลือกพื้นท่ีภาพ ในเมนถูายภาพ
หรือกดปุมควบคุม แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่ง

❚❚ เมนพูื้นที่ภาพ

1 เลือก พ้ืนท่ีภาพ 
ไฮไลท พ้ืนที่ภาพ ในเมนูถายภาพรายการใด
รายการหนึ่ง แลวกด 2

2 เลือก เลือกพื้นท่ีภาพ 
ไฮไลท เลือกพื้นท่ีภาพ แลวกด 2

3 ปรับการต้ังคา
เลือกตัวเลือก แลวกด J การตัดครอบทีเ่ลือกไว
จะปรากฏในชองมองภาพ (0 112)

A ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะแตกตางกันตามตัวเลือกท่ีไดเลือกไวสําหรับพ้ืนท่ีภาพ (0 118)
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❚❚ ปุมควบคุมการทํางานของกลอง

1 กําหนดการเลือกพื้นที่ภาพใหกับปุมควบคุมการทํางานของกลอง
เลือก เลือกพื้นที่ภาพ เปนตัวเลือก “กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง” ใหกับปุมของกลอง
ในเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 323) สามารถกําหนดการเลือกพื้นที่ภาพใหกับ
ปุม Fn (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f2, กําหนดปุม Fn, 0 356), ปุม Pv (การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f3, กําหนดปุม Preview, 0 361) หรอืปุม A AE-L/AF-L (การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f4, กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 361)

2 ใชปุมควบคุมที่เลือกไวเพ่ือเลือกพื้นท่ีภาพ
พื้นที่ภาพสามารถเลือกไดโดยกดปุม
ที่เลือกไว แลวหมนุแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักหรอืยอยจนการตัดครอบที่
ตองการปรากฏบนชองมองภาพ (0 112)

ตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับพื้นที่ภาพ
ในขณะนั้นสามารถเรยีกดูไดโดยกดปุมเพื่อแสดง
พื้นที่ภาพในแผงควบคุม ชองมองภาพ หรอืการ
แสดงผลขอมูลการถายภาพ รูปแบบ FX จะแสดงเปน
“36 – 24” สวน 1.2 × จะเปน “30 – 20” และรูปแบบ DX จะเปน “24 – 16”

ปุม Fn แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
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ทั้งคุณภาพและขนาดของภาพจะเปนสิ่งที่กําหนดวาภาพแตละภาพจะใชพื้นที่ในการด
หนวยความจําเทาใด ภาพขนาดใหญและคุณภาพสูงจะสามารถพิมพออกมาในขนาดที่
ใหญกวา แตจะใชหนวยความจําเพิ่มข้ึนและการดหนวยความจําจะสามารถเก็บภาพ
ไดจํานวนนอยลง (0 492)

คุณภาพของภาพ
เลือกรูปแบบไฟลและอัตราการบีบอัดภาพ (คุณภาพของภาพ)

คุณภาพและขนาดภาพ

ตัวเลือก รูปแบบไฟล คําอธิบาย

NEF (RAW) NEF
ขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพจะถูกบันทึกโดยไมประมวลผล
เพ่ิมเติม สามารถปรับการตั้งคาตางๆ เชน ไวตบาลานซ
และคอนทราสตไดหลังจากถายภาพ

JPEG Fine

JPEG

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1:4
(คุณภาพสูง) *

JPEG Normal บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1:8
(คุณภาพปกติ) *

JPEG Basic บันทึกภาพ JPEG ท่ีอตัราการบีบอัดภาพประมาณ 1:16
(คุณภาพพื้นฐาน) *

NEF (RAW) + 
JPEG Fine

NEF/JPEG

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW)
และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพสูง

NEF (RAW) + 
JPEG Normal

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW)
และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพปกติ

NEF (RAW) + 
JPEG Basic

กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW)
และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพพื้นฐาน

* เลือก เนนขนาด สําหรับ การบีบอัดภาพ JPEG อัตราการบีบอัดภาพเปนคาประมาณเทาน้ัน
อัตราจริงอาจแตกตางกันไปตามคาความไวแสง (ISO) และฉากที่บันทึกภาพ
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สามารถตั้งคาคุณภาพของภาพไดโดยการกดปุม X (T) และหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งการตั้งคาทีต่องการแสดงขึ้นหนาจอแสดงผลขอมลู

ปุม X (T) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

A ภาพ NEF (RAW)
สามารถดูภาพ NEF (RAW) บนกลองหรือใชซอฟตแวร เชน ViewNX 2 หรือ Capture NX-D
(สามารถติดตั้ง ViewNX 2 จากแผนซีดีท่ีไดรับมาจากแผนซีดีติดตั้ง ในขณะที่สามารถดาวนโหลด
Capture NX-D จากลิงคในตัวติดตั้ง ViewNX 2; 0 262, 268) โปรดทราบวาตัวเลือกท่ีไดเลือกไว
สําหรับขนาดภาพจะไมสงผลตอขนาดภาพ NEF (RAW) เม่ือจะดูภาพบนคอมพิวเตอร ภาพ NEF
(RAW) จะมีสัดสวนท่ีกําหนดสําหรับภาพขนาดใหญ (ขนาด #) ตามตารางในหนา 118 ทานสามารถ
สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช
(0 406)

A NEF+JPEG 
เม่ือดูภาพที่ถายดวยการตั้งคา NEF (RAW) + JPEG บนกลองท่ีใสการดหนวยความจําเพียงชองเดียว
กลองจะแสดงเฉพาะภาพ JPEG เทาน้ัน ถาสําเนาทั้งสองถูกบันทึกลงในการดหนวยความจําเดียวกัน
สําเนาทั้งสองจะถูกลบเมื่อลบภาพออก ถาสําเนา JPEG ถูกบันทึกในการดหนวยความจําแยกตางหาก
โดยใชตัวเลือก หนาที่ของการดในชองที่ 2 > RAW ชองที่ 1—JPEG ชองที่ 2 การลบสําเนา JPEG
จะไมลบภาพ NEF (RAW)

A เมนูถายภาพ
สามารถปรับคุณภาพของภาพโดยใชตัวเลือก คณุภาพของภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน (0 310)
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❚❚การบีบอัดภาพ JPEG
การเลือกรปูแบบของการบีบอัดภาพสําหรบัภาพ JPEG ใหไฮไลท การบีบอัดภาพ JPEG
ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

❚❚ รูปแบบ
การเลือกรปูแบบของการบีบอัดภาพสําหรบัภาพ NEF (RAW) ใหไฮไลท การบันทึก NEF
(RAW) > รูปแบบ ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

❚❚ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)
การเลือกรปูแบบของความลึกบิทสีสําหรับภาพ NEF (RAW) ใหไฮไลท การบันทึก NEF
(RAW) > ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

ตัวเลือก คําอธิบาย

O เนนขนาด ภาพจะถูกบีบอัดเพื่อสรางเปนไฟลท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน

P เนนคุณภาพ คุณภาพของภาพดีท่ีสุด ขนาดไฟลจะแตกตางกันไปตามฉากที่บันทึก

ตัวเลือก คําอธิบาย

N
บีบอัดแบบ
ไมสูญเสียคุณภาพ

ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลับได
ซึ่งจะลดขนาดภาพประมาณ 20–40% และไมมีผลตอคุณภาพของภาพ

O บีบอัด
ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลับไมได 
ซึ่งจะลดขนาดภาพประมาณ 35–55% และแทบจะไมมีผลตอคุณภาพ
ของภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

q 12 บิท ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 12 บิท

r 14 บิท
ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 14 บิท ซึ่งจะได
ไฟลท่ีมีขนาดใหญกวาภาพที่ใชความลึกบิทสี 12 บิท อยางไรก็ตาม
การบันทึกขอมูลสีจะเพิ่มขึ้นดวย
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ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะวัดเปนพิกเซล เลือกจาก # L ใหญ, $ M กลาง หรือ % S เล็ก
(โปรดทราบวาขนาดภาพจะแตกตางกันข้ึนอยูกับตัวเลือกทีไ่ดเลือกไวสําหรับ พ้ืนที่ภาพ,
0 110):

สามารถตั้งคาขนาดภาพไดโดยการกดปุม X (T) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในหนาจอแสดงผลขอมลู

พ้ืนที่ภาพ ตัวเลือก ขนาด (พิกเซล) ขนาดที่พิมพ (ซม.) *

FX (36×24)
(รูปแบบ FX)

ใหญ 6016 × 4016 50.9 × 34.0
กลาง 4512 × 3008 38.2 × 25.5
เล็ก 3008 × 2008 25.5 × 17.0

1.2× (30×20)
ใหญ 5008 × 3336 42.4 × 28.2
กลาง 3752 × 2504 31.8 × 21.2
เล็ก 2504 × 1664 21.2 × 14.1

DX (24×16)
(รูปแบบ DX)

ใหญ 3936 × 2624 33.3 × 22.2
กลาง 2944 × 1968 24.9 × 16.7
เล็ก 1968 × 1312 16.7 × 11.1

* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพท่ี 300 dpi ขนาดที่พิมพในหนวยน้ิวจะเทากับขนาดของภาพในหนวย
พิกเซลหารดวยความละเอียดท่ีใชในเครื่องพิมพในหนวยจุดตอน้ิว (dpi; 1 น้ิว=ประมาณ 2.54 ซม.)

ปุม X (T) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

A เมนูถายภาพ
สามารถปรับขนาดภาพโดยใชตัวเลือก ขนาดภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน (0 310)
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เมื่อใสการดหนวยความจําสองแผนลงในกลอง ทานสามารถใชรายการ หนาท่ีของการด
ในชองที่ 2 ในเมนูถายภาพเพื่อเลือกหนาที่ของการดในชองที่ 2 ได เลือกระหวาง
ภาพที่เกินมา (จะใชการดในชองที ่2 เฉพาะเมือ่การดในชองที ่1 เต็ม), สํารอง (แตละภาพ
จะไดรบัการบันทึกสองครั้ง ครั้งแรกลงในการดในชองที่ 1 และอีกครั้งลงในการดในชองที่ 2)
และ RAW ชองที่ 1—JPEG ชองที่ 2 (เชนเดียวกับ สํารอง เวนแตสําเนา NEF/RAW
ของภาพถายที่ไดรับการบันทึกในการตั้งคา NEF/RAW + JPEG นั้น จะไดรับการบันทึก
ลงในการดในชองที่ 1 เทานัน้ และสําเนา JPEG จะบันทึกลงในการดในชองที่ 2 เทานั้น)

การใชการดหนวยความจําสองแผน

A “สํารอง” และ “RAW ชองที่ 1—JPEG ชองที่ 2”
กลองจะแสดงจํานวนภาพถายท่ีสามารถบันทึกไดในการดท่ีมีหนวยความจําเหลือนอยท่ีสุด
ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานเมื่อการดใดการดหน่ึงเต็ม

A การบันทึกภาพยนตร
เม่ือใสการดหนวยความจําสองแผนลงในกลอง จะสามารถเลือกการดท่ีใชบันทึกภาพยนตรได
โดยใชตัวเลือก ปลายทาง ในเมนูถายภาพยนตร (0 319)
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โฟกัส
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายตัวเลือกการโฟกัสที่สามารถเลือกไดเมือ่จัดองคประกอบภาพผาน
ชองมองภาพ สามารถปรับโฟกัสไดโดยอัตโนมัติ (ดูดานลาง) หรือปรบัดวยตนเอง (0 132)
ผูใชยังสามารถเลือกจุดโฟกัสสําหรบัการโฟกัสอัตโนมัติหรอืแมนวลโฟกัส (0 127) หรอืใช
การล็อคโฟกัสเพื่อจัดองคประกอบภาพใหมหลังจากโฟกัสแลว (0 129)

หากตองการใชโฟกัสอัตโนมัต ิใหหมุน
ตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF

โฟกัสอัตโนมัติ
ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
สามารถเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติตอไปนีข้ณะถายภาพดวยชองมองภาพ:

โหมดโฟกัสอัตโนมัติสามารถเลือกไดโดยกดปุม
โหมด AF และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏขึ้น
ในชองมองภาพหรอืแผงควบคุม

โหมด คําอธิบาย 

AF-A
AF อัตโนมัติ: กลองจะเลือกโฟกัสอตัโนมัติทีละภาพโดยอตัโนมัติถาวัตถุอยูน่ิง และเลือก
โฟกัสอตัโนมัติตอเน่ืองถาวัตถุเคลื่อนท่ี

AF-S
AF ทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
ตามคาตั้งจากโรงงาน จะสามารถลั่นชัตเตอรไดเฉพาะเมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I)
ปรากฏขึ้น (เนนโฟกัส; 0 327)

AF-C

AF ตอเนื่อง: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสอยางตอเน่ืองขณะกดปุมกดชัตเตอร
ลงคร่ึงหน่ึง ถาวัตถุเคลื่อนท่ี กลองจะเร่ิมโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา (0 122) เพ่ือคาดเดา
ระยะหางสุดทายกับวัตถุและปรับโฟกัสตามความจําเปน ตามคาตั้งจากโรงงาน จะสามารถ
ล่ันชัตเตอรไดไมวาวัตถุจะอยูในโฟกัสหรือไม (เนนการลั่นชัตเตอร; 0 326)

AF-A AF-S AF-C

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
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A โฟกัสติดตามวตัถุลวงหนา
ในโหมด AF-C หรือเม่ือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองไวในโหมด AF-A กลองจะเร่ิมการโฟกัสติดตาม
วัตถุลวงหนาถาวัตถุเคลื่อนเขาหาหรือออกจากกลองขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
ซึ่งจะชวยใหกลองสามารถติดตามระยะโฟกัสขณะพยายามคาดเดาวาวัตถุจะอยูตรงจุดใด
เม่ือล่ันชัตเตอร

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชการเนนโฟกัสใน AF ตอเน่ือง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1
(เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C, 0 326) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชการเนนการลั่นชัตเตอรใน
AF ทีละภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a2 (เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S, 0 327) ดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f5 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลัก/รอง (0 363) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การใชแปนหมุนคําสั่งรองเพื่อเลือกโหมดโฟกัส ดูหนา 57 สําหรับขอมูลเก่ียวกับตัวเลือกโฟกัสอตัโนมัติ
ท่ีสามารถเลือกไดในไลฟวิวหรือในระหวางการบันทึกภาพยนตร
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โหมดพื้นที่ AF
เลือกวาจะเลือกจุดโฟกัสอยางไรขณะถายภาพดวยชองมองภาพ
• AF จุดเดยีว: เลือกจุดโฟกสัตามที่อธิบายในหนา 127; กลองจะโฟกัสวัตถุในจุดโฟกัส

ท่ีเลือกเทาน้ัน ใชกับวัตถุท่ีอยูน่ิงกับท่ี
• AF แบบปรับพื้นท่ีโฟกัส: เลอืกจุดโฟกัสตามที่อธิบายในหนา 127 ในโหมดโฟกัส AF-A และ

AF-C กลองจะโฟกัสโดยอาศัยขอมูลจากจุดโฟกัสท่ีอยูรอบๆ ถาวัตถุเคลื่อนออกจากจุดท่ีเลอืก
เปนเวลาสัน้ๆ จํานวนจุดโฟกัสจะแตกตางกันตามโหมดที่เลือก:
- AF แบบปรับเปลี่ยนพืน้ท่ีโฟกัส 9 จุด: เลือกเมื่อมีเวลาจัดองคประกอบภาพ

หรือเมื่อถายภาพวัตถุท่ีกําลงัเคลื่อนท่ีในรูปแบบท่ีคาดเดาได (เชน นักวิ่งหรือรถแขง
ท่ีกําลงัแขงขัน)

- AF แบบปรับเปลี่ยนพืน้ท่ีโฟกัส 21 จุด: เลอืกเมื่อถายภาพวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ี
ในรูปแบบท่ีคาดเดาไมได (เชน นักกฬีาฟุตบอล)

- AF แบบปรับเปลี่ยนพืน้ท่ีโฟกัส 51 จุด: เลอืกเมื่อถายภาพวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ี
อยางรวดเร็วและไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพไดอยางงายดาย
(เชน นก)



124

• การติดตามระยะโฟกัส 3 มิต:ิ เลือกจุดโฟกัสตามท่ีอธิบายในหนา 127 ในโหมดโฟกัส AF-A
และ AF-C กลองจะตดิตามวัตถุท่ีเคลือ่นออกจากจุดโฟกัสท่ีเลือก และเลือกจุดโฟกัสใหม
ตามตองการ ใชเพ่ือจัดองคประกอบภาพอยางรวดเร็วเมื่อวัตถุเคลือ่นท่ีอยางรวดเร็ว
จากขางหนึ่งไปอีกขางหนึ่ง (เชน นักกีฬาเทนนิส) ถาวัตถเุคลื่อนออกจากชองมองภาพ ใหยกนิ้ว
ออกจากปุมกดชัตเตอรแลวจัดองคประกอบภาพใหมโดยใหวัตถุอยูในจุดโฟกัสท่ีเลือก

• AF แบบเลอืกพื้นท่ีโฟกัสเปนกลุม: กลองจะโฟกัสโดยใชกลุมจุดโฟกัสท่ีผูใชเลอืก
เพ่ือลดความเสีย่งของกลองในการโฟกสัท่ีพ้ืนหลังแทนที่จะโฟกัสวัตถุหลัก เลือกสําหรับ
วัตถุท่ียากในการถายภาพโดยใชจุดโฟกัสเดีย่ว หากกลองจับภาพใบหนาไดในโหมดโฟกัส AF-S
กลองจะเนนไปท่ีวตัถุภาพบุคคล

• AF แบบเลอืกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมตั:ิ กลองจะตรวจหา
วัตถุโดยอัตโนมัต ิแลวเลือกจุดโฟกสั หากตรวจพบใบหนา
กลองจะเนนท่ีภาพบุคคล จุดโฟกัสท่ีใชจะถูกไฮไลท
เปนเวลาสั้นๆ หลังจากกลองโฟกัสแลว; ในโหมด AF-C
หรือเมื่อเลือกโฟกสัอัตโนมัติตอเน่ืองในโหมด AF-A
จุดโฟกัสหลกัจะยังคงถูกไฮไลทอยูหลังจากปดจุดโฟกัสอ่ืนๆ
ไปแลว
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โหมดพื้นที่ AF สามารถเลือกไดโดยกดปุม
โหมด AF และหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏ
ข้ึนในชองมองภาพหรือแผงควบคุม

A การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง สีบริเวณรอบๆ จุดโฟกัสจะถูกบันทึกลงในกลอง ดวยเหตุน้ี
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติจึงอาจไดผลลัพธไมตรงตามตองการเมื่อวัตถุท่ีมีสีคลายกับสีพ้ืนหลัง
และกินพ้ืนท่ีเปนสัดสวนเล็กๆ ของกรอบภาพ

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

แผงควบคุม ชองมองภาพ
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A โหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นท่ี AF จะแสดงในแผงควบคุมและชองมองภาพ

โหมดพื้นที่ AF แผงควบคุม ชองมองภาพ

AF จุดเดียว

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 9 จุด*

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 21 จุด*

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 51 จุด*

การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสเปนกลุม

AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอตัโนมัติ

* กลองจะแสดงเฉพาะจุดโฟกัสท่ีใชอยูเทาน้ันในชองมองภาพ จุดโฟกัสท่ีเหลือจะใหขอมูล
เพ่ือชวยในการโฟกัส

A แมนวลโฟกัส
AF จุดเดียวจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเม่ือใชแมนวลโฟกัส

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับเวลาเพื่อใหกลองรอกอนจะโฟกัสใหมเม่ือวัตถุเคลื่อนผานหนากลอง
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a3 (ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค, 0 328) ดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง a4 (ไฟแสดงจุดโฟกัส, 0 329) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกวิธีการแสดงจุดโฟกัส
แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส และ AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสเปนกลุม ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f5
(แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลัก/รอง (0 363) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกโหมดพื้นท่ี AF ดูหนา 58 สําหรับขอมูลเก่ียวกับตัวเลือกโฟกัสอัตโนมัติ
ท่ีสามารถเลือกไดในไลฟวิวหรือในระหวางการบันทึกภาพยนตร
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การเลือกจุดโฟกัส
กลองมจุีดโฟกัสใหเลือกถึง 51 จุดซ่ึงสามารถใชเพื่อจัดองคประกอบภาพโดยวัตถุหลัก
สามารถอยูไดเกือบทุกที่ในกรอบภาพ ดําเนนิการตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกจุดโฟกัส
(ใน AF แบบเลือกพื้นทีโ่ฟกัสเปนกลุม ทานสามารถทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกกลุม
ของจุดโฟกัส)

1 หมุนล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปท่ี ●
ทําใหใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลือก
จุดโฟกัสได

2 เลือกจุดโฟกสั
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัสในชองมองภาพขณะ
ระบบวัดแสงเปดอยู กด J เพื่อเลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง

สามารถหมนุล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปยัง
ตําแหนงล็อค (L) หลังจากเลือกเสร็จแลว
เพื่อปองกันไมใหจุดโฟกัสทีเ่ลือก
เปลี่ยนไปเมือ่กดตัวเลือกคําสั่ง

ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส
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A AF แบบเลือกพ้ืนที่โฟกัสอตัโนมัติ
จุดโฟกัสสําหรับ AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติจะถูกเลือกโดยอตัโนมัติ และจะไมสามารถ
เลือกจุดโฟกัสแบบแมนวลได

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกเวลาที่จะใหจุดโฟกัสติดสวาง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a5
(ไฟแสดงจุด AF, 0 329) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตั้งคาการเลือกจุดโฟกัสเปน “วนรอบ” ใหดู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง a6 (จุดโฟกัสแบบวนรอบ, 0 330) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือก
จํานวนจุดโฟกัสท่ีสามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือกคําสั่ง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a7
(จํานวนจุดโฟกัส, 0 330) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกจุดโฟกัสตามภาพแนวตั้งและแนวนอน
ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a8 (บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกลอง, 0 331) สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงหนาท่ีของปุม J ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (ปุม OK, 0 354)
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การล็อคโฟกัส
สามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อเปลี่ยนการจัดองคประกอบภาพหลังจากโฟกัสแลว ทําใหสามารถ
โฟกัสวัตถุทีจ่ะไมอยูที่จุดโฟกัสในภาพถายสุดทายได ถากลองไมสามารถโฟกัสดวย
โฟกัสอัตโนมัติ (0 131) ทานสามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อจัดองคประกอบภาพถายใหม
หลังจากโฟกัสวตัถุอ่ืนที่อยูในระยะหางเทากันกับวตัถุเดิมของทานได การล็อคโฟกัส
จะใหผลดีทีสุ่ดเมื่อเลือกตัวเลอืกใดๆ นอกเหนือจาก AF แบบเลือกพื้นทีโ่ฟกัสอัตโนมัติไว
สําหรับโหมดพื้นที่ AF (0 123)

1 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัส
ที่เลือกแลวกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส ตรวจสอบวา
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I)
ปรากฏขึ้นในชองมองภาพ

2 ล็อคโฟกัส
โหมดโฟกัส AF-A และ AF-C: กดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่งคางไว (q) แลวกดปุม A AE-L/AF-L
(w) เพื่อล็อคโฟกัสและคาแสง (จะมีไอคอน AE-L
ปรากฏขึ้นในชองมองภาพ) โฟกัสจะยังคงล็อคอยู
ขณะกดปุม A AE-L/AF-L แมวาทานจะยกนิ้ว
ออกจากปุมกดชัตเตอรในภายหลัง

ปุมกดชัตเตอร

ปุม A AE-L/AF-L



130

โหมดโฟกัส AF-S: โฟกัสจะล็อคโดยอัตโนมตัิเมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I)
ปรากฏขึ้นและจะยังล็อคอยูจนกวาทานจะยกนิว้ออกจากปุมกดชัตเตอร สามารถ
ล็อคโฟกัสไดโดยกดปุม A AE-L/AF-L (ดูดานบน)

3 จัดวางองคประกอบภาพใหม
แลวถายภาพ
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูระหวาง
การถายภาพแตละภาพถาทานยังกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งแลวคางไว
(AF-S) หรอืกด A AE-L/AF-L คางไว
ซ่ึงทําใหสามารถถายภาพหลายภาพตอเนื่องกันโดยใชการตั้งคาโฟกัสเดียวกัน

อยาเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองและวัตถุที่ตองการถายขณะใชการล็อคโฟกัส ถาวัตถุ
เคลื่อนที่ไป ใหโฟกัสใหมอีกครัง้ที่ระยะหางปจจุบันของวตัถุ

A โปรดอาน
ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 336) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การใชปุมกดชัตเตอรเพ่ือล็อคคาแสง ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 361)
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกหนาท่ีของปุม A AE-L/AF-L
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A การใชโฟกัสอัตโนมตัิใหไดผลดี
โฟกัสอตัโนมัติจะทํางานไดไมดีในสภาวะตางๆ ท่ีแสดงดานลาง ปุมกดชัตเตอรอาจไมทํางานถากลอง
ไมสามารถโฟกัสไดในสภาวะตอไปน้ี หรือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้น
และกลองอาจสงเสียงเตือน ทําใหสามารถลั่นชัตเตอรไดแมวาวัตถุจะไมอยูในโฟกัสก็ตาม ในกรณี
เหลาน้ี ใหโฟกัสดวยตนเอง (0 132) หรือใชการล็อคโฟกัส (0 129) เพ่ือโฟกัสวัตถุอืน่
ท่ีอยูในระยะเดียวกัน จากน้ันจัดองคประกอบภาพใหม

ระหวางวัตถุและพื้นหลังมีคอนทราสตนอยมากหรือไมมีเลย
ตัวอยาง: วัตถุท่ีตองการถายมีสีเดียวกันกับพ้ืนหลัง 

จุดโฟกัสมีวัตถุอยูในระยะหางตางๆ กันจากตัวกลอง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในกรง 

วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู
ตัวอยาง: มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงติดกันเปนแถวบนตึกสูง

จุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในรมเงาครึ่งหน่ึง 

วัตถุพ้ืนหลังดูมีขนาดใหญกวาวัตถุ
ตัวอยาง: ตึกอยูในกรอบภาพเบื้องหลังวัตถุ

วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
ตัวอยาง: ทุงดอกไมหรือวัตถุอื่นๆ ท่ีมีขนาดเล็กหรือมีความสวาง
อยูในโทนเดียว 
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สําหรับเลนสที่ไมรองรับโฟกัสอัตโนมัติ (เลนสที่ไมใช AF NIKKOR) หรือเมื่อโฟกัสอัตโนมตัิ
ไมใหผลลัพธที่ตองการ ก็สามารถใชแมนวลโฟกัสได (0 131)
• เลนส AF: ตั้งคาสวทิชปรับโหมดโฟกัส

ของเลนส (ถามี) และตวัเลอืกโหมดโฟกัส
ของกลองไปท่ีโหมด M

• เลนสแมนวลโฟกัส: ปรับโฟกัสดวยตนเอง

ในการโฟกัสดวยตนเอง ใหปรบัวงแหวนปรับโฟกัส
ของเลนสจนกวาภาพทีแ่สดงในชองมองภาพจะอยูใน
โฟกัส ทั้งนี้สามารถถายภาพไดตลอดเวลาแมวา
ภาพจะไมอยูในโฟกัส

แมนวลโฟกสั

D เลนส AF
อยาใชเลนส AF โดยหมุนสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนสไปท่ี M และหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัส
ของกลองไปท่ี AF การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหกลองหรือเลนสชํารุดเสียหาย วิธกีารน้ี
ไมสามารถใชกับเลนส AF-S ซึ่งสามารถใชในโหมด M โดยไมตองตั้งคาตัวเลือกโหมดโฟกัส
ของกลองไปท่ี M

ตัวเลือกโหมดโฟกัส



133

❚❚การวัดระยะแบบอิเลก็ทรอนิกส
สามารถใชสัญลักษณแสดงโฟกัสในชองมองภาพ
เพื่อตรวจสอบวาวตัถุในจุดโฟกัสที่เลือกนั้นอยูในโฟกัส
หรือไม (สามารถเลือกจุดโฟกัสไดจาก 51 จุด) หลังจาก
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือก ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่งแลวหมนุวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวา
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น
โปรดทราบวาเมือ่ถายภาพวัตถุตางๆ ทีก่ลาวไวในหนา 131 บางครัง้สัญลักษณแสดงวา
อยูในโฟกัสอาจปรากฏข้ึนได แมวัตถุจะไมอยูในโฟกัส โปรดตรวจสอบโฟกัสในชองมองภาพ
กอนถายภาพ สําหรบัการใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสดวยอุปกรณเสริม
เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I โปรดดูที่หนา 430 

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

เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส

 46.5 มม.
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คาความไวแสง (ISO)
สามารถปรับคาความไวแสงของกลองใหสวางไดตามปรมิาณแสงสวางที่ม ีเลือกจากการตั้งคา
ตางๆ ตั้งแต ISO 100 ถึง ISO 12800 โดยแตละคาหางกันเทียบเทากับ 1/3 EV ในกรณีพิเศษ
ทานสามารถเลือกใชคาความไวแสงต่ํากวา ISO 100 ไดตั้งแตประมาณ 0.3 ถึง 1 EV
และคาความไวแสงเกิน ISO 12800 ไดตั้งแต 0.3 ถึง 2 EV ในโหมดอัตโนมัติ โหมดสําเรจ็รปู
และโหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ จะมตีัวเลือก AUTO ซ่ึงกลองจะตั้งคาความไวแสง (ISO)
โดยอัตโนมัติตามสภาพแสง ย่ิงคาความไวแสง (ISO) สูง แสงที่ตองการในการถายภาพก็ย่ิงนอย
ทําใหสามารถใชความไวชัตเตอรที่สูงหรอืรรูับแสงที่แคบได

สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ไดโดย
กดปุม W (S) และหมนุแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งการตั้งคา
ที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุม,
ชองมองภาพหรอืการแสดงผลขอมูล
การถายภาพ

โหมด ตัวเลือก

P, S, A, M Lo 1–Lo 0.3; 100–12800 ปรับขั้นละ 1/3 EV; Hi 0.3–Hi 2

% อัตโนมัติ

โหมดถายภาพอืน่ๆ อัตโนมัติ; Lo 1–Lo 0.3; 100–12800 ปรับขั้นละ 1/3 EV; Hi 0.3–Hi 2

ปุม W (S) แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

แผงควบคุม

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ชองมองภาพ
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A คาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (ISO) ย่ิงสูง ย่ิงตองการแสงนอยลงสําหรับการถายภาพ ชวยใหใชความไวชัตเตอร
ท่ีเร็วขึ้นหรือรูรับแสงแคบลง แตก็ทําใหภาพที่ถายน้ันมีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนมากขึ้น
(จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) สัญญาณรบกวนมักเกิดขึ้นเมื่อใชการตั้งคาระหวาง
Hi 0.3 และ Hi 2

A อัตโนมัติ
ถาหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ P, S, A หรือ M หลังจากเลือก AUTO สําหรับคาความไวแสง (ISO)
ในโหมดอื่น คาความไวแสง (ISO) ลาสุดท่ีเลือกไวในโหมด P, S, A หรือ M จะไดรับการเรียกคาคืน

A Hi 0.3–Hi 2
การตั้งคา Hi 0.3 ถึง Hi 2 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–2 EV สูงกวา ISO 12800 (เทียบเทากับ
ISO 16000-51200)

A Lo 0.3–Lo 1
การตั้งคา Lo 0.3 ถึง Lo 1 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–1 EV ต่ํากวา ISO 100 (เทียบเทากับ
ISO 80-50) ใชสําหรับรูรับแสงขนาดใหญขึ้นเมื่อมีแสงสวางจา คอนทราสตจะสูงกวาปกติเล็กนอย
ในกรณีท่ัวๆ ไป แนะนําใหใชคาความไวแสง ISO 100 หรือสูงกวา

A เมนูถายภาพ
สามารถปรับความไวแสง (ISO) จากเมนูการถายภาพและภาพยนตรไดเชนกัน เลือก
ตั้งคาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพเพื่อปรับการตั้งคาสําหรับชองมองภาพและการถายภาพ
ไลฟวิว (0 310) และ ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร ในเมนูถายภาพยนตร เพ่ือปรับ
การตั้งคาสําหรับไลฟวิวของภาพยนตร (0 322)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b1
(ระดับการเพ่ิมคาความไวแสง (ISO); 0 333) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับความไวแสง (ISO)
โดยไมใชปุม W (S) โปรดดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d8 (ปรับความไวแสงอยางงาย; 0 341)
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชตัวเลือก ลดนอยซที่ความไวแสงสูง ในเมนูถายภาพเพื่อลด
สัญญาณรบกวนที่คาความไวแสง (ISO) สูง ใหดูหนา 317
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ถาเลือก เปด ไวสําหรับ ต้ังคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
ในเมนูถายภาพ คาความไวแสงจะไดรับการปรบัโดยอัตโนมัติหากคาทีผู่ใชเลือกไมสามารถ
สรางคาแสงที่ดีที่สุดได (คาความไวแสง (ISO) จะถูกปรับตามความเหมาะสมเมื่อใชแฟลช)

1 เลือก ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เลือก ต้ังคาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพ ไฮไลท
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ แลวกด 2

2 เลือก เปด
ไฮไลท เปด แลวกด J (ถาเลือก ปด คาความไวแสง
(ISO) จะคงที่ตามคาทีผู่ใชเลือก)

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานั้น)
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3 ปรับการต้ังคา
คาสูงสุดสําหรบัคาความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ สามารถ
เลือกไดโดยใชคา ความไวแสงสูงสุด (โปรดทราบวา
หากผูใชเลือกคาความไวแสง (ISO) ที่สูงกวา
คาที่เลือกไวสําหรบั ความไวแสงสูงสุด กลองจะใช
คาที่เลือกโดยผูใชแทน) ในโหมด P และ A
คาความไวแสงจะไดรับการปรบัเฉพาะเมือ่ไดรบัแสงไมเพียงพอในการใชความไวชัตเตอร
ที่เลือกไวสําหรบั ความไวชตัเตอรตํ่าสุด (1/2000-30 วินาท ีหรือ อัตโนมัติ; ในโหมด S และ
M คาความไวแสงจะไดรับการปรบัเพื่อใหไดคาแสงที่ดีที่สุดที่ความไวชัตเตอรทีผู่ใชเลือก)
ถาเลือก อัตโนมัติ กลองจะเลือกความไวชัตเตอรต่ําสุดโดยยึดตามทางยาวโฟกัสของเลนส
กด J เพื่อออกจากเมนูเมือ่การตั้งคาเสรจ็สมบูรณ

เมื่อเลือก เปด ชองมองภาพและแผงควบคุมจะแสดง
ISO-AUTO เมื่อคาความไวแสงเปลี่ยนแปลงไป
จากคาที่ผูใชเลือก สัญลักษณเหลานี้จะกะพรบิ
และคาที่เปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้นในชองมองภาพ
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A ความไวชัตเตอรต่ําสุด
สามารถปรับการเลือกความไวชัตเตอรอัตโนมัติอยางละเอียดไดโดยการไฮไลท อัตโนมัติ แลวกด 2:
ตัวอยางเชน สามารถใชคาท่ีเร็วกวาคาท่ีเลือกโดยอตัโนมัติตามปกติกับเลนสเทเลโฟโต
เพ่ือลดความพรามัวได อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา อัตโนมัติ จะทํางานกับเลนส CPU เทาน้ัน
หากใชเลนสท่ีไมมี CPU โดยไมมีขอมูลเลนส กลองจะใชความไวชัตเตอรคงท่ีท่ี 1/30 วินาที
ความไวชัตเตอรอาจจะลดลงกวาคาต่ําสุดท่ีเลือกไวหากไมสามารถใชคาแสงที่ดีท่ีสุดท่ีคาความไวแสง
(ISO) ท่ีเลือกไวสําหรับ ความไวแสงสูงสุด

A ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) จะเกิดขึ้นไดงายท่ีความไวแสงสูง
ใชตัวเลือก ลดนอยซที่ความไวแสงสูง ในเมนูถายภาพเพื่อลดสัญญาณรบกวน (ดูหนา 317)
เม่ือใชแฟลช ความไวชัตเตอรต่ําสุดจะถูกตั้งคาเปนคาท่ีเลือกไวสําหรับ ความไวชัตเตอรต่ําสุด
ยกเวนคาดังกลาวเร็วกวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 345)
หรือชากวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 (ความไวชัตเตอรของแฟลช, 0 346) ในกรณีดังกลาว
กลองจะเลือกใชคาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 แทน โปรดทราบวาคาความไวแสง (ISO) อาจเพ่ิมขึ้น
โดยอัตโนมัติเม่ือใชการควบคุมความไวแสงอตัโนมัติรวมกับโหมดแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา
(ใชไดกับแฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริมภายนอกตามที่ไดระบุไวในหนา 433) ซึ่งอาจปองกัน
ไมใหกลองเลือกความไวชัตเตอรต่ํา

A การเปดใชและการปดใชการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ
ทานสามารถเปดหรือปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติไดโดยกดปุม W (S) แลวหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย ISO-AUTO จะปรากฏบนหนาจอหากเปดฟงกชั่นควบคุมความไวแสงอัตโนมัติไว
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คาแสง

เลือกวิธีการตั้งคาแสงของกลองในโหมด P, S, A และ M (ในโหมดอื่นๆ กลองจะเลือก
การวัดแสงอัตโนมตัิ)

ระบบวัดแสง (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานั้น)

ตัวเลือก คําอธิบาย

a

เฉลีย่ทั้งภาพ: ใหภาพที่เปนธรรมชาติในสถานการณสวนใหญ กลองจะวัดแสง
เปนบริเวณกวางในกรอบการถายภาพแลวตั้งคาแสงตามการกระจายโทนสี สี องคประกอบ
และในกรณีท่ีใชเลนสชนิด G, E หรือ D (0 429) จะคํานึงถึงขอมูลระยะหางดวย
(ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ III; ในกรณีเลนส CPU อืน่ๆ กลองจะใชระบบวัดแสง
เฉลี่ยท้ังภาพสี III ซึ่งจะไมรวมขอมูลระยะหาง 3 มิติ)

Z

เนนกลางภาพ: กลองจะวัดแสงท้ังเฟรมแตจะกําหนดน้ําหนักมากท่ีสุดท่ีกลางภาพ
(หากใชเลนสชนิดมี CPU จะสามารถเลือกขนาดของพื้นท่ีไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง
b5 บริเวณที่เนนกลางภาพ, 0 335; หากใชเลนสชนิดไมมี CPU พ้ืนท่ีจะมีขนาด
เทียบเทากับวงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 12 มม.) เปนระบบวัดแสงที่นิยมใช
ในการถายภาพบุคคล แนะนําใหใชเม่ือใชฟลเตอรท่ีมีปจจัยกําหนดคาแสง
(ฟลเตอรแฟคเตอร) เกิน 1 เทา

b

เฉพาะจุด: กลองจะวัดพ้ืนท่ีวงกลมท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 4 มม. (ประมาณ 1.5% ของ
กรอบภาพ) จุดศูนยกลางของวงกลมจะอยูท่ีจุดโฟกัสปจจุบันทําใหสามารถวัดแสงวัตถุ
ท่ีไมไดอยูตรงกลางภาพได (ถาใชเลนสชนิดไมมี CPU หรือถาใชงาน AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัส
อัตโนมัติอยู กลองจะวัดแสงจุดโฟกัสก่ึงกลาง) ระบบน้ีทําใหวัตถุไดรับแสงท่ีเหมาะสม แมวา
พ้ืนหลังจะสวางกวาหรือมืดกวาวัตถุมาก

h
เนนไฮไลท: กลองจะกําหนดเนนนํ้าหนักมากที่สุดในสวนท่ีไฮไลท ใชเพ่ือลดการสูญเสีย
รายละเอียดในสวนท่ีไฮไลท ตัวอยางเชน เม่ือถายภาพท่ีมีแสงบนเวที
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ในการเลือกตัวเลือกระบบวัดแสง ใหกดปุม
Z (Q) และหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้น
ในแผงควบคมุ

A ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
ระบุทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุดของเลนสท่ีไมมี CPU โดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
ในเมนูตั้งคา (0 236) ชวยใหกลองใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสีเม่ือเลือกเฉลี่ยท้ังภาพ และปรับปรุง
ความแมนยําของการวัดแสงเนนกลางภาพ และเฉพาะจุด จะใชการวัดแสงเนนกลางภาพหากเลือก
การวัดแสงเนนไฮไลทกับเลนสท่ีไมมี CPU หรือหากเลือกการวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพกับเลนสท่ีไมมี CPU
ท่ีไมมีขอมูลเลนสจัดมาให โปรดทราบวาอาจใชการวัดแสงเนนกลางภาพเชนกัน หากเลือกการวัดแสง
เนนไฮไลทกับเลนสท่ีมี CPU บางชนิด (เลนส AI-P NIKKOR และเลนส AF ท่ีไมใชชนิด G, E หรือ D)

A โปรดอาน
ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b4 (วัดแสงเฉลีย่ทั้งภาพ, 0 335) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกวา
วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพใชการตรวจจับใบหนาหรือไม สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับคาแสงที่ดีท่ีสุด
สําหรับวิธีวัดแสงแตละวิธีแยกจากกัน ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b6 (ชดเชยแสงอยางละเอียด,
0 336)

ปุม Z (Q) แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

แผงควบคุม ชองมองภาพ
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การล็อคคาแสงอัตโนมัติใชเพื่อจัดองคประกอบภาพหลังจากใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด
และวัดแสงเนนกลางภาพ (0 139) เพื่อวดัคาแสง

1 ล็อคคาแสง
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง ขณะกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่งและวัตถุอยูในจุดโฟกัส ใหกดปุม
A AE-L/AF-L เพื่อล็อคโฟกัสและคาแสง
(ถาทานกําลังใชโฟกัสอัตโนมัติ ใหตรวจสอบวา
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏ
ในชองมองภาพ)

ขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู สัญลักษณ AE-L
จะปรากฏในชองมองภาพ

2 จัดองคประกอบภาพใหม
กดปุม A AE-L/AF-L คางไว
จัดองคประกอบภาพใหมแลวถายภาพ

การล็อคคาแสงอัตโนมัติ

ปุมกดชัตเตอร

ปุม A AE-L/AF-L
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A พ้ืนที่วัดแสง
ในระบบวัดแสงเฉพาะจุด คาแสงจะถูกล็อคไวเปนคาท่ีวัดไดในวงกลมขนาด 4 มม. ท่ีอยูตรงกลาง
ของจุดโฟกัสท่ีเลือกไว ในระบบวัดแสงเนนกลางภาพ คาแสงจะถูกล็อคไวเปนคาท่ีวัดไดในวงกลมขนาด
12 มม. ท่ีจุดก่ึงกลางของชองมองภาพ

A การปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ขณะที่การล็อคคาแสงทํางานอยู สามารถตั้งคาตอไปน้ีไดโดยไมกระทบตอคาแสงที่วัดไวแลว:

โหมด การตั้งคา
P ความไวชัตเตอรและรูรับแสง (โปรแกรมแบบยืดหยุน; 0 89)
S ความไวชัตเตอร
A รูรับแสง

สามารถยืนยันคาใหมไดในชองมองภาพและแผงควบคุม โปรดทราบวาไมสามารถเปลี่ยนแปลง
ระบบวัดแสงไดขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู

A โปรดอาน
ถาเลือก เปด ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 336)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนหนาท่ีของ
ปุม A AE-L/AF-L ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 361)
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การชดเชยแสงจะใชเพื่อปรับคาแสงใหตางจากที่กลองแนะนําเพื่อชวยใหภาพสวางข้ึนหรือ
มืดลง ซ่ึงจะไดผลดีที่สุดเมือ่ใชรวมกับระบบวดัแสงแบบเนนกลางภาพหรือเฉพาะจุด (0 139)
เลือกคาระหวาง –5 EV (เปดรับแสงนอยเกินไป) ถึง +5 EV (เปดรบัแสงมากเกินไป)
โดยเพิ่มครั้งละ 1/3 EV โดยทั่วไป คาบวกจะทําใหวัตถุสวางขึ้นและคาลบจะทําใหวตัถุมดืลง

ในการเลือกคาการชดเชยแสง ใหกดปุม E และหมนุ
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งคาที่ตองการแสดงขึ้น
ในแผงควบคุมหรือชองมองภาพ

การชดเชยแสง
(เฉพาะโหมด P, S, A, M, h และ % เทานั้น)

–1 EV ไมมีการชดเชยแสง +1 EV

±0 EV
(กดปุม E)

–0.3 (–1/3) EV +2.0 EV

ปุม E

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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ที่คาใดๆ นอกเหนือจาก ±0.0 เลข 0 ตรงกลางสัญลักษณ
แสดงคาแสงจะกะพรบิ (โหมด P, S, A, h และ %)
และสัญลักษณ E จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุม
และชองมองภาพหลังจากทานปลอยปุม E
สามารถตรวจสอบคาการชดเชยแสงปจจุบันไดใน
สัญลักษณแสดงคาแสงโดยกดปุม E 

สามารถเรยีกคืนคาแสงปกติไดโดยการตั้งคาชดเชยแสงเปน 0 (การปรบัคาการชดเชยแสง
ในโหมด h และ % จะถูกรเีซ็ตเมือ่เลือกโหมดอื่น) กลองจะไมรเีซ็ตการชดเชยแสง
เมื่อปดการทํางานของกลอง

A โหมด M
ในโหมด M การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลักษณแสดงคาแสงเทาน้ัน โดยที่ความไวชัตเตอร
และคารูรับแสงไมเปลี่ยนแปลง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพ่ิมในการชดเชยแสง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
b2 (ระดับ EV สําหรับควบคมุคาแสง, 0 333) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับคาการชดเชยแสง
โดยไมกดปุม E ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b3 (ชดเชยแสงอยางงาย, 0 334) สําหรับ
ขอมูลเก่ียวกับการจํากัดใหการชดเชยแสงมีผลตอพ้ืนหลังเมื่อใชแฟลชสําหรับแสงสวางดานหนา
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e4 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 353) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช ไวตบาลานซ หรือ Active D-Lighting โดยอัตโนมัติ ใหดูหนา 202
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ไวตบาลานซ (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานั้น)

ไวตบาลานซชวยใหสีของภาพไมไดรบัผลกระทบจากสีของแหลงกําเนิดแสง ในโหมดอื่น
ที่ไมใช P, S, A และ M กลองจะปรบัคาไวตบาลานซโดยอัตโนมัติ แนะนําใหใชการปรบั
ไวตบาลานซแบบอัตโนมัติสําหรบัแหลงกําเนิดแสงสวนใหญสําหรบัในโหมด P, S, A และ M
แตผูใชสามารถเลือกคาอ่ืนๆ เพื่อใหเหมาะกับชนิดของแหลงกําเนิดแสงไดหากจําเปน:

ตัวเลือก อุณหภูมิสี *

v อตัโนมัติ
3500–8000 Kปกติ

รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน

J หลอดไส 3000 K

I ฟลอูอเรสเซนต

หลอดไอโซเดียม 2700 K

วอรมไวตฟลูออเรสเซนต 3000 K

ไวตฟลูออเรสเซนต 3700 K

คลูไวตฟลูออเรสเซนต 4200 K

เดยไวตฟลูออเรสเซนต 5000 K

เดยไลตฟลอูอเรสเซนต 6500 K

ไอปรอทอุณหภูมิสูง 7200 K

H แสงอาทิตย 5200 K

N แฟลช 5400 K

G เมฆมาก 6000 K

M ในรม 8000 K

K เลอืกอุณหภูมิสี (0 152) 2500–10000 K

L ตัง้คาเอง (0 155) —

* คาท้ังหมดเปนคาโดยประมาณและไมสงผลตอการปรับละเอียด (ถาเลือกไว)
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สามารถตั้งคาไวตบาลานซไดโดยการกดปุม L (U) และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในหนาจอแสดงผลขอมูล

A เมนูถายภาพ
ไวตบาลานซสามารถปรับไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ (0 310, 321)
รายการใดรายการหนึ่ง ซึ่งสามารถใชเพ่ือปรับไวตบาลานซอยางละเอียด (0 149) หรือเพ่ือวัดคา
สําหรับไวตบาลานซท่ีตั้งเองลวงหนาได (0 155) ตัวเลือก อัตโนมัต ิในเมนู ไวตบาลานซ มีตัวเลือก
ปกต ิและ รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน ซึ่งจะรักษาโทนสีอุนของไฟจากหลอดไสไว ในขณะที่ตัวเลือก
I ฟลูออเรสเซนต จะใชเพ่ือเลือกแหลงกําเนิดแสงจากหลอดไฟ รายการในเมนูถายภาพยนตร
จะมีตัวเลือก เหมอืนกับการตั้งคาภาพถาย ซึ่งตั้งคาไวตบาลานซสําหรับภาพยนตรเหมือนกับท่ีใช
ในภาพถาย

A แสงแฟลชสตูดิโอ
ไวตบาลานซอัตโนมัติอาจไมใหผลลัพธท่ีตองการเมื่อใชกับชุดแฟลชสตูดิโอขนาดใหญ ใหใช
ไวตบาลานซท่ีตั้งเองลวงหนาหรือตั้งคาไวตบาลานซไปท่ี แฟลช แลวใชการปรับอยางละเอียด
เพ่ือปรับคาไวตบาลานซ

ปุม L (U) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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A อุณหภูมิสี
สีท่ีเห็นจากแหลงกําเนิดแสงแตกตางกันออกไปตามสายตาของผูมองและเงื่อนไขอืน่ๆ อุณหภูมิสี
คือการวัดเชิงวัตถุของสีจากแหลงกําเนิดแสง โดยระบุการอางอิงกับอุณหภูมิท่ีตองใชในการทําให
วัตถุรอนเพื่อใหแสงแผรังสีออกมาในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะท่ีแหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสี
ในยานใกลเคียงกับ 5000-5500 K จะปรากฏเปนสีขาว แตแหลงกําเนิดแสงท่ีมีอุณหภูมิสีต่ํากวาน้ัน เชน
แสงจากหลอดไส จะปรากฏเปนสีออกเหลืองหรือแดง แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีสูงกวาจะปรากฏ
เปนสีเจือนํ้าเงิน

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 (ไอปรอทอณุหภูมิสูง): 7200 K

!1 M (ในรม): 8000 K

หมายเหตุ: ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ

3000 4000 5000 6000 8000 10000 [ K ]

q w re tyu i o !0 !1
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A โปรดอาน
เม่ือเลือก ถายครอมไวตบาลานซ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ตัง้คาการถายครอม
อัตโนมัต,ิ 0 353) กลองจะสรางภาพถายหลายภาพในการกดชัตเตอรแตละคร้ัง ไวตบาลานซ
จะเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาท่ีเลือกอยูปจจุบันสําหรับไวตบาลานซ
(0 208)
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การตั้งคาอ่ืนที่นอกเหนือจาก K (เลือกอุณหภูมิสี) สามารถ “ปรับแบบละเอียด” ไวตบาลานซ
เพื่อแกไขสีที่ผิดเพี้ยนของแหลงกําเนิดแสงหรอืเพื่อสรางภาพที่มีโทนสีตามตองการ

❚❚ เมนไูวตบาลานซ
การปรบัไวตบาลานซแบบละเอียดจากเมนูถายภาพ ใหเลือก ไวตบาลานซ แลวทําตามขั้นตอน
ดานลาง

1 แสดงผลตัวเลือกการปรับแบบละเอียด
ไฮไลทตัวเลือกไวตบาลานซ แลวกด 2 (หากเมนยูอย
แสดงขึ้นมา ใหเลือกตัวเลือกที่ตองการแลวกด 2
อีกครั้งเพื่อแสดงตัวเลือกปรบัแบบละเอียด สําหรบัขอมลู
เกี่ยวกับการปรับละเอียดไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนา
ใหดูหนา 164)

2 ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อปรบัไวตบาลานซแบบละเอียด
สามารถปรับไวตบาลานซแบบละเอียดไดบนแกน
สีเหลืองอําพัน (A)–น้ําเงิน (B) โดยปรับข้ันละ 0.5
และบนแกนสีเขียว (G)–มวงแดง (M) โดยปรับข้ันละ
0.25 แกนแนวนอน (สีเหลืองอําพัน-น้ําเงิน)
จะสอดคลองกับอุณหภูมสิี ในขณะที่แกนแนวตั้ง
(สีเขียว-มวงแดง) จะมผีลคลายกับการใชฟลเตอร
ชดเชยสี (CC) แกนแนวนอนจะถูกกําหนดใหเพิ่มข้ึน
ทีละข้ันเทียบเทากับประมาณ 5 ไมเรด แกนแนวตั้งจะเพิ่มข้ึนประมาณ 0.05 หนวย
ความหนาแนนแบบแพรกระจาย

การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด

พิกัด
การปรับ
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3 กด J
กด J เพื่อบันทึกการตั้งคาและกลับไปที่เมนูถายภาพ

❚❚ ปุม L (U)
ที่การตั้งคาใดๆ นอกเหนือจาก K (เลือกอุณหภมูิสี) และ L (ต้ังคาเอง) สามารถใชปุม
L (U) เพื่อปรับไวตบาลานซแบบละเอียดบนแกนสีเหลืองอําพัน (A)–น้ําเงิน (B)
(0 149; ในการปรับไวตบาลานซแบบละเอียดเมื่อเลือก หรือ L ใหใชเมนูถายภาพ
ตามที่อธิบายไวในหนา 164) กดปุม L (U) แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
เพื่อปรับไวตบาลานซอยางละเอียด โดยปรบัข้ันละ 0.5 (เพิ่มคาแบบเต็มแตละข้ันเทียบเทากับ
5 ไมเรดโดยประมาณ) จนกระทั่งไดคาที่ตองการแสดงอยูในแผงควบคุมและจอแสดงผลขอมูล
ถายภาพ การหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางซายจะเพิ่มปรมิาณสีเหลืองอําพัน (A)
การหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางขวาจะเพิ่มปริมาณสีน้ําเงิน (B)

ปุม L (U) แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

แผงควบคุม

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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A การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
หากปรับคาไวตบาลานซแบบละเอยีดแลว เคร่ืองหมายดอกจัน
(“E”) จะปรากฏบนจอแสดงผลขอมูลถายภาพ โปรดทราบวา 
สีบนแกนการปรับแบบละเอียดเปนสีเชิงสัมพัทธ ไมใชสีตายตัว
ตัวอยางเชน การเลื่อนเคอรเซอรไปท่ี B (นํ้าเงิน) เม่ือเลือก
การตั้งคาไวตบาลานซเปน “สีอุน” เชน J (หลอดไส) จะทําให
ภาพถายดู “เย็นลง” เล็กนอย แตจะไมทําใหกลายเปนสีนํ้าเงิน

A “ไมเรด”
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอุณหภูมิสีจะเห็นความแตกตางท่ีอณุหภูมิสีต่ําไดมากกวาท่ีอณุหภูมิสีสูง
ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไป 1000 K จะทําใหเกิดความแตกตางในสีท่ี 3000 K
ไดมากกวาท่ี 6000 K คาไมเรด ซึ่งคํานวณโดยการนํา 10 6 คูณกับสวนกลับของอุณหภูมิสีน้ัน คือการ
วัดอณุหภูมิสีท่ีไดคํานึงถึงความแปรผันดังกลาวน้ี ดังน้ัน จึงเปนหนวยท่ีใชในฟลเตอรชดเชยอุณหภูมิสี
ตัวอยาง:
• 4000 K-3000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=83 ไมเรด
• 7000 K-6000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=24 ไมเรด

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกอุณหภูมิสีเมือ่เลือก K (เลือกอุณหภูมิสี) สําหรับ
ไวตบาลานซ

❚❚ เมนไูวตบาลานซ
สามารถเลือกอุณหภมูิสีโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ ปอนคา
แกนสีเหลืองอําพัน-น้ําเงิน และเขียว-มวงแดง (0 149) ตามที่อธบิายดานลาง

1 เลือก เลือกอุณหภูมสีิ
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพรายการใด
รายการหนึง่ จากนั้นไฮไลท เลือกอุณหภูมิสี
แลวกด 2

2 เลือกคาสําหรับแกนสีเหลืองอําพัน–นํ้าเงิน
กด 4 หรอื 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข แลวกด 1 หรอื 3
เพื่อเปลี่ยนคา

การเลือกอณุหภูมิสี

D เลือกอุณหภูมิสี
โปรดทราบวากลองจะไมใหผลลัพธท่ีตองการเมื่อใชแสงจากแฟลชหรือหลอดฟลูออเรสเซนต เลือก
N (แฟลช) หรือ I (ฟลูออเรสเซนต) เปนแหลงแสงสวาง สําหรับแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ
ใหถายภาพทดสอบเพื่อพิจารณาวาคาท่ีเลือกเหมาะสมหรือไม

คาสําหรับแกนสีเหลืองอําพัน (A)–
นํ้าเงิน (B)
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3 เลือกคาสําหรับแกนสีเขียว-มวงแดง
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทแกน G (เขียว) หรือ 
M (มวงแดง) แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกคา

4 กด J 
กด J เพื่อบันทึกคาที่เปลี่ยนและกลับไปที่
เมนูถายภาพ ถาเลือกคาอ่ืนที่ไมใช 0 สําหรับ
แกนสีเขียว (G)-มวงแดง (M) เครือ่งหมายดอกจัน
(“E”) จะปรากฏในหนาจอแสดงผลขอมูล

คาสําหรับแกนสีเขียว (G)-
มวงแดง (M)
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❚❚ ปุม L (U)
เมื่อเลือก K (เลือกอุณหภูมสีิ) สามารถใชปุม L (U) เพื่อเลือกอุณหภูมสิี แมสําหรับ
แกนสีเหลืองอําพัน (A)–น้ําเงิน (B) กดปุม L (U) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
จนกวาคาที่ตองการจะปรากฏในแผงควบคุมและจอแสดงขอมูลถายภาพ (ดําเนินการ
ปรบัคาเปนไมเรด; 0 151) การปอนคาอุณหภมูิสีโดยตรง ใหกดปุม L (U) แลวกด 
4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข จากนัน้ กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนคา

ปุม L (U) แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

แผงควบคุม

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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ฟงกช่ันตั้งคาเองจะใชบันทึกและเรียกใชการตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองสําหรบั
การถายภาพภายใตสภาพแสงผสม หรือเพื่อชดเชยแหลงกําเนิดแสงที่มแีสงสีเขม
กลองสามารถบันทึกคาสําหรับไวตบาลานซที่ตั้งคาเองลวงหนาไดถึงหกคาตั้งแต d-1 ถึง d-6
ทั้งนี้สามารถตั้งคาไวตบาลานซเองลวงหนาไดสองวิธี:

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ

1 ใหแสงวัตถุอางอิง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตสภาพแสงที่จะใชในการถายภาพจรงิ ในการตั้งคา
สตดูิโอ สามารถใชแผนสีเทากลางเปนวัตถุอางอิงได โปรดทราบวาคาแสงจะเพิ่มข้ึนครั้งละ
1 EV โดยอัตโนมตัิขณะวัดไวตบาลานซ; ในโหมด M ใหปรบัคาแสงเพื่อใหสัญลักษณ
แสดงคาแสงแสดง ±0 (0 94)

ต้ังคาเอง

วิธี คําอธิบาย

การวัดโดยตรง

วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตแสงท่ีจะใชในการถายภาพ
และใหกลองวัดไวตบาลานซ (0 155) ในการถายภาพไลฟวิว
และไลฟวิวของภาพยนตร (0 54, 66) จะสามารถวัดไวตบาลานซ
ในพื้นท่ีท่ีเลือกของเฟรมได (การวัดไวตบาลานซแบบจุด, 0 159)

คัดลอกจากภาพที่มอียู คัดลอกไวตบาลานซจากภาพถายในการดหนวยความจํา (0 162)
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2 ต้ังคาไวตบาลานซไปท่ี L (ต้ังคาเอง)
กดปุม L (U) แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงใน
จอแสดงขอมลูถายภาพ

3 เลือกคาท่ีต้ังเอง
กดปุม L (U) แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง
(d-1 ถึง d-6) ที่ตองการปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูล

ปุม L (U) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

ปุม L (U) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

A การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนา (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
ไวตบาลานซท่ีตั้งเองจะไมสามารถวัดคาได ขณะท่ีถายภาพ HDR (0 177) หรือภาพซอน (0 216)
หรือเม่ือเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 373)
แลวหมุนตัวเลือกไลฟวิวไปท่ี 1
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4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม L (U) ช่ัวครูแลวกดปุมซํ้าจนกวา
สัญลักษณ D ในแผงควบคุมและในชองมองภาพ
จะเริม่กะพริบ สัญลักษณทั้งสองจะกะพรบิ
เปนเวลาประมาณหกวินาที

5 วัดคาไวตบาลานซ
กอนที่สัญลักษณจะหยุดกะพริบ ใหจัด
องคประกอบภาพวัตถุอางอิงใหเต็มชองมองภาพ
แลวกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะวัดคา
ไวตบาลานซ แลวบันทึกคาไวในคาตั้งเองที่เลือกไวในข้ันตอนที ่3 กลองจะไมบันทึก
ภาพถายไว; ทานสามารถวัดคาไวตบาลานซไดอยางแมนยําแมไมไดปรับโฟกัสกลอง

A คาตั้งเองที่มกีารปองกัน
หากมีการปองกันคาตั้งเองปจจุบัน (0 164) 3 หรือ Prt จะกะพริบในแผงควบคุม ชองมองภาพ
และจอแสดงผลขอมูลการถายภาพ หากทานพยายามที่จะวัดคาใหม

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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6 ตรวจสอบผลลัพธท่ีได
ถากลองสามารถวัดคาสําหรับไวตบาลานซได
สัญลักษณ C จะกะพริบข้ึนในแผงควบคุม
เปนเวลาประมาณหกวินาที ในขณะที่สัญลักษณ
a จะกะพริบในชองมองภาพ

ถาสภาพแสงมืดหรอืสวางเกินไป กลองอาจ
ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซได สัญลักษณ
b a จะกะพรบิข้ึนในแผงควบคุม
และชองมองภาพเปนเวลาประมาณหกวินาที
ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึง่เพื่อกลับไปยัง
ข้ันตอนที่ 5 และวัดไวตบาลานซอีกครั้ง

D โหมดการวัดโดยตรง
ถาไมมีการดําเนินการใดๆ ในระหวางท่ีถายภาพดวยชองมองภาพในขณะที่สัญลักษณกะพริบอยู
โหมดการวัดโดยตรงจะสิ้นสุดลงตามเวลาที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2
(ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 336)

A การเลือกคาที่ตั้งเอง 
การเลือก ตั้งคาเอง สําหรับตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนู
ถายภาพรายการใดรายการหนึ่ง จะมีขอความปรากฏขึ้น
ตามท่ีแสดงทางดานขวา ไฮไลทคาท่ีตั้งเอง แลวกด J
ถาไมมีคาแสดงขึ้นสําหรับคาตั้งเองท่ีเลือกไวในขณะนั้น
กลองจะกําหนดคาไวตบาลานซเปน 5200 K เทากับคาของ
แสงอาทิตย 

แผงควบคุม

ชองมองภาพ

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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ไลฟวิว (ไวตบาลานซแบบจุด)
ในการถายภาพไลฟวิวและไลฟวิวของภาพยนตร (0 54, 66) จะสามารถวัดไวตบาลานซได
จากในพื้นที่ของเฟรมที่เลือก ลดข้ันตอนการจัดเตรยีมวัตถุอางอิงหรอืการเปลี่ยนเลนส
ในระหวางการถายภาพเทเลโฟโต

1 กดปุม a
กระจกจะยกข้ึนและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ

2 ต้ังคาไวตบาลานซไปท่ี L (ต้ังคาเอง)
กดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในหนาจอ

ปุม L (U) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก จอภาพ

ปุม a
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3 เลือกคาท่ีต้ังเอง
กดปุม L (U) แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง
(d-1 ถึง d-6) ที่ตองการปรากฏบนหนาจอ

4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม L (U) ช่ัวครูแลวกดปุมซํ้าจนกวา
สัญลักษณ L ในหนาจอจะเริ่มกะพรบิ
กลองจะแสดงเปาหมายไวตบาลานซแบบจุด (r)
ที่จุดโฟกัสที่เลือก

5 กําหนดเปาหมายในพื้นท่ีสีขาวหรือสีเทา
ขณะที่ L กะพรบิในหนาจอ ใหใชตัวเลือกคําสั่ง
เพื่อกําหนดตําแหนง r บนพื้นทีส่ีขาวหรอืสีเทา
ของวตัถุ การซูมพื้นที่รอบๆ เปาหมายเพื่อการ
จัดตําแหนงภาพที่แมนยํามากขึ้น ใหกดปุม
X (T) 

ปุม L (U) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย จอภาพ

จอภาพ
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6 วัดคาไวตบาลานซ
กด J หรือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อวัด
ไวตบาลานซ ระยะเวลาที่สามารถวัดไวตบาลานซได
คือเวลาทีกํ่าหนดไวในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4
(หนวงเวลาปดจอภาพ) > ไลฟวิว (0 337)

ถากลองไมสามารถวัดคาสําหรบัไวตบาลานซได
จะปรากฏขอความดานขวามอืข้ึน เลือกเปาหมาย
ไวตบาลานซใหมและทําซํ้ากระบวนการตั้งแตข้ันที่ 5

7 ออกจากโหมดการวัดโดยตรง
กดปุม L (U) เพื่อออกจากโหมดการวัดโดยตรง

เมื่อเลือก ต้ังคาเอง สําหรับ ไวตบาลานซ ในเมนู
การถายภาพรายการใดรายการหนึ่ง กลองจะแสดง
ตําแหนงของเปาหมายที่ใชเพื่อวัดคาไวตบาลานซ
ตามคาที่บันทึกไวในระหวางการถายภาพไลฟวิวและ
ไลฟวิวของภาพยนตร

A การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนา (ไลฟวิว)
ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซแบบตั้งคาเองไดเม่ือเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 373) และตัวเลือกไลฟวิวจะหมุนไปท่ี 1 ไมสามารถ
ตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองไดเม่ือใชงานคาแสง HDR (0 177)
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การจัดการการต้ังคา

❚❚การคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพ
ถาตองการเลือกใชคาไวตบาลานซจากภาพที่ถายไวแลวเปนคาตั้งเอง ใหปฏิบัติตามข้ันตอน
ดานลาง

1 เลือก ต้ังคาเอง
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพรายการใด
รายการหนึง่ จากนั้นไฮไลท ต้ังคาเอง แลวกด 2

2 เลือกปลายทาง
ไฮไลทคาตั้งเองปลายทาง (d-1 ถึง d-6) แลวกด
W (S)

3 เลือก เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

ปุม W (S)
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4 ไฮไลทภาพตนฉบับ
ไฮไลทภาพตนฉบับ

5 คัดลอกไวตบาลานซ
กด J เพื่อคัดลอกคาไวตบาลานซสําหรบัภาพถายที่ไฮไลทไวไปยังคาตั้งเองที่เลือกไว
ถาภาพถายที่ไฮไลทมีคําอธิบาย (0 384) คําอธิบายจะถูกคัดลอกไปยังคําอธบิาย
ของคาตั้งเองที่เลือกไว

A การเลือกภาพตนฉบับ
ในการดูภาพที่ไฮไลทในขั้นตอนที่ 4 แบบเต็มจอ ใหกดปุม X (T) คางไว

ปุม X (T)
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A การเลือกคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง
กด 1 เพ่ือไฮไลทคาไวตบาลานซท่ีตั้งเองที่ใชอยู (d-1–d-6)
แลวกด 2 เพ่ือเลือกคาตั้งเองอื่นๆ

A การปรับไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนาแบบละเอียด
คาตั้งเองท่ีเลือกไวสามารถปรับแบบละเอียดไดโดยเลือก
ปรับอยางละเอียด แลวปรับไวตบาลานซตามท่ีไดอธิบายไว
ในหนา 149 

A แกไขคําอธิบาย
การปอนคําอธิบายรายละเอยีดสูงสุดถึง 36 ตัวอกัษร สําหรับ
การตั้งคาไวตบาลานซลวงหนาปจจุบัน ใหเลือก แกไขคําอธิบาย
ในเมนูไวตบาลานซท่ีตั้งคาเองลวงหนา แลวปอนความคิดเห็น
ตามท่ีอธบิายในหนา 171 

A ปองกัน
การปองกันไวตบาลานซท่ีตั้งคาลวงหนาปจจุบัน ใหเลือก
ปองกัน ในเมนูไวตบาลานซท่ีตั้งคาเองลวงหนา จากน้ันไฮไลท
เปด แลวกด J คาตั้งเองที่ปองกันไวแลวจะไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงคาได สวนตัวเลือก ปรับอยางละเอียด และ
แกไขคําอธิบาย จะเลือกใชไมได
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การปรบัปรุงภาพ

ในโหมด P, S, A และ M ตัวเลือก Picture Control ของทานกําหนดวธิีการประมวลผลรปูภาพ
(ในโหมดอื่น กลองจะเลือก Picture Control อัตโนมัติ)

การเลือก Picture Control
เลือกคา Picture Control ตามวัตถุหรือประเภทของฉาก

Picture Control (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานั้น)

ตัวเลือก คําอธิบาย

Q มาตรฐาน
ประมวลผลแบบมาตรฐานเพื่อใหไดภาพที่สมดุล แนะนําสําหรับ
สถานการณสวนใหญ

R สีธรรมชาติ
ปรับเปลี่ยนคานอยท่ีสุดเพื่อใหภาพมีความเปนธรรมชาติ เลือกใชสําหรับ
ภาพถายท่ีจะนํามาเปลี่ยนแปลงหรือรีทัชในภายหลัง

S สีสด
ปรับแตงภาพใหสีสันสดใสเหมาะสําหรับนําไปพิมพ เลือกใชเพ่ือให
ภาพถายมีสีสันสดใส

T โทนสีเดยีว ถายภาพโทนสีเดียว

e ภาพบุคคล ประมวลผลภาพบุคคลใหมีสีผิวเปนธรรมชาติและเอิบอิ่ม

f ทิวทัศน ใหภาพทิวทัศนและภาพในเมืองท่ีมีสีสันสดใส

q แฟลต
รักษารายละเอียดไวในชวงโทนแสงที่กวาง ตั้งแตสวนท่ีสวางจนถึง
สวนท่ีเปนเงา เลือกใชสําหรับภาพถายท่ีตองการนําไปประมวลผล
หรือรีทัชอยางมากในภายหลัง

A เมนูถายภาพยนตร
ตัวเลือก ตั้งคา Picture Control ในเมนูถายภาพยนตรจะมีตัวเลือก เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย
เชนกัน ซึ่งตั้งคา Picture Control สําหรับภาพยนตรเหมือนกับท่ีใชในภาพถาย
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1 เลือก ต้ังคา Picture Control
ไฮไลท ต้ังคา Picture Control ในเมนูถายภาพ
รายการใดรายการหนึ่ง แลวกด 2

2 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control แลวกด J

A Picture Control แบบกําหนดเอง
Picture Control แบบกําหนดเอง จะสรางขึ้นดวยการแกไข Picture Control ท่ีมีอยูโดยใชตัวเลือก
จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพ (0 170) สามารถบันทึก Picture Control แบบกําหนดเอง
ลงในการดหนวยความจําเพื่อใชรวมกับกลองตัวอื่นในรุนเดียวกันและมีซอฟตแวรรองรับ (0 173)

A สัญลักษณแสดง Picture Control
Picture Control ปจจุบันจะแสดงในสวนการแสดงผลขอมูล
การถายภาพเมื่อกดปุม R

สัญลักษณแสดง Picture Control
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การแกไข Picture Control
สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่ตั้งคาไวลวงหนาหรือแบบกําหนดเองที่มีอยูเดิม
(0 170) เพื่อใหเหมาะกับสถานที่ถายภาพหรือตามความคิดสรางสรรคของผูใช เลือกชุด
การตั้งคาแบบตางๆ ที่มคีวามสมดุลโดยใช ปรับอยางเร็ว หรอืปรับการตั้งคาแตละคาเอง

1 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่ตองการจากรายการ
Picture Control (0 165) แลวกด 2

2 ปรับการต้ังคา
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทการตั้งคาที่ตองการแลวกด
4 หรือ 2 เพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ 1 หรอืหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ
0.25 (0 168) ทําข้ันตอนนี้ซํ้าจนกระทั่งปรับการตั้งคา
ทั้งหมดแลว หรือเลือกชุดการตั้งคาที่มีให โดยใชตัว
เลือกคําสั่งเพื่อเลือก ปรับอยางเร็ว สามารถเรยีกคืนการปรับตั้งที่เปนคาตั้ง
จากโรงงานไดโดยกดปุม O (Q)

3 กด J

A การปรับเปลี่ยน Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ท่ีถูกปรับเปลี่ยนไปจากคาตั้งจากโรงงาน
จะแสดงดวยเครื่องหมายดอกจัน (“E”)
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❚❚การต้ังคา Picture Control

ตัวเลือก คําอธิบาย

ปรับอยางเร็ว

ปดเสียงหรือเพ่ิมระดับเอ็ฟเฟกตของ Picture Control ท่ีเลือก (โปรดทราบวา
การดําเนินการนี้จะรีเซ็ตคาท่ีทานปรับตั้งไวเองท้ังหมด) ไมสามารถ
ใชการไดกับ สีธรรมชาติ, โทนสีเดียว, แฟลต หรือ Picture Control
แบบกําหนดเอง (0 170)

ความคมชัด
ควบคุมความคมชัดของเสนขอบ เลือก A เพ่ือปรับความคมชัดอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก

ความชัดเจน
ปรับความชัดเจนเอง หรือเลือก A เพ่ือใหกลองปรับความชัดเจนโดยอัตโนมัติ
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉาก อาจมีเงาปรากฏอยูรอบๆ วัตถุท่ีมีแสงจา หรือมีแสงรอบๆ
วัตถุท่ีมืดในการตั้งคาบางชนิด ความชัดเจนจะไมใชกับภาพยนตร

คอนทราสต ปรับคอนทราสตเอง หรือเลือก A เพ่ือใหกลองปรับคอนทราสตโดยอัตโนมัติ

ความสวาง เพ่ิมหรือลดความสวางโดยไมใหสูญเสียรายละเอียดท่ีเปนจุดเดนหรือเงา

ความอิม่ตัว
ของสี

ควบคุมความมีชีวิตชีวาของสี เลือก A เพ่ือปรับความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก

เฉดสี ปรับเฉดสี

การปร ับเอง
(เฉพาะโทนส ีเด ียว)

เอ็ฟเฟกต
จากฟลเตอร

จําลองเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสีบนภาพถายโทนสีเดียว (0 169)

โทนภาพ เลือกโทนสีท่ีใชในภาพถายโทนสีเดียว (0 170)

การปรับเอง
(Picture Control ทั้งหมด)

การปรับเอง
(เฉพาะภาพที่ไมใชโทนสีเดียว)
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D “A” (อัตโนมตัิ)
ผลลัพธสําหรับการเพิ่มความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต และความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติ
จะแตกตางกันตามคาแสงและตําแหนงของวัตถุท่ีตองการถายในกรอบภาพ ใชเลนสชนิด G, E หรือ D
เพ่ือใหไดภาพที่ดีท่ีสุด

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

A Picture Control แบบกําหนดเอง
ตัวเลือกท่ีมีใหสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเองจะเหมือนกับตัวเลือกของ Picture Control
แบบกําหนดเองตนฉบับท่ีใชสราง

A การตั้งคาเดิม
สัญลักษณแสดง j ท่ีอยูใตการแสดงผลคาในเมนูการตั้งคา
Picture Control จะบอกคาดั้งเดิมสําหรับการตั้งคา ใหใชคาน้ี
เปนคาอางองิเมื่อปรับการตั้งคา

A เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร (เฉพาะโทนสีเดียว)
ตัวเลือกในเมนูน้ีจําลองการทํางานของฟลเตอรสีในภาพถายโทนสีเดียว มีเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
ใหเลือกดังตอไปน้ี:

ตัวเลือก คําอธิบาย
Y สีเหลือง เพ่ิมคอนทราสต สามารถใชลดแสงสวางของทองฟาในภาพทิวทัศน

สีสมทําใหเกิดคอนทราสตมากกวาสีเหลือง สีแดงทําใหเกิดคอนทราสต
มากกวาสีสม

O สีสม
R สีแดง

G สีเขียว ชวยปรับโทนของสีผิวใหนุมนวลขึ้น สามารถใชในการถายภาพบุคคล

โปรดทราบวาผลท่ีไดจากตัวเลือก เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร จะชัดเจนกวาการใชฟลเตอรจริง
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การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง
ทานสามารถปรบัเปลี่ยน Picture Control ที่อยูในกลองแลวบันทึกไวเปน Picture Control
แบบกําหนดเองได

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

2 เลือก บันทึก/แกไข
ไฮไลท บันทึก/แกไข แลวกด 2

3 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่มีอยู แลวกด 2 หรอืกด J
เพื่อไปยังข้ันตอนที่ 5 เพื่อบันทึกสําเนาของ
Picture Control ที่ไฮไลทไวโดยไมแกไขเพิ่มเติม

A โทนภาพ (เฉพาะภาพโทนสีเดียว)
การกด 3 ขณะเลือก โทนภาพ จะแสดงตัวเลือกความอิ่มตัว
ของส ีกด 4 หรือ 2 เพ่ือปรับความอิ่มตัวของสีโดยเพิ่มขึ้น
คร้ังละ 1 หรือหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกคา
โดยเพิ่มขึ้นคร้ังละ 0.25 การควบคุมความอิ่มตัวของสี
ไมสามารถใชการได เม่ือเลือก B&W (ขาวดํา) ไว
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4 แกไข Picture Control ท่ีเลือกไว
ดูหนา 168 สําหรบัขอมลูเพิ่มเติม หากตองการยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงใดๆ แลวเริ่มตนใหมจากคาตั้งจาก
โรงงาน ใหกดปุม O (Q) กด J เมื่อการตั้งคา
เสร็จสมบูรณ

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

6 ต้ังชือ่ Picture Control
หนาจอปอนขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏขึ้น
โดยคาเริ่มตน Picture Control ที่บันทึกใหมจะถูกตั้งช่ือ
โดยการใสตัวเลขสองหลัก (กําหนดใหโดยอัตโนมตัิ)
ตอทายชื่อของ Picture Control ที่มีอยู หากตองการ
ใชช่ือตามคาแรกเริ่ม ใหดําเนินการไปยังข้ันตอนที่ 7
ในการยายเคอรเซอรไปยังพื้นที่ช่ือ ใหกดปุม
W (S) คางไวแลวกด 4 หรือ 2 ในการปอน
ตัวอักษรใหมที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร ใหใช
ตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทตัวอักษรที่ตองการในพื้นที่แปนพิมพแลวกด J
หากตองการลบตัวอักษรที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร ใหกดปุม O (Q)

ช่ือของ Picture Control แบบกําหนดเองมีความยาวไดไมเกินสิบเกาตัวอักษร ตัวอักษรใดๆ 
หลังจากตัวที่สิบเกาจะถูกลบ

พ้ืนท่ีแปนพิมพ

พ้ืนท่ีชื่อ
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7 กด X (T)
กด X (T) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
และออกจากเมน ูPicture Control ที่บันทึกใหม
จะปรากฏอยูในรายการ Picture Control

A จัดการ Picture Control > เปลี่ยนชื่อ
สามารถเปลี่ยนชื่อ Picture Control แบบกําหนดเองไดตลอดเวลา
โดยใชตัวเลือก เปลี่ยนชื่อ ในเมนู จัดการ Picture Control

A จัดการ Picture Control > ลบ
สามารถใชตัวเลือก ลบ ในเมนู จัดการ Picture Control เพ่ือลบ
Picture Control แบบกําหนดเองที่เลือกไวไดเม่ือไมตองการใช
อีกตอไป

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

สัญลักษณแสดง
Picture Control ตนฉบับ

ปุม X (T)
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การแบงปน Picture Control แบบกําหนดเองรวมกับผูอื่น
ใชตัวเลือก โหลด/บันทึก ในเมนู จัดการ Picture Control เพื่อคัดลอก Picture Control
แบบกําหนดเองไปยังหรือจากการดหนวยความจํา สามารถสราง Picture Control
แบบกําหนดเองบนคอมพิวเตอรโดยใช Picture Control Utility 2 โดยเปดยูติลิตี้จาก ViewNX 2
(จัดมาให) หรอื Capture NX-D (0 268) จากนั้นใหบันทึกไปยังการดหนวยความจํา
แลวคัดลอกไปยังกลอง สามารถคัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองที่สรางบนกลอง
ไปยังการดหนวยความจําเพื่อใชงานใน D750 อ่ืนๆ เมื่อไมตองการสําเนาที่คัดลอกแลว
สามารถลบทิ้งไดโดยใชตัวเลือก ลบจากการด

ในการคัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองไปยัง
หรือคัดลอกมาจากการดหนวยความจํา หรือการลบ Picture
Control แบบกําหนดเองออกจากการดหนวยความจํา
ใหไฮไลท โหลด/บันทึก ในเมน ูจัดการ Picture Control
แลวกด 2 ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น:
• คัดลอกไปกลอง: คดัลอก Picture Control แบบกําหนดเอง

จากการดหนวยความจําไปยัง Picture Control แบบกําหนดเอง C-1 ถงึ C-9 ท่ีอยูในกลอง
พรอมตัง้ช่ือตามตองการ

• ลบจากการด: ลบ Picture Control แบบกําหนดเองทิ้ง
จากการดหนวยความจํา หนาจอยืนยันดังแสดงทางดานขวา
จะปรากฏขึ้นกอนจะลบ Picture Control หากตองการลบ
Picture Control ท่ีเลือก ใหไฮไลท ใช แลวกด J

• คัดลอกไปการด: คดัลอก Picture Control แบบกําหนดเอง
(C-1 ถงึ C-9) จากกลองไปยังจุดหมายปลายทางที่เลอืก
(1 ถึง 99) ในการดหนวยความจํา
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A การบันทึก Picture Control แบบกําหนดเอง
ในการดหนวยความจําสามารถบันทึก Picture Control แบบกําหนดเองไวไดถึง 99 แบบในแตละคร้ัง
สามารถใชการดหนวยความจําเพื่อเก็บเฉพาะ Picture Control แบบกําหนดเองที่ผูใชสรางขึ้นมาได
เทาน้ัน Picture Control ท่ีตั้งคาไวลวงหนาท่ีใหมาพรอมกับกลอง (0 165) จะไมสามารถคัดลอก
ลงในการดหนวยความจํา เปลี่ยนชื่อ หรือลบออกได

ตัวเลือกในเมนู จัดการ Picture Control ใชไดกับการดหนวยความจําในชองท่ี 1 เทาน้ัน
และไมสามารถลบหรือคัดลอก Picture Control ไปยังหรือคัดลอกมาจากการดในชองท่ี 2 ได
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Active D-Lighting (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานั้น)

Active D-Lighting จะเก็บรายละเอียดทีไ่ฮไลทและเงามดืสลัว ซ่ึงสรางรูปภาพที่มีคอนทราสต
เปนธรรมชาติ ใชสําหรบัการถายภาพที่มคีอนทราสตสูง เชน การถายภาพทิวทัศนกลางแจง
ที่มีแสงจาผานบานประตูหรือหนาตาง หรอืการถายภาพวัตถุทีอ่ยูในรมในวันที่แดดจัด ฟงกช่ันนี้
จะมปีระสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 139)

การเก็บรายละเอียดในสวนไฮไลทและเงามืด

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

D “Active D-Lighting” กับ “D-Lighting”
ตัวเลือก Active D-Lighting ในเมนูถายภาพจะปรับคาแสงกอนถายภาพ เพ่ือปรับชวงความกวาง
ในการรับแสงใหเหมาะสม ในขณะที่ตัวเลือก D-Lighting ในเมนูรีทัช (0 397) จะทําใหสวนเงามืด
ในภาพสวางขึ้นหลังจากถายภาพ
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การใช Active D-Lighting:

1 เลือก Active D-Lighting
ไฮไลท Active D-Lighting ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือกที่ตองการ แลวกด J ถาเลือก
Y อัตโนมัติ กลองจะปรับ Active D-Lighting
ใหสอดคลองกับสภาพการถายภาพโดยอัตโนมัติ
(อยางไรก็ตาม ในโหมด M นั้น Y อัตโนมัติ
จะเทียบเทากับ Q ปกติ)

D Active D-Lighting
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) อาจเกิดขึ้นในภาพที่ถายดวย
Active D-Lighting ในวัตถุบางชนิด ทานอาจสังเกตพบแสงเงาที่ไมสมํ่าเสมอกัน เงารอบๆ วัตถุท่ีสวาง
หรือแสงรอบๆ วัตถุท่ีมืด Active D-Lighting ไมสามารถใชกับคาความไวแสง (ISO) Hi 0.3 หรือสูงกวา

A โปรดอาน
เม่ือเลือก ถายครอม ADL สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัต,ิ
0 353) กลองจะเปลี่ยนใช Active D-Lighting ระดับตางๆ ในการถายภาพชุดหน่ึง (0 212)
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชปุม Fn และแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกตัวเลือก Active D-Lighting
ใหดูหนา 360
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High Dynamic Range (HDR)
ใชกับวัตถุที่มคีอนทราสตสูง HDR (High Dynamic Range) จะชวยเก็บรายละเอียดในสวนที่
สวางที่สุดและเงามืดของวัตถุโดยนําภาพสองภาพที่ถายดวยคาแสงตางกันมาตอเขาดวยกัน
HDR จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับระบบวดัแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 139; หากใชกับ
ระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือแบบเนนกลางภาพ และกับเลนสชนิดไมม ีCPU ระดับความแรงของ
อัตโนมัติ จะเทียบเทากับ ปกติ) ฟงกช่ันนี้ไมสามารถใชบันทึกภาพ NEF (RAW) แสงแฟลช,
การถายครอม (0 202), การถายภาพซอน (0 216) และถายภาพเหลื่อมเวลา (0 229)
จะใชงานไมไดขณะที่ฟงกช่ัน HDR ทํางาน และไมสามารถใชงานความไวชัตเตอร A
และ % 

1 เลือก HDR (High Dynamic Range)
ไฮไลท HDR (High Dynamic Range) ในเมนถูายภาพ
แลวกด 2

+

ภาพแรก (มีแสงนอย) ภาพที่สอง (มีแสงมาก) ภาพ HDR ท่ีประกอบแลว
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2 เลือกโหมด
ไฮไลท โหมด HDR แลวกด 2

ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J
• ในการถายภาพชุด HDR เลือก 6 เปด

(ถายเปนชุด) การถายภาพ HDR จะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลือก ปด สําหรับ โหมด HDR

• ในการถายภาพ HDR หน่ึงภาพ เลือก
เปด (ถายภาพเดียว) กลองจะเริ่มถายภาพปกติ
โดยอัตโนมัติหลังจากทานสรางภาพ HDR ภาพเดี่ยวเสรจ็

• ในการออกจากฟงกชัน่นี้โดยไมสรางภาพ HDR ภาพอ่ืนเพ่ิม เลือก ปด

ถาเลือก เปด (ถายเปนชดุ) หรือ เปด (ถายภาพเดียว)
สัญลักษณ l จะปรากฏบนชองมองภาพ 

3 เลือก ระดับ HDR
การเลือกความตางของคาแสงระหวางภาพสองภาพ
(ระดับ HDR) ใหไฮไลท ระดับ HDR แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือกที่ตองการ แลวกด J หากเลือก
อัตโนมติั กลองจะปรับระดับ HDR โดยอัตโนมัติ
เพื่อใหเขากับฉาก

ชองมองภาพ
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4 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
กลองจะถายภาพสองภาพเมือ่กดปุมกดชัตเตอร
ลงจนสุด สัญลักษณ l j จะกะพริบ
บนแผงควบคุม สวน l l จะปรากฏ
บนชองมองภาพขณะที่กลองนําภาพทั้งสองมารวมกัน
กลองจะไมถายภาพจนกวาจะบันทึกภาพดังกลาวเสร็จ
กลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุมกด
ชัตเตอร โดยไมใชตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับ
โหมดลั่นชัตเตอรในขณะนั้น

ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) ฟงกช่ัน HDR
จะปดการทํางานเมื่อเลือก ปด สําหรบั โหมด HDR เทานั้น ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว)
ฟงกช่ัน HDR จะปดเองโดยอัตโนมัติเมื่อกลองถายภาพหนึ่งภาพ สัญลักษณ l
จะหายไปจากสวนแสดงผลเมื่อกลองถายภาพ HDR เสรจ็

D การจัดองคประกอบภาพ HDR
ขอบภาพจะถูกตัดออก ทานอาจไมไดภาพตามที่ตองการหากมีการขยับกลองหรือวัตถุเคลื่อนท่ี
ขณะถายภาพ ควรใชขาตั้งกลอง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉาก เอ็ฟเฟกตท่ีเลือกใชอาจจะไมปรากฏ อาจมีเงา
ปรากฏอยูรอบๆ วัตถุท่ีมีแสงจา หรือมีแสงรอบๆ วัตถุท่ีมืด อาจมองเห็นแสงเงาที่ไมสมํ่าเสมอ
ในบางวัตถุ

A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) สําหรับ โหมด HDR กอนเร่ิมถายภาพแบบเวนชวงเวลา กลองจะถายภาพ
HDR ตอไปตามชวงเวลาหางท่ีเลือกไว (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) การถายแบบเวนชวงเวลา
จะปดการทํางานเมื่อถายภาพหนึ่งภาพ)

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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การถายภาพดวยแฟลช

สามารถใชแฟลชในตัวกลองเมื่อแสงธรรมชาติไมเพียงพอ หรือแมแตในรมเงาและถายยอนแสง
หรือเพิ่มแสงไฟที่เขาสูรมูานตา

โหมดแฟลชยกขึ้นเองอัตโนมัติ
ในโหมด i, k, p, n, o, s, w และ g แฟลชในตัวกลองจะเดงข้ึนโดยอัตโนมัติ
และยิงแฟลชตามตองการ

1 เลือกโหมดแฟลช
กดปุม M (Y) คางไว หมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกวาโหมดแฟลชที่ตองการ
ปรากฏในจอขอมลูการถายภาพ

การใชแฟลชในตัวกลอง

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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2 ถายภาพ
แฟลชจะเปดข้ึนตามตองการเมือ่กด
ปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งและแฟลช
จะทํางานเมือ่ถายภาพ ถาแฟลช
ไมเปดข้ึนโดยอัตโนมัต ิห ามดึงแฟลช
ข้ึนเองดวยมอืการไมปฏบัิติตาม
ขอควรระวังนีอ้าจทําใหแฟลชชํารุดเสียหายได

❚❚ โหมดแฟลช
มีโหมดแฟลชใหเลือกดังนี้

แฟลชอัตโนมัต:ิ เม่ือแสงไมเพียงพอหรือวัตถุยอนแสง แฟลชจะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติ
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงและทํางานตามตองการ ไมสามารถใชได
ในโหมด o

อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง: ใชสําหรับถายภาพบุคคล แฟลชจะเปดขึ้น
และยิงแฟลชตามตองการ แตกอนจะยิงแฟลช ไฟชวยลดตาแดงจะสวางเพื่อชวยลด
“ตาแดง” ไมสามารถใชไดในโหมด o

แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัตพิรอมระบบลดตาแดง: เหมือนกับ
อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง ยกเวนการใชความไวชัตเตอรต่ําเพื่อจับภาพแสงพื้นหลัง
ใชสําหรับภาพบุคคลท่ีถายเวลากลางคืนหรือท่ีมีแสงนอย สามารถใชไดในโหมด o

แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัต:ิ ใชความไวชัตเตอรต่ําเพื่อจับภาพแสง
พ้ืนหลังในภาพที่ถายเวลากลางคืนหรือท่ีมีแสงนอย สามารถใชไดในโหมด o

j ปด: แฟลชไมทํางาน
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โหมดแฟลชยกขึ้นแบบแมนวล
ในโหมด P, S, A, M และ 0 จะตองยกแฟลชดวยตนเอง จะไมยิงแฟลชเองหากไมยกแฟลชขึ้น

1 ยกแฟลชขึ้น
กดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช โปรดทราบวา
หากแฟลชปดอยูหรือติดชุดแฟลชเสริมภายนอกอยู
แฟลชในตัวกลองจะไมยกข้ึนเอง ใหดําเนินการ
ในข้ันตอนที ่2

2 เลือกโหมดแฟลช (เฉพาะโหมด P, S, A และ M)
กดปุม M (Y) คางไว หมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกวาโหมดแฟลชที่ตองการ
ปรากฏในจอขอมลูการถายภาพ

3 ถายภาพ
หากเลือกตัวเลือกอ่ืนทีไ่มใช j กลองจะยิงแฟลชทุกครั้งที่ถายภาพ

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

ปุม M (Y)
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❚❚ โหมดแฟลช
มีโหมดแฟลชใหเลือกดังนี้

แฟลชลบเงา: แฟลชจะยิงเมื่อถายภาพทุกคร้ัง

การลดตาแดง: ใชสําหรับถายภาพบุคคล กลองจะยิงแฟลชทุกภาพที่ถาย
แตกอนจะยิงแฟลช ไฟชวยลดตาแดงจะสวางเพื่อชวยลด “ตาแดง” ไมสามารถใชได
ในโหมด 0

การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา: เหมือนกับ
“ระบบลดตาแดง” กอนหนา ยกเวนความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติเพ่ือจับภาพแสงพื้นหลัง
ในเวลากลางคืนหรือท่ีมีแสงนอย ใชเม่ือทานตองการใสแสงพื้นหลังในการถายภาพบุคคล
ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0

แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา: เหมือนกับ “แฟลชลบเงา” กอนหนา ยกเวน
ความไวชัตเตอรต่ําอตัโนมัติเพ่ือจับภาพแสงพื้นหลังในเวลากลางคืนหรือท่ีมีแสงนอย
ใชเม่ือทานตองการจับภาพท้ังวัตถุและพื้นหลัง ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0

แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สองความไวชัตเตอรต่ํา: เหมือนกับ
“แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง” ดานลาง ยกเวนความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติ
เพ่ือจับภาพแสงพื้นหลังในเวลากลางคืนหรือท่ีมีแสงนอย ใชเม่ือทานตองการจับภาพ
ท้ังวัตถุและพื้นหลัง ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0 สัญลักษณ S
จะแสดงขึ้นเมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ

แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง: แฟลชยิงกอนชัตเตอรปดโดยสรางลําแสง
ขึ้นเบื้องหลังแหลงกําเนิดแสงที่กําลังเคลื่อนท่ีดังภาพประกอบดานลางทางขวา
ไมสามารถใชไดในโหมด P, A และ 0

j ปด: แฟลชไมทํางาน ไมสามารถใชไดในโหมด 0 

แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง
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A ระบบวัดแสง
เลือกระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ เนนกลางภาพ หรือเนนไฮไลทเพ่ือเปดใชแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุล
แบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR จะทํางาน
โดยอัตโนมัติเม่ือมีการเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุด

A การลดระดบัแฟลชในตวักลองลง
เพ่ือประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ
จนกระท่ังกานล็อคคลิกเขาท่ี

D แฟลชในตัวกลอง
ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกันเงา แฟลชมีชวงท่ีต่ําสุด 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงมาโคร
ของเลนสซูมท่ีมีฟงกชั่นมาโครสามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดท่ีคาความไวแสง (ISO) ระหวาง
100 ถึง 12800 สําหรับท่ีความไวแสงอื่นอาจไมไดภาพตามที่ตองการเมื่อใชคารูรับแสงบางชวง
หรือบางคา

หากไฟแฟลชสวางอยางตอเน่ือง (0 103) กลองจะถายภาพหนึ่งภาพทุกคร้ังท่ีกดปุมชัตเตอร

ชัตเตอรจะไมทํางานชั่วขณะเพื่อปองกันแฟลชหลังจากที่ใชถายภาพติดตอกันหลายภาพ
แฟลชสามารถใชงานไดอกีคร้ังหลังจากหยุดใชงานกลองชั่วครูหน่ึง
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A ความไวชัตเตอรที่เลือกไดพรอมแฟลชในตัวกลอง
ความไวชัตเตอรตอไปน้ีสามารถเลือกไดพรอมแฟลชในตัวกลอง

โหมด ความไวชัตเตอร

i, k, p, n, s, w, 0, g 1/200–1/60 วินาที

o 1/200–1 วินาที

P *, A * 1/250–1/60 วินาที

S * 1/250–30 วินาที

M * 1/250–30 วินาที, A, %

* ความเร็วท่ีเทากับ 1/4000 วินาที สามารถใชชุดแฟลชเสริมท่ีรองรับแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูง 
(0 436)
เม่ือเลือก 1/250 วินาที (Auto FP) หรือ 1/200 วินาที (Auto FP) สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง
e1 (ความเร็วสมัพันธกับแฟลช, 0 345) หากเลือก 1/250 วินาที (Auto FP) ความไวชัตเตอร
ท่ีเร็วเทากับ 1/250 วินาทีสามารถเลือกใชไดกับแฟลชในตัวกลอง

A โหมดควบคุมแฟลช
กลองรองรับโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL ตอไปน้ี:
• แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR: แฟลชจะปลอยแสง
แฟลชนําซึ่งเกือบจะมองไมเห็น (แฟลชนําตรวจสอบ) ทันทีกอนท่ีจะปลอยแสงแฟลชหลัก เซ็นเซอร 
RGB ความละเอียดประมาณ 91K (91000) พิกเซลจะเลือกแฟลชนําท่ีสะทอนจากวัตถุในทุกพ้ืนท่ี
ของกรอบและทําการวิเคราะหรวมกับชุดขอมูลจากระบบวัดแสงภาพเพื่อปรับกําลังแฟลชใหสมดุล
ระหวางวัตถุหลักและแสงพื้นหลังโดยรอบ ถาใชเลนสประเภท G, E หรือ D ขอมูลระยะหางจะถูก
นํามารวมในการคํานวณกําลังแฟลช ความแมนยําของการคํานวณสามารถปรับเพ่ิมสําหรับเลนส
ชนิดไมมี CPU โดยการใหขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงสูงสุด ใหดู 0 235) ไมสามารถ
ใชไดเม่ือใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด

• แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดจิิตอล SLR: กลองจะปรับกําลังแฟลชเพื่อปรับแสง
ของเฟรมใหอยูในระดับมาตรฐานโดยไมคํานึงถึงความสวางพื้นหลัง ควรใชในการถายภาพ
ท่ีเนนวัตถุหลักในรายละเอยีดของพื้นหลัง หรือเม่ือมีการใชการชดเชยแสง แฟลช i-TTL มาตรฐาน
สําหรับกลองดิจิตอล SLR จะทํางานโดยอัตโนมัติเม่ือมีการเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุด



186

โหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลองสามารถเลือกไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3
(การควบคุมแฟลชในตัวกลอง, 0 347) การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงโหมด
การควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลองดังตอไปน้ี:

สมัพันธกับแฟลช FP อัตโนมัต ิ(0 345)

i-TTL —

ปรับเอง —

การยิงแฟลชซ้ํา —

โหมดสั่งแฟลช
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A รูรับแสง ความไวแสงและชวงแฟลช 
ชวงแฟลชอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับความไวแสง (ความเทียบเทา ISO) และรูรับแสง

รูรับแสงที่เทียบเทา ISO ของ ชวง 
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 เมตร
1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 0.7–8.5
2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 0.6–6.0

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 — — — — — 0.6–0.8

แฟลชในตัวกลองมีระยะต่ําสุด 0.6 เมตร

ในโหมด P คารูรับแสงสูงสุด (คารูรับแสงต่ํา) ถูกจํากัดตามคาความไวแสงดังท่ีแสดงไวดานลาง

คารูรับแสงสูงสดุที่เทียบเทา ISO ของ:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
2.8 3.5 4 5 5.6 7.1 8 10

หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาคาท่ีกําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสงจะเปน
คารูรับแสงสูงสุดของเลนส

A โปรดอาน
โปรดอานหนา 190 สําหรับขอมูลเก่ียวกับการล็อคคาแฟลช (FV) สําหรับวัตถุท่ีวัดกอนจัดองคประกอบ
ภาพใหม 

สําหรับขอมูลเก่ียวกับแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติและการเลือกความเร็วสัมพันธ
กับแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 345) สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการเลือกความไวชตัเตอรท่ีชาท่ีสุดท่ีใชไดเม่ือใชแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2
(ความไวชัตเตอรของแฟลช, 0 346) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการควบคุมและใชแฟลชในตัวกลอง
ในโหมดสั่งแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การควบคมุแฟลชในตัวกลอง, 0 347)

ดูหนา 433 สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชชุดแฟลชเสริมภายนอก
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การชดเชยแสงแฟลชจะใชเพื่อปรับคากําลังแสงแฟลชที่ยิงออกไปตั้งแต –3EV ถึง +1 EV
โดยจะเพิ่มข้ึนครั้งละ 1/3 EV เพื่อปรับความสวางของวัตถุหลักใหสัมพันธกับฉากหลัง
สามารถปรับเพิ่มกําลังแฟลชเพื่อใหวัตถุหลักสวางขึ้น หรือลดลงเพื่อปองกันแสงที่ไมตองการ
หรือแสงสะทอน

กดปุม M (Y) และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกวาคาที่ตองการปรากฏในแผงควบคุม
ชองมองภาพ หรือจอแสดงผลขอมูลการถายภาพ โดยทั่วไปเลือกคาบวกเพื่อใหความสวาง
กับวัตถุหลัก เพิ่มคาลบเพื่อใหวัตถุมืดลง

ชดเชยแสงแฟลช (เฉพาะโหมด P, S, A, M และ h เทานั้น)

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

แผงควบคุม การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

±0 EV
(กดปุม M (Y))

–0.3 (–1/3) EV +1.0 EV
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สําหรับคาอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ±0.0 สัญลักษณ Y จะปรากฏในแผงควบคุมและ
ชองมองภาพหลังจากปลอยปุม M (Y) ยืนยันคาปจจุบันสําหรับการชดเชยแสงแฟลช
โดยกดปุม M (Y)

สามารถเรยีกคืนคากําลังแฟลชปกติโดยการตั้งคาชดเชยแสงแฟลชเปน ±0.0 กลองจะไมรีเซ็ต
การชดเชยแสงแฟลชเมือ่กลองปดการทํางาน

A ชุดแฟลชเสริมภายนอก
คาชดเชยแสงแฟลชที่เลือกจากชุดแฟลชเสริมภายนอกจะถูกเพิ่มลงในคาชดเชยแสงแฟลชที่เลือก
จากกลอง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพิ่มในการชดเชยแสงแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
b2 (ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 333) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกวิธใีชการชดเชยแสง
รวมกับแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e4 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 353) 
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับระดับแฟลชโดยอัตโนมัติในการถายภาพชุดหน่ึง ใหดูหนา 202
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คุณสมบัตินีจ้ะใชในการล็อคกําลังแฟลช ซ่ึงจะทําใหภาพถูกจัดองคประกอบใหมโดยไมเปลี่ยน
ระดับแฟลชและมัน่ใจวากําลังแฟลชจะเหมาะสมกับวัตถุ แมจะไมไดวางวัตถุไวตรงกลาง
ของกรอบภาพก็ตาม กําลังแฟลชจะถูกปรบัโดยอัตโนมัติเมือ่มกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ
ในคาความไวแสง (ISO) และคารรูับแสง

การใชล็อคคาแสงแฟลช:

1 กําหนดล็อคคาแสงแฟลชใหแกการควบคุมกลอง
เลือก ล็อคคาแสงแฟลช เปน “กด” ในการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f2 (กําหนดปุม Fn, 0 356),
f3 (กําหนดปุม Preview, 0 361) หรือ 
f4 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 361)

2 ยกแฟลชขึ้น
ในโหมด P, S, A, M และ 0 สามารถเปดแฟลชได
โดยกดปุม M (Y) ในโหมด i, k, p, n, o, s, 
w และ g แฟลชจะเปดเองโดยอัตโนมัติ
เมื่อตองใชงาน

3 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุใหอยูตรงกลาง
ของกรอบภาพและกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งเพื่อปรบัโฟกัส

การล็อคคาแสงแฟลช

ปุม M (Y)
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4 ล็อคระดับแฟลช
หลังจากสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M)
ปรากฏบนชองมองภาพ ใหกดปุมที่เลือก
ในข้ันตอนที่ 1 แฟลชจะยิงแฟลชนําเพื่อตรวจสอบระดับแฟลชที่เหมาะสม กําลังแฟลช
จะถูกล็อคในระดับนี้และสัญลักษณการล็อคคาแสงแฟลช (e) จะปรากฏในชองมองภาพ

5 จัดองคประกอบภาพใหม

6 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ หากตองการถายภาพเพิ่มสามารถทําได
โดยไมปลดล็อคคาแสงแฟลช

7 ปลดล็อคคาแสงแฟลช
กดปุมที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 1 เพื่อปลดล็อคคาแสงแฟลช ยืนยันวาสัญลักษณ
แสดงการล็อคคาแสงแฟลช (e) ไมปรากฏในชองมองภาพแลว
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A การใชล็อคคาแสงแฟลชกับแฟลชในตัวกลอง
ฟงกชั่นล็อคคาแสงแฟลชจะใชไดเฉพาะกับแฟลชในตัวกลอง เม่ือเลือก TTL สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e3 (การควบคุมแฟลชในตัวกลอง, 0 347)

A การใชการล็อคคาแสงแฟลชกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
ฟงกชั่นล็อคคาแสงแฟลชสามารถเลือกใชรวมกับชุดแฟลชเสริมภายนอกในโหมด TTL และ
(หากรองรับ) โหมดควบคุมแฟลชนํา AA และแฟลชนํา A โปรดทราบวาเมื่อเลือกโหมดสั่งแฟลช
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การควบคุมแฟลชในตัวกลอง, 0 347) ทานตองตั้งคา
โหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชหลักหรือแฟลชรีโมตอยางนอยหน่ึงกลุมใหกับ TTL หรือ AA

A ระบบวัดแสง
พ้ืนท่ีวัดแสงสําหรับการล็อคคาแสงแฟลชเมื่อใชชุดแฟลชเสริมภายนอกมีดังน้ี:

ชุดแฟลช โหมดแฟลช พ้ืนที่วัดแสง

ชุดแฟลชเดี่ยว
i-TTL วงกลมขนาด 5 มม. ตรงกลางกรอบภาพ

AA พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช

ใชกับชุดแฟลชอื่นๆ (การควบคุม
การทํางานแฟลชแบบไรสาย)

i-TTL ท้ังภาพ
AA

พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช
A (แฟลชหลัก)
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การถายภาพดวยรีโมตคอนโทรล

สามารถใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม (0 444) เพื่อชวยลดการสั่นของกลอง
หรือสําหรับการถายภาพตัวเอง

1 เลือก โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3)
ไฮไลท โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) ในเมนูถายภาพ
แลวกด 2 

2 เลือกโหมดรีโมตคอนโทรล
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนีแ้ละกด J

3 จัดองคประกอบภาพ
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางกลองบนพื้นที่มั่นคงและไดระดับ 

การใชรโีมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอุปกรณเสรมิ

ตัวเลือก คําอธิบาย 

% รีโมตหนวงเวลา ล่ันชัตเตอร 2 วินาทีหลังจากกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3

$
รีโมตตอบสนอง
เร็ว

ล่ันชัตเตอรทันทีเม่ือกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3

& รีโมตยกกระจก
กดปุมกดชัตเตอร ML-L3 หน่ึงคร้ังเพื่อยกกระจกขึ้น และกดอีกคร้ัง
เพ่ือล่ันชัตเตอรและถายภาพ ปองกันภาพพรามัวจากการสั่นไหว
ของตัวกลองเม่ือยกกระจก

7 ปด ไมสามารถลั่นชัตเตอรไดโดยใช ML-L3
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4 ถายภาพ
จากระยะหาง 5 เมตร หรอืใกลกวานั้น ใหเล็ง
ตัวสงสัญญาณบน ML-L3 ไปที่ตัวรบัสัญญาณ
อินฟราเรดตัวใดตัวหนึ่งบนกลอง (0 2, 4) แลวกดปุม
กดชัตเตอรบน ML-L3 ในโหมดรโีมตหนวงเวลา
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะติดสวางเปนเวลาสองวินาที
กอนลั่นชัตเตอร ในโหมดรีโมตตอบสนองเรว็
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบหลังจากลั่นชัตเตอรแลว ในโหมดรโีมตยกกระจก
การกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 หนึ่งครั้งจะยกกระจกขึ้น และ 30 วินาทีหลังจาก
กดปุมครัง้ที่สองชัตเตอรจะลั่นและไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบ

A โหมดลั่นชัตเตอร
เม่ือใชงานรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม โหมดลั่นชัตเตอรท่ีเลือกดวยแปนหมุน
เลือกโหมดลั่นชัตเตอร (0 103) จะไมทํางานตามตัวเลือกท่ีเลือกสําหรับ โหมดรีโมตคอนโทรล
(ML-L3) ในเมนูการถายภาพ

D กอนการใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม
กอนการใชงานรีโมตคอนโทรลเปนคร้ังแรก ใหถอดแผนฉนวนพลาสติกใสก้ันแบตเตอรี่ออก
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A การใชแฟลชในตัวกลอง
กอนท่ีจะถายรูปดวยแฟลชในโหมดแฟลชยกขึ้นแบบแมนวล (0 182) ใหกดปุม M (Y) เพ่ือยกแฟลช
แลวรอใหสัญลักษณ M แสดงขึ้นในชองมองภาพ (0 11) การถายภาพจะถูกขัดจังหวะ
หากยกแฟลชขึ้นขณะที่ใชงานโหมดรีโมตคอนโทรลอยู หากจําเปนตองใชแฟลช กลองจะตอบสนอง
กับปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 เทาน้ันหลังจากแฟลชชารจไฟแลว ในโหมดแฟลชยกขึ้นเองอัตโนมัติ
(0 180) กลองจะเร่ิมชารจแฟลชเมื่อเลือกโหมดรีโมตคอนโทรล เม่ือชารจแฟลชเรียบรอยแลว
กลองจะยกขึ้นและยิงแฟลชโดยอัตโนมัติเม่ือตองการ

ในโหมดแฟลชที่รองรับการลดตาแดง ไฟชวยลดตาแดงจะติดสวางเปนเวลาหนึ่งวินาทีกอนลั่นชัตเตอร
ในโหมดรีโมตหนวงเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะติดสวางเปนเวลาสองวินาที ตามดวย
ไฟชวยลดตาแดงซึ่งจะติดสวางเปนเวลาหนึ่งวินาทีกอนลั่นชัตเตอร

A การโฟกัสในโหมดรีโมตคอนโทรล
กลองจะไมปรับโฟกัสอยางตอเน่ืองเม่ือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ือง อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา
ทานสามารถโฟกัสโดยกดปุมกดชัตเตอรของกลองลงครึ่งหน่ึงกอนถายภาพ โดยไมขึ้นอยูกับ
โหมดโฟกัสอัตโนมัติท่ีเลือก หากเลือกอัตโนมัติหรือโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพ หรือเม่ือกลองอยูในไลฟวิว
ในโหมดรีโมตหนวงเวลาหรือรีโมตตอบสนองเร็ว กลองจะปรับโฟกัสกอนถายภาพโดยอัตโนมัติ
ถากลองไมสามารถโฟกัสภาพในการถายภาพดวยชองมองภาพ กลองจะกลับไปเตรียมพรอม
โดยไมล่ันชัตเตอร

A โหมดรีโมตยกกระจก
เม่ือกระจกยกขึ้น ทานไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ สวนฟงกชั่นโฟกัสอตัโนมัติ
และระบบวัดแสงจะไมทํางาน

A การออกจากโหมดรีโมตคอนโทรล
กลองจะยกเลิกโหมดรีโมตคอนโทรลอยางอัตโนมัติ หากไมมีการถายภาพกอนเวลาที่เลือกไว
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c5 (ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3), 0 337) หากเลือก ปด
สําหรับ โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) หากทําการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 199) หรือรีเซ็ตตัวเลือก
การถายภาพโดยใช รีเซ็ตเมนูถายภาพ (0 311)
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D กําหนดปุมชัตเตอร
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 373)
จะไมสามารถใช ML-L3 เม่ือหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปท่ี 1

A ปดชองมองภาพ
เพ่ือปองกันไมใหแสงท่ีลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง ใหถอด
ขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมา (0 107)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระยะเวลาที่กลองจะยังอยูในโหมดเตรียมพรอมเพื่อรอรับสัญญาณจาก
รีโมตคอนโทรล ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c5 (ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3); 0 337)
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการควบคุมเสียงเตือนท่ีจะดังขึ้นเมื่อใชรีโมตคอนโทรล ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน; 0 338)
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เมื่อใชกลองดวยรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1 (0 444) และ WR-R10/WR-T10 (0 444)
ซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิ ปุมกดชัตเตอรใน WR-1 และ WR-T10 จะทํางานเหมอืนกันกับ
ปุมกดชัตเตอรของกลอง สามารถใชถายภาพตอเนื่องระยะไกลและถายภาพแบบตั้งเวลาได

รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1
WR-1 สามารถทํางานเปนตัวสงหรือตัวรบัขอมลูอยางใดอยางหนึ่ง และใชรวมกันกับ
รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1 ตวัอ่ืน หรอื WR-R10 หรอื WR-T10 อยางใดอยางหนึ่ง ตัวอยางเชน
สามารถเชื่อมตอ WR-1 เขากับชองตออุปกรณเสริมสําหรับใชเปนตัวรับสัญญาณได
ทําใหสามารถเปลี่ยนการตั้งคากลองหรือชัตเตอรเพื่อลั่นชัตเตอรระยะไกลจาก WR-1 ตัวอ่ืน
ที่ทําหนาที่เปนตัวสงขอมูล

รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10/WR-T10
เมื่อเช่ือมตอ WR-R10 (ตัวรบัขอมลู) เขากับกลองถายรูป จะสามารถกดชัตเตอรโดยใช WR-T10
(ตัวสงขอมูล)

รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย
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ตัวเลือกการถายภาพอื่นๆ

การกดปุม P ขณะถายภาพดวยชองมองภาพ กลองจะ
แสดงเมนูดวยตัวเลือกตอไปนี้

การออกจากเมนูปุม P แลวกลับไปยังจอแสดงผลการถายภาพ ใหกดปุม P อีกครั้ง

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ: ปุม P

ปุม P

ตัวเลือก 0

เลือกพ้ืนที่ภาพ 110

ตั้งคา Picture Control 165

Active D-Lighting 175

HDR (High Dynamic Range) 177

โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) 193

กําหนดปุม Fn 356

กําหนดปุม Preview 361

กําหนดปุม AE-L/AF-L 361

ลดนอยซเมือ่เปดรับแสงนาน 317

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 317

ตวัเลือก 0
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การตั้งคากลองที่ระบุไวดานลางสามารถ
เปลี่ยนเปนคาจากโรงงานไดโดยกด
W (S) และ E คางไวพรอมกัน
นานกวาสองวินาที (ปุมเหลานี้
มีเครื่องหมายจุดสีเขียวกํากับ) แผงควบคุม
ปดช่ัวครูในขณะที่การตั้งคาถูกรเีซ็ต

การรีเซ็ตโดยกดสองปุม: การเรยีกคนืคาต้ังจากโรงงาน

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

คุณภาพของภาพ JPEG Normal 115
ขนาดภาพ ใหญ 118
ไวตบาลานซ อัตโนมัติ > ปกติ 145
การปรับละเอยีด A-B: 0, G-M: 0 149

การตั้งคา Picture Control 1 ไมเปลี่ยนแปลง 165
HDR (High Dynamic Range) ปด 2 177
ตั้งคาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (ISO)

P, S, A, M 100
134

โหมดอืน่ๆ อัตโนมัติ
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ปด 136

โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) ปด 193
การถายแบบเวนชวงเวลา ปด 3 222

ปุม E

ปุม W (S)
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โฟกัสอตัโนมัติ (ชองมองภาพ)
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
% AF-S

121
โหมดอื่นๆ AF-A

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

123
m, w

AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส
51 จุด

i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, 
g, u, P, S, A, M

AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัส
อตัโนมัติ

โฟกัสอตัโนมัติ (ไลฟวิว/ภาพยนตร)
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ AF-S 57

โหมดพื้นท่ี AF

m, r, w, %, g, u, 1, 2, 3, P, S, A, M AF พ้ืนท่ีกวาง
58n, 0 AF พ้ืนท่ีปกติ

i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z AF ท่ีใบหนา
จุดโฟกัส 4 กลาง 127

ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว ปด 62
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อปรับรูรับแสงดวยไฟฟา ไมใช 72
แสดงไฮไลท ปด 72
ความดังของหูฟง 15 72

ระบบวัดแสง เฉลี่ยท้ังภาพ 139

คางปุมล็อค AE ปด
129,
141

การถายครอม ปด 5 202
ชดเชยแสงแฟลช ปด 188
ชดเชยแสง ปด 143
โหมดหนวงเวลาถาย ปด 339

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0
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โหมดแฟลช
i, k, p, n, w, g อัตโนมัติ

181,
183

s อตัโนมัติ+ลดตาแดง

o
อัตโนมัติ+แฟลชสัมพันธ
ท่ีความไวชัตเตอรต่ํา

0, P, S, A, M แฟลชลบเงา
ล็อคคาแสงแฟลช ปด 190
การถายภาพซอน ปด 6 216
โปรแกรมแบบยืดหยุน ปด 89
+ NEF (RAW) ปด 357

1 เฉพาะ Picture Control คาปจจุบัน
2 ยังไมไดรีเซ็ตระดับ HDR
3 หากการถายแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะสิ้นสุดลง เวลาเริ่มตน ชวงเวลา

ในการถายภาพ ระยะหางและจํานวนภาพ รวมท้ังปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะไมถูกรีเซ็ต
4 จุดโฟกัสจะไมปรากฏถาเลือก AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอตัโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF
5 จํานวนภาพจะถูกรีเซ็ตคาเปนศูนย ระดับการเพิ่มคาเมื่อถายครอมจะถูกรีเซ็ตคาเปน 1 EV

(การถายครอมคาแสง/แฟลช) หรือ 1 (การถายครอมไวตบาลานซ) กลองจะเลือก Y อัตโนมัติ
สําหรับภาพที่สองของโปรแกรมการถายครอม ADL แบบภาพชุดสองภาพ

6 หากฟงกชั่นการถายภาพซอนทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะหยุดลง แลวกลองจะสรางภาพซอน
จากภาพที่บันทึกไวตั้งแตจุดน้ัน คาเกนและจํานวนภาพจะไมถูกรีเซ็ต

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0
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การถายครอมจะเปลี่ยนคาแสง, ระด ับแฟลช, Active D-Lighting (ADL) หรือไวตบาลานซ
ใหเล็กนอยโดยอัตโนมัติในการถายแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาปจจุบัน
เลือกสถานการณที่ยากตอการตั้งคาแสง, ระดับแฟลช (เฉพาะโหมดควบคุมแฟลชในระบบ
i-TTL และแฟลชอัตโนมัติแบบปรับตามคารรูับแสง ใหดหูนา 185, 347 และ 435), ไวตบาลานซ
หรือ Active D-Lighting และไมมีเวลาที่จะตรวจสอบผลที่ไดและปรับคาของภาพแตละภาพ
หรือแมแตการทดลองคาตางๆ โดยใชวัตถุเดียวกัน

❚❚การถายครอมคาแสงและแฟลช
เปลี่ยนคาแสงและ/หรอืระดับแฟลชในการถายภาพชุดหนึ่ง

1 เลือกแฟลชหรือการถายครอมคาแสง
เลือกการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6
(ต้ังคาการถายครอมอัตโนมติั) ในเมนูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง จากนั้น ไฮไลทตัวเลือกหนึ่ง แลวกด J 
เลือก AE และแฟลช เพื่อเปล่ียนทั้งคาแสง
และระดับแฟลช เลือก AE เทาน้ัน เพื่อเปลี่ยน
เฉพาะคาแสง หรอื แฟลชเทาน้ัน เพื่อเปลี่ยน
เฉพาะระดับแฟลช

การถายครอม (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานั้น)

คาแสงปรับ: 0 EV คาแสงปรับ: –1 EV คาแสงปรับ: +1 EV
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2 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม จํานวนภาพจะแสดงในหนาจอแสดงขอมลูและแผงควบคุม

ที่การตั้งคาอ่ืนๆ ที่ไมใชศูนย กลองจะแสดงสัญลักษณ 
M ในแผงควบคุม D ข้ึนในชองมองภาพ
ขณะที่หนาจอแสดงขอมูลจะแสดงสัญลักษณการถายครอมและสัญลักษณที่แสดงชนิด
ของการถายครอม: v (การถายครอมคาแสงและแฟลช), w (การถาย
ครอมคาแสงเทานัน้) หรือ x (การถายครอมแสงแฟลชเทานัน้)

จํานวนภาพ

ปุม D แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง
และแฟลช

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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3 เลือกระดับการเพิ่มคาแสง
กดปุม D และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการเพิ่มคาแสง

ตามคาตั้งจากโรงงาน ระดับการเพิ่มคาสามารถเลือกไดระหวาง 0.3 (1/3), 0.7 (2/3), 1, 2
และ 3 EV โปรแกรมการถายครอมทีม่ีระดบัข้ันการเพิ่ม 0.3 (1/3) EV มีดังตอไปนี้

โปรดทราบวาคาแสงที่เพิ่มครั้งละ 2 EV หรอืมากกวา จํานวนภาพสูงสุดคือ 5 หากเลือก
คาที่สูงกวาในขั้นตอนที่ 2 จํานวนภาพจะถูกตัง้คาเปน 5 โดยอัตโนมตัิ

การเพิ่มคาแสง

ปุม D แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

การแสดงผลขอมลูการถายภาพ
จํานวน
ภาพ

ลําดบัการถายครอม (EV)

0 0
3 0/+0.3/+0.7
3 0/–0.7/–0.3
2 0/+0.3
2 0/–0.3
3 0/–0.3/+0.3
5 0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7
7 0/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7/+1.0

9
0/–1.3/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7/+1.0/

+1.3
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4 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
กลองจะเปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชไปในการถายภาพแตละภาพ
ตามโปรแกรมการถายครอมที่เลือก การแกไขคาแสงจะถูกเพิ่มเขากับ
ภาพที่มีการชดเชยคาแสง (ดูที่หนา 143)

สัญลักษณแสดงความคืบหนาการถายครอมจะแสดงขึ้นขณะเปดใชเอ็ฟเฟกต
การถายครอม สวนหนึ่งของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายแตละภาพ

จํานวนภาพ: 3; ระดับการเพิ่ม/ลด: 0.7 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพิ่ม ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2
(ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 333) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกลําดับในการถายครอม
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e7 (ลําดับการถายครอม, 0 354)
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❚❚การยกเลกิการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม D แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (0F/r) และสัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง/
แฟลชหายไปจากจอภาพ กลองจะเรียกคืนคาโปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไปที่เปดใช
การถายครอม สามารถยกเลิกการใชงานการถายครอมไดโดยการรเีซ็ตโดยกดสองปุม
(0 199) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรยีกใชไดอีกในครั้งถัดไป
ที่เปดใชการถายครอม

A การถายครอมคาแสงและแฟลช
ในโหมดการถายภาพตอเน่ือง (0 103) กลองจะหยุดชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวน
ท่ีระบุไวในโปรแกรมการถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเมื่อมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกคร้ัง ในโหมด
ตั้งเวลาถาย กลองจะถายภาพตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 ที่หนา 203 ทุกครั้งที่กดปุมกดชตัเตอร 
ไมขึ้นกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ
(0 337) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
c3 (ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดอืน่ กลองจะถายภาพหนึ่งภาพตอการ
กดปุมกดชัตเตอรหน่ึงคร้ัง

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจาก
ภาพลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีในการด
หนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเร่ิมถายภาพ
ตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดการทํางานของกลอง
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A การถายครอมคาแสง
กลองจะปรับคาแสงโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอรและคารูรับแสง (โหมด P), คารูรับแสง (โหมด S)
หรือความไวชัตเตอร (โหมด A และ M) ถาเลือก เปด สําหรับ ตัง้คาความไวแสง (ISO) >
ควบคุมความไวแสงอัตโนมตัิ (0 136) ในโหมด P, S และ A กลองจะปรับคาความไวแสง
โดยอตัโนมัติใหไดแสงท่ีเหมาะสมที่สุดเมื่อระบบคาแสงของกลองเกินขีดจํากัด สวนในโหมด M
กลองจะใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติเปนอนัดับแรกเพื่อใหไดคาแสงใกลเคียงกับคาท่ีดีท่ีสุด
จากน้ันจะครอมคาแสงนี้โดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร 
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❚❚การถายครอมไวตบาลานซ
กลองจะสรางสําเนาหลายชุดของภาพถายแตละภาพ โดยแตละภาพจะมีไวตบาลานซ
แตกตางกัน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวตบาลานซ ใหดูหนา 145

1 เลือกการถายครอมไวตบาลานซ
เลือก ถายครอมไวตบาลานซ สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e6 ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ

2 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม D ใหหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม จํานวนภาพจะแสดงในหนาจอแสดงขอมลูและแผงควบคุม

การตั้งคาอ่ืนๆ นอกจากศูนย กลองจะแสดง M และ
D ในแผงควบคุมและชองมองภาพตามลําดับ
สัญลักษณ y และสัญลักษณแสดงการถายครอมจะแสดงในหนาจอแสดงขอมูล

จํานวนภาพ

ปุม D แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

สัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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3 เลือกระดับการเพิ่มไวตบาลานซ
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกจากระดับข้ัน 1 (5 ไมเรด;
0 151), 2 (10 ไมเรด) หรือ 3 (15 ไมเรด) คา B ระบุปรมิาณของสีน้ําเงิน คา A ระบุ
ปริมาณของสีเหลืองอําพัน (0 149)

โปรแกรมการถายครอมที่มรีะดับข้ันการเพิ่มเทากับ 1 มีดังตอไปนี้

ระดับการเพิ่มไวตบาลานซ

ปุม D แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย

การแสดงผลขอมูลการถายภาพ

การแสดงผลขอมลูการถายภาพ
จํานวน
ภาพ

ระดับการเพ่ิม
ไวตบาลานซ

ลําดับการถายครอม

2 1 B 0 /1 B
2 1 A 0 /1 A
3 1 A, 1 B 0 /1 A /1 B
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4 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะประมวลผลแตละภาพเพื่อสรางสําเนา
เปนจํานวนตามที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม
โดยแตละสําเนาจะมีไวตบาลานซที่แตกตางกัน
การปรบัไวตบาลานซจะดําเนินการเพิ่มเติมจากคาไวตบาลานซที่ปรบัไวในการปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียด

ถาจํานวนภาพถายในโปรแกรมการถายครอมสูงกวา
จํานวนภาพที่สามารถบันทกึได n
และสัญลักษณของการดทีใ่ชจะกะพริบบน
แผงควบคุม สัญลักษณ j จะกะพรบิ
บนชองมองภาพตามทีแ่สดงในภาพทางดานขวา
และปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน กลองจะถายภาพ
ไดอีกครัง้เมื่อใสการดหนวยความจําใหมลงไป
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❚❚การยกเลิกการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม D แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (0F/r) และสัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซหายไปจากจอภาพ กลองจะเรียกคืนคาโปรแกรมทีใ่ชลาสุดในครัง้ถัดไปที่เปดใช
การถายครอม การถายครอมสามารถยกเลิกการใชงานไดโดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุม
(0 199) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรียกใชไดอีกในครั้งถัดไป
ที่เปดใชการถายครอม

A การถายครอมไวตบาลานซ
ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซไดเม่ือคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW) การเลือก NEF (RAW),
NEF (RAW)+JPEG Fine, NEF (RAW)+JPEG Normal หรือ NEF (RAW)+JPEG Basic จะยกเลิก
การถายครอมไวตบาลานซ

การถายครอมไวตบาลานซจะมีผลกับอุณหภูมิสีเทาน้ัน (แกนสีเหลืองอําพัน-นํ้าเงินในหนาจอการปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียด 0 149) แตจะไมมีการปรับเปลี่ยนใดๆ บนแกนสีเขียว-มวงแดง

ในโหมดตั้งเวลาถาย (0 106) เม่ือกดปุมกดชัตเตอรแตละครั้ง กลองจะสรางสําเนาตามจํานวน
ท่ีระบุไวในโปรแกรมไวตบาลานซโดยไมขึ้นกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3
(ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 337)

ถากลองถูกปดการทํางานขณะที่ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําติดสวางอยู กลองจะปด
การทํางานเฉพาะเมื่อภาพถายท้ังหมดไดรับการบันทึกแลว
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❚❚การถายครอม ADL
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถายภาพชุดหนึ่ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Active D-Lighting ใหดูหนา 175

1 เลือกถายครอม ADL
เลือก ถายครอม ADL สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง
e6 ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ

2 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม D ใหหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม จํานวนภาพจะแสดงในหนาจอแสดงขอมลูและแผงควบคุม

การตั้งคาอ่ืนๆ นอกจากศูนย กลองจะแสดง M และ D ในแผงควบคุม
และชองมองภาพตามลําดับ สัญลักษณ z และสัญลักษณแสดงการถายครอม
จะแสดงในหนาจอแสดงขอมูล

จํานวนภาพ

ปุม D แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

จํานวนการถายครอม ADL
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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เลือกภาพสองภาพ โดยที่ภาพหนึ่งจะถายโดยปด Active D-Lighting สวนอีกภาพหนึ่ง
จะถายโดยใชคาที่เลือกไว เลือกภาพสามถึงหาภาพเพื่อถายภาพชุดโดยตั้งคา 
Active D-Lighting เปน ปด, ตํ่า และ ปกติ (สามภาพ), ปด, ตํ่า, ปกติ และ สูง (สี่ภาพ)
หรือ ปด, ตํ่า, ปกติ, สูง และ สูงมาก (หาภาพ) หากเลือกมากกวาสองภาพ ใหดําเนินการ
ตามข้ันตอนที่ 4

3 เลือก Active D-Lighting
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือก Active D-Lighting

Active D-Lighting จะปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลการถายภาพและแผงควบคุม

ปุม D แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

Active D-Lighting การแสดงผลขอมูลการถายภาพ หนาจอแผงควบคุม

Y อัตโนมัติ

R ต่ํา

Q ปกติ

P สูง

Z สูงมาก
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4 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ไปในการถายภาพแตละภาพ
ตามโปรแกรมการถายครอมที่เลือก สัญลักษณแสดงความคืบหนา
การถายครอมจะแสดงขึ้นขณะเปดใชเอ็ฟเฟกตการถายครอม
สวนหนึ่งของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายแตละภาพ

จํานวนภาพ: 3 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก
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❚❚การยกเลิกการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม Dแลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (0F/r) และสัญลักษณแสดงการถายครอม ADL
หายไปจากจอภาพ กลองจะเรียกคืนคาโปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม
การถายครอมสามารถยกเลิกการใชงานไดโดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 199)
แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรยีกใชไดอีกในครัง้ถัดไปที่เปดใช
การถายครอม

A การถายครอม ADL
ในโหมดการถายภาพตอเน่ือง (0 103) กลองจะหยุดชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวน
ท่ีระบุไวในโปรแกรมการถายครอม กลองจะถายภาพตอเม่ือมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกคร้ัง ในโหมด
ตั้งเวลาถาย กลองจะถายภาพตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 ท่ีหนา 212 ทุกคร้ังท่ีกดปุมกด
ชัตเตอร โดยไมขึ้นกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) >
จํานวนภาพ (0 337) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดอืน่ กลองจะถายภาพ
หน่ึงภาพตอการกดปุมกดชัตเตอรหน่ึงคร้ัง

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจาก
ภาพลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีในการด
หนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเร่ิมถายภาพ
ตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดการทํางานของกลอง
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ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อบันทึกภาพถายสองหรือสามชุดเปนภาพถายภาพเดียว
ทานสามารถถายภาพซอนโดยใชขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพของกลองผลิตสีที่เห็นไดชัดวา
ดีกวาสีจากภาพทีส่รางการซอนภาพโดยใชซอฟตแวร

❚❚การสรางภาพซอน
กลองไมสามารถบันทึกภาพซอนในโหมดไลฟวิว ออกจากไลฟวิวกอนดําเนินการ โปรดทราบวา
ตามที่ตั้งคาจากโรงงาน การถายภาพจะสิ้นสุดและการถายภาพซอนจะถูกบันทึกโดยอัตโนมตัิ
หากไมมีการดําเนินการเปนเวลา 30 วินาที

1 เลือก การถายภาพซอน
ไฮไลท การถายภาพซอน ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

การถายภาพซอน (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานั้น)

A ระยะเวลาการบันทึกที่นานขึ้น
สําหรับชวงเวลาระหวางภาพที่นานกวา 30 วินาที ใหยืดเวลาหนวงกอนปดระบบวัดแสงโดยใชการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 336) ชวงเวลาระหวางภาพสูงสุดคือ 30 วินาที
ตองไมนานกวาตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 หากปดจอภาพลง
ในขณะแสดงภาพหรือใชงานเมนู และไมใชงานกลองเปนเวลา 30 วินาที หลังจากตั้งเวลาสแตนดบาย
ไดหมดลง การถายภาพจะสิ้นสุดและกลองจะสรางภาพซอนจากภาพที่บันทึกไวถึงจุดน้ัน
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2 เลือกโหมด
ไฮไลท โหมดการถายภาพซอน แลวกด 2

ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี ้แลวกด J
• ในการถายภาพซอนเปนชดุ เลือก 6 เปด

(ถายเปนชุด) การถายภาพซอนจะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลือก ปด สําหรบั โหมดการถายภาพซอน

• ในการถายภาพซอนหนึ่งภาพ เลือก เปด
(ถายภาพเดียว) กลองจะเริม่ถายภาพปกติ
โดยอัตโนมตัิเมื่อทานสรางภาพซอนภาพเดี่ยวเสร็จ

• ในการออกจากฟงกชั่นน้ีโดยไมสรางภาพซอนเพิ่ม เลือก ปด

ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) หรือ เปด (ถายภาพเดียว)
สัญลักษณ n จะปรากฏบนแผงควบคุม
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3 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ไฮไลท จํานวนภาพ และกด 2

กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะนํามารวม
เปนภาพเดียว แลวกด J

4 เลือกจํานวนเกน
ไฮไลท ปรับแสงอัตโนมัติ และกด 2

ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
• เปด: เกนถูกปรบัตามจํานวนภาพถายที่บันทกึจริง

(เกนสําหรบัคาแสงแตละภาพถูกตั้งเปน 1/2 สําหรับ
ภาพถาย 2 ภาพ 1/3 สําหรบัภาพถาย 3 ภาพ ฯลฯ)

• ปด: ไมมีการปรับเกนขณะบันทึกภาพซอน
โปรดทราบวาภาพอาจจะมีสัญญาณรบกวน
(จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรอืเสน)
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5 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
ในโหมดลั่นชัตเตอรตอเนือ่ง (0 103) กลองจะบันทึกภาพทั้งหมด
ในการถายครั้งเดียว ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) กลองจะบันทึก
ภาพซอนตอในขณะที่กดปุมกดชัตเตอร หากเลือก เปด (ถายภาพเดียว)
การถายภาพซอนจะสิ้นสุดลงเมือ่ถายภาพแรกเสร็จ ในโหมดตั้งเวลาถาย
กลองจะบันทึกภาพอัตโนมตัิตามจํานวนที่เลือกไวในข้ันตอนที ่3 ที่หนา 218 ไมวาจะใช
ตัวเลือกใดที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ต้ังเวลาถาย) > จํานวนภาพ
(0 337) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c3 (ต้ังเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดลั่นชัตเตอร
โหมดอื่นกลองจะถายภาพหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร กลองจะถายภาพตอเนื่อง
จนกระทั่งทุกภาพไดถูกบันทึกไวแลว (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการถายภาพซอนหยุดชะงัก
กอนที่กลองจะบันทกึภาพทั้งหมดไว ดูหนา 220)

สัญลักษณ n จะกะพรบิจนกวาการถายภาพจะสิ้นสุด
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) การถายภาพซอน
จะสิ้นสุดลงเมื่อเลือก ปด สําหรบัโหมด
การถายภาพซอนเทานั้น ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว)
การถายภาพซอนจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ
เมื่อการถายภาพซอนเสร็จสมบูรณ สัญลักษณ n จะหายไปจากสวนแสดงผลเมื่อกลอง
ถายภาพซอนเสร็จ
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❚❚การถายภาพซอนหยุดชะงัก
ขณะถายภาพซอน หากตองการหยุดกลางคันกอนที่กลอง
จะถายภาพครบตามที่กําหนดไว ใหเลือก ปด สําหรับโหมด
การถายภาพซอน หากการถายภาพสิ้นสุดลงกอนที่กลอง
จะถายภาพครบตามที่กําหนดไว กลองจะสรางภาพซอน
จากภาพทีถู่กบันทึกไวถึงจุดนั้น ถาเปด ปรับแสงอัตโนมัติ
คาเกนจะถูกปรับตามจํานวนภาพถายที่บันทกึจริง
โปรดทราบวาการถายภาพจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหาก:
• มีการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 199)
• ปดกลอง
• แบตเตอรี่หมด
• ภาพถูกลบ
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D การถายภาพซอน
อยาลบหรือเปลี่ยนการดหนวยความจําในขณะที่บันทึกภาพซอน

กลองไมสามารถบันทึกภาพซอนในโหมดไลฟวิว การถายภาพในโหมดไลฟวิวจะเปนการรีเซ็ตคา
โหมดการถายภาพซอน เปน ปด

ขอมูลการถายภาพที่อยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (รวมถึงระบบวัดแสง, คาแสง,
โหมดการถายภาพ, ทางยาวโฟกัส, วันท่ีบันทึก และการปรับทิศทางกลอง) สําหรับการถายภาพแรก
ในการถายภาพซอน

A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ถาเปดใชการถายภาพแบบเวนชวงเวลากอนถายภาพแรก กลองจะบันทึกภาพในชวงเวลาที่เลือก
จนกวาจํานวนภาพที่ระบุไวในเมนูถายภาพซอนจะถูกถาย (กลองจะไมใชจํานวนภาพที่อยูในเมนู
การถายแบบเวนชวงเวลา) จากน้ัน ภาพจะถูกบันทึกเปนภาพเดียว แลวการถายภาพแบบเวนชวงเวลา
จะส้ินสุดลง (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) สําหรับโหมดการถายภาพซอน การถายภาพซอน
จะหยุดลงโดยอัตโนมัติไดเชนกัน)

A การตั้งคาอื่นๆ
ขณะถายภาพซอน การดหนวยความจําจะฟอรแมตไมได และเมนูบางรายการจะปรากฏเปนสีเทา
และจะเปลี่ยนแปลงคาเมนูดังกลาวไมได
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กลองถูกตั้งใหถายภาพโดยอัตโนมตัิในชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนา

1 เลือก การถายแบบเวนชวงเวลา
ไฮไลท การถายแบบเวนชวงเวลา ในเมนูถายภาพ
แลวกด 2 เพื่อแสดงการตั้งคาเวนชวงเวลา

การถายภาพแบบเวนชวงเวลา

D กอนถายภาพ
เลือกโหมดลั่นชัตเตอรนอกจากการตั้งเวลาถาย (E) และ V เม่ือใชชวงเวลาหาง กอนเร่ิมถายภาพ
แบบเวนชวงเวลา ใหลองถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบันและดูภาพที่ไดบนหนาจอ เม่ือปรับการตั้งคา
ตามท่ีทานพอใจแลว ใหถอดขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมา
เพ่ือปองกันไมใหมีแสงเขามาทางชองมองภาพสงผลตอการถายภาพและคาแสง (0 107)

กอนเลอืกเวลาเริ่มตน เลือก โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตั้งคาและโปรดแนใจวานาฬิกาในกลองถูกตั้ง
เปนเวลาและวันท่ีท่ีถูกตอง (0 381)

แนะนําใหใชขาตั้งกลอง ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองกอนเร่ิมถายภาพ เพ่ือใหม่ันใจวาการถายภาพ
จะไมถูกขัดจังหวะ ควรแนใจวาแบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็ม ถาไมแนใจ ชารจแบตเตอร่ีกอนท่ีจะใช
หรือใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก)
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2 การปรับการต้ังคาเวนชวงเวลา
เลือกตัวเลือกในการเริ่ม, ชวงเวลาหาง, จํานวนภาพตอชวงเวลา และตัวเลือก
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
• การเลือกตัวเลือกในการเร่ิม:

การเริ่มถายภาพทนัที ใหเลือก ทันที การเริ่มถายภาพในวันที่และเวลาที่เลือก ใหเลือก
เลือกวันเร่ิมและเวลาเริ่ม จากนั้นใหเลือกวันที่และเวลา แลวกด J

• การเลือกชวงเวลาหางระหวางภาพ:

ไฮไลท ตัวเลือกในการเริ่ม แลวกด 2 ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

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

ในโหมด S (ถายทีละภาพ) ภาพถายสําหรับแตละชวงเวลาจะถูกถายดวยอัตราที่เลือก
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2 (ถายภาพตอเนื่องความเร็วตํ่า, 0 338)

• การเปดหรือปดใชงานปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:

การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถปรับคาแสงใหเขากับภาพที่ถายกอนหนาในโหมดอื่น
ที่ไมใช M (โปรดทราบวาการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะมีผลในโหมด M
เฉพาะเมื่อเปดควบคุมความไวแสงอัตโนมตัิ)

ไฮไลท จํานวนครั้งในการถาย ×
จํานวนช็อต/ชวงเวลา แลวกด 2

เลือกจํานวนชวงเวลาและจํานวนช็อต
ตอชวงเวลา แลวกด J

ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
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3 เร่ิมถายภาพ
ไฮไลท เร่ิม แลวกด J กลองจะถายภาพชุดแรก 
ณ เวลาเริ่มที่กําหนด หรอืเมือ่เวลาผานไป 3 วินาที
หากเลือก ทันที สําหรบั ตัวเลือกในการเริ่ม
ในข้ันตอนที่ 2 การถายภาพจะดําเนินตอไป
ตามชวงเวลาหางที่เลือกไวจนกระทั่งกลองถายภาพ
ทั้งหมด

A ขณะถายภาพ
ในระหวางการถายภาพแบบเวนชวงเวลา ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจําจะกะพริบ ทันทีกอนท่ีชวงเวลา
การถายภาพถัดไปจะเร่ิม จอแสดงผลความไวชัตเตอร
จะแสดงจํานวนชวงเวลาที่เหลือ และการแสดงผลคารูรับแสง
จะแสดงจํานวนภาพที่เหลืออยูในชวงเวลาปจจุบัน ในเวลาอื่นๆ
สามารถดูจํานวนชวงเวลาที่เหลือและจํานวนภาพในแตละ
ชวงเวลาไดโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (ทันทีท่ีปุม
ถูกปลอย ความไวชัตเตอรและรูรับแสงจะแสดงจนกวาตั้งเวลา
สแตนดบายส้ินสุดลง)

สามารถแสดงภาพไดในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู จอภาพจะปดโดยอัตโนมัติ
ประมาณสี่วินาทีในระหวางแตละชวงเวลา โปรดทราบวาการเปลี่ยนการตั้งคาของกลองในขณะที่
การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูน้ันจะทําใหการถายภาพหยุดลงได

ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา



226

❚❚การหยุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลากลางคัน
การถายภาพแบบเวนชวงเวลาสามารถหยุดช่ัวคราวระหวางชวงเวลาไดโดยการกด J
หรือเลือก หยุดชั่วคราว ในเมนูการถายแบบเวนชวงเวลา

❚❚การถายแบบเวนชวงเวลาตอ
การถายภาพตอ:

การเร่ิมทันที

การเร่ิมในเวลาที่กําหนด

❚❚การสิ้นสุดการถายแบบเวนชวงเวลา
การสิ้นสุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลาและถายภาพแบบปกติตอกอนที่จะถายภาพทั้งหมด
ใหเลือก ปด ในเมนูการถายแบบเวนชวงเวลา

ไฮไลท เร่ิมใหม แลวกด J

สําหรับ ตัวเลือกในการเริ่ม
ใหไฮไลท 

เลือกวนัเร่ิมและเวลาเริ่ม
แลวกด 2

เลือกวันเร่ิมและเวลาเริ่ม
แลวกด J

ไฮไลท เร่ิมใหม แลวกด J



227

❚❚ ไมมีภาพถาย
กลองจะขามชวงเวลาปจจุบันหากมีกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้เกิดข้ึนเปนเวลาแปดวินาทข้ึีนไป
หลังจากกําหนดการเริ่มชวงเวลา: ยังไมไดถายภาพสําหรับชวงเวลาที่แลว การดหนวยความจํา
เต็ม หรอืกลองไมสามารถโฟกัสในโหมด AF-S หรือเมื่อเลือก AF ทีละภาพใน AF-A
(โปรดทราบวากลองจะโฟกัสใหมทุกครั้งในแตละภาพ) กลองจะกลับมาถายภาพตอ
ในชวงเวลาถัดไป

D พ้ืนที่หนวยความจําเต็ม
ถาการดหนวยความจําเต็ม การถายแบบเวนชวงเวลาจะยังคงทํางานอยู แตภาพจะไมถูกถาย
ถายภาพตอ (0 226) หลังจากลบภาพบางสวนหรือปดกลองและใสการดหนวยความจําอันใหมแลว

A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
เลือกชวงเวลาหางใหนานกวาเวลาถายภาพตามจํานวนที่เลือกไว หากชวงเวลาหางสั้นเกินไป
จํานวนภาพที่ถายอาจนอยกวาจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 (จํานวนชวงเวลาหางคูณดวย
จํานวนภาพตอชวงเวลาหาง) การถายภาพแบบเวนชวงเวลาไมสามารถใชรวมกับการเปดรับแสง
เปนเวลานาน (การถายภาพแบบเปดชัตเตอรคาง, 0 95) หรือการถายภาพไลฟวิวหรือเหลื่อมเวลา
(0 54, 229) รวมท้ังไมสามารถเลือกใชไดในไลฟวิวของภาพยนตร (0 66) หรือเม่ือเลือก
บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 373) โปรดทราบวา
เน่ืองจากความไวชัตเตอร อัตราการบันทึกภาพ และเวลาที่ใชในการบันทึกภาพอาจแตกตาง
จากชวงเวลาหนึ่งไปยังอีกชวงเวลาหนึ่ง จึงทําใหเวลาระหวางจุดสิ้นสุดของชวงเวลาหนึ่งและเร่ิมตน
ของอีกชวงเวลาแตกตางกัน ถาไมสามารถถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบัน (เชน ถาเลือกความไวชัตเตอร
ของ A หรือ % ไวในโหมดการถายภาพดวยตนเอง, ชวงเวลาเปนศูนยหรือเวลาเริ่มตน
นอยกวาหน่ึงนาที) การแจงเตือนจะปรากฏบนจอภาพ

การถายแบบเวนชวงเวลาจะหยุดชั่วคราวเมื่อเลือกโหมด E (ตั้งเวลาถาย) หรือ V หรือหาก
ปดกลองแลวเปดอกีคร้ัง (เม่ือปดกลอง สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่และการดหนวยความจําได
โดยไมทําใหการถายภาพแบบเวนชวงเวลาสิ้นสุดลง) การหยุดถายภาพชั่วคราวไมสงผลตอการตั้งคา
แบบเวนชวงเวลา
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A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพตามจํานวนที่ระบุไวในแตละชวงเวลา

A การถายครอม
ปรับการตั้งคาการถายครอมกอนท่ีจะเร่ิมการถายภาพแบบเวนชวงเวลา ถาการถายครอมคาแสง, แฟลช
หรือ ADL ถูกเปดใชงานขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาถูกเปดใชงาน กลองจะถายภาพหลายภาพ
ในโปรแกรมภาพครอมในชวงเวลาตางๆ โดยไมคํานึงถึงจํานวนภาพที่ระบุไวในเมนูชวงเวลาหาง
ถาการถายครอมไวตบาลานซถูกเปดใชงานในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู
กลองจะถายภาพครั้งละหนึ่งภาพในแตละชวงเวลาและดําเนินการเพื่อสรางภาพใหมตามจํานวน
ท่ีระบุไวในโปรแกรมการถายครอม
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กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติตามชวงเวลาที่เลือกไวเพื่อสรางภาพยนตรเหลื่อมเวลาแบบเงียบ
ที่ขนาดเฟรมและอัตราการบันทึกภาพที่ไดเลือกไวขณะนั้นในเมนูถายภาพ (0 318)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ภาพที่ใชสําหรับภาพยนตรเหลื่อมเวลา ใหดูหนา 76

1 เลือก ถายภาพเหลื่อมเวลา
ไฮไลท ถายภาพเหล่ือมเวลา ในเมนูถายภาพยนตร
แลวกด 2 เพื่อแสดงการตั้งคาถายภาพเหลื่อมเวลา

การถายภาพเหล่ือมเวลา
(เฉพาะโหมด i, j, P, S, A, M และ h เทานั้น)

A กอนถายภาพ
กอนจะเร่ิมการถายภาพเหลื่อมเวลา ใหลองถายภาพดวยคาปจจุบัน (จัดองคประกอบภาพ
ในชองมองภาพเพื่อใหไดตัวอยางคาแสงที่ตั้งไวท่ีถูกตอง) แลวดูผลภาพที่ไดบนจอภาพ สําหรับการใชสี
ท่ีคงท่ี ใหเลือกการตั้งคาไวตบาลานซอื่นท่ีไมใชอัตโนมัติ (0 145) เม่ือปรับการตั้งคาตามที่ทาน
พอใจแลว ใหถอดขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมา เพ่ือปองกัน
ไมใหแสงท่ีเขามาทางชองมองภาพสงผลตอการถายภาพและคาแสง (0 107)

แนะนําใหใชขาตั้งกลอง ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองกอนเร่ิมถายภาพ เพ่ือใหแนใจวากลอง
จะไมหยุดถายภาพกลางคัน ใหใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
หรือใชแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว
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2 การปรับการต้ังคาถายภาพเหลื่อมเวลา
เลือกชวงเวลาหาง ระยะเวลาในการถายภาพทัง้หมด และตัวเลือกปรบัคาแสงทุกภาพ
ใหเทากัน
• การเลือกชวงเวลาหางระหวางเฟรม:

• การเลือกระยะเวลาในการถายภาพท้ังหมด:

ไฮไลท ชวงเวลาหาง แลวกด 2 เลือกชวงเวลาหางใหนานกวา
ความไวชัตเตอรท่ีใชเปนคาต่ําสุด

(นาทีและวินาที) แลวกด J

ไฮไลท ระยะเวลาในการถายภาพ
แลวกด 2

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

การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถเปลี่ยนคาแสงทันทไีดอยางราบรืน่ในโหมดอื่น
ที่ไมใช M (โปรดทราบวาการปรบัคาแสงทกุภาพใหเทากันจะมีผลในโหมด M
เฉพาะเมื่อเปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ)

3 เร่ิมถายภาพ
ไฮไลท เร่ิม แลวกด J การถายภาพเหลื่อมเวลา
จะเริม่ข้ึนเมื่อเวลาผานไปประมาณ 3 วินาที
กลองจะถายภาพตามชวงเวลาหางที่ไดเลือกไวสําหรบั
เวลาการถายภาพที่เลือก เมื่อถายภาพเสรจ็ ภาพยนตร
เหลื่อมเวลาจะถูกบันทึกลงในการดหนวยความจํา
ที่เลือกไวสําหรบั ปลายทาง ในเมนูการถายภาพยนตร (0 319)

ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
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❚❚การสิ้นสุดการถายภาพเหลื่อมเวลา
การสิ้นสุดการถายภาพเหลื่อมเวลากอนที่จะถายภาพทั้งหมด ใหไฮไลท ปด ในเมนู
การถายภาพเหลื่อมเวลา แลวกด J หรอืกด J ระหวางเฟรม หรือทันทหีลังจากที่
บันทกึเฟรมเสร็จ ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดที่การถายภาพเหลื่อมเวลา
สิ้นสุดลง โปรดทราบวาการถายภาพเหลื่อมเวลาจะสิ้นสุดลง และจะไมมีการบันทึกภาพยนตร
หากถอดหรอืตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงาน หรอืนําการดหนวยความจําปลายทางออก

❚❚ ไมมภีาพถาย
กลองจะขามเฟรมปจจุบันหากไมสามารถโฟกัสภาพไดโดยใชโฟกัสอัตโนมตัิทีละภาพ (AF-S
หรือโฟกัสอัตโนมตัิทีละภาพที่เลือกไวสําหรับ AF-A โปรดทราบวากลองจะโฟกัสภาพอีกครัง้
ในการถายภาพแตละภาพ) กลองจะกลับมาถายภาพตอในเฟรมถัดไป

D การถายภาพเหลื่อมเวลา
การถายภาพเหลื่อมเวลาจะใชงานไมไดในไลฟวิว (0 54, 66), ท่ีความไวชัตเตอร A หรือ %
(0 95), เม่ือการถายครอม (0 202), HDR (High Dynamic Range , 0 177), การถายภาพซอน
(0 216) หรือการถายภาพแบบเวนชวงเวลา (0 222) ทํางานอยู โปรดทราบวา 
เน่ืองจากความไวชัตเตอรและเวลาที่บันทึกภาพลงในการดหนวยความจําอาจแตกตางกันไปใน
แตละภาพ ชวงเวลาระหวางภาพที่ถูกบันทึกและเวลาเริ่มตนของภาพตอไปอาจแตกตางกันออกไป
กลองจะไมเร่ิมถายภาพหากไมสามารถบันทึกภาพยนตรเหลื่อมเวลาตามการตั้งคาปจจุบันได
(ตัวอยางเชน ถาการดหนวยความจําเต็ม ชวงเวลาหางหรือระยะเวลาในการถายภาพคือศูนย
หรือชวงเวลาหางนานกวาระยะเวลาในการถายภาพ)

การถายภาพเหลื่อมเวลาอาจสิ้นสุดลงหากใชปุมควบคุมของกลองหรือเปลี่ยนการตั้งคาหรือเชื่อมตอ
สาย HDMI ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดท่ีการถายภาพเหลื่อมเวลาสิ้นสุดลง
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A การคํานวณความยาวภาพยนตร 
จํานวนเฟรมทั้งหมดในภาพยนตรสามารถประมาณคาไดโดย
หารระยะเวลาในการถายภาพดวยชวงเวลาหาง แลวปดเศษ
สามารถคํานวณความยาวภาพยนตรไดโดยหารจํานวนภาพ
ดวยอัตราการบันทึกภาพที่เลือกไวสําหรับ ขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม ในเมนูการถายภาพยนตร (0 319) ตัวอยางเชน
ภาพยนตร 48 เฟรมที่บันทึกดวยคา 1920 × 1080; 24 p 
จะมีความยาวประมาณสองวินาที ความยาวภาพยนตรสูงสุด
ท่ีบันทึกโดยใชการถายภาพเหลื่อมเวลาคือ 20 นาที

A ขณะถายภาพ
ขณะถายภาพเหลื่อมเวลา ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจําจะกะพริบและสัญลักษณการบันทึก
ภาพเหลื่อมเวลาจะปรากฏบนแผงควบคุม เวลาที่เหลืออยู
(แสดงเปนชั่วโมงและนาที) จะปรากฏบนสวนแสดงผล
ความไวชัตเตอรทันทีกอนท่ีแตละเฟรมจะถูกบันทึก
ในชวงเวลาอืน่ เวลาที่เหลืออยูสามารถตรวจดูไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ไมวาจะใชตัวเลือกใด
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 336) ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบาย
จะไมส้ินสุดลงในขณะถายภาพ

ในการดูการตั้งคาการถายภาพเหลื่อมเวลาปจจุบัน หรือส้ินสุด
การถายภาพแบบเหลื่อมเวลา ใหกดปุม G ระหวางภาพ

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม

สัญลักษณแสดง
การดหนวยความจํา

ความยาวที่บันทึกไว/
ความยาวสูงสุด
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A แสดงภาพทันทีที่ถาย
ปุม K ไมสามารถใชดูภาพไดในขณะถายภาพเหลื่อมเวลา แตเฟรมปจจุบันจะปรากฏบนจอภาพ
หลังจากถายแตละภาพไปสองสามวินาทีหากทานเลือก เปด ไวสําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย
ในเมนูแสดงภาพ (0 307) กลองไมสามารถแสดงภาพอืน่ๆ ไดในขณะที่แสดงเฟรมดังกลาวบนหนาจอ

A การถายภาพดวยแฟลช
การใชแฟลชขณะถายภาพเหลื่อมเวลา ใหเลือกโหมด P, S, A หรือ M แลวกดปุม M (Y) เพ่ือยกแฟลช
กอนการถายภาพจะเริ่มขึ้น

A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพหนึ่งภาพในแตละชวงเวลา ฟงกชั่นตั้งเวลาถาย
ไมสามารถใชได

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตั้งคาใหเสียงเตือนดังขึ้นเมื่อการถายภาพเหลื่อมเวลาเสร็จสมบูรณ
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน, 0 338)



235

สามารถใชเลนสชนดิไมมี CPU ในโหมด A และ M โดยการตั้งคารูรบัแสงดวยวงแหวน
ปรับรูรบัแสงของเลนส โดยการระบุขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและรูรบัแสงสูงสุดของเลนส)
ผูใชจะสามารถเขาถึงฟงกช่ันของเลนสชนิดม ีCPU ตอไปนีไ้ด

หากทราบความยาวโฟกัสของเลนส:
• สามารถใชซูมอัตโนมัติกับชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 433)
• ทางยาวโฟกัสจะระบไุว (มีเครื่องหมายดอกจันกํากับ) ในการแสดงผลขอมูลภาพถาย

หากทราบคารูรบัแสงสูงสุดของเลนส:
• คารูรับแสงจะปรากฏบนแผงควบคมุและชองมองภาพ
• ระดับแฟลชจะถูกปรับตามการเปลี่ยนแปลงคารูรับแสงหากชุดแฟลชรองรับโหมด AA

(รูรับแสงอัตโนมัติ)
• รูรับแสงจะระบุ (มีเครื่องหมายดอกจันกํากับ) ในการแสดงผลขอมูลภาพถาย

ระบุทั้งความยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุดของเลนส:
• ใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสีได (โปรดทราบวาอาจตองใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพ

หรือระบบวัดแสงเฉพาะจุดเพื่อใหไดผลลพัธท่ีถูกตองกับเลนสบางเลนส รวมถึงเลนส 
Reflex-NIKKOR)

• ชวยเพิ่มความแมนยําของระบบวัดแสงเนนกลางภาพและเฉพาะจุด และแฟลชลบเงา
เพ่ือความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดจิิตอล SLR

เลนสชนิดไมมี CPU
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กลองสามารถเก็บขอมูลเลนสชนิดไมมี CPU ไดถึงเกาเลนส การปอนหรือแกไขขอมูล
สําหรับเลนสชนดิไมมี CPU:

1 เลือก ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU
ไฮไลท ขอมูลเลนสท่ีไมม ีCPU ในเมนูตั้งคา
แลวกด 2

2 เลือกหมายเลขเลนส
ไฮไลท หมายเลขเลนส แลวกด 4 หรือ 2
เพื่อเลือกหมายเลขเลนส

3 ปอนความยาวโฟกัสและรูรับแสง
ไฮไลท ทางยาวโฟกสั (มม.) หรอื คารูรับแสงสูงสุด
แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อแกไขรายการทีไ่ฮไลท

4 บันทึกการต้ังคาและออกจากเมนู
กด J ทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงที่ระบุไวจะถูกเก็บไวในหมายเลขเลนสที่ไดเลือกไว
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A ทางยาวโฟกัสไมไดระบุไว
ถาทางยาวโฟกัสท่ีถูกตองไมไดระบุไว ใหเลือกคาท่ีใกลเคียงกับทางยาวโฟกัสจริงของเลนสมากท่ีสุด

A เทเลคอนเวอรเตอรและเลนสซูม
คารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรคือคารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรรวมกับเลนส
โปรดทราบวาขอมูลเลนสจะไมถูกปรับเปลี่ยนเมื่อซูมเลนสชนิดไมมี CPU เขาหรือออก ขอมูลสําหรับ
ทางยาวโฟกัสตางๆ สามารถปอนเปนหมายเลขเลนสแยกตางหาก หรือสามารถแกไขขอมูลสําหรับเลนส
ใหแสดงคาใหมของทางยาวโฟกัสเลนสและคารูรับแสงสูงสุดแตละคร้ังท่ีปรับคาซูม
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การเรียกดูขอมูลเลนสเมือ่ใชเลนสชนิดไมมี CPU:

1 การเลือกหมายเลขเลนสชนิดไมมี CPU กับปุมบนกลอง
เลือก เลือกหมายเลขเลนสท่ีไมม ีCPU เปนตัวเลือก “กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง”
ใหกับปุมควบคุมกลองในเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 323) สามารถกําหนด
การเลือกหมายเลขเลนสที่ไมมี CPU ใหกับปุม Fn (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f2,
กําหนดปุม Fn, 0 356), ปุม Pv (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f3, กําหนดปุม Preview,
0 361) หรือปุม A AE-L/AF-L (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f4, กําหนดปุม AE-L/AF-L,
0 361)

2 ใชตัวควบคุมท่ีเลือกเพื่อเลือกหมายเลขเลนส
กดปุมที่เลือกและหมุนปุมหมุนคําสั่งหลักจนกวาหมายเลขเลนสทีต่องการจะปรากฏ
ในแผงควบคมุ

ทางยาวโฟกัส คารูรับแสงสูงสุด

หมายเลขเลนส
ปุม Fn แปนหมุนเลือก

คําสั่งหลัก
แผงควบคุม
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ชุด GPS GP-1/GP-1A (แยกจําหนายตางหาก) สามารถเชื่อมตอกับข้ัวตออุปกรณเสรมิ
ของกลอง (0 443) โดยใชสายเคเบิลที่ใหมาพรอมกับ GP-1/GP-1A ทําใหบันทึกขอมลู
ตําแหนงปจจุบันของกลองเมื่อถายภาพได ปดกลองกอนเสียบ GP-1/GP-1A
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คูมอื GP-1/GP-1A

❚❚ ตัวเลอืกเมนูต้ังคา
รายการ ขอมลูบอกตําแหนง ในเมนูตั้งคามีตัวเลือกที่ปรากฏตามดานลาง
• ตั้งเวลาสแตนดบาย: เลือกวาจะปดระบบวัดคาแสงโดยอัตโนมัตเิมื่อติดตั้ง GP-1/GP-1A

หรือไม 

• ตําแหนง: รายการนี้จะใชไดเมื่อเช่ือมตอกลองกับ GP-1/GP-1A เทาน้ัน เมื่อปรากฏละตจูิด
ลองจิจูด ความสงูและเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) ปจจุบนัตามที่รายงานโดย GP-1/GP-1A

• ตั้งนาฬกิาตามดาวเทียม: เลือก ใช เพ่ือตัง้นาฬิกาของกลองกับเวลาที่อุปกรณ GPS รายงาน
ใหทํางานพรอมกัน

ขอมูลบอกตําแหนง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปดใช

ระบบวัดแสงจะปดโดยอตัโนมัติหากไมมีการใชงานตามระยะเวลาที่ระบุไวใน
การตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 336; เพ่ือใหกลองใชเวลา
ดึงขอมูลบอกตําแหนง การหนวงเวลาจะเพิ่มนานขึ้นไดถึงหน่ึงนาทีหลังจาก
ระบบวัดแสงทํางานหรือเม่ือเปดกลอง) ซึ่งจะประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ไมใช ระบบวัดแสงจะไมปดการทํางานขณะเชื่อมตอ GP-1/GP-1A กับกลอง
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A เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
ขอมูล UTC ไดจากอุปกรณ GPS และเปนอิสระจากนาฬิกาในกลอง

A สัญลักษณ o
สถานะการเชื่อมตอจะแสดงดวยสัญลักษณ o:
• o (แสดงคาง): กลองถายรูปไดสรางการสื่อสารกับ

GP-1/GP-1A แลว ขอมูลภาพถายสําหรับภาพที่ถายในขณะที่
สัญลักษณน้ีปรากฏจะมีขอมูลบอกตําแหนง (0 253)
เพ่ิมลงไปดวย

• o (กะพริบ): ชุด GP-1/GP-1A กําลังคนหาสัญญาณ
การถายภาพในขณะที่สัญลักษณน้ีกะพริบจะไมมี
ขอมูลบอกตําแหนง

• ไมมีสัญลักษณ: ไมมีขอมูลบอกตําแหนงใหมท่ีไดรับจาก GP-1/GP-1A เปนเวลาอยางนอยสองวินาที
การถายภาพในขณะที่สัญลักษณ o ไมปรากฏจะไมรวมขอมูลบอกตําแหนง
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ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแสดงภาพ

การแสดงภาพเต็มจอ
เมื่อตองการแสดงภาพ กดปุม K ภาพถายลาสุดจะปรากฏ
บนจอภาพ

การดูภาพ

ไปที่ ใช คําอธิบาย

ดูภาพถายเพิ่มเติม กด 2 เพ่ือดูภาพตามลําดับท่ีบันทึก, กด 4
เพ่ือดูภาพในลําดับยอนกลับ

ดูขอมูลภาพถาย กด 1 หรือ 3 เพ่ือดูขอมูลเก่ียวกับภาพถายปจจุบัน
(0 246)

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ  / K กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงหรือกดปุม K
เพ่ือออกไปยังโหมดถายภาพ

เลนภาพยนตร J
ถาภาพปจจุบันมีสัญลักษณ 1 กํากับไวเพ่ือแสดงวา
น่ันคือภาพยนตร การกด J จะเร่ิมเลนภาพยนตร
(0 79)

ปุม K
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A หมุนแนวตั้ง
การแสดงผลภาพถาย “แนวตั้ง” (ทิศทางแนวตั้ง) ในทิศทางสูง
ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือก หมุนแนวตั้ง ในเมนูแสดงภาพ
(0 308)

A แสดงภาพทันทีที่ถาย
เม่ือเลือก เปด สําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย ในเมนูแสดงภาพ (0 307) ภาพจะปรากฏโดยอัตโนมัติ
ในหนาจอหลังจากถายภาพ (เน่ืองจากกลองอยูในทิศทางที่ถูกตองแลว ภาพจะไมหมุนเองโดยอัตโนมัติ
ในระหวางแสดงภาพทันทีท่ีถาย) ในโหมดถายภาพตอเน่ือง กลองจะแสดงภาพทันทีเม่ือถายภาพเสร็จ
โดยจะเริ่มจากภาพแรกของชุดภาพปจจุบัน
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การแสดงภาพขนาดยอ
ในการแสดงภาพใน “แผนภาพตอ” ของภาพ สี่, เกา หรอื 72 ภาพ ใหกดปุม W (S)

การแสดงภาพเต็มจอ การแสดงภาพขนาดยอ การแสดงแบบปฏิทิน

ไปที่ ใช คําอธิบาย

ไฮไลทภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพสําหรับการ
แสดงภาพแบบเต็มจอ, ซูมแสดงภาพ (0 255),
ลบ (0 258) หรือปองกัน (0 257)

ดูภาพที่ไฮไลทไว J กด J เพ่ือแสดงภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มหนาจอ

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ  / K กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงหรือกดปุม K
เพ่ือออกไปยังโหมดถายภาพ

W (S)

X (T)

W (S)

X (T)
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การแสดงแบบปฏิทิน
ในการดูภาพทีถ่ายตามวันที่เลือกไว กดปุม W (S) เมือ่แสดงภาพทัง้ 72 ภาพบนหนาจอ

การดําเนินการตางๆ ที่ใชงานไดจะข้ึนอยูกับเคอรเซอรวาอยูที่รายการวนัที่หรือรายการภาพ
ขนาดยอ:

การแสดงภาพเต็มจอ การแสดงภาพขนาดยอ การแสดงแบบปฏิทิน

ไปที่ ใช คําอธิบาย

เปลี่ยนไปมาระหวางรายการ
วันท่ีและรายการภาพขนาดยอ

W (S)/J
กดปุม W (S) หรือ J ในรายการวันท่ี
เพ่ือวางเคอรเซอรในรายการภาพขนาดยอ กด
W (S) อีกคร้ังเพื่อกลับสูรายการวันท่ี

ออกไปยังการแสดงภาพ
ขนาดยอ/ซูมเขาภาพที่ไฮไลท

X (T)

• รายการวันที่: ออกไปยังการแสดงภาพ 
72 เฟรม

• รายการภาพยอสวนขนาดเลก็: กดปุม
X (T) คางไวเพ่ือซูมเขาภาพที่ไฮไลท

ไฮไลทวันท่ี/ไฮไลทภาพ
• รายการวันที่: ไฮไลทวันท่ี
• รายการภาพยอสวนขนาดเลก็: ไฮไลทภาพ

เปลี่ยนเปนการแสดงภาพ
เต็มจอ

J รายการภาพยอสวนขนาดเล็ก: ดูภาพ
ท่ีไฮไลท

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ  / K กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงหรือกดปุม K
เพ่ือออกไปยังโหมดถายภาพ

W (S)

X (T)

W (S)

X (T)

รายการภาพยอสวน
ขนาดเล็ก

รายการวันท่ี
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ปุม P
การกดปุม P ขณะแสดงภาพแบบเต็มจอ หรือภาพขนาดยอ
กลองจะแสดงตัวเลือกตอไปนี้
• ชองใสการดและโฟลเดอรแสดงภาพ: เลอืกโฟลเดอร

สําหรับแสดงภาพ ไฮไลทชองบรรจุ แลวกด 2 เพ่ือแสดง
รายการโฟลเดอรในการดท่ีเลอืก จากนั้นไฮไลทโฟลเดอร
แลวกด J เพ่ือดูภาพในโฟลเดอรท่ีไฮไลท

• รีทัช (เฉพาะรูปภาพ): ใชตัวเลือกในเมนูรีทัช (0 393)
เพ่ือสรางภาพรีทัชของรูปภาพปจจุบัน

• ตัดตอภาพยนตร (เฉพาะภาพยนตร): ตดัตอภาพยนตร
โดยใชตัวเลอืกในเมนูตดัตอภาพยนตร (0 81) สามารถ
ตัดตอภาพยนตรโดยกดปุม P เมื่อพักการแสดงภาพยนตร

• เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดไีวซ: เลือกรูปภาพ
สําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ (0 289)

การออกจากเมนูปุม P แลวกลับไปยังการแสดงภาพ
ใหกดปุม P อีกครั้ง

ปุม P
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ขอมูลภาพถายจะปรากฏซอนทับบนภาพที่ปรากฏบนการแสดงภาพเต็มจอ กด 1 หรือ 3
เพื่อเลื่อนดูขอมลูภาพถายตามที่แสดงดานลาง โปรดทราบวา “เฉพาะรูปภาพ”,
ขอมูลการถายภาพ, กราฟ RGB ฮิสโตแกรม, ไฮไลท และขอมูลภาพรวมจะปรากฏขึ้น
ถาเลือกตัวเลือกที่สัมพันธกันสําหรับ ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ (0 302) ขอมูล
บอกตําแหนงจะปรากฏขึ้นถาใช GP-1/GP-1A ในการถายภาพนั้น (0 239)

ขอมูลภาพถาย

ขอมูลไฟล ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ) ขอมูลภาพรวม

ไฮไลท ขอมูลบอกตําแหนง

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม ขอมูลการถายภาพ
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❚❚ขอมลูไฟล

1 แสดงขึ้นหากเลือก จุดโฟกัส สําหรับ ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ (0 302)
2 ถาถายภาพโดยใช AF-S หรือเลือกใชโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพเมื่อใช AF-A จอภาพจะแสดง

จุดท่ีล็อคโฟกัสคร้ังแรก ถาถายภาพโดยใช AF-C หรือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองเม่ือใช AF-A
จุดโฟกัสจะปรากฏเมื่อเลือกตัวเลือกอื่นท่ีไมใช AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอตัโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF
และกลองจะโฟกัสภาพได

1/12

100ND750  DSC_0001.  JPG
15/04/2014  10: 02: 28

NNORORMALAL
6016x4016

1 2 3 4 5 6

7

891011

12
13
14

1 สถานะปองกัน ....................................... 257

2 สัญลักษณแสดงการรีทัช ........................ 393

3 อัปโหลดเครื่องหมาย.............................. 290

4 จุดโฟกัส 1, 2............................................ 127

5  กรอบพ้ืนท่ี AF 1 ....................................... 35

6 จํานวนเฟรม/จํานวนเฟรมทั้งหมด

7 คุณภาพของภาพ ................................... 115

8 ขนาดภาพ ............................................. 118

9 พ้ืนท่ีภาพ .............................................. 110

10 เวลาในการบันทึก ............................ 28, 381

11 วันท่ีบันทึก ...................................... 28, 381

12 ชองบรรจุการดปจจุบัน ........................... 119

13 ชื่อโฟลเดอร ........................................... 311

14 ชื่อไฟล .................................................. 313
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❚❚ ไฮไลท
1 2

3

1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม ........311

3 ชองสัญญาณปจจุบัน *

* พ้ืนท่ีท่ีกะพริบแสดงสวนไฮไลท (พ้ืนท่ีท่ีอาจมีแสงสวาง
มากเกินไป) สําหรับชองสัญญาณปจจุบัน กดปุม W (S)
คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพ่ือเลื่อนดูชองสัญญาณตางๆ
ดังตอไปน้ี:

ปุม W (S)

RGB
(ชองสัญญาณทั้งหมด)

R
(สีแดง)

G
(สีเขียว)

B
(สีนํ้าเงิน)
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❚❚กราฟ RGB ฮิสโตแกรม

1

2

5

6

7

8
4
3

1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม ....... 311

3 ไวตบาลานซ .......................................... 145
อุณหภูมิสี ....................................... 152
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .... 149
ตั้งคาเอง......................................... 155

4 ชองสัญญาณปจจุบัน *

5 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณ RGB)
ในกราฟฮิสโตแกรมทั้งหมด แกนนอนแสดงถึง
ความสวางของพิกเซล สวนแกนตั้งหมายถึง
จํานวนพิกเซล

6 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีแดง)

7 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีเขียว)

8 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีนํ้าเงิน)

* พ้ืนท่ีท่ีกะพริบแสดงสวนไฮไลท (พ้ืนท่ีท่ีอาจมีแสงสวาง
มากเกินไป) สําหรับชองสัญญาณปจจุบัน กดปุม W (S)
คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพ่ือเลื่อนดูชองสัญญาณตางๆ
ดังตอไปน้ี:

ปุม W (S)

RGB
(ชองสัญญาณทั้งหมด)

R
(สีแดง)

G
(สีเขียว)

B
(สีนํ้าเงิน)

ปดการแสดงผลไฮไลท
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A การซูมแสดงภาพ
หากตองการซูมขยายภาพเขาขณะแสดงกราฟฮิสโตแกรม ใหกด
X (T) ใชปุม X (T) และ W (S) เพ่ือซูมเขา
และซูมออก และเลื่อนภาพดวยตัวเลือกคําสั่ง กราฟฮิสโตแกรม
จะอัปเดตเพื่อแสดงเฉพาะขอมูลของภาพในสวนท่ีมองเห็น
บนจอภาพ

A กราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมของกลองมีไวเพ่ือใชเปนแนวทางเทาน้ันและอาจแตกตางจากกราฟฮิสโตแกรม
ในโปรแกรมภาพถายอื่นๆ ตัวอยางกราฟฮิสโตแกรมมีแสดงอยูดานลาง:

หากภาพมีวัตถุท่ีมีความสวางหลากหลาย
การกระจายโทนสีจะคอนขางสม่ําเสมอ

ถาภาพมืด การกระจายโทนสีจะเลื่อน
ไปทางซาย

ถาภาพสวาง การกระจายโทนสีจะเลื่อน
ไปทางขวา

การเพิ่มการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางขวา ในขณะที่การลดการชดเชยแสงจะเลื่อน
การกระจายโทนสีไปทางซาย กราฟฮิสโตแกรมสามารถใหแนวคิดคราวๆ ของแสงโดยรวม เม่ือแสง
ในบรรยากาศรอบๆ ท่ีสวางทําใหยากท่ีจะเห็นภาพในจอภาพ
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❚❚ขอมลูการถายภาพ
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11

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1 ระบบวัดแสง.......................................... 139
ความไวชัตเตอร ................................. 90, 93
รูรับแสง............................................. 91, 93

2 โหมดถายภาพ ........................................... 6
คาความไวแสง (ISO) 1 ........................... 134

3 การชดเชยแสง ....................................... 143
ปรับคาแสงท่ีดีท่ีสุด 2 .............................. 336

4 ทางยาวโฟกัส ................................ 235, 432

5 ขอมูลเลนส............................................ 235

6 โหมดโฟกัส.............................. 57, 121, 132
เลนส VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) 3

7 ประเภทแฟลช................................ 180, 433
โหมดสั่งแฟลช ....................................... 348

8 โหมดแฟลช ................................... 181, 183

9 การควบคุมแฟลช .................. 347, 435, 437
การชดเชยแสงแฟลช .............................. 188

10 ชื่อกลอง

11 พ้ืนท่ีภาพ .............................................. 110

12 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม ....... 311
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15

14
13

13 ไวตบาลานซ .......................................... 145
อุณหภูมิสี ....................................... 152
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .... 149
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1 ปรากฏเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
2 ปรากฏขึ้นถามีการกําหนดการตั้งคาแบบกําหนดเอง b6 (ชดเชยแสงอยางละเอยีด, 0 336)

สําหรับระบบวัดแสงที่เปนคาอื่นท่ีไมใชศูนย
3 ปรากฏขึ้นเมื่อใสเลนส VR เทาน้ัน
4 รายการที่แสดงจะแตกตางกันไปตาม Picture Control ท่ีเลือก
5 หนาท่ีส่ีของขอมูลการถายภาพจะปรากฏขึ้นถามีการบันทึกขอมูลลิขสิทธิล์งในภาพตามที่ไดอธบิายไว
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❚❚ขอมลูบอกตําแหนง * (0 239)

* ขอมูลภาพยนตรสําหรับการเริ่มตนบันทึก
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❚❚ขอมลูภาพรวม

* ปรากฏเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

0, 0

  1/ 4000 F2. 8 85mmHi 0. 3
–1. 3 +1. 0 SLOW

100ND750  DSC_0001.  JPG
15/04/2014  10: 02: 28

NNORORMALAL
6016x4016

NIKON  D7501/12

0, 0

  1/ 4000 F2. 8 85mmHi 0. 3
–1. 3 +1. 0 SLOW

1 5

8

9

15 141312 1110
16

2328
29

17 18 19 20 21 22

26 25 24

7

32 4
6

27

1 จํานวนเฟรม/จํานวนภาพทั้งหมด

2 อัปโหลดเครื่องหมาย...............................290

3 สถานะปองกัน........................................257

4 สัญลักษณแสดงการรีทัช .........................393

5 ชื่อกลอง

6 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ ...............384

7 สัญลักษณแสดงขอมูลบอกตําแหนง.........239

8 กราฟฮิสโตแกรมแสดงการกระจายโทนสี
ในภาพ (0 250)

9 คุณภาพของภาพ ....................................115

10 ขนาดภาพ..............................................118

11 พ้ืนท่ีภาพ ...............................................110

12 ชื่อไฟล...................................................313

13 เวลาในการบันทึก .............................28, 381

14 ชื่อโฟลเดอร............................................311

15 วันท่ีบันทึก .......................................28, 381

16 ชองบรรจุการดปจจุบัน ........................... 119

17 ระบบวัดแสง.......................................... 139

18 โหมดถายภาพ ........................................... 6

19 ความไวชัตเตอร ................................. 90, 93

20 รูรับแสง............................................. 91, 93

21 คาความไวแสง (ISO)* ............................ 134

22 ทางยาวโฟกัส ................................ 235, 432

23 Active D-Lighting ................................ 175

24 Picture Control .................................... 165

25 พ้ืนท่ีสี ................................................... 314

26 โหมดแฟลช ................................... 181, 183

27 ไวตบาลานซ.......................................... 145
อุณหภูมิสี ....................................... 152
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .... 149
ตั้งคาเอง......................................... 155

28 การชดเชยแสงแฟลช .............................. 188
โหมดสั่งแฟลช ....................................... 348

29 การชดเชยแสง ....................................... 143
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กดปุม X (T) เพื่อซูมภาพที่แสดงในการแสดงภาพ
แบบเต็มจอเขา ขณะที่ใชฟงกช่ันซูมกลองสามารถทํางาน
ตอไปนี้ได:

ดูภาพใกลย่ิงข้ึน: การซูมแสดงภาพ

ไปที่ ใช คําอธิบาย

ซูมเขาหรือ
ซูมออก

X (T)/
W (S)

กด X (T)
เพ่ือซูมเขาภาพรูปแบบ
36 × 24 (3 : 2) ไดสูงสุด
ประมาณ 38 เทา 
(ภาพใหญ), 28 เทา
(ภาพกลาง) หรือ 19 เทา
(ภาพเล็ก)
กด W (S) เพ่ือซูมออก ในขณะซูมภาพเขา
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อดูพ้ืนท่ีของภาพที่มองไมเห็นบนจอภาพ
กดตัวเลือกคําสั่งคางไวเพ่ือเล่ือนไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ ของภาพ
อยางรวดเร็ว หนาจอนําทางจะปรากฏขึ้นหากมี
การเปลี่ยนแปลงอัตราการซูม พ้ืนท่ีท่ีมองเห็นบนจอภาพ
ขณะน้ันจะมีขอบสีเหลืองกํากับแถบดานลางหนาจอนําทาง
แสดงอัตราการซูม กลายเปนสีเขียวท่ีสัดสวนภาพ 1 : 1

ดูพ้ืนท่ีสวนอืน่ๆ
ของภาพ

ปุม X (T)
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เลือกใบหนา

ใบหนาท่ีตรวจจับไดใน
ระหวางการซูมจะมี
ขอบสีขาวกํากับ
ในหนาจอนําทาง
หมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยเพื่อดูใบหนา
อืน่ๆ

ดูภาพอื่นๆ
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อดูตําแหนงเดียวกันในภาพ
อืน่ๆ ดวยอัตราการซูมปจจุบัน การซูมแสดงภาพจะถูกยกเลิก
เม่ือเปดดูภาพยนตร

กลับไปท่ี
โหมดถายภาพ

 / K กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงหรือกดปุม K เพ่ือออกไปยัง
โหมดถายภาพ

ไปที่ ใช คําอธิบาย
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ในการแสดงภาพแบบเตม็จอ การซมูแสดงภาพ ภาพขนาดยอ และปฏทินิ ใหกดปุม L (U) 
เพื่อปองกันภาพปจจุบันไมใหถูกลบโดยไมตั้งใจ ไฟลที่ไดรับการปองกันจะถูกทําเครื่องหมาย
ดวยสัญลักษณ P และไมสามารถลบไดโดยใชปุม O (Q) หรอืตัวเลือก ลบ ในเมนู
แสดงภาพ โปรดทราบวาภาพที่ไดรับการปองกันจะถูกลบเมือ่การดหนวยความจําถูกฟอรแมต
(0 375) การลบการปองกันจากรูปภาพเพื่อใหสามารถลบรูปภาพไดนั้น ใหแสดงหรอืไฮไลท
แลวกดปุม L (U)

การปองกันไมใหลบภาพ

A การยกเลิกการปองกันออกจากภาพทั้งหมด
ในการยกเลิกการปองกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอรหรือโฟลเดอรท่ีเลือกไวปจจุบันในเมนู
โฟลเดอรแสดงภาพ ใหกดปุม L (U) และ O (Q) พรอมกันประมาณสองวินาที
ขณะแสดงภาพ

ปุม L (U)
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ในการลบภาพที่ปรากฏในการแสดงภาพเต็มจอหรอืภาพที่ไฮไลทในรายการภาพขนาดยอ
ใหกดปุม O (Q) ถาตองการลบภาพที่เลือกหลายๆ ภาพ, ภาพทั้งหมดที่ถายในวันทีเ่ลือก
หรือภาพทั้งหมดในโฟลเดอรที่กําลังแสดงภาพ ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ
เมื่อลบภาพทิ้งไปแลว จะกูคืนไมได โปรดทราบวาภาพที่ปองกันหรือซอนไวจะไมถูกลบ

การแสดงภาพแบบเต็มจอ, ภาพขนาดยอ และแบบปฏิทิน
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพปจจุบัน

1 กดปุม O (Q)
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น

2 กดปุม O (Q) อีกคร้ัง
ในการลบภาพ กดปุม O (Q) หากตองการออกจาก
เมนูโดยไมลบภาพ ใหกดปุม K

การลบภาพ

ปุม O (Q)

ปุม O (Q)
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A การแสดงแบบปฏิทิน
ขณะแสดงภาพแบบปฏิทิน ทานสามารถลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีเลือกโดยการไฮไลทวันท่ี
ในรายการวันท่ีและกดปุม O (Q) (0 244)

A โปรดอาน
ตัวเลือก หลังจากลบ ในเมนูแสดงภาพจะกําหนดวาจะแสดงภาพถัดไปหรือภาพกอนหนา หลังจาก
ลบภาพนี้แลว (0 307)
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เมนูแสดงภาพ
ตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้ โปรดทราบวาบางครั้งทานอาจตอง
ลบภาพออก ทั้งนี้ข้ึนอยูกับจํานวนภาพ

❚❚ทีเ่ลอืกไว: การลบภาพที่เลือกไว

1 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกดปุม W (S)
เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก ภาพที่เลือกไว
จะมีสัญลักษณ O กํากับ ทําซํ้าตามที่ตองการ
เพื่อเลือกภาพเพิ่มเติม

ตัวเลือก คําอธิบาย

Q ที่เลือกไว ลบภาพที่เลือก

n เลือกวนัที่ ลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีเลือก (0 261)

R ทั้งหมด

ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอรท่ีเลือกไว
ในปจจุบันสําหรับแสดงภาพ (0 300)
ถาใสการดหนวยความจําสองแผน
ทานสามารถเลือกการดท่ีจะลบได

ปุม W (S)
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2 ลบภาพท่ีเลือก
กด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช
แลวกด J

❚❚ เลือกวันที:่ การลบภาพทีถ่ายในวันทีเ่ลือก

1 เลือกวันท่ี
ไฮไลทวันที่แลวกด 2 เพื่อเลือกภาพทั้งหมดที่ถาย
ในวันที่ไฮไลท วันที่เลือกไวจะมสีัญลักษณ M กํากับ
ทําซํ้าตามที่ตองการเพื่อเลือกวันเพิ่ม หากตองการ
ยกเลิกการเลือกวัน ใหไฮไลทวันดังกลาว แลวกด 2

2 ลบภาพท่ีเลือก
กด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช
แลวกด J
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การเชื่อมตอ

ติดตั้งซอฟตแวรทีใ่หมาเพื่อแสดงและแกไขภาพถายและภาพยนตรที่ไดคัดลอกลงใน
คอมพิวเตอร กอนการติดตั้ง ViewNX 2 โปรดตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของทานตรงตาม
ความตองการของระบบที่อยูในหนา 264 ตรวจสอบใหแนใจวาใช ViewNX 2 เวอรช่ันลาสุด
ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตที่ระบุไวในหนา xxiii เนื่องจากเวอรช่ันรุนกอนหนา
ที่ไมรองรับ D750 อาจทําใหโอนยายภาพ NEF (RAW) ไดไมถูกตอง

1 เปดใชงานตัวติดต้ัง
เปดคอมพิวเตอร ใสแผนซีดีติดตั้ง แลวเปดใชงานตัวติดตั้ง หนาจอเลือกภาษาจะปรากฏขึ้น
หากภาษาที่ตองการไมมีให คลิก Region Selection (เลือกภูมภิาค) เพื่อเลือกภูมิภาคอื่น
(การเลือกภูมภิาคจะไมมใีหรุนที่จําหนายในยุโรป)

การติดต้ัง ViewNX 2

q เลือกภูมิภาค (ถาจําเปน)

w เลือกภาษา

e คลิก Next (ถัดไป)
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2 เร่ิมตนตัวติดต้ัง
คลิก Install (ติดต้ัง) แลวปฏบัิติตามคําแนะนําบนหนาจอ

3 ออกจากตัวติดต้ัง

4 นําแผนซีดีติดต้ังออกจากไดรฟซีดีรอม

คลิก Install (ติดตั้ง)

Windows Mac

คลิก Yes (ใช) คลิก OK (ตกลง)

A การดูเนื้อหาในเว็บไซต Nikon
ในการเขาชมเวบ็ไซตของ Nikon หลงัจากตดิตัง้ ViewNX 2 ใหเลอืก All Programs (โปรแกรมทัง้หมด) > 
Link to Nikon (ลิงคไปยัง Nikon) จากเมนูเร่ิมของ Windows (ตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต)
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A ความตองการของระบบ

Windows

CPU

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

• ภาพยนตร (แสดงภาพ): Pentium D 3.0 GHz หรือสูงกวา; แนะนําใหใช 
Intel Core i5 หรือสูงกวาเมื่อชมภาพยนตรดวยกรอบภาพขนาด 1280 × 720
หรือมากกวาท่ีอัตราการบันทึกภาพ 30 เฟรมตอวินาทีหรือสูงกวา หรือภาพยนตร
กรอบภาพขนาด 1920 × 1080 หรือสูงกวา

• ภาพยนตร (การแกไข): Intel Core i5 หรือสูงกวา

OS * รุนท่ีติดตั้งไวกอนของ Windows 8.1, Windows 7 และ Windows Vista

หนวยความจํา
(RAM)

• 32 บิท Windows 8.1, Windows 7 หรือ Windows Vista: 1 GB หรือสูงกวา
(แนะนํา 2 GB หรือสูงกวา)

• 64 บิท Windows 8.1, Windows 7 หรือ Windows Vista: 2 GB หรือสูงกวา
(แนะนํา 4 GB หรือสูงกวา)

พ้ืนท่ีฮารดดิสก มีพ้ืนท่ีวางบนดิสกท่ีใชเร่ิมตนระบบไมต่ํากวา 1 GB (ควรมีขนาด 3 GB
หรือมากกวา)

กราฟก
• ความละเอียด: 1024 × 768 พิกเซล (XGA) หรือสูงกวา (แนะนําใหใช

1280 × 1024 พิกเซลหรือมากกวา)
• ส:ี สีแบบ 24 บิท (สีเหมือนจริง) หรือสูงกวา

อนิเทอรเฟส ตองมีพอรต USB ในตัว ซอฟตแวรอาจไมทํางานตามที่คาดหวังหากเชื่อมตอกลอง
ผานทาง USB hub

* ดูเว็บไซตท่ีระบุไวในหนา xxiii สําหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ
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Mac

CPU

• ภาพถาย: Intel Core หรือ Xeon series
• ภาพยนตร (แสดงภาพ): Core Duo 2 GHz หรือสูงกวา แนะนําใหใช

Intel Core i5 หรือสูงกวาเมื่อชมภาพยนตรดวยกรอบภาพขนาด 1280 × 720
หรือมากกวาท่ีอัตราการบันทึกภาพ 30 เฟรมตอวินาทีหรือสูงกวา หรือภาพยนตร
กรอบภาพขนาด 1920 × 1080 หรือสูงกวา

• ภาพยนตร (การแกไข): Intel Core i5 หรือสูงกวา

OS * OS X 10.9, 10.8 หรือ 10.7
หนวยความจํา

(RAM) 2 GB หรือสูงกวา (แนะนํา 4 GB หรือสูงกวา)

พ้ืนท่ีฮารดดิสก มีพ้ืนท่ีวางบนดิสกท่ีใชเร่ิมตนระบบไมต่ํากวา 1 GB (ควรมีขนาด 3 GB
หรือมากกวา)

กราฟก
• ความละเอียด: 1024 × 768 พิกเซล (XGA) หรือสูงกวา (แนะนําใหใช

1280 × 1024 พิกเซลหรือมากกวา)
• สี: สี 24 บิท (หลายลานสี) หรือสูงกวา

อินเทอรเฟส ตองมีพอรต USB ในตัว ซอฟตแวรอาจไมทํางานตามที่คาดหวังหากเชื่อมตอกลอง
ผานทาง USB hub

* ดูเว็บไซตท่ีระบุไวในหนา xxiii สําหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ
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คัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร
กอนดําเนินการ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดติดตั้งซอฟตแวรที่ใหมาในซีดี ViewNX 2
(0 262)

1 เชื่อมตอสาย USB
หลังจากปดกลองและตรวจสอบวาใสการดหนวยความจําแลว ใหเช่ือมตอสาย USB
ที่ใหมากับกลองตามภาพประกอบ จากนั้นใหเปดกลอง

การใชงาน ViewNX 2

A ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
เพ่ือปองกันไมใหการถายโอนขอมูลหยุดชะงักกลางคัน ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจแบตเตอรี่
ของกลองจนเต็มแลว

A การเช่ือมตอสายสัญญาณ
ปดกลองกอนการเชื่อมตอหรือถอดสายสัญญาณ อยาใชกําลังฝนหรือพยายามสอดขั้วตอเขาท่ีมุม

D ขณะโอนยายขอมูล
อยาปดกลองหรือถอดสาย USB ออกขณะโอนยายขอมูล

D USB Hub
เชื่อมตอกลองเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง อยาเชื่อมตอผาน USB hub หรือแปนพิมพ
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2 เร่ิมใชงานคอมโพเนนต Nikon Transfer 2 ของ ViewNX 2
หากมีขอความขอใหเลือกโปรแกรมปรากฏบนหนาจอ ใหเลือก Nikon Transfer 2

A Windows 7
ถาปรากฏขอความตอไปน้ีขึ้นมา ใหเลือก Nikon Transfer 2 ดังท่ีอธิบายตอไปน้ี
1 จาก Import pictures and videos (นําเขาภาพนิ่ง

และวดีิโอ) คลิก Change program (เปล่ียนโปรแกรม)
จะปรากฏกรอบโตตอบใหเลือกโปรแกรมขึ้นมา;
ใหเลือก Import File using Nikon Transfer 2
(นําเขาไฟลโดยใช Nikon Transfer 2) และคลิก 
OK (ตกลง) 

2 ดับเบิลคลิก Import File (นําเขาไฟล)

A Windows 8.1
Windows 8.1 อาจแสดง AutoPlay ทันทีเม่ือเชื่อมตอกลอง
แตะหรือคลิกขอความ จากน้ันแตะหรือคลิก Import File/
Nikon Transfer 2 (นําเขาไฟล/Nikon Transfer 2)
เพ่ือเลือก Nikon Transfer 2
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3 คลิก Start Transfer (เร่ิมโอนยาย)
ตามคาตั้งจากโรงงาน ภาพในการดหนวยความจําจะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร

4 ยกเลิกการเชือ่มตอ
เมื่อเสร็จสิ้นการโอนยาย ใหปดกลองและถอดสาย USB

Start Transfer (เร่ิมโอนยาย)

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

A ขอมูลเพ่ิมเติม
ทานสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช ViewNX 2 ไดจากวิธีใชออนไลน

A Capture NX-D
ใชซอฟตแวร Capture NX-D ของ Nikon เพื่อรีทัชภาพถายหรือเปลี่ยนการตัง้คาสําหรับภาพ NEF (RAW) 
แลวบันทึกลงในรูปแบบอื่น Capture NX-D ยังมีคุณสมบัติภาพลบฝุน ท่ีชวยลบสิ่งรบกวนภาพที่เกิดจาก
ฝุนภายในกลอง สามารถดาวนโหลด Capture NX-D ไดจากลิงคในตัวติดตั้ง ViewNX 2 (0 262)
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อีเทอรเน็ตและเครือขายไรสาย
สามารถใชชุดสื่อสาร UT-1 (0 442) ซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิเพื่ออัปโหลดรปูภาพไปยัง
คอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอร ftp เช่ือมตอกลองไปยัง UT-1 โดยใชสาย USB ที่จัดมาให
พรอมกับกลอง ในขณะที่ UT-1 ทําหนาที่เช่ือมตอไปกลับไปยังเครือขายผานทางสายอีเทอรเน็ต
หรือตัวสงขอมลูแบบไรสาย WT-5 ซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิ (0 442) ชุดสื่อสารที่เปนอุปกรณเสรมิ
และตัวสงขอมูลแบบไรสายรองรบัโหมดตอไปนี้

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชงานชุดสื่อสารหรอืตัวสงขอมูลแบบไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสรมิ
ใหดูในคูมือซ่ึงจัดมาใหพรอมกับอุปกรณ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดอัปเดตเฟรมแวรอุปกรณ
และซอฟตแวรที่เกี่ยวของรุนลาสุดแลว

โหมด ฟงกช่ัน
อปัโหลด FTP อัปโหลดภาพหรือภาพยนตรท่ีมีไปยังคอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอร ftp รวมถึง

อัปโหลดภาพใหมท่ีกําลังถายโอนยายภาพ

ควบคุมกลอง ควบคุมกลองโดยใชซอฟตแวร Camera Control Pro 2 แลวบันทึกภาพ
และภาพยนตรใหมลงในคอมพิวเตอรไดโดยตรง

เซิรฟเวอร HTTP ดูและถายภาพระยะไกลโดยใช iPhone หรือคอมพิวเตอรท่ีมีเบราเซอร
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D  การอปัโหลดภาพ
เม่ือเชื่อมตอ UT-1 ไดแลว ปุม P จะทํางานระหวางแสดงภาพเพื่อเลือกภาพสําหรับอัปโหลดใน ftp 
และโหมดโอนยายภาพ (การอัปโหลดจะเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมตอ UT-1 เทาน้ัน) กลองไมสามารถใชงาน
การแสดงภาพอื่นๆ ท่ีใชปุม P เชน เปรียบเทียบภาพคูกัน (0 419) ในการกลับสูการใชงานปกติ
ลบโปรไฟลเครือขายตามท่ีอธิบายไวในคูมือ UT-1

D ขณะโอนยายขอมูล
ไมสามารถบันทึกภาพยนตรหรือเลนภาพเมื่อเชื่อมตอกับ UT-1 และอาจมีภาพที่จะตองสงเหลืออยู
หรือกําลังสงภาพปจจุบันผานทางอเีทอรเน็ตหรือเครือขายไรสายอยางใดอยางหน่ึง

A ภาพยนตร
สามารถอปัโหลดภาพยนตรผานทางอีเทอรเน็ตและเครือขายไรสายในโหมดถายโอน อยางไรก็ตาม
โปรดทราบวาไมสามารถอัปโหลดภาพยนตรโดยใชคุณสมบัติ สงอัตโนมัติ หรือ สงโฟลเดอร ในเมนู
ตัวเลือก

D โหมดเซิรฟเวอร HTTP
ไมสามารถใชกลองเพื่อบันทึกหรือดูภาพยนตรในโหมดเซิรฟเวอร HTTP

A ตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-5
ความแตกตางท่ีสําคัญระหวาง WT-5 และ WT-5A/B/C/D/E คือจํานวนชองสัญญาณที่รองรับ
เวนแตระบุไวเปนอยางอื่น คาอางอิงท้ังหมดที่ใชกับ WT-5 สามารถใชไดกับ WT-5A/B/C/D/E
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ทานสามารถสั่งพิมพไฟลภาพ JPEG ออกทางเครื่องพิมพ PictBridge (0 488) ที่เช่ือมตอ
โดยตรงกับกลอง

การเชื่อมตอเครื่องพิมพ
เช่ือมตอกลองโดยใชสาย USB ที่ใหมา อยาใชกําลังฝนหรือพยายามสอดขั้วตอเขาที่มุม

เมื่อเปดกลองถายรูปและเครื่องพิมพ หนาจอยินดีตอนรับจะแสดงบนจอภาพ ตามดวย
สวนแสดงผล PictBridge

การพิมพภาพ

D USB Hub
เชื่อมตอกลองเขากับเคร่ืองพิมพโดยตรง อยาเชื่อมตอสายผาน USB hub

D การเลือกภาพสําหรับพิมพ
ไมสามารถเลือกพิมพภาพ NEF (RAW) (0 115) ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW)
โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 406)

A การพิมพผานการเชื่อมตอ USB โดยตรง
ตรวจสอบใหแนใจวาชารจแบตเตอร่ีจนเต็มแลว หรือใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC
ซึ่งเปนอุปกรณเสริม เม่ือตองการจะพิมพภาพผานการเชื่อมตอ USB โดยตรง ใหตั้งคา พ้ืนที่ส ีเปน
sRGB (0 314)
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การพิมพทีละภาพ

1 แสดงภาพที่ตองการ
กด 4 หรือ 2 เพื่อดูภาพเพิ่มเติม กดปุม X (T) เพื่อซูมเขาภาพปจจุบัน (กด K
เพื่อออกจากการซูม) การดูภาพขนาดยอ ใหกดปุม W (S) ใชตัวเลือกคําสั่ง
เพื่อไฮไลทภาพ หรอืกด W (S) อีกครั้ง เพื่อแสดงภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ

2 ปรับตัวเลือกการพิมพ
กด J เพื่อแสดงรายการตอไปนี้ จากนั้นกด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทรายการแลวกด 2
เพื่อดูตัวเลือก (เฉพาะตัวเลือกที่รองรับโดยเครื่องพิมพปจจุบันจะปรากฏขึ้นมาในรายการ
การใชตัวเลือกคาเริม่ตน ใหเลือก คาเร่ิมตนของเครื่องพิมพ) หลังจากทีเ่ลือก
ตัวเลือกแลว ใหกด J เพื่อกลับไปสูเมนูการตั้งคาเครื่องพิมพ

ตวัเลือก คําอธิบาย

ขนาดหนา เลือกขนาดหนา

จํานวนชุด ตัวเลือกน้ีจะปรากฏเรียงรายขึ้นมาเมื่อพิมพภาพทีละภาพ กด 1 หรือ 3
เพ่ือเลือกจํานวนสําเนา (สูงสุด 99)

ขอบภาพ เลือกวาจะจัดองคประกอบภาพในเสนกรอบสีขาวหรือไม

ประทับวันที่ เลือกวาจะพิมพวันท่ีและเวลาที่บันทึกภาพบนภาพถายหรือไม

การตัดครอบ

ตัวเลือกน้ีจะปรากฏเรียงรายขึ้นมาเมื่อพิมพภาพทีละภาพ หากตองการออก
โดยไมใชการตัดครอบ ใหไฮไลท ไมตัดครอบ แลวกด J หากตองการ
ตัดครอบภาพปจจุบัน ใหไฮไลท ตัดครอบ แลวกด 2 กรอบโตตอบ
การตัดครอบจะปรากฏขึ้น กด X (T) เพ่ือเพ่ิมขนาดการตัดครอบ หรือ
W (S) เพ่ือลดขนาด แลวใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อตัดครอบ โปรดทราบวา
คุณภาพการพิมพอาจลดลงหากสั่งพิมพการตัดครอบท่ีมีขนาดเล็กออกมา
เปนภาพขนาดใหญ
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3 เร่ิมพิมพ
เลือก เร่ิมพิมพ แลวกด J เพื่อเริม่พิมพ หากตองการยกเลิกกอนพิมพภาพทัง้หมด
ใหกด J

A โปรดอาน
ดูหนา 476 สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการแกไขหากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพิมพภาพ
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การพิมพพรอมกันหลายภาพ

1 แสดงเมนู PictBridge
กดปุม G เพื่อแสดงเมนูในจอแสดงผล PictBridge

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้และกด 2
• เลือกภาพพิมพ: เลือกภาพเพื่อพิมพ ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (การแสดงภาพ
ปจจุบันแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X/T คางไว) จากนั้น กดปุม W (S)
คางไว ใหกด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกจํานวนภาพที่พิมพ (สูงสุด 99) หากตองการยกเลิก
การเลือกภาพ ใหตั้งคาจํานวนภาพที่พิมพเปนศูนย

• เลือกวันท่ี: พิมพสําเนาภาพทัง้หมดที่ถายในวนัที่เลือกหนึ่งชุด กด 1 หรือ 3
เพื่อไฮไลทวันที่ แลวกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก ในการดูภาพที่ถายในวัน
ที่เลือกไว กด W (S) ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนดูภาพ หรือกด X (T) คางไว
เพื่อดูภาพปจจุบันแบบเต็มหนาจอ กด W (S) อีกครั้งเพื่อกลับสูขอความการเลือก
วันที่

• พิมพ (DPOF): พิมพคําสั่งพิมพ DPOF ปจจุบัน (0 275) สามารถดคูําสั่งและแกไข
กอนพิมพตามที่อธิบายไวในรายละเอียดสําหรบั เลือกภาพพิมพ ขางตน

• พิมพดัชนี: หากตองการสรางการพิมพดัชนีของภาพ JPEG ทั้งหมดบนการด
หนวยความจํา ใหปฏิบัติตามข้ันตอนที่ 3 โปรดทราบวาถาการดหนวยความจํา
มีภาพมากกวา 256 ภาพ เครือ่งจะพิมพภาพเฉพาะ 256 ภาพแรกเทานั้น คําเตือน
จะปรากฏขึ้นบนจอถาหนากระดาษพิมพภาพที่เลือกในขั้นตอนที่ 3 มีขนาดเล็กเกินไป
สําหรับการพิมพดัชนี



275

3 ปรับตัวเลือกการพิมพ
ปรับการตั้งคาเครื่องพิมพตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2 ในหนา 272

4 เร่ิมพิมพ
เลือก เร่ิมพิมพ แลวกด J เพื่อเริม่พิมพ หากตองการยกเลิกกอนพิมพภาพทัง้หมด
ใหกด J

การสรางคําสั่งพิมพ DPOF: ชุดท่ีพิมพ
ใหใชตัวเลือก คําส่ังพิมพ DPOF ในเมนแูสดงภาพเพื่อสราง “คําสั่งพิมพ” ดิจิตอล
สําหรับเครื่องพิมพที่รองรับระบบ PictBridge และอุปกรณที่รองรับ DPOF (0 488)

1 เลือก คําส่ังพิมพ DPOF > เลือก/ต้ัง
เลือก คําส่ังพิมพ DPOF ในเมนูแสดงภาพ จากนั้น
ไฮไลท เลือก/ต้ัง แลวกด 2 (การลบรูปภาพทั้งหมด
จากคําสั่งพิมพ ใหเลือก ไมเลือกเลย)

2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนทั่วทั้งรปูภาพ (การแสดงภาพ
ปจจุบันแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X/T คางไว)
จากนั้น กดปุม W (S) คางไว ใหกด 1 หรือ 3
เพื่อเลือกจํานวนภาพที่พิมพ (สูงสุด 99) หากตองการ
ยกเลิกการเลือกภาพ ใหตั้งคาจํานวนภาพที่พิมพ
เปนศูนย กด J เมื่อเลือกภาพที่ตองการทั้งหมดแลว
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3 เลือกตัวเลือกการพิมพขอมูล
ไฮไลทตัวเลือกตอไปนี้และกด 2 เพื่อเปดหรือปด
ตัวเลือกที่ไฮไลทไว
• พิมพขอมูลการถายภาพ: พิมพความไวชัตเตอร
และรรูับแสงของภาพทุกภาพในคําสั่งพิมพ

• พิมพวันที่: พิมพวันที่ถายบนภาพทั้งหมด
ในคําสั่งพิมพ

4 ส้ินสุดคําส่ังพิมพ
กด J เพื่อเสร็จสิ้นคําสั่งพิมพ

D คําสั่งพิมพ DPOF
ในการพิมพคําสั่งพิมพปจจุบันเมื่อกลองเชื่อมตอกับเคร่ืองพิมพ PictBridge ใหเลือก พิมพ (DPOF)
ในเมนู PictBridge และปฏิบัติตามขั้นตอนใน “การพิมพพรอมกันหลายภาพ” เพ่ือแกไขคําสั่งการพิมพ
ปจจุบัน (0 274) ไมรองรับตัวเลือกขอมูลการถายภาพและพิมพวันท่ี DPOF เม่ือพิมพผานการเชื่อมตอ
USB โดยตรง ในการพิมพวันท่ีท่ีถูกบันทึกในภาพในคําสั่งพิมพปจจุบัน ใหใชตัวเลือก ประทับวนัที่ ใน
PictBridge

ตัวเลือก คําสั่งพิมพ DPOF ไมสามารถใชไดถาไมมีพ้ืนท่ีเก็บคําสั่งพิมพเพียงพอในการดหนวยความจํา

ไมสามารถเลือกภาพ NEF (RAW) (0 115) โดยใชตัวเลือกน้ี ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ
NEF (RAW) โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 406)

คําสั่งพิมพอาจพิมพอยางไมถูกตองถาใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอืน่ๆ ลบภาพท้ิงไปหลังสราง
คําสั่งพิมพขึ้นมาแลว



277

สามารถใชอุปกรณเสริมสาย HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (0 442) หรอื
สาย HDMI ประเภท C (หาซ้ือไดจากรานคาทั่วไป) เพื่อเช่ือมตอกลองกับอุปกรณวิดโีอ
ความละเอียดสูง ใหปดการทํางานของกลองทุกครั้งกอนถอดหรือเช่ือมตอสาย HDMI

ปรับสัญญาณอุปกรณไปยังชองสัญญาณ HDMI จากนั้นใหเปดกลองแลวกดปุม K
ระหวางการแสดงภาพ ภาพจะแสดงบนหนาจอโทรทัศน ทานสามารถใชปุมควบคุมโทรทัศน
ปรับระดับความดังเสียง แตไมสามารถใชปุมควบคุมที่ตัวกลองได

การดูภาพบนโทรทัศน

A การแสดงภาพบนโทรทัศน
แนะนําใหใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก) สําหรับการเลน
แบบตอพวง หากไมสามารถมองเห็นขอบของรูปถายในจอโทรทัศนได ใหเลือก 95% สําหรับ HDMI >
ข้ันสูง > ขนาดหนาจอของสัญญาณภาพ (0 279)

เชื่อมตออุปกรณความละเอียดสูง
(เลือกสายสัญญาณที่เชื่อมตอกับ

อุปกรณ HDMI)

เชื่อมตอกับกลอง
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ตัวเลือก HDMI
ตัวเลือก HDMI ในเมนตูั้งคา (0 374) จะควบคุมความละเอียดของสัญญาณและตัวเลือก
HDMI ข้ันสูง และสามารถใชเพื่อเปดการใชงานกลองสําหรับการควบคุมระยะไกลจากอุปกรณ
ทีร่องรบั HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control 
ซ่ึงเปนมาตรฐานที่ชวยใหใชอ ุปกรณ HDMI ควบคุมอุปกรณตอพวงที่เช่ือมตออยู)

❚❚ความละเอียดของสัญญาณ
เลือกรปูแบบภาพที่สงไปยังอุปกรณ HDMI ถาเลือก
อัตโนมติั กลองจะเลือกรปูแบบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

❚❚การควบคุมอุปกรณ
ถาเลอืก เปด สาํหรบัการ HDMI > การควบคุมอุปกรณ เมือ่เชื่อมตอกลองกบัโทรทศันทีร่องรบั
HDMI-CEC และทัง้กลองและโทรทัศนเปดอยู สามารถใชรโีมตโทรทัศนแทนตัวเลือกคําสั่ง
และปุม J ของกลองในระหวางการเลนแบบเต็มกรอบและการฉายสไลด ถาเลือก ปด
จะไมสามารถใชรีโมตโทรทศันควบคุมกลองได
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❚❚ขั้นสูง

ตัวเลือก คําอธิบาย

ความละเอยีดของ
สัญญาณภาพ

ควรใชคา อัตโนมัต ิสําหรับสถานการณสวนใหญ ถากลองไมสามารถกําหนด
ความละเอยีดของสัญญาณภาพ RGB สําหรับอุปกรณ HDMI ท่ีถูกตองได
ทานสามารถเลือกไดจากตัวเลือกตอไปน้ี:
• จํากัดความละเอียด: สําหรับอุปกรณท่ีมีชวงการรับสัญญาณภาพ

RGB 16 ถึง 235 ใหเลือกตัวเลือกน้ีถาสังเกตเห็นการสูญเสียรายละเอยีด
ในสวนเงามืด

• เต็มความละเอียด: สําหรับอุปกรณท่ีมีชวงการรับสัญญาณภาพ
RGB 0 ถึง 255 เลือกตัวเลือกน้ีถาสวนเงามืด “เลือนไป” หรือสวางจา

ขนาดหนาจอของ
สัญญาณภาพ

เลือกการครอบคลุมการมองเห็นภาพแนวนอนและแนวตั้งสําหรับการ
สงสัญญาณ HDMI จาก 95% หรือ 100%

การแสดงผล
บนหนาจอของ

ไลฟวิว

ถาเลือก ปด เม่ือเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI ขอมูลการถายภาพ
จะไมปรากฏบนหนาจอขณะถายภาพไลฟวิว

แสดงภาพสองจอ
เลือก เปด เพ่ือสะทอนสวนแสดงผล HDMI บนจอภาพของกลอง เลือก ปด 
เพ่ือปดจอภาพของกลองเพื่อประหยัดพลังงาน แสดงภาพสองจอ จะเปด
อัตโนมัติเม่ือ การแสดงผลบนหนาจอของไลฟวิว ถูก ปด



280

A HDMI และไลฟวิว
เม่ือเชื่อมตอกลองผานทางสาย HDMI แลว ทานสามารถใชสวนแสดงผล HDMI สําหรับ
แสดงภาพไลฟวิวและไลฟวิวของภาพยนตร (0 65, 78) โปรดทราบวาหากเลือก 1920 × 1080; 60p
สําหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูถายภาพยนตร (0 319) การตั้งคาท่ีเลือกจะสะทอนใหเห็น
ในสัญญาณออก HDMI ระหวางการบันทึกภาพยนตร หากเปนไปตามสภาวะดังตอไปน้ีท้ังหมด: เลือก
อัตโนมัต ิหรือ 1080p (โปรเกรสซีฟ) สําหรับ HDMI > ความละเอียดของสัญญาณ เลือก 100%
สําหรับ HDMI > ข้ันสูง > ขนาดหนาจอของสัญญาณภาพ และเลือก ปด สําหรับ HDMI > ข้ันสูง >
การแสดงผลบนหนาจอของไลฟวิว (0 279) เม่ือใชการตั้งคาอืน่ ความละเอยีดของสัญญาณ
ขนาดจอแสดงผล หรือ อัตราเฟรมอาจแตกตางจากที่เลือกในเมนูกลอง

A อุปกรณ HDMI-CEC
เม่ือเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI-CEC ) จะปรากฏในแผงควบคุมแทนจํานวนภาพที่สามารถ
บันทึกได

A การควบคมุอุปกรณ
ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมจากคูมือการใชงานโทรทัศน
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Wi-Fi

สามารถเชื่อมตอกลองผานเครือขายไรสาย Wi-Fi ไปยังสมารทดีไวซที่ใชงานแอพพลิเคช่ัน
Wireless Mobile Utility ที่รองรับของ Nikon สามารถใชสมารทดีไวซเพื่อควบคุมกลองถายรูป
และถายภาพจากระยะไกล หรือสามารถดาวนโหลดภาพถายจากกลองถายรปูไปยัง
สมารทดีไวซและแชรกับผูอ่ืนบนอินเทอรเน็ต สามารถอัปโหลดรูปภาพจากกลองถายรปู
ไปยังสมารทดีไวซ (0 289)

ดูรายละเอียดในคูมือ Wireless Mobile Utility (0 283)

ประโยชนจากการใช Wi-Fi

ดาวนโหลดรูปภาพ แชรรูปภาพ

รีโมตคอนโทรล

A Wi-Fi
สามารถใช Wi-Fi กับ D750 เทาน้ัน D750 (K) ไมรองรับ Wi-Fi
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กอนเชื่อมตอผาน Wi-Fi (LAN ไรสาย) ติดตั้ง Wireless Mobile Utility ในสมารทดีไวซ Android
หรือ iOS ของทาน คําแนะนําสําหรับการเขาถึงกลองจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับประเภท
การเชื่อมตอที่ใชโดยสมารทดีไวซ

Android
• WPS แบบกดปุม: หากสมารทดีไวซรองรบั WPS แบบกดปุม (เชน มตีัวเลือก WPS button

connection (การเชื่อมตอปุม WPS) ในเมนู Wi-Fi settings (การต้ังคา Wi-Fi))
ทานสามารถใชวิธงีายๆ นี้ในการเชื่อมตอกับสมารทดีไวซ (0 284)

• WPS แบบปอน PIN: หากสมารทดีไวซรองรบั WPS ทานสามารถใชกลองเพื่อสราง
การเชื่อมตอโดยการปอนพินที่แสดงโดยสมารทดีไวซ (0 285)

•  ดู SSID: หากสมารทดีไวซไมรองรับ WPS ทานสามารถเชื่อมตอโดยเลือก SSID ของกลอง
บนสมารทดีไวซ (0 286)

iOS
• ดู SSID: เช่ือมตอโดยการเลือก SSID ของกลองบนสมารทดไีวซ (0 286)

การเขาถึงกลอง

A WPS
WPS (ตั้งคาปองกัน Wi-Fi) คือมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยเครือขายไรสาย
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขั้นตอนที่เก่ียวของและระยะเวลาที่ใชรอในการเชื่อมตอ ใหดูในเอกสาร
ท่ีจัดมาใหกับสมารทดีไวซ
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A การติดตั้งแอพพลิเคช่ัน Wireless Mobile Utility
1 หาแอพพลิเคชั่น

ในสมารทดีไวซ ใหเชื่อมตอไปยังบริการ Google Play, App Store หรือตลาดขายแอพพลิเคชั่นอื่นๆ
แลวคนหา “Wireless Mobile Utility” สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคําแนะนําท่ีใหมาพรอมกับ
สมารทดีไวซ

2 ติดตั้งแอพพลิเคชั่น
อานคําอธบิายแอพพลิเคชั่นแลวติดตั้งแอพพลิเคชั่น สามารถดาวนโหลดคูมือ pdf ของ Wireless
Mobile Utility ไดจาก URL ตอไปน้ี:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/

• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
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WPS (เฉพาะ Android)

1 เปดใช Wi-Fi ในตัวกลอง
ไฮไลท Wi-Fi ในเมนตูั้งคาแลวกด 2 ไฮไลท
การเชื่อมตอเครือขาย แลวกด 2 จากนั้นไฮไลท
เปดใช แลวกด J รอสองสามวินาทีเพื่อให Wi-Fi
ทํางาน

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

ไฮไลท WPS แบบกดปุม แลวกด 2 เพื่อใหกลอง
พรอมสําหรบัเช่ือมตอ WPS กลองจะรอประมาณ
สองนาทีเพื่อใหสมารทดีไวซขอการเชื่อมตอ WPS
การเพิ่มเวลารอ ใหกด J

• สมารทดีไวซ: เลือก Wi-Fi settings (การต้ังคา 
Wi-Fi) > WPS button connection
(การเชื่อมตอปุม WPS)
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3 เปดใชงาน Wireless Mobile Utility
เปดใชงาน Wireless Mobile Utility ที่สมารทดีไวซ ขอความโตตอบหลักจะปรากฏขึ้น

ปอนพิน (เฉพาะ Android)

1 เปดใช Wi-Fi ในตัวกลอง
ไฮไลท Wi-Fi ในเมนูตั้งคาแลวกด 2 ไฮไลท
การเชื่อมตอเครือขาย แลวกด 2 จากนั้นไฮไลท
เปดใช แลวกด J รอสองสามวินาทีเพื่อให Wi-Fi
ทํางาน

2 เลือก ต้ังคาเครือขาย > WPS แบบปอน PIN
ไฮไลท ต้ังคาเครือขาย แลวกด 2

ไฮไลท WPS แบบปอน PIN แลวกด 2



286

3 ปอนพิน
ปอนพินที่แสดงโดยสมารทดีไวซ กด 4 หรอื 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข แลวกด 1 หรือ 3
เพื่อเปลี่ยน กด J เมื่อปอนเสรจ็สมบูรณ

4 เปดใชงาน Wireless Mobile Utility
เปดใชงาน Wireless Mobile Utility ทีส่มารทดีไวซ ขอความโตตอบหลักจะปรากฏขึ้น

SSID (Android และ iOS)

1 เปดใช Wi-Fi ในตัวกลอง
ไฮไลท Wi-Fi ในเมนตูั้งคาแลวกด 2 ไฮไลท
การเชื่อมตอเครือขาย แลวกด 2 จากนั้นไฮไลท
เปดใช แลวกด J รอสองสามวินาทีเพื่อให Wi-Fi
ทํางาน
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2 แสดง SSID ของกลอง
ไฮไลท ต้ังคาเครือขาย แลวกด 2

ไฮไลท ดู SSID แลวกด 2

3 เลือก SSID ของกลอง
เลือก SSID ของกลองในรายการของเครือขายทีแ่สดงโดยสมารทดีไวซ

4 เปดใชงาน Wireless Mobile Utility
เปดใชงาน Wireless Mobile Utility ที่สมารทดีไวซ ขอความโตตอบหลักจะปรากฏขึ้น
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❚❚การหยุดการเชื่อมตอ
สามารถปดใชงาน Wi-Fi โดย:
• การเลือก Wi-Fi > การเชื่อมตอเครือขาย > ไมใช ในเมนูตัง้คากลอง
• การเริ่มบนัทึกภาพยนตร
• การเชื่อมตอชุดสื่อสาร UT-1 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม
• ปดการทํางานของกลอง

❚❚การเรียกคืนคาต้ังจากโรงงาน
การเรียกคืนคาตั้งจากโรงงานของเครือขาย ใหเลือก Wi-Fi > ต้ังคาเครือขาย >
รีเซ็ตการตั้งคาเครือขาย ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ ไฮไลท ใช แลวกด J
เพื่อเรยีกคืนคาตั้งจากโรงงานของเครอืขาย

A แสดงผล Wi-Fi
เม่ือเปดใชงาน Wi-Fi แลว สัญลักษณ g จะกะพริบ
ในแผงควบคุม สัญลักษณจะหยุดกะพริบเม่ือสราง
การเชื่อมตอแลว และกลองกําลังแลกเปลี่ยนขอมูล
กับสมารทดีไวซ

D Wi-Fi
อานคําเตือนในหนา xxiv ถึง xxv กอนใชงานฟงกชั่น Wi-Fi การปดใชงาน Wi-Fi ในการตั้งคา
ในท่ีท่ีมีการหามใชงาน ใหเลือก Wi-Fi > การเช่ือมตอเครือขาย > ไมใช ในเมนูตั้งคากลอง
โปรดทราบวาการด Eye-Fi ไมสามารถใชขณะเปดใชงาน Wi-Fi ได และฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบาย
จะไมปดขณะที่แอพพลิเคชั่น Wireless Mobile Utility บนสมารทดีไวซติดตอส่ือสารกับกลอง
หากไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูลเปนเวลาประมาณ 5 นาที ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายจะปด ฟงกชั่น
Wi-Fi กลองจะใชไดเฉพาะเมื่อใสการดหนวยความจําไว และไมสามารถใชเม่ือตอสาย USB หรือ HDMI
เพ่ือหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานขณะเชื่อมตอ ใหชารจแบตเตอรี่กอนเปดใชงานการเชื่อมตอเครือขาย
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ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเลือกภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ ไมสามารถเลือก
ภาพยนตรเพื่ออัปโหลดได

การเลือกภาพสําหรับอัปโหลดทีละภาพ

1 เลือกภาพ
แสดงภาพหรือไฮไลทภาพในรายการภาพขนาดยอหรือแสดงแบบปฏิทิน

2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม P

การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลด

ปุม P
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3 เลือก เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
ไฮไลท เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
แลวกด J ภาพที่เลือกสําหรับอัปโหลดจะแสดงดวย
สัญลักษณ & การไมเลือก ใหแสดง หรือไฮไลทภาพ
แลวทําซํ้าข้ันตอนที่ 2 และ 3
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การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลดหลายภาพ
การเปลี่ยนสถานะอัปโหลดภาพหลายภาพ ใหใชตัวเลือก Wi-Fi > เลือกเพื่อสงไปยัง
สมารทดีไวซ ในเมนูตั้งคา

1 เลือก เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
เลือก Wi-Fi ในเมนูตั้งคา จากนั้นไฮไลท
เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ แลวกด 2

2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกด W (S)
เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพ (ในการดูภาพ
ที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X/T คางไว)
ภาพที่เลือกไวจะมีสัญลักษณ & กํากับ

3 กด J
กด J เพื่อดําเนินการใหเสรจ็สมบูรณ

ปุม W (S)
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คําแนะนําเมนู

คาตั้งจากโรงงานสําหรบัตัวเลือกตางๆ ในเมนกูลองมดีังตอไปนี ้สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม ใหดูหนา 199

❚❚คาเริ่มตนของเมนแูสดงภาพ

❚❚คาเริ่มตนของเมนถูายภาพ 1

คาเริม่ตน

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
โฟลเดอรแสดงภาพ (0 300) ND750

แสดงภาพทันทีท่ีถาย (0 307) ปด

หลังจากลบ (0 307) แสดงภาพถัดไป

หมุนแนวตั้ง (0 308) เปด

ฉายสไลด (0 308)

ประเภทของภาพ (0 308) ภาพนิ่งและภาพยนตร
ชวงเวลาระหวางภาพ (0 308) 2 วินาที

ตัวเลือก คาเร่ิมตน

การตั้งชื่อไฟล (0 313) DSC

หนาท่ีของการดในชองท่ี 2 (0 119) ภาพที่เกินมา

คุณภาพของภาพ (0 115) JPEG Normal
ขนาดภาพ (0 118) ใหญ

พ้ืนท่ีภาพ (0 110)

เลือกพื้นท่ีภาพ (0 111) FX (36×24)
ตัดสวน DX อัตโนมัติ (0 111) เปด

การบีบอัดภาพ JPEG (0 117) เนนขนาด
การบันทึก NEF (RAW) (0 117)
รูปแบบ (0 117) บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ
ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) (0 117) 14 บิท
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ไวตบาลานซ (0 145) อัตโนมัติ > ปกติ
การปรับละเอยีด (0 149) A-B: 0, G-M: 0
เลือกอุณหภูมิสี (0 152) 5000 K

ตั้งคาเอง (0 155) d-1

ตั้งคา Picture Control (0 165) มาตรฐาน

พ้ืนท่ีสี (0 314) sRGB

Active D-Lighting (0 175)
P, S, A, M, %, g, i, u, 1, 2, 3 ปด

โหมดอื่นๆ อัตโนมัติ

HDR (High Dynamic Range) (0 177)
โหมด HDR (0 178) ปด
ระดับ HDR (0 178) อตัโนมัติ

ควบคุมขอบมืด (0 315) ปกติ

ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ (0 316) ปด

ลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน (0 317) ปด

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง (0 317) ปกติ

ตั้งคาความไวแสง (ISO) (0 134)
คาความไวแสง (ISO) (0 134)

P, S, A, M 100

โหมดอืน่ๆ อัตโนมัติ

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (0 136) ปด
โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) (0 193) ปด
การถายภาพซอน 2 (0 216)
โหมดการถายภาพซอน (0 217) ปด
จํานวนภาพ (0 218) 2
ปรับแสงอัตโนมัติ (0 218) เปด

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
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1 เปลี่ยนกลับเปนคาตั้งจากโรงงานโดยใช รีเซ็ตเมนูถายภาพ (0 311)
2 ไมสามารถเลือก รีเซ็ตเมนูภายภาพ ในขณะที่อยูระหวางการถายภาพ

❚❚คาเริ่มตนของเมนถูายภาพยนตร *

การถายแบบเวนชวงเวลา (0 222)

ตัวเลือกในการเริ่ม (0 223) ทันที

ชวงเวลาหาง (0 223) 1 นาที

จํานวนครั้งในการถาย×จํานวนช็อต/ชวงเวลา (0 224) 0001×1

ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน (0 224) ปด

ตัวเลือก คาเร่ิมตน

การตั้งชื่อไฟล (0 313) DSC

ปลายทาง (0 319) ชองท่ี 1
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม (0 319) 1920×1080; 60p
คุณภาพภาพยนตร (0 320) ปกติ
ความไวของไมโครโฟน (0 320) ความไวอตัโนมัติ

การตอบสนองความถี่ (0 320) ชวงกวาง

ลดเสียงรบกวนจากลม (0 321) ปด

พ้ืนท่ีภาพ (0 76)

เลือกพื้นท่ีภาพ (0 111) FX (36×24)

ตัดสวน DX อัตโนมัติ (0 111) เปด

ไวตบาลานซ (0 321) เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย
การปรับละเอียด (0 149) A-B: 0, G-M: 0
เลือกอุณหภูมิสี (0 152) 5000 K

ตั้งคาเอง (0 155) d-1

ตั้งคา Picture Control (0 321) เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง (0 317) ปกติ

ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร (0 322)
คาความไวแสง (โหมด M) (0 322) 100
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัต ิ(โหมด M) (0 322) ปด
ความไวแสงสูงสุด (0 322) 12800

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
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* เปลี่ยนกลับเปนคาตั้งจากโรงงานโดยใช รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร (0 318)

❚❚คาเริม่ตนของเมนูการต้ังคาแบบกําหนดเอง *

ถายภาพเหลื่อมเวลา (0 229)
ชวงเวลาหาง (0 230) 5 วินาที
ระยะเวลาในการถายภาพ (0 230) 25 นาที
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน (0 231) เปด

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
a1 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-C (0 326) การถาย

a2 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-S (0 327) โฟกัส

a3 ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค (0 328) 3 (ปกติ)
a4 ไฟแสดงจุดโฟกัส (0 329)

โหมดแมนวลโฟกัส เปด

แสดง AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส ปด

สัญลักษณ AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสเปนกลุม g (ส่ีเหลี่ยมจตุรัส)

a5 ไฟแสดงจุด AF (0 329) อัตโนมัติ
a6 จุดโฟกัสแบบวนรอบ (0 330) ไมวน
a7 จํานวนจุดโฟกัส (0 330) 51 จุด
a8 บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกลอง (0 331) ไม
a9 ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง (0 332) เปด
b1 ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) (0 333) 1/3 สต็อป

b2 ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง (0 333) 1/3 สต็อป
b3 ชดเชยแสงอยางงาย (0 334) ปด
b4 วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ (0 335) เปดระบบหาใบหนา

b5 บริเวณที่เนนกลางภาพ (0 335)  ø 12 มม.

b6 ชดเชยแสงอยางละเอียด (0 336)

วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ 0

วัดแสงเนนกลางภาพ 0
วัดแสงเฉพาะจุด 0

ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท 0

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
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c1 ล็อค AE เม่ือกดชัตเตอร (0 336) ปด

c2 ตั้งเวลาสแตนดบาย (0 336) 6 วินาที

c3 ตั้งเวลาถาย (0 337)

หนวงเวลาถายเมื่อตั้งเวลา 10 วินาที

จํานวนภาพ 1
ชวงเวลาหางระหวางภาพ 0.5 วินาที

c4 หนวงเวลาปดจอภาพ (0 337)
แสดงภาพ 10 วินาที
เมนู 1 นาที
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ 10 วินาที

แสดงภาพทันทีท่ีถาย 4 วินาที

ไลฟวิว 10 นาที
c5 ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3) (0 337) 1 นาที

d1 เสียงเตือน (0 338)
ความดัง ปด
ความสูงต่ํา ต่ํา

d2 ถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา (0 338) 3 fps

d3 ถายตอเน่ืองสูงสุด (0 339) 100

d4 โหมดหนวงเวลาถาย (0 339) ปด
d5 เตือนใหใชแฟลช (0 339) เปด
d6 การเรียงหมายเลขไฟล (0 340) เปด
d7 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ (0 341) ปด
d8 ปรับความไวแสงอยางงาย (0 341) ปด
d9 การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 341) อัตโนมัติ

d10 ไฟหนาจอ LCD (0 342) ปด
d11 แบตเตอรี่ประเภท MB-D16 (0 343) LR6 (AA อลัคาไลน)
d12 ลําดับแบตเตอรี่ (0 344) ใชแบตเตอรี่ MB-D16 กอน

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
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e1 ความเร็วสัมพันธกับแฟลช (0 345) 1/200 วินาที
e2 ความไวชัตเตอรของแฟลช (0 346) 1/60 วินาที
e3 การควบคุมแฟลชในตัวกลอง/แฟลชเสริม (0 347) TTL
e4 การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช (0 353) ท้ังภาพ

e5 โมเดลลิ่งแฟลช (0 353) เปด

e6 ตั้งคาการถายครอมอตัโนมัติ (0 353) AE และแฟลช

e7 ลําดับการถายครอม (0 354) MTR > อนัเดอร > โอเวอร
f1 ปุม OK (0 354)

โหมดถายภาพ (0 354) เลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง
โหมดแสดงภาพ (0 355) เปด/ปดภาพขนาดยอ
ไลฟวิว (0 355) เลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง

f2 กําหนดปุม Fn (0 356)
กด (0 356) ไมมี

กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 360) เลือกพ้ืนท่ีภาพ

f3 กําหนดปุม Preview (0 361)
กด (0 361) ดูตัวอยาง

กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 361) ไมมี

f4 กําหนดปุม AE-L/AF-L (0 361)
กด (0 361) ล็อค AE/AF

กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 362) ไมมี

f5 แปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 363)
หมุนแบบยอนกลับ (0 363) ชดเชยแสง: U

ความไวชัตเตอร/รูรับแสง: U
สลับหลัก/รอง (0 363) การปรับคาแสง: ปด

การโฟกัสอัตโนมัติ: ปด

การตั้งคารูรับแสง (0 364) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

เมนูและการแสดงภาพ (0 364) ปด

การเลื่อนภาพดวยแปนหมุนยอย (0 364) 10 ภาพ

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
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* เปลี่ยนกลับเปนคาตั้งจากโรงงานโดยใช รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 326)

f6 ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน (0 365) ไม

f7 ล็อคชัตเตอรเม่ือไมใสการด (0 365) กดชัตเตอรได

f8 แสดงคากลับดาน (0 366)
f9 กําหนดปุมบันทึกภาพยนตร (0 366)

กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง ไมมี
f10 กําหนดปุม 4 ของ MB-D16 (0 367) ล็อค AE/AF
f11 กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) (0 368) ไมมี
g1 กําหนดปุม Fn (0 370)

กด ไมมี
g2 กําหนดปุม Preview (0 372)

กด ใสเคร่ืองหมายดัชนี
g3 กําหนดปุม AE-L/AF-L (0 373)

กด ล็อค AE/AF
g4 กําหนดปุมชัตเตอร (0 373) ถายภาพ

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
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❚❚คาเริม่ตนของเมนูต้ังคา
ตัวเลือก คาเร่ิมตน

บันทึก User Settings (0 99)
บันทึกลง U1

คาตั้งจากโรงงานของโหมดถายภาพเปน P
บันทึกลง U2

ความสวางของจอภาพ (0 376) 0
สมดุลของสีบนจอภาพ (0 377) A-B: 0, G-M: 0
ทําความสะอาดเซ็นเซอร (0 448)

ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด (0 449) ทําความสะอาดเมื่อเปดและปด

ลดการกะพริบ (0 380) อัตโนมัติ

โซนเวลาและวันท่ี (0 381)
ชดเชยเวลากลางวัน ปด

หมุนภาพอัตโนมัติ (0 382) เปด
HDMI (0 278)
ความละเอียดของสญัญาณ (0 278) อัตโนมัติ
การควบคุมอุปกรณ (0 278) เปด

ขั้นสูง (0 279)
ความละเอียดของสัญญาณภาพ อัตโนมัติ
ขนาดหนาจอของสัญญาณภาพ 100%
การแสดงผลบนหนาจอของไลฟวิว เปด
แสดงภาพสองจอ เปด

ขอมูลบอกตําแหนง (0 239)

ตั้งเวลาสแตนดบาย เปดใช

ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม ใช

Wi-Fi (0 282)
การเชื่อมตอเครือขาย ไมใช

สง Eye-Fi (0 391) เปดใช
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ในการแสดงเมนูแสดงภาพ กดปุม G แลวเลือกแท็บ D (เมนูแสดงภาพ)

ตัวเลือกเมนูแสดงภาพ
เมนูแสดงภาพมีตัวเลือกดังตอไปนี้:

เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ (0 241):

D เมนูแสดงภาพ: การจัดการภาพ

ปุม G

ตัวเลือก 0

ลบ 260

โฟลเดอรแสดงภาพ 300

ซอนภาพ 301

ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ 302

คัดลอกภาพ 303

แสดงภาพทันทีที่ถาย 307

หลังจากลบ 307

หมุนแนวตั้ง 308

ฉายสไลด 308

คําสั่งพิมพ DPOF 275

ตวัเลือก 0

A โปรดอาน
คาเร่ิมตนของเมนูจะระบุไวในหนา 292

โฟลเดอรแสดงภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลอืก คําอธิบาย

ND750 ภาพในโฟลเดอรท้ังหมดที่ถายดวยกลอง D750 จะปรากฏขณะแสดงภาพ

ทั้งหมด ภาพในโฟลเดอรท้ังหมดจะปรากฏขณะแสดงภาพ

ปจจุบัน เฉพาะภาพในโฟลเดอรปจจุบันจะปรากฏในขณะแสดงภาพ
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ซอนหรือแสดงภาพ ภาพที่ซอนไวจะปรากฏเฉพาะในเมนู ซอนภาพ และสามารถลบได
เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจําเทานั้น

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อซอนหรือแสดงภาพที่เลือก

1 เลือก เลือก/ต้ัง
ไฮไลท เลือก/ต้ัง และกด 2

ซอนภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

เลือก/ตั้ง ซอนหรือแสดงภาพที่เลือก

เลือกวันที่

การเลือกตัวเลือกน้ีจะแสดงรายการวันท่ี
หากตองการซอนภาพท้ังหมดที่ถาย
ในวันท่ีน้ัน ใหไฮไลทวันท่ีและกด 2
เลือกวันท่ีกํากับดวยสัญลักษณ L
หากตองการแสดงภาพทั้งหมดที่ถาย
ในวันท่ีเลือกไว ใหไฮไลทและกด 2
กด J เพ่ือดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ

ไมเลือกเลย แสดงภาพทั้งหมด

D ภาพท่ีปองกันและซอนไว
การแสดงภาพที่มีการปองกันจะเปนการลบการปองกันออกจากภาพ
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2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนดูภาพในการดหนวยความจํา
(หากตองการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ ใหกด
ปุม X/T คางไว) แลวกด W (S) เพื่อเลือก
ภาพปจจุบัน ภาพที่เลือกจะแสดงดวยสัญลักษณ R
หากไมตองการเลือกภาพนั้น ใหไฮไลทภาพนั้นไว
แลวกด W (S) อีกครั้ง ทําตอไปจนกวาจะเลือก
ภาพที่ตองการไดครบ

3 กด J
กด J เพื่อดําเนินการใหเสรจ็สมบูรณ 

เลือกขอมลูที่มีอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 246) กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด 2 เพื่อเลือกตัวเลือกสําหรับการแสดงผลขอมูลการถายภาพ L จะปรากฏ
ถัดจากรายการทีเ่ลือก หากตองการยกเลิกการเลือก ใหไฮไลทรายการและกด 2 หากตองการ
กลับไปยังแสดงภาพ ใหกด J

ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ปุม W (S)
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คัดลอกภาพจากการดหนวยความจําแผนหนึ่งไปยังอีกแผน ตัวเลือกนี้จะใชไดเฉพาะ
เมื่อใสการดหนวยความจําสองการดในกลอง

1 เลือก เลือกตนทาง
ไฮไลท เลือกตนทาง แลวกด 2

2 เลือกการดตนทาง
ไฮไลทชองบรรจุการดที่มีภาพทีจ่ะคัดลอก แลวกด J

3 เลือก เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

คัดลอกภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย

เลือกตนทาง เลือกการดจากภาพท่ีจะคัดลอก

เลือกภาพ เลือกภาพที่จะคัดลอก

เลือกโฟลเดอรปลายทาง เลือกโฟลเดอรปลายทางจากการดท่ีเหลืออยู

คัดลอกภาพ? คัดลอกภาพท่ีเลือกไปไวปลายทางที่กําหนด
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4 เลือกโฟลเดอรตนทาง
ไฮไลทโฟลเดอรที่มีภาพที่จะคัดลอก แลวกด 2

5 ทําการเลือกเบื้องตน
กอนจะเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพแตละภาพ
ทานสามารถทําเครือ่งหมายที่ภาพทัง้หมดหรือภาพ
ที่ไดรับการปองกันทัง้หมดในโฟลเดอรเพื่อคัดลอก
โดยเลอืก เลอืกภาพทัง้หมด หรือ เลอืกภาพทีป่องกันไว
ในการใสเครือ่งหมายเฉพาะภาพทีเ่ลือกไวเพื่อคัดลอก
เลือก ไมเลือกทั้งหมด กอนดําเนินการ

6 เลือกภาพเพิ่มเติม
ไฮไลทภาพและกด W (S) เพื่อเลือกหรือยกเลิก
การเลือก (ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ
ใหกดปุม X/T คางไว) ภาพที่เลือกไว
จะมีสัญลักษณ L กํากับไว กด J เพื่อดําเนินการ
ถึงข้ันตอนที่ 7 เมือ่เลือกภาพเสร็จแลว

ปุม W (S)
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7 เลือก เลือกโฟลเดอรปลายทาง
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรปลายทาง แลวกด 2

8 เลือกโฟลเดอรปลายทาง
ในการปอนหมายเลขโฟลเดอร เลือก
เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข ใสหมายเลข
(0 311) และกด J ถาไมปรากฏโฟลเดอร
ตามหมายเลขที่เลือกไว โฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้น

หากตองการเลือกจากรายการโฟลเดอรที่มีอยู ใหเลือก 
เลือกโฟลเดอรจากรายการ ไฮไลทโฟลเดอร
แลวกด J 
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9 คัดลอกภาพ
ไฮไลท คัดลอกภาพ? แลวกด J

ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; ไฮไลท ใช และกด J
กด J อีกครั้งเพื่อออกเมื่อการคัดลอกเสร็จสมบูรณ

D การคัดลอกภาพ
กลองจะคัดลอกภาพไมไดหากการดปลายทางมีพ้ืนท่ีไมเพียงพอ โปรดแนใจวาแบตเตอรี่ชารจจนเต็ม
กอนการคัดลอกภาพยนตร

ถาโฟลเดอรปลายทางมีภาพที่มีชื่อเดียวกับภาพท่ีจะคัดลอก
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก แทนที่ภาพท่ีมีอยูแลว
เพ่ือเปลี่ยนเปนภาพที่จะคัดลอก หรือเลือก แทนที่ทุกภาพ
เพือ่แทนที่รูปภาพที่มอียูทั้งหมดดวยชื่อเดียวกันโดยไมตองแจงตอ
ในการดําเนินการตอโดยไมแทนท่ีภาพ เลือก ขาม หรือเลือก
ยกเลกิ เพ่ือออกโดยไมตองคัดลอกภาพเพิ่มเติม ไฟลท่ีปองกัน
หรือซอนไวในโฟลเดอรปลายทางจะไมถูกแทนที่

สถานะปองกันจะถูกคัดลอกพรอมกับภาพ แตเคร่ืองหมายการพิมพ (0 275) จะไมถูกคัดลอก
ภาพที่ซอนอยูจะไมสามารถคัดลอกได
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เลือกวาจะใหภาพปรากฏโดยอัตโนมัตบินจอภาพทันทีที่ถายภาพเสร็จหรือไม ถาเลือก ปด
ภาพจะปรากฏก็ตอเมื่อกดปุม K เทานั้น

เลือกภาพที่จะแสดงหลังจากลบภาพ

แสดงภาพทนัททีี่ถาย
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

หลังจากลบ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

S แสดงภาพถัดไป
แสดงภาพตอไปน้ี หากภาพที่ถูกลบเปนเฟรมสุดทาย ภาพกอนหนา
จะปรากฏ

T แสดงภาพกอนหนา
แสดงภาพกอนหนาน้ี หากภาพที่ถูกลบเปนเฟรมแรก ภาพถัดไป
จะปรากฏ

U แสดงตอจากเดมิ

หากผูใชงานเลื่อนดูภาพตามลําดับการบันทึก ภาพตามลําดับ
จะปรากฏตามที่ไดอธิบายไวสําหรับ แสดงภาพถัดไป หากผูใชงาน
เลื่อนดูภาพในลําดับยอนกลับ ภาพกอนหนาจะปรากฏตามที่ได
อธิบายไวสําหรับ แสดงภาพกอนหนา



308

เลือกวาจะหมนุภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) ใหแสดงบนจอภาพในระหวาง
การแสดงภาพ โปรดทราบวา ตัวกลองเองอยูในทิศทางที่เหมาะสมอยูแลวในขณะถายภาพ
จะไมมีการหมนุภาพอยางอัตโนมัติในระหวางการแสดงภาพทันทีทีถ่าย

สรางสไลดโชวของภาพในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน (0 300) ภาพที่ซอนไว (0 301)
จะไมปรากฏ

หมุนแนวตั้ง
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด
กลองจะหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) อยางอัตโนมัติเพ่ือแสดงขึ้นมา
บนจอของกลอง ภาพที่ถายเมื่อเลือก ปด สําหรับ หมุนภาพอัตโนมตัิ (0 382)
จะแสดงในทิศทาง “กวาง” (แนวนอน)

ปด ภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) จะปรากฏเปนทิศทาง “กวาง” (แนวนอน)

ฉายสไลด
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

เร่ิม เร่ิมฉายสไลด

ประเภทของภาพ เลือกประเภทของภาพที่จะแสดงจาก ภาพนิ่งและภาพยนตร,
เฉพาะภาพนิ่ง และ เฉพาะภาพยนตร

ชวงเวลาระหวางภาพ เลือกระยะเวลาที่แตละภาพจะปรากฏ
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ในการเริ่มฉายสไลด ไฮไลท เร่ิม แลวกด J ทานสามารถ
ดําเนินการตอไปนี้ไดในขณะฉายสไลด:

ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏเมื่อฉายสไลดเสร็จ
เลือก เร่ิมใหม เพื่อเริม่ใหมหรือ ออก เพื่อกลับไปยัง
เมนูแสดงภาพ

ไปที่ กด คําอธิบาย

ขามไปขางหลัง/
ขามไปขางหนา

กด 4 เพ่ือกลับไปยังเฟรมกอนหนาน้ี กด 2
เพ่ือขามไปยังเฟรมถัดไป

ดูขอมูลภาพถายเพิ่มเติม เปลี่ยนหรือซอนขอมูลภาพถายท่ีแสดงบนหนาจอ
(เฉพาะภาพนิ่ง; 0 246)

หยุดชั่วคราว J
หยุดการฉายสไลดชั่วคราว เลือก เร่ิมใหม
เพ่ือดําเนินการตอ

เพ่ิม/ลดเสียง X (T)/
W (S)

กด X (T) ขณะแสดงภาพยนตรเพ่ือเพ่ิม
ระดับเสียง กด W (S) เพ่ือลดเสียง

ออกไปยังเมนูแสดงภาพ G ส้ินสุดการฉายสไลดและกลับไปท่ีเมนูแสดงภาพ

ออกไปยังโหมดแสดงภาพ K หยุดการฉายสไลด แลวออกไปที่โหมดแสดงภาพ

ออกไปยังโหมดถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อกลับไปยัง
โหมดถายภาพ
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ในการแสดงเมนูถายภาพ ใหกด G แลวเลือกแท็บ C (เมนูถายภาพ)

ตัวเลือกเมนูถายภาพ
เมนูถายภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี:้

* ไมรวมในการตั้งคาท่ีบันทึกไปยัง U1 หรือ U2 (0 99)

หมายเหต:ุ ขึ้นอยูกับการตั้งคาของกลอง บางรายการอาจเปนสีเทาและไมสามารถเลือกได

C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ

ปุม G

ตัวเลือก 0

รีเซ็ตเมนูถายภาพ * 311

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล * 311

การตั้งช่ือไฟล 313

หนาที่ของการดในชองที่ 2 119

คุณภาพของภาพ 115

ขนาดภาพ 118

พ้ืนที่ภาพ * 110

การบีบอัดภาพ JPEG 117

การบันทึก NEF (RAW) 117

ไวตบาลานซ 145

ตั้งคา Picture Control 165

จัดการ Picture Control * 170

พ้ืนที่สี 314

Active D-Lighting 175

HDR (High Dynamic Range) 177

ควบคมุขอบมืด 315

ควบคมุความผิดเพ้ียนอัตโนมตัิ 316

ลดนอยซเมือ่เปดรับแสงนาน 317

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 317

ตั้งคาความไวแสง (ISO) 134

โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) * 193

การถายภาพซอน * 216

การถายแบบเวนชวงเวลา * 222

ตวัเลือก 0
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เลือก ใช เพื่อคืนคาตัวเลือกเมนูถายภาพใหกลับไปเปนคาตั้งจากโรงงาน (0 292)

เลือกโฟลเดอรเพื่อจัดเก็บภาพถายตอๆ ไป

❚❚การเลือกโฟลเดอรตามหมายเลขโฟลเดอร

1 เลือก เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข 
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข แลวกด 2
หนาจอที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น

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

การดที่เก็บโฟลเดอรจะแสดงดวยสัญลักษณแสดงชองบรรจุแผนการดที่มุมบนขวา
ของกลองขอความ “เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข” การดที่ใชสําหรับโฟลเดอรใหมๆ
จะข้ึนอยูกับตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบันสําหรับ หนาท่ีของการดในชองที่ 2 (0 119)

รเีซ็ตเมนถูายภาพ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
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3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กด J เพื่อดําเนินการใหเสรจ็สมบูรณ และกลับไปยังเมนูหลัก (หากตองการออก
โดยไมเลือกโฟลเดอรจัดเก็บขอมูล ใหกดปุม G) ถายังไมมีโฟลเดอรตามหมายเลข
ที่ระบุอยู กลองจะสรางโฟลเดอรใหมข้ึนมา ภาพถายหลังจากนี้จะถูกจัดเก็บไว
ในโฟลเดอรที่เลือก เวนแตโฟลเดอรจะเต็ม

❚❚การเลือกโฟลเดอรจากรายการ

1 เลือก เลือกโฟลเดอรจากรายการ
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรจากรายการ แลวกด 2

2 ไฮไลทโฟลเดอร
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทโฟลเดอร

3 เลือกโฟลเดอรท่ีไฮไลท
กด J เพื่อเลือกโฟลเดอรที่ไฮไลท แลวกลับไปที่เมนูหลัก ภาพถายหลังจากนี้
จะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอรทีเ่ลือก
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ภาพถายจะถูกบันทึกโดยใชช่ือไฟลที่ประกอบดวย “DSC_” หรือในกรณีของภาพถายทีใ่ช
พื้นทีส่ี Adobe RGB จะเปน “_DSC” ตามดวยตัวเลขสี่หลักและนามสกุลเปนตัวอักษรสามตัว
(เชน “DSC_0001.JPG”) ใชตัวเลือก การตั้งชื่อไฟล เพื่อเลือกตัวอักษรสามตัวทีจ่ะใชแทนสวน
“DSC” ของชื่อไฟล สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการแกไขช่ือไฟล ใหดูหนา 171

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

A เวลาในการเปดกลอง
กลองอาจใชเวลาเปดการทํางานนานขึ้นหากการดหนวยความจํามีไฟลหรือโฟลเดอรอยูเปนจํานวนมาก

การต้ังชื่อไฟล
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ/1 เมนูถายภาพยนตร

A นามสกุล
กลองจะใชนามสกุลตอไปน้ี: “.NEF” สําหรับภาพ NEF (RAW), “.JPG” สําหรับภาพ JPEG, “.MOV”
สําหรับภาพยนตร และ “.NDF” สําหรับขอมูลอางอิงการถายภาพปองกันฝุน ในภาพถายแตละคู
ท่ีบันทึกดวยการตั้งคาคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW)+JPEG ภาพ NEF และภาพ JPEG
จะมีชื่อไฟลเดียวกันแตตางนามสกุลกัน
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พื้นที่สีเปนตัวกําหนดชวงของสีทีส่ามารถนําไปใชในการปรบัปรงุคุณภาพสี แนะนําใหใช sRGB
สําหรับการพิมพและการแสดงผลเพื่อวัตถุประสงคในการใชงานทั่วไป ใช Adobe RGB
ที่มีชวงสีทีก่วางกวา สําหรบัการพิมพระดับมอือาชีพและการพิมพเชิงพาณิชย

พื้นที่สี
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A Adobe RGB
สําหรับการปรับปรุงคุณภาพสีใหถูกตอง ภาพ Adobe RGB จะตองมีแอพพลิเคชั่น สวนแสดงผล
และเคร่ืองพิมพท่ีรองรับการจัดการสี

A พ้ืนที่สี
ViewNX 2 (จัดมาให) และซอฟตแวร Capture NX-D (0 268) ของ Nikon จะเลือกพ้ืนท่ีสีท่ีถูกตอง
โดยอัตโนมัติเม่ือเปดภาพที่ถายดวยกลองรุนน้ี ไมสามารถรับประกันผลลัพธเม่ือใชกับซอฟตแวร
ของผูผลิตอื่น
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“วิกเนต” คือความสวางที่จางลงบรเิวณขอบภาพ ควบคุมขอบมดื จะชวยลดวิกเนต
สําหรับเลนสชนิด G, E และ D (ไมรวมเลนส PC) การทํางานของฟงกช่ันนี้ใหผลตอเลนส
แตละเลนสแตกตางกัน และจะเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจนเมื่อใชคารูรับแสงสูงสุด
เลือกจาก สูง, ปกติ, ตํ่า และ ปด

ควบคุมขอบมดื
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A ควบคุมขอบมืด
ท้ังน้ีขึ้นกับฉาก สภาพการถายภาพ และชนิดของเลนส บนภาพ JPEG อาจเกิดสัญญาณรบกวน (ฝา)
หรือความสวางผิดเพี้ยน ขณะเดียวกัน ฟงกชั่น Picture Control แบบกําหนดเองและ Picture Control
ท่ีตั้งคาไวลวงหนาท่ีมีการปรับคาจากคาตั้งจากโรงงานอาจทําใหไดถายภาพไมตรงตามที่ตองการ
ถายภาพทดสอบแลวดูผลท่ีไดในจอภาพ ควบคุมขอบมืดไมสามารถใชไดกับภาพยนตร (0 66),
การถายภาพซอน (0 216) หรือภาพที่ถายดวยเลนส FX และ DX (24 × 16) ท่ีเลือกไวสําหรับ
พ้ืนที่ภาพ > เลือกพ้ืนที่ภาพ (0 111) หรือกับเลนส DX ตัวเลือกอื่นท่ีไมใช DX (24 × 16)
ท่ีเลือกไวสําหรับ เลอืกพ้ืนที่ภาพ และ ปด ท่ีเลือกไวสําหรับ พ้ืนที่ภาพ > ตัดสวน DX อัตโนมัติ
(0 111)
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เลือก เปด เพื่อลดภาพบิดเบ้ียวที่มีลักษณะเวาออกเมื่อถายภาพดวยเลนสมุมกวาง
และเพื่อลดภาพบิดเบ้ียวที่มีลักษณะโคงเขาเมื่อถายภาพดวยเลนสระยะไกล (โปรดทราบวา
พื้นที่ขอบภาพที่มองเหน็ในชองมองภาพอาจถูกตัดออกในภาพถายที่ได และเวลาทีใ่ชในการ
โปรเซสภาพกอนเริ่มการบันทึกภาพอาจนานขึ้น) ตัวเลือกนี้จะไมมีผลกับภาพยนตร
และใชไดกับเลนสชนิด G, E และ D เทานั้น (ไมสามารถใชไดกับเลนส PC, ฟชอาย
และเลนสอ่ืนๆ บางรุน) ทั้งนี้ไมรบัประกันผลการใชงานกับเลนสอ่ืนๆ กอนใชฟงกช่ันควบคุม
ความผิดเพี้ยนอัตโนมตัิกับเลนส DX ใหเลือก เปด สําหรับ ตัดสวน DX อัตโนมติั หรอืเลือก
พื้นที่ภาพ DX (24×16) ตามทีอ่ธิบายในหนา 110 การเลือกตัวเลือกอ่ืนอาจทําใหเกิด
ความผิดเพี้ยนในภาพมากหรือการตัดสวนภาพมาก

ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A รีทัช: ควบคุมความผิดเพ้ียน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการสรางสําเนาภาพถายท่ีมีอยูโดยลดภาพบิดเบี้ยวท่ีมีลักษณะเวาออก
และภาพบิดเบี้ยวท่ีมีลักษณะโคงเขา ใหดูหนา 412
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ถาเลือก เปด กลองจะโปรเซสภาพทีถ่ายโดยใช
ความไวชัตเตอรต่ํากวา 1 วินาที เพื่อลดสัญญาณรบกวน
(จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน หรือฝา)
เวลาที่ใชในการโปรเซสภาพอาจนานขึ้นเปนสองเทา
ในระหวางการโปรเซส “l m” จะกะพริบ
ในหนาจอความไวชัตเตอร/รูรบัแสง และจะไมสามารถ
ถายภาพได (ถาปดการทํางานของกลองกอนการโปรเซส
เสร็จสมบูรณ ภาพจะไดรับการบันทึกแตจะไมมีการลดสัญญาณรบกวน) ในโหมดถายภาพ
ตอเนื่อง อัตราการบันทึกภาพจะชาลง และในขณะกําลังประมวลผลภาพ ความจุของ
หนวยความจําบัฟเฟอรจะลดลง

รูปภาพและภาพยนตรที่ถายดวยความไวแสงสูง สามารถรบัการโปรเซสเพื่อลด
“สัญญาณรบกวน” ได

ลดนอยซเมือ่เปดรบัแสงนาน (การลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปดรับแสง
เปนเวลานาน)

ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

ลดนอยซทีค่วามไวแสงสงู
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ/1 เมนูถายภาพยนตร

ตวัเลือก คําอธิบาย

สงู ลดสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน) โดยเฉพาะในรูปภาพ
หรือภาพยนตรท่ีถายดวยคาความไวแสงสูง เลือกระดับการลดสัญญาณรบกวนจาก
สูง, ปกต ิและ ต่ํา

ปกติ

ต่ํา

ปด การลดสัญญาณรบกวนเปนการทํางานเฉพาะเมื่อตองการและใชไมไดเม่ือมีปริมาณ
สูงกวาขณะที่เลือก ต่ํา
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การแสดงเมนถูายภาพยนตร ใหกด G แลวเลือกแท็บ 1 (เมนถูายภาพยนตร)

ตัวเลือกเมนูถายภาพยนตร
เมนูถายภาพยนตรประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้:

* ไมรวมในการตั้งคาท่ีบันทึกไปยัง U1 หรือ U2 (0 99)

หมายเหต:ุ ขึ้นอยูกับการตั้งคาของกลอง บางรายการอาจเปนสีเทาและไมสามารถเลือกได

เลือก ใช เพื่อคืนคาตัวเลือกเมนูถายภาพยนตรใหกลับไปเปนคาตั้งจากโรงงาน (0 294)

1 เมนูถายภาพยนตร: ตัวเลือกถายภาพยนตร

ปุม G

ตัวเลือก 0

รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร * 318

การตั้งช่ือไฟล 313

ปลายทาง 319

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม 319

คุณภาพภาพยนตร 320

ความไวของไมโครโฟน 320

การตอบสนองความถี่ 320

ลดเสียงรบกวนจากลม 321

พ้ืนที่ภาพ * 76

ไวตบาลานซ 321

ตั้งคา Picture Control 321

จัดการ Picture Control * 170

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 317

ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับ
ภาพยนตร

322

ถายภาพเหลื่อมเวลา * 229

ตวัเลือก 0

รเีซ็ตเมนถูายภาพยนตร
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
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เลือกชองบรรจุการดที่ใชบันทึกภาพยนตร เมนูจะแสดง
เวลาที่เหลืออยูของการดแตละแผน การบันทึกจะสิ้นสุดลง
โดยอัตโนมตัิเมื่อไมมีเวลาเหลืออยู

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

ปลายทาง
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร

ตวัเลือก 1
อตัราบิทสูงสุด (Mbps)
(★ คุณภาพสูง/ปกติ 2)

ความยาวสูงสุด
(★ คุณภาพสูง/ปกติ 2)

v/y 1920 × 1080; 60p
42/24 10 นาที / 20 นาที

w/z 1920 × 1080; 50p

o/1 1920 × 1080; 30p

24/12 20 นาที / 29 นาที 59 วินาที

p/2 1920 × 1080; 25p

q/3 1920 × 1080; 24p

r/4 1280 × 720; 60p

s/5 1280 × 720; 50p

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

2 ดูหนา 320

A ขนาดเฟรมและอัตราเฟรม
ขนาดเฟรมและอตัราเฟรมจะมีผลตอปริมาณและการแพรสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวาง
แสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือจุดสวาง)
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พรอมกับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม (0 319) คุณภาพภาพยนตร จะกําหนดอัตราบิท
การบันทึกภาพยนตรและความยาวสูงสุด เลือกจาก คุณภาพสูง และ ปกติ

เปดหรอืปดไมโครโฟนในตัวหรือไมโครโฟนสเตอรโิอ ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม หรือปรับคาความไว
การรับเสียงของไมโครโฟน เลือก ความไวอัตโนมัติ เพื่อใหกลองปรับความไวการรับเสียง
ของไมโครโฟนโดยอัตโนมัติ ปดไมโครโฟน เพื่อปดการบันทึกเสียง หากตองการเลือกความไว
การรับเสียงของไมโครโฟนเอง ใหเลือก ต้ังความไวเอง แลวเลือกความไว

หากเลือก K ชวงกวาง ไมโครโฟนในตัวกลองและไมโครโฟนสเตอรโิอซ่ึงเปนอุปกรณเสริม
(0 73) จะตอบสนองตอความถี่ในชวงกวาง ตั้งแตดนตรีไปจนถึงเสียงจอกแจกจอแจบนถนน
ในเมือง เลือก L ชวงเสียงพูด เพื่อใหไดยินเสียงของคน

คณุภาพภาพยนตร
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร

ความไวของไมโครโฟน
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร

A สัญลักษณ 2
2 จะแสดงขึ้นระหวางการแสดงภาพหากบันทึกภาพยนตร
แบบไมมีเสียง

การตอบสนองความถี่
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
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เลือก เปด เพื่อเปดวงจร low-cut filter สําหรับไมโครโฟนในตัวกลอง (ไมโครโฟนสเตอรโิอ
ซ่ึงเปนตัวเลือกเสริมจะไมมผีลกระทบ) โดยลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากลมพัดผานไมโครโฟน
(โปรดทราบวาอาจมีผลกระทบตอเสียงอื่นๆ ดวย) การลดเสียงรบกวนจากลมสําหรบัไมโครโฟน
สเตอรโิอซ่ึงเปนอุปกรณเสริม สามารถเปดหรือปดใชงานโดยใชปุมควบคุมไมโครโฟนได

เลือกไวตบาลานซสําหรบัภาพยนตร (0 145) เลือก
เหมือนกับการต้ังคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกทีเ่ลือกลาสุด
สําหรับรูปภาพ

เลือก Picture Control สําหรบัภาพยนตร (0 165) เลือก
เหมือนกับการต้ังคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกทีเ่ลือกลาสุด
สําหรับรูปภาพ

ลดเสียงรบกวนจากลม
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร

ไวตบาลานซ
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร

ต้ังคา Picture Control
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
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ปรบัการตั้งคาความไวแสง (ISO) ตอไปนี้:
• คาความไวแสง (โหมด M): เลือกคาความไวแสง (ISO) สําหรับโหมด M จากคาระหวาง

ISO 100 และ Hi 2 ควบคมุความไวแสงอัตโนมัติจะใชในโหมดการถายภาพอื่น
• ควบคมุความไวแสงอัตโนมัต ิ(โหมด M): เลอืก เปด สําหรับการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

ในโหมด M, ปด เพ่ือใชคาท่ีเลือกสําหรับ คาความไวแสง (โหมด M)
• ความไวแสงสงูสุด: เลือกจํากัดคาสงูสุดสําหรับควบคุมความไวแสงอัตโนมัติจากคาระหวาง

ISO 200 และ Hi 2 ใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติในโหมด P, S และ A เมื่อเลือก เปด
สําหรับ ควบคมุความไวแสงอัตโนมัต ิ(โหมด M) ในโหมดการถายภาพ M

ต้ังคาความไวแสง (ISO) สําหรบัภาพยนตร
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร

A ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เม่ือใชความไวแสง (ISO) สูง กลองอาจโฟกัสภาพไดยากและมีสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวาง
แสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) เพ่ิมมากขึ้น สามารถปองกันไดโดยการเลือกคาท่ีต่ํากวาสําหรับ
ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร > ความไวแสงสูงสุด
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การแสดงเมนูการตัง้คาแบบกําหนดเอง กรุณากดปุม G และเลือกแท็บ A (เมนูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง)

A การต้ังคาแบบกําหนดเอง: การต้ังคากลองอยางละเอียด

ปุม G

กลุมการตั้งคาแบบกําหนดเอง

เมนูหลัก

รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 326)

การตัง้คาแบบกําหนดเองใชเพื่อปรบัแตงการตั้งคา
กลองใหเหมาะสมตามความตองการของผูใช
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การต้ังคาแบบกําหนดเอง
การตั้งคาแบบกําหนดเองมใีหเลือกใชดังตอไปนี:้

การตั้งคาแบบกําหนดเอง 0

รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง 326
a โฟกัสอตัโนมัติ

a1 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-C 326
a2 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-S 327
a3 ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค 328
a4 ไฟแสดงจุดโฟกัส 329
a5 ไฟแสดงจุด AF 329
a6 จุดโฟกัสแบบวนรอบ 330
a7 จํานวนจุดโฟกัส 330
a8 บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกลอง 331
a9 ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง 332
b การวัดแสง/คาแสง

b1 ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) 333
b2 ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง 333
b3 ชดเชยแสงอยางงาย 334
b4 วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ 335
b5 บริเวณที่เนนกลางภาพ 335
b6 ชดเชยแสงอยางละเอียด 336
c ตั้งเวลา/ล็อค AE

c1 ล็อค AE เม่ือกดชัตเตอร 336
c2 ตั้งเวลาสแตนดบาย 336
c3 ตั้งเวลาถาย 337
c4 หนวงเวลาปดจอภาพ 337
c5 ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3) 337
d การถายภาพ/แสดงผล

d1 เสียงเตือน 338
d2 ถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา 338
d3 ถายตอเน่ืองสูงสุด 339
d4 โหมดหนวงเวลาถาย 339
d5 เตือนใหใชแฟลช 339
d6 การเรียงหมายเลขไฟล 340
d7 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ 341
d8 ปรับความไวแสงอยางงาย 341
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หมายเหต:ุ ขึ้นอยูกับการตั้งคาของกลอง บางรายการอาจเปนสีเทาและไมสามารถเลือกได
หากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาในชองปจจุบันจากคาตั้งจากโรงงาน (0 295) จะมีเคร่ืองหมาย
ดอกจันปรากฏขึ้นติดกับคาท่ีเปลี่ยนแปลงในระดับสองของเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d การถายภาพ/แสดงผล
d9 การแสดงผลขอมูลการถายภาพ 341

d10 ไฟหนาจอ LCD 342
d11 แบตเตอรี่ประเภท MB-D16 343
d12 ลําดับแบตเตอรี่ 344
e การถายครอม/แฟลช

e1 ความเร็วสัมพันธกับแฟลช 345
e2 ความไวชัตเตอรของแฟลช 346
e3 การควบคุมแฟลชในตัวกลอง 347
e4 การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช 353
e5 โมเดลลิ่งแฟลช 353
e6 ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ 353
e7 ลําดับการถายครอม 354
f การควบคุม

f1 ปุม OK 354
f2 กําหนดปุม Fn 356
f3 กําหนดปุม Preview 361
f4 กําหนดปุม AE-L/AF-L 361
f5 แปนหมุนเลือกคําสั่ง 363
f6 ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน 365
f7 ล็อคชัตเตอรเม่ือไมใสการด 365
f8 แสดงคากลับดาน 366
f9 กําหนดปุมบันทึกภาพยนตร 366

f10 กําหนดปุม 4 ของ MB-D16 367
f11 กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) 368
g ภาพยนตร

g1 กําหนดปุม Fn 370
g2 กําหนดปุม Preview 372
g3 กําหนดปุม AE-L/AF-L 373
g4 กําหนดปุมชัตเตอร 373

การตัง้คาแบบกําหนดเอง 0
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เลือก ใช เพื่อเรยีกคืนการตั้งคาแบบกําหนดเองเปนคาตั้งจากโรงงาน (0 295)

เมื่อเลือก AF-C สําหรบัการถายภาพดวยชองมองภาพ (0 121) ตัวเลือกนี้จะควบคุมวา
จะถายภาพเมือ่กดปุมกดชัตเตอร (เนนการลั่นชัตเตอร) หรอืเมื่อกลองอยูในโฟกัสเทานั้น
(เนนโฟกัส)

ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว กลองจะไมล็อคโฟกัสเมื่อเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ
กลองจะปรับโฟกัสตอไปจนกวาจะลั่นชัตเตอร

รเีซ็ตการต้ังคาแบบกําหนดเอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

a: โฟกัสอัตโนมัติ

a1: เลอืกสิ่งที่สําคัญเมือ่ใช AF-C
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

G การถาย สามารถถายภาพเมื่อล่ันชัตเตอร

F โฟกัส สามารถถายภาพไดเม่ือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏบนจอภาพ
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เมื่อเลือก AF-S สําหรับการถายภาพดวยชองมองภาพ (0 121) ตัวเลือกนี้จะควบคุมวา
จะถายภาพเฉพาะเมือ่กลองอยูในโฟกัส (เนนโฟกัส) หรือเมื่อกดปุมกดชัตเตอร
(เนนการลั่นชัตเตอร)

ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว ถาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นเมื่อเลือก AF-S
สําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ล็อคโฟกัสจะยังคง
ทํางานอยูจนกวาจะปลอยชัตเตอร

a2: เลอืกสิง่ทีส่ําคัญเมือ่ใช AF-S
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

G การถาย สามารถถายภาพเมื่อล่ันชัตเตอร

F โฟกัส สามารถถายภาพไดเม่ือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏบนจอภาพ
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ตัวเลือกนี้จะควบคุมวิธปีรับโฟกัสอัตโนมตัิตามการเปลี่ยนระยะหางของวัตถุอยางกะทันหัน
หากเลือก AF-C หรือโฟกัสอัตโนมตัิตอเนื่องเมื่อกลองอยูในโหมด AF-A สําหรับการถายภาพ
ดวยชองมองภาพ (0 121)

a3: ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

C 5 (นาน) เม่ือระยะหางของวัตถุเปลี่ยนอยางกะทันหัน กลองจะรอภายในชวงเวลา
ท่ีกําหนด แลวจึงปรับระยะหางของวัตถุ ซึ่งจะชวยปองกันไมใหกลอง
ปรับโฟกัสภาพใหมถาวัตถุถูกขวางโดยวัตถุท่ีวิ่งผานหนากลอง โปรดทราบวา
2, 1 (สั้น) และ ปด จะมีคาเทากับ 3 (ปกต)ิ เม่ือเลอืกการติดตามระยะโฟกัส
3 มิติหรือ AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF

( 4

D 3 (ปกติ)

) 2

E 1 (สั้น)

ปด
กลองจะปรับระยะโฟกัสทันทีหากระยะหางของวัตถุเปลี่ยนไป ใชเม่ือถาย
หลายภาพติดตอกันอยางรวดเร็วโดยที่วัตถุอยูหางจากกลองในระยะที่ตางกัน
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เลือกจากตัวเลือกหนาจอแสดงจุดโฟกัสตอไปนี้

เลือกวาจะไฮไลทจุดโฟกัสที่ใชอยูในชองมองภาพเปนสีแดงหรอืไม

a4: ไฟแสดงจุดโฟกัส
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

โหมดแมนวล
โฟกัส

เลือก เปด เพ่ือแสดงจุดโฟกัสท่ีใชงานในโหมดแมนวลโฟกัส เลือก ปด เพ่ือแสดง
จุดโฟกัสเฉพาะระหวางท่ีเลือกจุดโฟกัส

แสดง AF
แบบปรับเปลี่ยน

พ้ืนที่โฟกัส

เลือก เปด เพ่ือแสดงทั้งจุดโฟกัสท่ีเลือกไวและจุดโฟกัสท่ีอยูรอบๆ ในโหมด AF
แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส (0 123) เม่ือใชการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ จะมีจุด
ปรากฏที่ตําแหนงก่ึงกลางของจุดโฟกัส (N) เลือก ปด เพ่ือแสดงเฉพาะจุดโฟกัส
ท่ีเลือก

สัญลกัษณ AF
แบบเลือก
พ้ืนที่โฟกัส
เปนกลุม

เลือกวิธีการแสดงจุดโฟกัสท่ีใชใน AF
แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสเปนกลุม 
(0 124)

a5: ไฟแสดงจุด AF
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

อัตโนมัติ จุดโฟกัสท่ีเลือกจะถูกไฮไลทโดยอัตโนมัติตามตองการเพื่อแสดงใหเห็นคอนทราสต
กับพ้ืนหลัง

เปด จุดโฟกัสท่ีเลือกไวจะถูกไฮไลททุกคร้ังโดยไมยึดตามความสวางของพื้นหลัง
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความสวางของพื้นหลัง จุดโฟกัสท่ีเลือกไวอาจมองแทบไมเห็น

ปด จุดโฟกัสท่ีเลือกไมถูกไฮไลท

ตัวเลือก หนาจอแสดงจุดโฟกัส

g

h
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เลือกวาจะใหเลือกจุดโฟกัสแบบ “วนรอบ” จากมุมหนึ่งของชองมองภาพไปยังอีกมมุหนึ่งหรือไม

เลือกจํานวนจุดโฟกัสที่ใชไดเมือ่เลือกจุดโฟกัสเอง

a6: จุดโฟกัสแบบวนรอบ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

วนรอบ

การเลือกจุดโฟกัสจะ “วนรอบ” จากบนลงลาง
ลางขึ้นบน ขวาไปซาย และซายไปขวา
ตัวอยางเชน เม่ือกด 2 ขณะท่ีจุดโฟกัสท่ีขอบ
ดานขวาของหนาจอถูกไฮไลทอยู (q)
จะเปนการเลือกจุดโฟกัสท่ีสอดคลองกันท่ีขอบดานซายของหนาจอ (w)

ไมวน สวนแสดงผลจุดโฟกัสจะลอมรอบดวยจุดโฟกัสนอกสุด ตัวอยางเชน การกด 2
เม่ือจุดโฟกัสท่ีมุมขวาของสวนแสดงผลถูกเลือกไวจะไมมีผลใดๆ

a7: จํานวนจุดโฟกัส
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

B 51 จุด
เลือกจากจุดโฟกัส 51 จุดท่ีแสดงทางดานขวา

A 11 จุด
เลือกจากจุดโฟกัส 11 จุดท่ีแสดงทางดานขวา ใชสําหรับ
เลือกจุดโฟกัสอยางรวดเร็ว
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สามารถเลือกโดยแยกจุดโฟกัสสําหรับการถายภาพในแนว “กวาง” (แนวนอน), สําหรับ
ทิศทางแนว “ตั้ง” (แนวตั้ง) โดยหมนุกลองตามเข็มนาฬิกา 90 ° และสําหรบัทิศทางแนว “ตั้ง”
โดยหมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา 90 °

เลือก ไม เพื่อใชจุดโฟกัสเดียวกันไมวาจะหมนุกลองไปในทิศทางใด

เลือก ใช เพื่อเปดใชการเลือกโดยแยกจุดโฟกัส

a8: บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกลอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

หมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา 90 ° ทิศทางแนวนอน (กวาง) หมุนกลองตามเข็มนาฬิกา 90 °

หมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา 90 ° ทิศทางแนวนอน (กวาง) หมุนกลองตามเข็มนาฬิกา 90 °
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เลือกวาจะเปดไฟชวยหา AF ในตัวกลองเพื่อชวยโฟกัสภาพ
เมื่อมีแสงนอยหรือไม

a9: ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

เปด

ไฟชวยหา AF จะสวางเม่ือแสงไมเพียงพอ (เฉพาะการถายภาพดวยชองมองภาพ
เทาน้ัน) ไฟชวยหา AF จะใชไดเม่ือเกิดท้ังสองเงื่อนไขตอไปน้ี:
1. เลือก AF-S สําหรับโหมดโฟกัสอตัโนมัติ (0 121) หรือเลือกโฟกัสอัตโนมัติ

ทีละภาพเมื่อกลองอยูในโหมด AF-A
2. AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติถูกเลือกไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF (0 123)

หรือมีการเลือกตัวเลือกอืน่ท่ีไมใช AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ
และมีการเลือกจุดโฟกัสก่ึงกลางไว

ปด ไฟชวยหา AF จะไมสวางเพื่อชวยโฟกัสภาพ กลองอาจไมสามารถใชโฟกัสอัตโนมัติ
ในการโฟกัสภาพไดหากแสงไมเพียงพอ

A ไฟชวยหา AF
ไฟชวยหา AF มีระยะประมาณ 0.5–3.0 เมตร เม่ือใชไฟชวยหา ใหถอดเลนสฮูดออก
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เลือกระดับการเพิ่มคาที่ใชในการปรับคาความไวแสง (ISO) (0 134) ถาเปนไปได
กลองจะยังใชคาความไวแสง (ISO) ปจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนระดับการเพิ่มคา หากไมสามารถ
ใชการตั้งคาปจจุบันที่ระดับการเพิ่มคาใหม คาความไวแสงจะถูกปดเศษเปนคาที่ใกลเคียงที่สุด
ที่สามารถเลือกใชงานได

เลือกระดับการเพิ่มคาที่ใชในการปรับคาความไวชัตเตอร รรูบัแสง คาแสงและการชดเชย
แสงแฟลชและการถายครอม

b: การวัดแสง/คาแสง

b1: ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO)
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

b2: ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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ตัวเลือกนี้จะควบคุมวาจําเปนตองตั้งปุม E เปนการชดเชยแสง (0 143) หรือไม ถาเลือก
เปด (ออโตรีเซต็) หรือ เปด 0 ที่ก่ึงกลางของการแสดงคาแสงจะกะพรบิแมวาการชดเชยแสง
จะถูกตั้งเปน ±0

b3: ชดเชยแสงอยางงาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด (ออโตรีเซ็ต)

การชดเชยแสงจะถูกตั้งคาตามการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งแปนใดแปนหน่ึง
(ดูหมายเหตุดานลาง) การตั้งคาท่ีถูกเลือกโดยใชแปนหมุนเลือกคําสั่ง
จะถูกรีเซ็ตเมื่อกลองปดอยูหรือหมดเวลาสแตนดบาย (การตั้งคาชดเชยแสง
ท่ีเลือกโดยใชปุม E จะไมถูกรีเซ็ต)

เปด ดังท่ีแสดงขางตน การหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งจะไมถูกรีเซ็ตเมื่อกลองปดอยู
หรือหมดเวลาสแตนดบาย ยกเวนวามีการเลือกคาชดเชยแสง

ปด การชดเชยแสงจะถูกตั้งคาจากการกดปุม E และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

A สลับหลัก/รอง
แปนหมุนท่ีใชในการตั้งคาชดเชยแสงเมื่อเลือก เปด (ออโตรีเซ็ต) หรือ เปด สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง b3 (ชดเชยแสงอยางงาย) ขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกสําหรับกําหนดตั้งคา f5
(แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลัก/รอง (0 363)

แปนหมุนเลือกคําสั่ง > สลับหลัก/รอง
ปด เปด

โหมด
P แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

S แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

A แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
M ไมมี
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เลือก M เปดระบบหาใบหนา เพื่อเปดใชระบบการตรวจหาใบหนาเมื่อถายภาพบุคคล
ดวยการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ (0 139)

เมื่อคํานวณคาแสง คาบริเวณที่เนนกลางภาพจะกําหนดน้ําหนักมากทีสุ่ดทีว่งกลมตรงกลาง
ของกรอบ เสนผานศูนยกลาง (φ) ของวงกลมนีส้ามารถตั้งเปน 8, 12, 15 หรือ 20 มม.
หรือคาเฉลี่ยทั้งเฟรม

โปรดทราบวาเมือ่ใชเลนสแบบทีไ่มใช CPU พื้นที่ที่กําหนดน้ําหนักสูงสุดในการวัดแสง
แบบเนนกลางภาพจะเทียบเทากับวงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 12 มม. โดยไมข้ึนอยูกับ
การตั้งคาทีเ่ลือกสําหรบั ขอมลูเลนสท่ีไมมี CPU ในเมนูตั้งคา (0 235)

A ปรับความไวแสงอยางงาย
การตั้งคาแบบกําหนดเอง b3 (ชดเชยแสงอยางงาย) ไมสามารถใชไดกับการตั้งคาแบบกําหนเอง d8
(ปรับความไวแสงอยางงาย, 0 341) การปรับรายการใดๆ เหลาน้ีจะเปนการรีเซ็ตรายการที่เหลือ
และจะมีขอความปรากฏขึ้นเมื่อมีการรีเซ็ตรายการ

b4: วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

b5: บรเิวณทีเ่นนกลางภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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ใชตัวเลือกนี้ปรบัคาแสงทีเ่ลือกจากกลองอยางละเอียด ทานสามารถปรบัคาแสงอยางละเอียด
ตามการวดัแสงแตละแบบไดตั้งแต +1 ถึง –1 EV ในลําดับข้ันของ 1/6 EV

ถาเลือก เปด คาแสงจะล็อคเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

เลือกระยะเวลาที่กลองจะยังคงวัดแสงเมือ่ไมไดใชกลอง ความไวชัตเตอรและรรูับแสง
จะปรากฏในแผงควบคุม สวนชองมองภาพจะปดโดยอัตโนมัติเมื่อหมดเวลาสแตนดบาย

เลือกการหนวงเวลาสําหรับตั้งเวลาสแตนดบายเพื่อยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่

b6: ชดเชยแสงอยางละเอียด
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

D การปรับคาแสงอยางละเอียด
การปรับคารับแสงอยางละเอียดจะไมสงผลตอการรีเซ็ตโดยกดสองปุม โปรดทราบวาเมื่อสัญลักษณ
แสดงคาชดเชยแสง (E) ไมปรากฏ วิธีเดียวท่ีจะกําหนดคาแสงวาจะใหเปลี่ยนแปลงมากนอยเทาไหร
คือการดูคาในการเมนูการปรับละเอยีด การชดเชยแสง (0 143) เหมาะสําหรับในสถานการณ
สวนใหญ

c: ต้ังเวลา/ล็อค AE

c1: ล็อค AE เมือ่กดชัตเตอร
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

c2: ต้ังเวลาสแตนดบาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกระยะเวลาในการหนวงของการลั่นชัตเตอร จํานวนภาพที่ตองการถาย และชวงเวลาหาง
ระหวางภาพในโหมดตัง้เวลาถาย (0 106)
• หนวงเวลาถายเมือ่ตั้งเวลา: เลือกระยะเวลาในการหนวงของการลัน่ชัตเตอร 
• จํานวนภาพ: กด 1 และ 3 เพ่ือเลือกจํานวนภาพที่จะถายทุกครั้งท่ีกดปุมกดชัตเตอร
• ชวงเวลาหางระหวางภาพ: เลอืกชวงเวลาหางระหวางภาพเมื่อ จํานวนภาพ มากกวา 1

เลือกระยะเวลาที่จอภาพยังเปดอยูแมไมมีการใชงานใดๆ ในขณะแสดงภาพ (แสดงภาพ;
คาเริ่มตนคือ 10 วินาที) และแสดงภาพทนัทีที่ถาย (แสดงภาพทันทีท่ีถาย; คาเริ่มตนคือ 
4 วินาท)ี, เมือ่เมนู (เมนู; คาเริม่ตนคือ 1 นาที) หรือขอมูล (การแสดงผลขอมูลการถายภาพ;
คาเริ่มตนคือ 10 วินาที) ปรากฏบนจอภาพ หรือเมื่ออยูในโหมดไลฟวิวและบันทึกภาพยนตร
(ไลฟวิว; คาเริม่ตนคือ 10 นาที) เลือกการหนวงเวลาปดจอภาพที่สั้นลงเพื่อยืดอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่

เลือกระยะเวลาที่กลองจะยังคงอยูในโหมดสแตนดบายในโหมดรีโมตลั่นชัตเตอร (0 193)
หากไมมีการใชงานใดๆ ตามระยะเวลาที่เลือก การถายภาพดวยรโีมตคอนโทรลจะสิ้นสุดลง
และจะเลือก ปด โดยอัตโนมัติสําหรับ โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) ในเมนูการถายภาพ
เลือกเวลาที่สั้นลงเพื่อยืดอายุแบตเตอรี ่

c3: ต้ังเวลาถาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

c4: หนวงเวลาปดจอภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

c5: ระยะเวลารอคําสั่งจากรโีมต (ML-L3)
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกระดับความสูงต่ําและความดังของเสียงเตือนที่จะดังข้ึนเมื่อกลองโฟกัสภาพ โดยใช
AF ทีละภาพ (AF-S หรือเมื่อเลือก AF ทีละภาพไวสําหรบั AF-A; 0 121), เมือ่ล็อคโฟกัส
ขณะถายภาพไลฟวิว, ขณะที่ตัวนับเวลาลั่นชัตเตอรนับเวลาถอยหลังในโหมดตัง้เวลาถาย
และในโหมดรีโมตหนวงเวลาลั่นชัตเตอร (0 193), เมื่อถายภาพในโหมดรีโมตตอบสนองเร็ว
หรือรีโมตยกกระจก (0 193), เมือ่การถายภาพเหลื่อมเวลาสิ้นสุดลง (0 229) หรอืเมือ่ทาน
พยายามถายภาพเมือ่การดหนวยความจําถูกล็อคไว (0 33)
• ความดงั: เลอืก 3 (สงู), 2 (กลาง), 1 (ต่าํ) หรือ ปด (ปดเสยีง)

เมื่อเลอืกตัวเลือกอื่นท่ีไมใช ปด สัญลักษณ c จะปรากฏ
ในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ

• ความสงูต่ํา: เลือก สูง หรือ ต่ํา

เลือกอัตราการบันทึกภาพสูงสุดข้ันสูงในโหมด T (ถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา) (0 103)

d: การถายภาพ/แสดงผล

d1: เสยีงเตือน
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

D เสียงเตือน
โปรดทราบวาโดยไมขึ้นกับตัวเลือกท่ีเลือก เสียงเตือนจะไมดังขึ้นเมื่อกลองโฟกัสในโหมดไลฟวิว
ของภาพยนตร (0 66) หรือโหมดลั่นชัตเตอรแบบเงียบ (โหมด J และ M; 0 103)

d2: ถายภาพตอเนื่องความเร็วตํ่า
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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จํานวนภาพสูงสุดที่สามารถถายไดในการถายภาพตอเนือ่งหนึ่งชุดในโหมดถายภาพตอเนื่อง
สามารถตั้งคาไดระหวาง 1 ถึง 100 โปรดทราบวาการตั้งคานี้ไมมผีลทีค่วามไวชัตเตอร 4
หรือต่ํากวา

ในสถานการณที่มีการขยับกลองเล็กนอยจะทําใหภาพเบลอ เลือก 1 วินาที, 2 วินาที หรอื 
3 วินาท ีเพื่อหนวงเวลาลั่นชัตเตอรหลังจากกระจกยกขึ้นหนึง่, สอง หรือสามวินาที

ถาเลือก เปด สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (c) จะกะพรบิในชองมองภาพ
ถาตองใชแฟลชเพื่อใหไดคาแสงที่ดีที่สุด

d3: ถายตอเนื่องสูงสุด
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A หนวยความจําบัฟเฟอร
โดยไมคํานึงถึงตัวเลือกสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d3 การถายภาพจะชาลงเมื่อใสหนวยความจํา
บัฟเฟอร (tAA) ดูหนา 492 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับความจุของหนวยความจําบัฟเฟอร

d4: โหมดหนวงเวลาถาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d5: เตือนใหใชแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เมื่อถายภาพ กลองจะตัง้ช่ือไฟลโดยการบวกหนึ่งจากตัวเลขไฟลสุดทายที่ใช ตัวเลือกนี้
จะควบคุมวาหมายเลขไฟลจะตอจากหมายเลขสุดทายที่ใชเมื่อโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น
การดหนวยความจําถูกฟอรแมต หรือเมื่อใสการดหนวยความจําใหมลงในกลองหรือไม

d6: การเรยีงหมายเลขไฟล
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด

เมือ่โฟลเดอรใหมถกูสรางขึน้ การดหนวยความจาํถูกฟอรแมต หรอืเสยีบการดหนวยความจาํ
ใหมลงในกลอง กลองจะตั้งหมายเลขไฟลตอจากหมายเลขสุดทายท่ีใชหรือจาก
หมายเลขไฟลท่ีมากท่ีสุดในโฟลเดอรปจจุบัน โดยยึดเอาคาใดคาหน่ึงท่ีสูงกวา ถาถายภาพ
เม่ือโฟลเดอรปจจุบันมีภาพถายหมายเลข 9999 โฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ
และหมายเลขไฟลจะเร่ิมตนจาก 0001 อีกคร้ัง

ปด
หมายเลขไฟลจะถูกรีเซ็ตเปน 0001 เม่ือโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น การดหนวยความจํา
ถูกฟอรแมต หรือใสการดหนวยความจําใหมลงในกลอง โปรดทราบวาโฟลเดอรใหม
จะถูกสรางขึ้นโดยอตัโนมัติ ถาถายภาพเมื่อโฟลเดอรปจจุบันมีภาพถาย 999 ภาพ

รีเซ็ต
สําหรับ เปด ยกเวนวาภาพถัดไปถูกตั้งหมายเลขไฟลโดยการเพิ่มหน่ึงเขาในหมายเลขไฟล
ท่ีมากท่ีสุดในโฟลเดอรปจจุบนั ถาโฟลเดอรวางเปลา หมายเลขไฟลจะถูกตั้งคาใหมเปน
0001

D การเรียงหมายเลขไฟล
ถาโฟลเดอรปจจุบันมีหมายเลข 999 และมีภาพถาย 999 ภาพ หรือภาพถายท่ีมีหมายเลข 9999 แลว
ปุมกดชัตเตอรจะใชงานไมได และไมสามารถถายภาพตอไปได เลือก รีเซ็ต สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d6 (การเรียงหมายเลขไฟล) จากน้ัน ฟอรแมตการดหนวยความจําปจจุบัน
หรือใสการดหนวยความจําใหม
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เลือก เปด เพื่อแสดงเสนตารางตามความตองการในชองมองภาพเพื่อใชอางอิง
ขณะจัดองคประกอบภาพ (0 10)

ถาเลือก เปด ทานสามารถกําหนดคาความไวแสง (ISO) ไดในโหมด P และ S โดยหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย หรือในโหมด A โดยหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลัก เลือก ปด
เพื่อตั้งคาความไวแสง ISO จากการกดปุม W (S) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก 

ถาเลือก อัตโนมัติ (v) สีของตัวอักษรในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 12)
จะเปลี่ยนจากสีดําเปนสีขาวหรือจากขาวเปนดําโดยอัตโนมตัิเพื่อรักษาความคมชัดของพื้นหลัง
หากตองการใชตัวอักษรสีเดียวกันเสมอ เลือก ปรับเอง แลวเลือก พ้ืนหลังสวาง
(w; ตัวอักษรสีดํา) หรือ พ้ืนหลังมดื (x; ตัวอักษรสีขาว)

d7: แสดงเสนตารางในชองมองภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d8: ปรบัความไวแสงอยางงาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d9: การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

พ้ืนหลังสวาง พื้นหลังมืด
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ถาเลือก ปด ไฟแบ็คไลทในแผงควบคุม (ไฟหนาจอ LCD) จะติดเมื่อสวิทชเปดปดการทํางาน
ถูกหมนุไปทาง D  เทานัน้ ถาเลือก เปด แผงควบคุมจะสวางทุกครัง้ที่ตั้งเวลาสแตนดบาย
ทํางาน (0 39) เลือก ปด เพื่อยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

d10: ไฟหนาจอ LCD
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง



343

เพื่อใหมัน่ใจวาการทํางานของกลองเปนไปตามที่คาดไวเมื่อใชชุดแบตเตอรี่ MB-D16 ซ่ึงเปน
อุปกรณเสริมกับแบตเตอรี ่AA ใหจับคูตัวเลือกในเมนูนี้ใหตรงกับประเภทของแบตเตอรี่ที่
ใสในชุดแบตเตอรี่ ไมจําเปนตองปรับตัวเลือกนี้เมือ่ใชแบตเตอรี่ EN-EL15

d11: แบตเตอรีป่ระเภท MB-D16
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

1 LR6 (AA อัลคาไลน) เลือกเมื่อใชแบตเตอรี่ AA LR6 อัลคาไลน

2 HR6 (AA Ni-MH) เลือกเมื่อใชแบตเตอรี่ HR6 AA Ni-MH

3 FR6 (AA ลิเทียม) เลือกเมื่อใชแบตเตอรี่ FR6 AA ลิเธียม

A การใชแบตเตอร่ี AA
ความจุของแบตเตอรี่ AA จะลดลงอยางรวดเร็วท่ีอุณหภูมิต่ํากวา 20 °C และจะแตกตางกันขึ้นอยูกับ
ย่ีหอและสภาพการเก็บรักษา ในบางกรณี แบตเตอรี่อาจหยุดทํางานกอนวันหมดอายุ แบตเตอรี่ AA
บางย่ีหอไมสามารถใชได เน่ืองจากลักษณะของประสิทธิภาพและความจุท่ีจํากัด แบตเตอรี่อัลคาไลน
มีความจุท่ีนอยกวาประเภทอื่นและควรใชในกรณีท่ีไมมีแบตเตอรี่อืน่แลว และเฉพาะที่ท่ีอุณหภูมิอุน
กลองจะแสดงระดับของแบตเตอรี่ AA ดังตอไปน้ี:

แผงควบคุม ชองมองภาพ คําอธิบาย

L — แบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็ม

H d แบตเตอรี่ใกลหมด แบตเตอรี่ใหมพรอมใชงาน

H 
(กะพริบ)

d 
(กะพริบ)

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน เปลี่ยนแบตเตอรี่
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เลือกวาจะใชแบตเตอรี่ในกลองหรือแบตเตอรี่ในชุดแบตเตอรี่กอนเมื่อใสชุดแบตเตอรี่เสรมิ
MB-D16 ลงในกลอง โปรดทราบวาถา MB-D16 ไดรับพลังงานจากอะแดปเตอร AC
และปลั๊กตออะแดปเตอร AC กลองจะใชอะแดปเตอร AC ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวก็ตาม

d12: ลําดับแบตเตอรี่
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A ชุดแบตเตอรี่ MB-D16
MB-D16 ใชแบตเตอรี่ EN-EL15 ลิเธยีมไอออนหนึ่งกอน หรือ AA อัลคาไลน, Ni-MH หรือแบตเตอร่ี
ลิเธียมหกกอน (EN-EL15 มีมาพรอมกับกลอง แบตเตอรี่ AA แยกจําหนาย)

การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงประเภทของแบตเตอรี่
ท่ีใสไวใน MB-D16 ดังน้ี:

สวนแสดงผลประเภท
แบตเตอรี่ MB-D16

ประเภทแบตเตอร่ี

$
แบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนแบบรีชารจ
EN-EL15

w แบตเตอรี่ AA LR6 อัลคาไลน

o แบตเตอรี่ AA HR6 Ni-MH

p แบตเตอรี่ AA FR6 ลิเธียม
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ตัวเลือกนี้จะควบคุมความเร็วสัมพันธกับแฟลช

e: การถายครอม/แฟลช

e1: ความเรว็สมัพันธกับแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

1/250 วินาที
(Auto FP)

กลองจะใชแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติเม่ือใชชุดแฟลชที่รองรับ
คุณสมบัติดังกลาว (0 435) หากใชแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชอื่น
ความไวชัตเตอรจะถูกตั้งเปน 1/250 วินาที เม่ือกลองแสดงความไวชัตเตอร 1/250 วินาที
ในโหมด P หรือ A แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอตัโนมัติจะถูกเปดใชงาน
ถาความไวชัตเตอรจริงเร็วกวา 1/250 วินาที

1/200 วินาที
(Auto FP)

กลองจะใชแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติเม่ือใชชุดแฟลชที่รองรับ
คุณสมบัติดังกลาว (0 435) หากใชแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชอื่น
ความไวชัตเตอรจะถูกตั้งเปน 1/200 วินาที เม่ือกลองแสดงความไวชัตเตอร 1/200 วินาที
ในโหมด P หรือ A แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอตัโนมัติจะถูกเปดใชงาน
ถาความไวชัตเตอรจริงเร็วกวา 1/200 วินาที

1/200 วินาที–
1/60 วินาที ความเร็วสัมพันธกับแฟลชถูกตั้งคาตามคาท่ีเลือกไว

A ความไวชัตเตอรแบบตายตัวจะถูกตั้งเปนขีดจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลช
หากตองการล็อคความไวชัตเตอรท่ีคาจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลชในโหมด S หรือ M ใหเลือก
ความไวชัตเตอรคาถัดไปตอจากความไวชัตเตอรชาสุดท่ีเปนไปได (30 วินาทีหรือ %) X (สัญลักษณ
แสดงแฟลชสัมพันธ) จะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพ

A แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมตัิ
สามารถใชแฟลชที่ความไวชัตเตอรสูงสุดท่ีกลองรองรับได ทําใหสามารถเลือกรูรับแสงสูงสุดเพื่อลด
ระยะชัดลึกแมวัตถุอยูในตําแหนงยอนแสงหรือภายใตแสงแดดจา การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
จะแสดงสัญลักษณแสดงโหมดแฟลช “FP” เม่ือแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติทํางาน
(0 440)
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❚❚แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมติั
เมื่อเลือก 1/250 วินาที (Auto FP) หรือ 1/200 วินาที (Auto FP) สําหรบัการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกบัแฟลช, 0 345) ทานสามารถใชแฟลชในตัวกลอง
ดวยความไวชัตเตอรที่เรว็เทากับ 1/250 วินาท ีหรือ 1/200 วินาที ขณะเดียวกันชุดแฟลชเสรมิ
ภายนอกที่รองรบั (0 435) สามารถใชกับความไวชัตเตอรคาใดก็ได (แฟลชสัมพันธ
ที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ)

ตัวเลือกนี้จะกําหนดความไวชัตเตอรต่ําสุดที่สามารถใชได เมือ่ใชแฟลชสัมพันธมานชัตเตอร
ชุดแรกหรอืชุดที่สอง หรอืใชการลดตาแดงในโหมด P หรือ A (ไมวาจะเลือกคาใดไว
ความไวชัตเตอรจะชาได 30 วนิาทีในโหมด S และ M หรอืการตั้งคาแฟลชสัมพันธ
ที่ความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สองความไวชัตเตอรต่ํา
หรือการลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา)

ความเร็วสัมพันธ
กับแฟลช

1/250 วินาที
(Auto FP)

1/200 วินาที
(Auto FP)

1/200 วินาที

ความไวชัตเตอร

แฟลชใน
ตัวกลอง

ชุดแฟลช
เสริม

ภายนอก

แฟลชใน
ตัวกลอง

ชุดแฟลช
เสริม

ภายนอก

แฟลชใน
ตัวกลอง

ชุดแฟลช
เสริม

ภายนอก

ตั้งแต 1/4000 แตไมรวม
1/250 วินาที

— Auto FP — Auto FP — —

ตั้งแต 1/250 แตไมรวม
1/200 วินาที

สัมพันธกับแฟลช* — Auto FP — —

1/200-30 วินาที สัมพันธกับแฟลช

* ชวงแฟลชจะลดลงเมื่อความไวชัตเตอรเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม ชวงแฟลชจะสูงกวาชวงแฟลชที่ได
จากความเร็วระดับเดียวกันท่ีใชกับ Auto FP

e2: ความไวชัตเตอรของแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลอง

❚❚ปรับเอง
เลือกระดับแฟลช ระดับแฟลชที่ระบุเปนเศษสวนของกําลังไฟเต็ม: หากมพีลังงานเต็ม
แฟลชในตวักลองจะมไีกดนัมเบอร 12 (เมตร, ISO 100, 20°C)

❚❚การยิงแฟลชซ้ํา
แฟลชจะยิงซํ้าขณะที่ชัตเตอรเปดออก ทําใหเกิดแสงจา
จากแสงแฟลช กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลือก
ตอไปนี้ กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยน

e3: การควบคุมแฟลชในตัวกลอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

1 TTL กลองจะปรับคาแสงแฟลชโดยอัตโนมัติตามสภาพการถายภาพ

2 ปรับเอง เลือกระดับแฟลช (0 347) กลองไมยิงแฟลชนํา

3 การยิงแฟลชซํ้า
แฟลชจะยิงซ้ําขณะที่ชัตเตอรเปดออก ทําใหเกิดแสงวาบจากแฟลช
(0 347)

4 โหมดสั่งแฟลช
ใชแฟลชในตัวกลองเปนแฟลชหลักเพื่อควบคุมชุดแฟลชเสริม
ภายนอกหนึ่งหรือหลายกลุม (0 348)

ตัวเลอืก คําอธิบาย

กําลงัแฟลช เลือกกําลังแฟลช (แสดงเปนเศษสวนของกําลังไฟเต็ม)

จํานวนครั้ง
เลือกจํานวนครั้งท่ีจะใหกลองยิงแฟลชตามกําลังไฟท่ีเลือกไว โปรดทราบวาขึ้นอยูกับ
ความไวชัตเตอรและตัวเลือกท่ีไดเลือกไวสําหรับ ความถี่ จํานวนที่ปลอยแฟลชจริง
อาจจะนอยกวาคาท่ีเลือกไว

ความถี่ เลือกความถี่ในการยิงแฟลชตอวินาที
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❚❚ โหมดสั่งแฟลช
ใชแฟลชในตัวกลองเปนแฟลชหลักควบคุมชุดแฟลชเสริมภายนอกตั้งแตหนึ่งตัวข้ึนไป
ชุดแฟลชเสรมิภายนอกแบงออกไดถึงสองกลุม (A และ B) โดยใชการควบคุมการทํางานแฟลช
แบบไรสาย (0 435)

การเลือกตัวเลือกนี้จะแสดงเมนูบนจอภาพตามที่แสดง
ในภาพดานขวา กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลือกตอไปนี้
กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยน

A โหมดควบคุมแฟลช
โหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลองจะปรากฏ
ในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 185)

A “ปรับเอง” และ “การยิงแฟลชซํ้า”
สัญลักษณ Y จะกะพริบบนแผงควบคุมและชองมองภาพเมื่อเลือกตัวเลือกเหลาน้ี

A แฟลชเสริม SB-500 SB-400 และ SB-300
เม่ือติดตั้งและเปดชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-500, SB-400 หรือ SB-300 การตั้งคาแบบกําหนดเอง e3
จะเปลี่ยนเปน แฟลชเสริม ทําใหเลือกโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก จาก TTL
และ ปรับเอง ได (SB-500 ยังมีตัวเลือก โหมดสั่งแฟลช ดวย)

A “จํานวนครั้ง”
ตัวเลือกท่ีเลือกใชไดสําหรับ การยิงแฟลชซํ้า > จํานวนครั้ง จะถูกกําหนดโดยกําลังแฟลช

กําลังไฟ ตวัเลือกสําหรับ “จํานวนครั้ง” กําลังไฟ ตัวเลือกสําหรับ “จํานวนครั้ง”
1/4 2 1/32 2–10, 15
1/8 2–5 1/64 2–10, 15, 20, 25
1/16 2–10 1/128 2–10, 15, 20, 25, 30, 35
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ตัวเลือก คําอธิบาย

แฟลชใน
กลอง

เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลอง (แฟลชชุดควบคุม) เม่ือติดชุดแฟลชเสริม
ภายนอก SB-500 ตัวเลือกน้ีจะเปลี่ยนเปน แฟลชเสริม และใชเพ่ือเลือกโหมดแฟลช
สําหรับ SB-500 หรือมิฉะน้ันตัวเลือกน้ีจะระบุเปน แฟลชในกลอง

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

M เลือกระดับแฟลช

– – แฟลชในตัวกลองจะไมยิง แมวาชุดแฟลชรีโมตจะยิง จะตองยกแฟลชในตัวกลองขึ้น
เพ่ือใหสามารถปลอยแฟลชนํา

กลุม A เลือกโหมดแฟลชสําหรับชุดแฟลชทั้งหมดในกลุม A

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

AA รูรับแสงอัตโนมัติ (ใชไดกับชุดแฟลชที่รองรับ; 0 435) เลือกการชดเชยแสงแฟลช
จากคาระหวาง +3.0 ถึง –3.0 EV โดยเพิ่มคาคร้ังละ 1/3 EV

M เลือกระดับแฟลช

– – ชุดแฟลชกลุมน้ีจะไมยิง

กลุม B เลือกโหมดแฟลชสําหรับชุดแฟลชทั้งหมดในกลุม B ตัวเลือกท่ีใชไดจะเหมือนกันกับ
ตัวเลือกสําหรับ กลุม A ขางตน

ชองสัญญาณ เลือกจากชองสัญญาณ 1–4 ชุดแฟลชทั้งหมดในทั้งสองกลุมจะตองตั้งคา
เปนชองสัญญาณเดียวกัน
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ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อถายภาพในโหมดสั่งแฟลช

1 ปรับคาสําหรับแฟลชในตัวกลอง
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลช
สําหรับแฟลชในตัวกลอง โปรดทราบวา
ระดับกําลังแฟลชไมสามารถปรบัไดในโหมด – –

2 ปรับการต้ังคาสําหรับกลุม A
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลช
สําหรับชุดแฟลชในกลุม A

3 ปรับการต้ังคาสําหรับกลุม B
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลช
สําหรับชุดแฟลชในกลุม B

4 เลือกชองสัญญาณ

5 กด J
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6 จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพ แลวจัดชุดแฟลชตามที่แสดงในภาพดานลาง โปรดทราบวา
ระยะทางสูงสุดที่สามารถวางชุดแฟลชรีโมตไดอาจแตกตางกันตามสภาพการยิงแฟลช

7 กําหนดคาชุดแฟลชรีโมต
เปดชุดแฟลชรโีมตทั้งหมด แลวปรบัการตั้งคากลุมตามทีต่องการ จากนั้น ตั้งคา
ในชองสัญญาณที่เลือกในข้ันตอนที่ 4 ดูรายละเอียดไดจากคูมอืการใชงานชุดแฟลช

8 ยกแฟลชในตัวกลอง
กดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลชในตัวกลองข้ึน โปรดทราบวาแมวาจะเลือก – – สําหรับ
แฟลชในกลอง>โหมด แฟลชในตัวกลองตองยกขึ้นเพื่อใหกลองปลอยแฟลชนํา

60 ° หรือนอยกวา

30 °
หรือนอยกวา

10 เมตร หรือนอยกวา

30 °
หรือนอยกวา

60 ° หรือนอยกวา

5 เมตร หรือนอยกวา

5 เมตร หรือนอยกวา

กลอง
(แฟลชในตัวกลอง)

เซ็นเซอรรีโมตแบบไรสายบนชุดแฟลชควรหันเขาหากลอง
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9 จัดองคประกอบภาพ โฟกัสและถายภาพ
หลังจากยืนยันวาไฟแฟลชกลองพรอมยิงและไฟแฟลชสําหรับชุดแฟลชอื่นๆ ทั้งหมด
ติดแลว ใหจัดองคประกอบภาพ โฟกัสและถายภาพ สามารถใชล็อคคาแสงแฟลช
(0 190) ไดหากตองการ

A การแสดงผลโหมดสัมพันธกับแฟลช
M จะไมปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ เม่ือเลือก – – สําหรับ แฟลชในกลอง > โหมด

A การชดเชยแสงแฟลช
คาชดเชยแสงแฟลชที่เลือกไวดวยปุม M (Y) และแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจะถูกเพิ่มลงใน
คาชดเชยแสงแฟลชที่ไดเลือกไวสําหรับแฟลชในตัวกลอง, กลุม A และกลุม B ในเมนู โหมดสั่งแฟลช
สัญลักษณ Y จะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพเมื่อเลือกคาชดเชยแสงแฟลชเปนคาอืน่ๆ 
ท่ีไมใช ±0 สําหรับแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชรีโมตในโหมด TTL หรือ AA สัญลักษณ Y
จะกะพริบเม่ือแฟลชในตัวกลองอยูในโหมด M

D โหมดสั่งแฟลช
ตําแหนงหนาตางเซ็นเซอรในชุดแฟลชรีโมตจะรับแฟลชนําจากแฟลชในตัวกลอง (ตองระมัดระวัง
เปนพิเศษหากไมติดกลองบนขาตั้งกลอง) ตรวจสอบใหแนใจวาแสงโดยตรงหรือแสงสะทอนจาก
ชุดแฟลชรีโมตไมเขาสูเลนส (ในโหมด TTL) หรือโฟโตเซลลในชุดแฟลชรีโมต (โหมด AA) เพราะอาจ
รบกวนคาแสง เพ่ือปองกันระยะเวลาที่ยิงแฟลชจากแฟลชในตัวกลองปรากฏในภาพถายท่ีชวงสั้นๆ
ใหเลือกคาความไวแสง (ISO) ต่ําหรือรูรับแสงแคบ (คารูรับแสงมาก) หรือใชตัวเลือกแผงอินฟราเรด
SG-3IR สําหรับแฟลชในตัวกลอง จําเปนตองใช SG-3IR เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุดเมื่อใชแฟลชสัมพันธ
มานชตัเตอรชดุที่สองที่ยิงแฟลชในเวลาที่สวาง หลังจากวางตําแหนงชดุแฟลชรีโมต ลองทดสอบถายภาพ
และดูผลลัพธในหนาจอกลอง

แมวาจะมีการจํากัดจํานวนของชุดแฟลชรีโมตท่ีอาจใชได จํานวนสูงสุดท่ียิงไดจริงคือสามคร้ัง
หากใชจํานวนมากกวาน้ี ไฟชุดแฟลชรีโมตท่ีปลอยออกมาจะรบกวนประสิทธภิาพ
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เลือกวิธีที่กลองปรับระดับแฟลชเมือ่ใชการชดเชยแสง 

ถาเลือก เปด เมื่อใชกลองกับชุดแฟลชในตัวกลองหรือแฟลชเสริมภายนอกที่รองรับระบบ
Nikon Creative Lighting system (0 435) กลองจะยิงโมเดลลิ่งแฟลชเมือ่กดปุม Pv (0 92)
โมเดลลิ่งแฟลชจะไมถูกยิงหากเลือก ปด

เลือกการตั้งคาหรือคาที่ตองการถายครอมเมื่อใชการถายครอมอัตโนมัติ (0 202)
เลือก AE และแฟลช (j) เพื่อทําการถายภาพและถายครอมระดับแฟลช, AE เทาน้ัน (k)
เพื่อถายครอมคาแสง, แฟลชเทาน้ัน (l) เพื่อถายครอมแฟลชเทานั้น,
ถายครอมไวตบาลานซ (m) เพื่อทําการถายครอมไวตบาลานซ (0 208) หรือ 
ถายครอม ADL (y) เพื่อถายครอมโดยใช Active D-Lighting (0 212) โปรดทราบวา
ไมสามารถเลือกการถายภาพครอมไวตบาลานซที่การตั้งคาคุณภาพของภาพ NEF (RAW) หรือ
NEF (RAW) + JPEG

e4: การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

YE ทั้งภาพ
กลองจะปรับท้ังระดับแฟลชและการชดเชยแสงเพื่อปรับเปลี่ยน
คาแสงทั้งภาพ

E ฉากหลังเทานั้น ใชการชดเชยแสงกับพ้ืนหลังเทาน้ัน

e5: โมเดลลิ่งแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

e6: ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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ตามคาตั้งจากโรงงาน MTR > อันเดอร > โอเวอร (H) กลองจะใชการถายครอมคาแสง,
แฟลช และไวตบาลานซตามลําดับที่ไดอธบิายไวในหนา 204 และ 209 ถาเลือก
อันเดอร > MTR > โอเวอร (I) กลองจะดําเนินการถายภาพตามลําดับจากคาต่ําสุด
ไปยังคาสูงสุด การตั้งคานี้ไมมผีลตอการถายครอม ADL

ตัวเลือกนี้จะกําหนดหนาที่ไปยังปุม J ขณะถายภาพดวยชองมองภาพ, แสดงภาพ และ
ไลฟวิว (ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว การกดปุม J ขณะแสดงภาพยนตรแบบเต็มจอ
จะเปนการเริม่เลนภาพยนตร)

❚❚ โหมดถายภาพ

e7: ลําดับการถายครอม
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f: การควบคุม

f1: ปุม OK
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก หนาที่ที่กําหนดไปยังปุม J

J
เลือกจุดโฟกัส
ก่ึงกลาง

เลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง

K
ไฮไลทจุดโฟกัส
ที่ใช

ไฮไลทจุดโฟกัสท่ีใช

ไมมี การกดปุม J ไมมีผลกระทบใดๆ ในการถายภาพดวยชองมองภาพ
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❚❚ โหมดแสดงภาพ

❚❚ ไลฟวิว

ตัวเลือก หนาที่ที่กําหนดไปยังปุม J

Q
เปด/ปดภาพ
ขนาดยอ

สลับไปมาระหวางการแสดงภาพแบบเต็มจอกับการแสดงภาพขนาดยอ

R ดูกราฟฮสิโตแกรม
ในการแสดงภาพแบบเต็มจอและการแสดงภาพขนาดยอ
กราฟฮิสโตแกรมจะปรากฏบนจอภาพขณะที่กดปุม J (0 250)

p เปด/ปดซูม

สลับไปมาระหวางการแสดงภาพแบบเต็มจอหรือการแสดงภาพ
ขนาดยอ และการแสดงภาพแบบซูม เลือกการตั้งคาซูมแรกเริ่มจาก
กําลังขยายต่ํา (50%), 1 : 1 (100%) และ กําลงัขยายสูง (200%)
การแสดงผลการซูมจะอยูท่ีจุดก่ึงกลางของจุดโฟกัสท่ีใชอยู

W เลือกชองบรรจุ
การดและโฟลเดอร

แสดงขอความเลือกชองบรรจุการดและโฟลเดอร (0 245)

ตัวเลือก หนาที่ที่กําหนดไปยังปุม J

J
เลือกจุดโฟกัส
ก่ึงกลาง

กดปุม J ในมุมมองภาพสดเพื่อเลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง

p เปด/ปดซูม

กดปุม J เพ่ือสลับระหวางการเปดและปดการซูม เลือกการตั้งคา
ซูมแรกเริ่มจาก กําลังขยายต่ํา (50%), 1 : 1 (100%) และ
กําลังขยายสูง (200%) การแสดงผลการซูมจะอยูท่ีจุดก่ึงกลาง
ของจุดโฟกัสท่ีใชอยู

ไมมี การกดปุม J ไมมีผลกระทบใดๆ ในไลฟวิว
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เลือกหนาที่ของปุม Fn ไมวาจะเปนหนาที่ของปุมเอง 
(กด) หรือเมื่อใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง 
(กด + แปนหมนุเลือกคําส่ัง)

❚❚กด
การเลือก กด จะแสดงตัวเลือกตอไปนี้:

f2: กําหนดปุม Fn
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

q ดูตัวอยาง

ระหวางท่ีถายภาพโดยใชชองมองภาพ ทานสามารถดูตัวอยาง
ระยะความชัดลึกในขณะที่กดปุม Fn ได (0 92) ระหวางท่ีถายภาพ
ไลฟวิว ทานสามารถกดปุมอีกคร้ังเพื่อเปดเลนสใหมีคารูรับแสงสูงสุด
ทําใหตรวจสอบโฟกัสไดงายขึ้น ใหกดปุมอีกคร้ังเพื่อคืนคารูรับแสง
ใหกลับเปนคาเดิม (0 56)

r ล็อคคาแสงแฟลช
กดปุม Fn เพ่ือล็อคคาแสงแฟลช (แฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริม
ภายนอกที่รองรับระบบน้ีเทาน้ัน 0 190, 435) กดอีกคร้ังเพื่อยกเลิก
การล็อคคาแสงแฟลช

B ล็อค AE/AF โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม Fn

C ล็อค AE เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม Fn

E ล็อค AE (คาง)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม Fn และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมน้ี
อีกคร้ังหรือหมดเวลาสแตนดบาย

F ล็อค AF เทานั้น กลองจะล็อคโฟกัสเมื่อกดปุม Fn

A AF-ON
การกดปุม Fn จะเปนการเร่ิมฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัต ิไมสามารถใช
ปุมกดชัตเตอรในการหาโฟกัส 

s ปดแฟลช แฟลชจะไมทํางานเมื่อถายภาพโดยกดปุม Fn 
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t
ถายตอเนื่อง
แบบครอม

ถากดปุม Fn ขณะท่ีการถายครอมคาแสง, แฟลช หรือ ADL ทํางาน
ในโหมดถายทีละภาพหรือล่ันชัตเตอรแบบเงียบ กลองจะถายภาพ
ทุกภาพท่ีใชโปรแกรมถายครอมในขณะนั้นเมื่อทานกดปุมกดชัตเตอร
ถากําลังใชการถายครอมไวตบาลานซหรือเลือกโหมดถายตอเน่ือง
(โหมด U, T หรือ M) กลองจะถายภาพแบบครอมตอไปเร่ือยๆ
ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไว

e + NEF (RAW)

ถาคุณภาพของภาพถูกตั้งเปน JPEG Fine, JPEG Normal หรือ 
JPEG Basic e จะปรากฏในชองมองภาพและภาพ NEF (RAW)
จะถูกบันทึกไวกับภาพถัดไปหลังจากที่กดปุม Fn (การตั้งคาคุณภาพ
ของภาพเดิมจะถูกเรียกคืนเมื่อทานเอามือออกจากปุมกดชัตเตอร)
ในการออกโดยไมบันทึกภาพ NEF (RAW) กดปุม Fn อกีคร้ัง

L
วัดแสงเฉลี่ย
ทั้งภาพ

กลองจะวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพเมื่อกดปุม Fn

M
วัดแสงเนน
กลางภาพ

กลองจะวัดแสงเนนกลางภาพเมื่อกดปุม Fn

N วัดแสงเฉพาะจุด กลองจะวัดแสงเฉพาะจุดเมื่อกดปุม Fn

4
ระบบวัดแสง
ที่เนนไฮไลท

กลองจะวัดแสงเนนไฮไลทเม่ือกดปุม Fn

9
แสดงเสนตาราง
ในชองมองภาพ

กดปุม Fn เพ่ือเปดหรือปดการแสดงเสนตารางในชองมองภาพ (0 10)

m
ระนาบกลอง
ในชองมองภาพ

กดปุม Fn เพ่ือดูการแสดงระนาบกลองในชองมองภาพ (0 359)

n เมนูของฉัน การกดปุม Fn จะแสดง “เมนูของฉัน” (0 421)

ตัวเลือก คําอธิบาย
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6
ไปรายการบนสุด
ในเมนูของฉัน

กดปุม Fn เพ่ือขามไปยังรายการแรกสุดใน “เมนูของฉัน” เลือกตัวเลือกน้ี
เพ่ือใหเรียกใชงานเมนูท่ีใชบอยไดอยางรวดเร็ว

K แสดงภาพ
ปุม Fn ทําหนาท่ีเหมือนปุม K เลือกเมื่อใชเลนสเทเลโฟโต
หรือในสถานการณอื่นๆ ท่ียากตอการใชปุม K ดวยมือซาย

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ

A ตัวเลือกที่ไมสามารถใชงานรวมกันได
หากไมสามารถใชตวัเลือกที่เลอืกสําหรับ กด รวมกับตัวเลือกที่เลือกสําหรับ กด + แปนหมนุเลือกคาํสัง่
กลองจะแสดงขอความ และไมวาจะเปน กด หรือ กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง ท่ีตั้งคาไวกอนจะถูก
ตั้งคาเปน ไมมี

ตัวเลอืก คําอธิบาย
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A ระนาบกลองในชองมองภาพ
เม่ือเลือก ระนาบกลองในชองมองภาพ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (กําหนดปุม Fn) > กด
การกดปุม Fn จะแสดงสัญลักษณแสดง Roll ในชองมองภาพ กดปุมน้ีอีกคร้ังเพื่อกลับไปลบสัญลักษณ
ออกจากจอแสดงผล

กลองเอียงขวา
กลองอยูใน
แนวระนาบ

กลองเอยีงซาย

ชองมองภาพ
(วางกลองใน
แนวนอน)

ชองมองภาพ
(วางกลองใน
แนวตั้ง)

โปรดทราบวาการแสดงผลจะไมถูกตองเม่ือกลองเอยีงทํามุมไปดานหนาหรือดานหลัง สําหรับ
สวนแสดงผลที่แสดงขอมูลการเอียงกลองซายขวาและระดับความสูงต่ําของกลอง ใหใชตัวเลือก
ระนาบกลอง ในเมนูตั้งคา (0 388)
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❚❚กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง
การเลือก กด + แปนหมุนเลือกคําส่ัง จะแสดงตัวเลือกตอไปนี้:

ตัวเลือก คําอธิบาย

5 เลือกพ้ืนที่ภาพ
กดปุม Fn คาง แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกพื้นท่ีภาพ
(0 114)

v
ความไว/รูรับแสง
1 สตอ็ป

หากกดปุม Fn เม่ือหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง ทานสามารถ
เปลี่ยนความไวชัตเตอร (โหมด S และ M) และคารูรับแสง (โหมด A
และ M) ไดคร้ังละ 1 EV ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวสําหรับ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง,
0 333)

w
เลือกหมายเลข
เลนสที่ไมมี CPU

กดปุม Fn และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกหมายเลขเลนส
ท่ีกําหนดใหใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 238)

y Active D-Lighting
กดปุม Fn และหมุนแปนหมุนเลอืกคําสั่งเพื่อปรับคา Active D-Lighting
(0 175)

S
HDR (High
Dynamic Range)

กดปุม Fn คาง หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือก โหมด HDR
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือก ระดับ HDR (0 178)

z
โหมดหนวงเวลา
ถาย

กดปุม Fn แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกโหมดหนวงเวลาถาย
(0 339)

ไมมี กลองจะไมดําเนินการใดๆ เมื่อหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งขณะกดปุม Fn
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เลือกหนาที่ของปุม Pv ไมวาจะเปนหนาที่ของปุมเอง
(กด) หรือเมื่อใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง
(กด + แปนหมุนเลือกคําส่ัง) ตัวเลือกที่ใชได
จะเหมือนกันกับตัวเลือกสําหรบั กําหนดปุม Fn (0 356)
ตัวเลือกเริ่มตนสําหรบั กด และ กด + แปนหมุนเลือกคําส่ัง
คือ ดูตัวอยาง และ ไมมี ตามลําดับ

เลือกหนาที่ของปุม A AE-L/AF-L ไมวาจะเปนหนาที่
ของปุมเอง (กด) หรือเมื่อใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง
(กด + แปนหมุนเลือกคําส่ัง)

❚❚กด
การเลือก กด จะแสดงตัวเลือกตอไปนี้:

f3: กําหนดปุม Preview
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f4: กําหนดปุม AE-L/AF-L
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

B ล็อค AE/AF โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม A AE-L/AF-L

C ล็อค AE เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L

E ล็อค AE (คาง)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L และยังคงล็อคไว
จนกวาจะกดปุมน้ีอีกคร้ังหรือหมดเวลาสแตนดบาย



362

❚❚กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง
การเลือก กด + แปนหมุนเลือกคําส่ัง จะแสดงตัวเลือกตอไปนี้:

F ล็อค AF เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม A AE-L/AF-L

A AF-ON
ปุม A AE-L/AF-L จะเร่ิมปรับโฟกัสอัตโนมัติ ไมสามารถใช
ปุมกดชัตเตอรในการหาโฟกัส

r ล็อคคาแสงแฟลช
กดปุม A AE-L/AF-L เพ่ือล็อคคาแฟลช (แฟลชในตัวกลอง
และชุดแฟลชเสริมภายนอกท่ีรองรับระบบน้ีเทาน้ัน 0 190, 435)
กดอีกคร้ังเพื่อยกเลิกการล็อคคาแสงแฟลช

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ

ตัวเลือก คําอธิบาย

5 เลือกพ้ืนที่ภาพ
กดปุม A AE-L/AF-L คางไว แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
เพ่ือเลือกพื้นท่ีภาพ (0 114)

w
เลือกหมายเลข
เลนสที่ไมมี CPU

กดปุม A AE-L/AF-L และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือก
หมายเลขเลนสท่ีกําหนดใหใชตัวเลือก ขอมลูเลนสที่ไมมี CPU
(0 238)

ไมมี
กลองจะไมดําเนินการใดๆ เม่ือหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งขณะกดปุม
A AE-L/AF-L

ตัวเลือก คําอธิบาย
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ตัวเลือกนี้จะควบคุมการทํางานของแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักและแปนหมนุเลือกคําสั่งยอย

f5: แปนหมนุเลือกคําสั่ง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

หมุนแบบ
ยอนกลับ

กลับทิศทางการหมุนของแปนหมุนเลือกคําสั่ง
เม่ือใชแปนหมุนปรับคา ชดเชยแสง และ/หรือ
ความไวชัตเตอร/รูรับแสง ไฮไลทตัวเลือก
แลวกด 2 เพ่ือเลือกหรือยกเลิกการเลือก
แลวกด J การตั้งคาน้ีจะใชกับแปนหมุน
เลือกคําสั่งของชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่
หลายรูปแบบ MB-D16

สลับหลกั/
รอง

การปรับคาแสง: ถาเลือก ปด แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจะควบคุมความไวชัตเตอร
และแปนหมุนคําสั่งยอยจะควบคุมคารูรับแสง ถาเลือก เปด แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จะควบคุมคารูรับแสงและแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจะควบคุมความไวชัตเตอร ถาเลือก
เปด (โหมด A) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจะใชกําหนดคารูรับแสงในโหมดการถายภาพ
A เทาน้ัน
การตั้งคาโฟกัสอัตโนมัติ: หากเลือก เปด จะสามารถเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ
โดยการกดปุมโหมด AF คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย เลือกโหมดพื้นท่ี AF
โดยกดปุมโหมด AF คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

การตั้งคาน้ียังใชกับแปนหมุนเลือกคําสั่งสําหรับ MB-D16
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การตั้งคา
รูรับแสง

ถาเลือก แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย รูรับแสงจะปรับไดดวยแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
เทาน้ัน (หรือโดยใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักถาเลือก เปด สําหรับ สลับหลัก/รอง >
การปรับคาแสง) ถาเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง คารูรับแสงสามารถปรับได
ดวยวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส และการแสดงผลรูรับแสงกลองจะแสดงคารูรับแสง
โดยเพิ่มขึ้นคร้ังละ 1 EV (รูรับแสงเลนสประเภท G และ E ยังคงตั้งคาไดโดยใชแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย) โปรดทราบวาไมวาจะเลือกวงแหวนปรับรูรับแสงหรือไม จะตองใช
วงแหวนปรับรูรับแสงปรับคารูรับแสงเม่ือติดตั้งเลนสชนิดไมมี CPU

เมนูและการ
แสดงภาพ

ถาเลือก ปด ตัวเลือกคําสั่งจะใชเลือกภาพท่ีแสดงขณะแสดงภาพแบบเต็มจอ, ไฮไลท
ภาพยอสวนขนาดเล็ก และคนหาเมน ูถาเลือก เปด หรือ เปด (ยกเวนเมื่อแสดงภาพ
ทันทีที่ถาย) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจะใชเลือกภาพท่ีแสดงขณะแสดงภาพ
แบบเต็มจอ, เลื่อนเคอรเซอรไปทางซายหรือขวาขณะแสดงภาพขนาดยอ และเลื่อน
แถบไฮไลทเมนูขึ้นหรือลง แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจะใชในการเลนแบบเต็มกรอบ
เพ่ือขามไปขางหนาหรือขางหลัง ตามตัวเลือกท่ีเลือกสําหรับ การเลื่อนภาพดวย
แปนหมุนยอย และการแสดงภาพขนาดยอ เพ่ือเล่ือนหนาขึ้นหรือลง ในขณะที่
เมนูปรากฏ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางขวาเพื่อแสดงเมนูยอยของตัวเลือก
ท่ีไดเลือกไว ขณะที่หมุนไปทางซายเพื่อแสดงเมนูกอนหนา หากตองการเลือก
กด 2 หรือ J เลือก เปด (ยกเวนเมื่อแสดงภาพทันทีที่ถาย) เพ่ือปองกันไมให
ใชแปนหมนุเลือกคําสั่งขณะแสดงภาพทันทีท่ีถาย

การเลื่อน
ภาพดวย
แปนหมุน

ยอย

เม่ือเลือก เปด หรือ เปด (ยกเวนเมื่อแสดงภาพทันทีที่ถาย) สําหรับ
เมนูและการแสดงภาพ จะสามารถหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งระหวางท่ีแสดงภาพ
แบบเต็มเฟรมเพื่อเลือกโฟลเดอรหรือเพ่ือขามไปขางหนาหรือขางหลังคร้ังละ 10 หรือ
50 ภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย
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การเลือก ใช ชวยใหสามารถปรบัไดตามปกติโดยการกดปุมแลวหมนุแปนหมนุเลือกคําสั่ง
โดยการหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจากที่ปลอยปุมแลว การตั้งคาสิ้นสุดเมื่อกดปุมอีกครั้ง
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง หรือเมือ่หมดเวลาสแตนดบาย สามารถใชตัวเลือกนี้
กับปุมตอไปนี้:

1 เม่ือกําหนดการเลือกหมายเลขเลนสท่ีไมมี CPU, ฟงกชั่น Active D-Lighting, HDR หรือ
โหมดหนวงเวลาถายโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2

2 เม่ือกําหนดการเลือกหมายเลขเลนสท่ีไมมี CPU, ฟงกชั่น Active D-Lighting, HDR หรือ
โหมดหนวงเวลาถายโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f3

3 เม่ือกําหนดการเลือกหมายเลขเลนสท่ีไมมี CPU โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4
4 เม่ือกําหนดไวตบาลานซหรือคาความไวแสง (ISO) โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f9

การเลือก กดชัตเตอรได ทําใหลั่นชัตเตอรไดเมือ่ไมไดใสการดหนวยความจําลงในกลอง
แมไมมีการบันทึกภาพก็ตาม (อยางไรก็ตาม ภาพจะแสดงบนจอภาพในโหมดตัวอยาง)
ถาเลือก ล็อคชัตเตอร ทานจะกดปุมกดชัตเตอรไดเมื่อใสการดหนวยความจําไวในกลอง
เทานั้น

f6: ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ปุม 0

E 143

M (Y) 180, 182

W (S) 134

X (T) 116, 118

L (U)
146, 150, 154, 

156, 159

ปุมโหมด AF 57, 59, 121, 125

Z (Q) 140

D 202

Fn 1 360

Pv 2 361

A AE-L/AF-L 3 362

ปุมบันทึกภาพยนตร 4 366

ปุม 0

f7: ลอ็คชัตเตอรเมื่อไมใสการด
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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ถาเลือก  (W) สัญลักษณแสดงคาแสงบนแผงควบคุม
ชองมองภาพ และการแสดงผลขอมลูการถายภาพจะแสดงดวยคาลบที่ดานซายและคาบวก
ที่ดานขวา เลือก  (V) เพื่อแสดงคาลบทางดานซาย
และคาบวกทางดานขวา

เลือกหนาที่การทํางานที่ใชปุมบันทึกภาพยนตรระหวาง
การถายภาพดวยชองมองภาพและไลฟววิ

❚❚กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง

f8: แสดงคากลบัดาน
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f9: กําหนดปุมบันทกึภาพยนตร
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

m ไวตบาลานซ
กดปุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกตัวเลือกไวตบาลานซ
(0 145)

8
คาความไวแสง
(ISO)

กดปุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกคาความไวแสง (ISO)
(0 134)

5 เลือกพ้ืนที่ภาพ กดปุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกพ้ืนท่ีภาพ (0 114)

ไมมี กลองจะไมดําเนินการใดๆ ถาหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งขณะกดปุม

ปุมบันทึกภาพยนตร
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เลือกฟงกช่ันที่กําหนดใหกับปุม
A AE-L/AF-L บนชุดแบตเตอรีเ่สริม
MB-D16

f10: กําหนดปุม 4 ของ MB-D16
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

B ล็อค AE/AF โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D16

C ล็อค AE เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D16

E ล็อค AE (คาง)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D16
และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมน้ีอีกคร้ังหรือหมดเวลาสแตนดบาย

F ล็อค AF เทานั้น โฟกัสจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D16

A AF-ON
การกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D16 จะเร่ิมปรับโฟกัสอัตโนมัติ
ไมสามารถใชปุมกดชัตเตอรในการหาโฟกัส

r ล็อคคาแสงแฟลช
กดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D16 เพ่ือล็อคคาแฟลช
(แฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริมภายนอกท่ีรองรับระบบน้ีเทาน้ัน
0 190, 435) กดอีกคร้ังเพื่อยกเลิกการล็อคคาแสงแฟลช

G เหมือนกับปุม Fn
ปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D16 จะทํางานฟงกชั่นเดียวกันกับปุม Fn
ของกลอง (0 356)
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เลือกหนาที่ของปุม Fn บนรโีมตคอนโทรลไรสาย

f11: กําหนดปุม Fn บนรโีมต (WR)
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

q ดูตัวอยาง

ระหวางท่ีถายภาพโดยใชชองมองภาพ ทานสามารถดูตัวอยาง
ระยะความชัดลึกในขณะที่กดปุม Fn ได (0 92) ระหวางท่ีถายภาพ
ไลฟวิว ทานสามารถกดปุมอีกคร้ังเพื่อเปดเลนสใหมีคารูรับแสงสูงสุด
ทําใหตรวจสอบโฟกัสไดงายขึ้น ใหกดปุมอีกคร้ังเพื่อคืนคารูรับแสง
ใหกลับเปนคาเดิม (0 56)

r ล็อคคาแสงแฟลช
กดปุม Fn เพ่ือล็อคคาแสงแฟลช (แฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริม
ภายนอกที่รองรับระบบน้ีเทาน้ัน 0 190, 435) กดอีกคร้ังเพื่อยกเลิก
การล็อคคาแสงแฟลช

B ล็อค AE/AF โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม Fn

C ล็อค AE เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม Fn

E ล็อค AE (คาง)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม Fn และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมน้ี
อกีคร้ังหรือหมดเวลาสแตนดบาย 

F ล็อค AF เทานั้น กลองจะล็อคโฟกัสเม่ือกดปุม Fn

s ปดแฟลช แฟลชจะไมทํางานเมื่อถายภาพโดยกดปุม Fn 
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e + NEF (RAW)

ถาคุณภาพของภาพถูกตั้งเปน JPEG Fine, JPEG Normal หรือ
JPEG Basic e จะปรากฏในชองมองภาพและภาพ NEF (RAW)
จะถูกบันทึกไวกับภาพถัดไปหลังจากที่กดปุม Fn (การตั้งคาคุณภาพ
ของภาพเดิมจะถูกเรียกคืนเมื่อทานเอามือออกจากปุมกดชัตเตอร)
ในการออกโดยไมบันทึกภาพ NEF (RAW) กดปุม Fn อีกคร้ัง

a ไลฟวิว การกดปุม Fn จะทําใหเร่ิมตนและออกจากโหมดไลฟวิว

x
เหมือนกับปุม Fn
ของกลอง

ปุม Fn ของรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย จะทํางานฟงกชั่นเดียวกันกับ
ปุม Fn ของกลอง (0 356)

y
เหมือนกับปุม Pv
ของกลอง

ปุม Fn ของรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย จะทํางานฟงกชั่นเดียวกันกับ
ปุม Pv ของกลอง (0 361)

z
เหมือนกับปุม 4
ของกลอง

ปุม Fn ของรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย จะทํางานฟงกชั่นเดียวกันกับ
ปุม A AE-L/AF-L ของกลอง (0 361)

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ

ตัวเลือก คําอธิบาย
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เลือกหนาที่ของปุม Fn ขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร (ตวัเลือกที่ตั้งจากโรงงานคือ
ไมม)ี

❚❚กด

g: ภาพยนตร

g1: กําหนดปุม Fn
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

q ปรับรูรับแสงดวย
ไฟฟา (เปด)

รูรับแสงจะเปดกวางขึ้นขณะกดปุม ใชรวมกับการตัง้คาแบบกําหนดเอง
g2 (กําหนดปุม Preview) > ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา (ปด)
สําหรับการปรับรูรับแสงแบบใชปุมควบคุม (0 372)

r ใสเคร่ืองหมาย
ดัชนี

กดปุมน้ีขณะบันทึกภาพยนตรเพ่ือใสดัชนีท่ีตําแหนงปจจุบัน (0 70)
ดัชนีสามารถใชเม่ือดูและตัดตอภาพยนตร

s ดูขอมูล
การถายภาพ

กดปุมเพื่อแสดงขอมูลความไวชัตเตอร รูรับแสง และการตั้งคา
ภาพตางๆ แทนการแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร กดปุมอีกคร้ัง
เพ่ือกลับสูการแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร

B ล็อค AE/AF กลองจะล็อคโฟกัสและคาแสงเมื่อกดปุม

C ล็อค AE เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม

E ล็อค AE (คาง)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมน้ี
อกีคร้ัง

F ล็อค AF เทานั้น กลองจะล็อคโฟกัสเม่ือกดปุม

A AF-ON
การกดปุมน้ีจะเปนการเริ่มฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ ไมสามารถใช
ปุมกดชัตเตอรในการหาโฟกัส

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ
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A ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา
ไมสามารถใชปรับรูรับแสงดวยไฟฟากับเลนสบางชนิด ฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาจะใชไดในโหมด A
และ M เทาน้ัน และไมสามารถใชในขณะแสดงขอมูลการถายภาพ (สัญลักษณ 6 แสดงวาไมสามารถ
ใชงานฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาได)
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เลือกหนาที่ของปุม Pv ขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร (ตวัเลือกที่ตั้งจากโรงงานคือ
ใสเคร่ืองหมายดัชนี)

❚❚กด

g2: กําหนดปุม Preview
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

q ปรับรูรับแสงดวย
ไฟฟา (ปด)

รูรับแสงจะแคบลงขณะกดปุม ใชรวมกับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1
(กําหนดปุม Fn) > ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา (เปด) สําหรับการปรับ
รูรับแสงแบบใชปุมควบคุม (0 370)

r ใสเคร่ืองหมาย
ดัชนี

กดปุมน้ีขณะบันทึกภาพยนตรเพ่ือใสดัชนีท่ีตําแหนงปจจุบัน (0 70) 
ดัชนีสามารถใชเม่ือดูและตัดตอภาพยนตร

s ดูขอมูล
การถายภาพ

กดปุมเพื่อแสดงขอมูลความไวชัตเตอร รูรับแสง และการตั้งคา
ภาพตางๆ แทนการแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร กดปุมอีกคร้ัง
เพ่ือกลับสูการแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร

B ล็อค AE/AF กลองจะล็อคโฟกัสและคาแสงเมื่อกดปุม

C ล็อค AE เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม

E ล็อค AE (คาง)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมน้ี
อกีคร้ัง

F ล็อค AF เทานั้น กลองจะล็อคโฟกัสเม่ือกดปุม

A AF-ON
การกดปุมน้ีจะเปนการเริ่มฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ ไมสามารถใช
ปุมกดชัตเตอรในการหาโฟกัส

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ
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❚❚กด
เลือกหนาที่ของปุม A AE-L/AF-L ขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร ตัวเลือกที่ใชได
จะเหมือนกันกับตัวเลือกสําหรบั กําหนดปุม Fn (0 370) ยกเวน ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา
(เปด) จะใชไมไดและคาตั้งจากโรงงานคือ ล็อค AE/AF

เลือกหนาที่ในการกดปุมกดชัตเตอรเมื่อเลือก 1 ดวยปุมเลือกไลฟวิว

g3: กําหนดปุม AE-L/AF-L
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

g4: กําหนดปุมชัตเตอร
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

C ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงท้ังหมดจนสุดเพื่อส้ินสุดการบันทึกภาพยนตร
และถายรูปดวยสัดสวนภาพ 16 : 9 (สําหรับขอมูลเก่ียวกับขนาดภาพ
ใหดูหนา 77)

1 บันทึกภาพยนตร

กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเร่ิมโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
ทานสามารถกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อโฟกัสภาพ (เฉพาะโหมด
โฟกัสอัตโนมัติ) แลวกดปุมจากท่ีเหลือลงจนสุดเพื่อเร่ิมหรือส้ินสุด
การบันทึก ไมสามารถใชปุมกดชัตเตอรสําหรับวัตถุประสงคอื่น
ระหวางไลฟวิวของภาพยนตร หากตองการปดโหมดไลฟวิว
ของภาพยนตร ใหกดปุม a ปุมกดชัตเตอรท่ีอุปกรณเสริม
รีโมตคอนโทรลไรสาย หรือ สายลั่นชัตเตอร (0 443, 444) ทําหนาท่ี
เหมือนกันกับปุมกดชัตเตอรท่ีตัวกลอง อยางไรก็ตาม รีโมตคอนโทรล
ML-L3 ไมสามารถใชบันทึกภาพยนตร ปุมกดชัตเตอรใน ML-L3
จะไมมีผล
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ในการแสดงเมนูการตั้งคา กด G แลวเลือกแท็บ B (เมนูตั้งคา)

ตัวเลือกเมนูต้ังคา
เมนูตั้งคาประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้:

1 ไมสามารถใชไดถาแบตเตอรี่ใกลหมด
2 จะปรากฏเมื่อใสการดหนวยความจํา Eye-Fi ท่ีใชงานรวมกันไดลงในกลองเทาน้ัน

B เมนูต้ังคา: การต้ังคากลอง

ปุม G

ตัวเลือก 0

ฟอรแมตการดหนวยความจํา 375

บันทึก User Settings 99

รีเซ็ต User Settings 101

ความสวางของจอภาพ 376

สมดุลของสีบนจอภาพ 377

ทําความสะอาดเซ็นเซอร 448

ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด 1 451

ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน 378

ลดการกะพริบ 380

โซนเวลาและวันที่ 381

ภาษา (Language) 381

หมนุภาพอัตโนมัติ 382

ขอมูลแบตเตอร่ี 383

คําอธิบายภาพ 384

ขอมูลลิขสิทธิ์ 385

บันทึก/โหลดการตั้งคา 386

ระนาบกลอง 388

ขอมูลเลนสที่ไมม ีCPU 235

ปรับ AF อยางละเอียด 389

HDMI 278

ขอมูลบอกตําแหนง 239

Wi-Fi 282

เครือขาย 269

สง Eye-Fi 2 391

สัญลักษณแสดงความสอดคลอง 392

รุนเฟรมแวร 392

ตวัเลือก 0

A โปรดอาน
คาเร่ิมตนของเมนูจะระบุไวในหนา 299
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จะตองฟอรแมตการดหนวยความจํากอนการใชงานครั้งแรกหรือหลังจากนําไปใชหรือ
ถูกฟอรแมตในอุปกรณอ่ืน โปรดทราบวาการฟอรแมตจะลบภาพและขอมูลอ่ืนๆ ทั้งหมด
ในการด กอนฟอรแมต โปรดแนใจวาไดสํารองขอมลูทีต่องการไวแลว (0 266)

การเลือก ฟอรแมตการดหนวยความจํา ในเมนูตั้งคา
ที่แสดงตัวเลือกที่ดานขวา ใหเลือกชองบรรจุแผนการด
หนวยความจําแลวเลือก ใช เพื่อฟอรแมตการดที่เลือก

สามารถฟอรแมตการดหนวยความจําไดโดยการกดปุม
O (Q) และ Z (Q) คางไวพรอมกันจนกวา C
ปรากฏในสวนแสดงผลความไวชัตเตอรในแผงควบคุม
และชองมองภาพ

ฟอรแมตการดหนวยความจํา
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

D ขณะฟอรแมต
อยาปดกลองหรือเอาการดหนวยความจําออกในระหวางการฟอรแมต

ปุม O (Q) ปุม Z (Q)
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กดปุมพรอมกันอีกครั้งเปนครัง้ที่สองเพื่อฟอรแมตการด (หากตองการออกจากการ
ฟอรแมตการด ใหกดปุมใดปุมหนึ่งหรอืรอประมาณ 6 วินาที จนกวา C จะหยุดกะพริบ)
เมื่อการฟอรแมตเสร็จสมบูรณ แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพถาย
ที่สามารถบันทึกไดในการตั้งคาปจจุบัน

กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกความสวางหนาจอสําหรับการเลน, เมนู และการแสดงขอมูล
เลือกคาสูงข้ึนหากตองการความสวางเพิ่มข้ึน และคาต่ําลงหากตองการลดความสวาง

A การดหนวยความจําสองแผน
หากใสการดหนวยความจําไวท้ังสองชอง เม่ือกดปุม O (Q) และ Z (Q) กลองจะแสดงการด
หนวยความจําท่ีจะถูกฟอรแมตดวยสัญลักษณกะพริบ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกชองตางๆ

ความสวางของจอภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

A ความสวางของจอภาพ
คา +4 ขึ้นไปจะทําใหสามารถอานหนาจอในแสงจาไดงาย แตจะสงผลใหเกิดสีเหลืองในสวนท่ีเปน
สีเขียวดวย เลือกคาต่ําเพื่อการปรับปรุงคุณภาพสีท่ีแมนยํา

A โปรดอาน
ตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับ ความสวางของจอภาพ จะไมสงผลตอความสวางของจอภาพในระหวาง
การถายภาพไลฟวิวหรือไลฟวิวของภาพยนตร สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับความสวางของจอภาพ
ในไลฟวิว ใหดูหนา 62



377

ใชตัวเลือกคําสั่งตามที่แสดงดานลางเพื่อปรับสมดุลของสี
บนจอภาพโดยระบุอางอิงไปยังภาพตัวอยาง ภาพตัวอยาง
คือภาพที่ถายลาสุด หรือเปนภาพที่แสดงลาสุดในโหมด
แสดงภาพ การเลือกภาพอื่นที่ตางกัน ใหกดปุม W (S)
แลวเลือกภาพจากรายการแสดงภาพขนาดยอ (หากตองการ
แสดงภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มหนาจอ ใหกด X/T)
คางไว หากไมมีรปูภาพในการดหนวยความจํา กลองจะแสดง
กรอบภาพวางที่มีขอบสีเทาในตําแหนงของภาพตัวอยาง
กด J เพื่อออกจากเมนูเมือ่การปรับแกเสรจ็สมบูรณ
สมดุลของสีบนจอภาพจะมผีลกับเมนู การแสดงภาพ
และมมุมองผานเลนสทีแ่สดงระหวางการถายภาพไลฟววิและ
ไลฟวิวของภาพยนตร โดยไมสงผลตอภาพที่ถายกับกลอง

สมดุลของสีบนจอภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

เพ่ิมจํานวนสีเขียว

เพ่ิมจํานวนสีนํ้าเงิน เพิ่มจํานวนสีเหลืองอําพัน

เพ่ิมจํานวนสีมวงแดง
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ตองใชขอมูลอางอิงสําหรับตวัเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D (มีใหดาวนโหลด 0 268;
สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ ใหดูในวธิีใชออนไลน Capture NX-D)

ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน จะใชไดเมือ่ตดิตั้งเลนส CPU บนกลองเทานั้น แนะนําใหใชเลนส
ที่ไมใช DX ที่มทีางยาวโฟกัสอยางนอย 50 มม. เมื่อใชเลนสซูม ใหซูมภาพเขามาจนสุด

1 เลือกตัวเลือกเร่ิม
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J หากตองการ
ออกโดยไมใชขอมลูภาพลบฝุน กด G

• เร่ิม: ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏและ
“rEF” จะปรากฏในสวนแสดงผลของชองมองภาพ
และแผงควบคุม

• ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเริ่ม: เลือกตัวเลือกนี้
เพื่อทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพกอนเริม่ ขอความ
ที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ และ “rEF”
จะปรากฏในชองมองภาพและแผงควบคุมเมื่อ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรเสร็จ

ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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2 จัดองคประกอบภาพวัตถุสีขาวท่ีไมมีลวดลายในชองมองภาพ
จัดองคประกอบกลองโดยตั้งระยะเลนสใหหางจากวัตถุสีขาวที่ไมมีลวดลายและมีแสง
เพียงพอประมาณสิบเซนติเมตร เพื่อที่ภาพวตัถุจะเต็มชองมองภาพ จากนั้นกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

ในโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ กลองจะกําหนดคาระยะโฟกัสเปนระยะอินฟนิตี้โดยอัตโนมัติ
สวนในโหมดแมนวลโฟกัส ทานตองกําหนดระยะโฟกัสเปนอินฟนิตี้ดวยตนเอง

3 ใชขอมูลอางอิงสําหรับการลบฝุน
กดปุมกดชัตเตอรสวนที่เหลือลงจนสุดเพื่อรบัขอมลูอางอิงสําหรบัการลบฝุน จอภาพปด
เมื่อกดปุมกดชัตเตอร

ถาวตัถุอางอิงสวางหรอืมืดเกินไป กลองอาจไมสามารถ
รับขอมูลอางอิงภาพลบฝุนและขอความทีแ่สดง
ทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ เลือกวัตถุอางอิงอ่ืน
และทําซํ้าจากขั้นตอนที่ 1
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ลดการกะพริบถ่ีและแถบเมื่อถายภาพใตแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรอืแสงจากหลอดไอปรอท
ขณะที่อยูในโหมดไลฟวิวหรือการบันทึกภาพยนตร เลือก อัตโนมัติ เพื่อใหกลองเลือกความถี่
ที่ถูกตองโดยอัตโนมตัิ หรือเลือกคาความถี่ดวยตนเองใหตรงกับความถี่ของแหลงจายไฟ AC
ในพื้นที่นั้น

D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ขอมูลอางอิงการลบฝุนท่ีบันทึกไวกอนทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพจะไมสามารถนํามาใชกับภาพ
ท่ีถายหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเริ่ม
ถาไมตองการใชขอมูลอางอิงการลบฝุนกับภาพที่มีอยู

D ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน
ขอมูลอางอิงรายการเดียวกันสามารถใชกับภาพท่ีถายดวยเลนส
ตางชนิดกันหรือภาพที่ใชคารูรับแสงตางกัน ไมสามารถดูภาพ
อางองิโดยใชซอฟตแวรภาพสําหรับคอมพิวเตอร รูปแบบ
เสนตารางจะปรากฏเมื่อดูภาพอางองิจากกลอง

ลดการกะพรบิ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

A ลดการกะพริบ
ถาตัวเลือก อตัโนมัติ ไมใหผลลัพธตามท่ีตองการ และทานไมแนใจเก่ียวกับคาความถี่ของกระแสไฟ
ท่ีใชในพ้ืนท่ีน้ัน ใหทดสอบตัวเลือกคาความถี่ 50 และ 60 Hz แลวเลือกคาท่ีใหผลท่ีดีท่ีสุด การลด
การกะพริบอาจไมใหผลลัพธท่ีตองการก็ได ถาวัตถุท่ีตองการถายสวางมากเกินไป ในกรณีน้ี ควรลองใช
คารูรับแสงท่ีแคบลง (คารูรับแสงสูงขึ้น)
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เปลี่ยนเขตเวลา ตั้งนาฬิกากลอง เลือกลําดับการแสดงวันที่ และเปดหรอืปดชดเชย
เวลากลางวัน

เลือกภาษาสําหรับขอความและเมนูในกลอง

โซนเวลาและวันที่
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ตัวเลือก คําอธิบาย

โซนเวลา เลือกโซนเวลา นาฬิกาในกลองจะถูกตั้งคาใหตรงกับเวลาในโซนเวลาใหม
โดยอตัโนมัติ

วนัที่และเวลา ตั้งคานาฬิกาในกลอง หากรีเซ็ตนาฬิกา สัญลักษณ Y จะปรากฏ
โดยกะพริบในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ

รูปแบบวันที่ เลือกลําดับการแสดงวัน เดือน และป

ชดเชยเวลากลางวัน เปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน นาฬิกาในกลองจะตั้งคาใหเร็วขึ้น
หรือชาลงหนึ่งชั่วโมงโดยอัตโนมัต ิคาตั้งจากโรงงานคือ ปด

ภาษา (Language)
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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ภาพที่ถายขณะที่เลือกคา เปด จะมีขอมูลการปรับทิศทางกลอง ทําใหกลองหมนุภาพไดโดย
อัตโนมตัิขณะแสดงภาพ (0 242) หรอืเมือ่ดูภาพใน ViewNX 2 (มมีาให) หรือใน
Capture NX-D (มีใหดาวนโหลด; 0 268) การหมุนกลองจะถูกบันทึกไวดังตอไปนี้:

การหมุนกลองจะไมถูกบันทกึไวหากเลือก ปด เลือกตัวเลือกนีเ้มื่อแพนกลองหรือถายภาพ
ดวยเลนสที่ช้ีข้ึนหรอืลง

หมุนภาพอัตโนมติั
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ทิศทางแนวนอน (กวาง) หมุนกลองตามเข็มนาฬิกา 90° หมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา 90°

A หมุนแนวตั้ง
ในการหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) โดยอัตโนมัติในขณะแสดงภาพ ใหเลือก เปด
สําหรับตัวเลือก หมุนแนวตั้ง ในเมนูแสดงภาพ (0 308)
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ดูขอมูลแบตเตอรี่ปจจุบันทีใ่สอยูในกลอง

ขอมูลแบตเตอรี่
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

รายการ คําอธิบาย

ระดับแบตเตอรี่ ระดับพลังงานแบตเตอรี่ปจจุบันจะแสดงคาเปนเปอรเซ็นต

ภาพที่ถายไป
จํานวนครั้งท่ีล่ันชัตเตอรโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่ปจจุบันนับตั้งแตเวลาที่ชารจ
แบตเตอรี่ไวลาสุด โปรดทราบวาบางครั้งกลองอาจลั่นชัตเตอรโดยไมบันทึกภาพ
ตัวอยางเชน เม่ือวัดไวตบาลานซท่ีตั้งคาเองลวงหนา

อายุแบตเตอรี่

แสดงอายุแบตเตอรี่บนหนาจอเปนหาระดับ 0 (k) แสดงวาประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่ยังไมเสื่อม, 4 (l) แสดงวาแบตเตอร่ีส้ินสุดอายุการใชงานแลว
ควรเปลี่ยนใหม โปรดทราบวาแบตเตอรี่ใหมท่ีชารจในอุณภูมิต่ํากวา 5 °C
โดยประมาณอาจแสดงอายุการใชงานต่ําลงชั่วคราว อยางไรก็ตาม การแสดงผล
อายุแบตเตอรี่จะกลับเปนปกติเม่ือรีชารจแบตเตอร่ีท่ีอุณหภูมิประมาณ 20 °C
หรือสูงกวา

A ชุดแบตเตอรี่ MB-D16
การแสดงผลสําหรับชุดแบตเตอร่ี MB-D16 จะปรากฏที่ดานขวา
หากใชแบตเตอรี่ AA ระดับแบตเตอรี่จะปรากฏเปนสัญลักษณ
ระดับแบตเตอร่ี รายการอืน่ๆ จะไมปรากฏ
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เพิ่มคําอธิบายลงในภาพใหมเมื่อถายภาพ คําอธิบายสามารถดูเปนขอมูลเมตา
(คําอธิบายขอมูล) ใน ViewNX 2 (มมีาให) หรอื Capture NX-D (มใีหดาวนโหลด; 0 268)
ซ่ึงคําอธิบายภาพจะดูไดในหนาขอมูลการถายภาพ ซ่ึงอยูในสวนแสดงผลขอมลูการถายภาพ
(0 251) มตีัวเลือกตอไปนี้ใหเลือกใช:
• ใสคําอธิบาย: แกไขคําอธิบายตามที่อธิบายไวในหนา 171 คําอธิบายมีความยาวไดไมเกิน

36 ตวัอักษร
• แนบคําอธิบาย: เลือกตวัเลอืกน้ีเพ่ือแนบคําอธิบาย

ลงในภาพที่ถายหลังจากนั้นท้ังหมด แนบคําอธิบาย
สามารถเปดปดไดดวยการไฮไลทตัวเลือกดงักลาว
แลวกด 2 หลังจากเลอืกการตั้งคาท่ีตองการแลว ใหกด J
เพ่ือออก

คําอธิบายภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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เพิ่มขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพใหมเมือ่ถายภาพ ขอมูลลิขสิทธิจ์ะมอียูในขอมลูการถายภาพ
ซ่ึงจะแสดงอยูในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 251) และสามารถดูเปนขอมลูเมตา
(คําอธิบายขอมูล) ใน ViewNX 2 (ที่ใหมา) หรือใน Capture NX-D (มีใหดาวนโหลด; 0 268)
มีตัวเลือกตอไปนีใ้หเลือกใช:
• ช่ือชางภาพ: ใสช่ือชางภาพตามที่อธิบายไวในหนา 171 ใสช่ือชางภาพไดสงูสุดถึง 36 ตวัอักษร
• ลิขสทิธิ:์ ใสช่ือของเจาของลิขสิทธิ์ตามที่ไดอธิบายในหนา 171 ช่ือเจาของลขิสทิธิ์จะตอง

ยาวไมเกนิ 54 ตวัอักษร
• แนบขอมูลลิขสทิธิ:์ เลอืกตัวเลือกน้ีเพ่ือแนบขอมูลลิขสิทธิ์

ลงในภาพที่ถายหลงัจากนั้นท้ังหมด แนบขอมูลลขิสทิธิ์
สามารถเปดปดไดดวยการไฮไลทตวัเลือกดังกลาว
แลวกด 2 หลังจากเลือกการตัง้คาท่ีตองการแลว ใหกด J
เพ่ือออก

ขอมูลลขิสิทธิ์
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

D ขอมูลลิขสิทธิ์
เพ่ือปองกันการใชชื่อของศิลปนหรือชื่อเจาของลิขสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต ตองแนใจวาไมไดเลือก
แนบขอมูลลิขสิทธิ ์และชอง ช่ือชางภาพ และ ลิขสิทธิ์ เวนวางไวกอนใหคนอื่นยืมหรือมอบกลอง
ใหคนอื่น Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือขอพิพาทใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการใชงานตัวเลือก
ขอมูลลิขสิทธิ์
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เลือก บันทึกการตั้งคา เพื่อบันทึกการตั้งคาตอไปนี้ลงในการดหนวยความจําในชองที่ 1
(0 119; ถาการดหนวยความจําเต็ม ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้น) ใชตัวเลือกนี้
เพื่อใชการตั้งคาดังกลาวรวมกับกลอง D750

บันทึก/โหลดการต้ังคา
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

เมนู ตัวเลือก

แสดงภาพ

ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ

แสดงภาพทันทีท่ีถาย

หลังจากลบ

หมุนแนวตั้ง

การถายภาพ

การตั้งชื่อไฟล

หนาท่ีของการดในชองท่ี 2

คุณภาพของภาพ

ขนาดภาพ

พ้ืนท่ีภาพ

การบีบอัดภาพ JPEG

การบันทึก NEF (RAW)

ไวตบาลานซ (ใชการปรับแบบละเอียดและคาท่ีตั้งเอง d-1–d-6)

ตั้งคา Picture Control (บันทึก Picture Control แบบกําหนดเองเปน
มาตรฐาน)

พ้ืนท่ีสี

Active D-Lighting

ควบคุมขอบมืด

ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ

ลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3)

การถายภาพยนตร
ปลายทาง

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม

คุณภาพภาพยนตร
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สามารถเรยีกคืนการตั้งคาที่ถูกบันทึกดวยกลองรุนนี้ไดโดยเลือก โหลดการต้ังคา
โปรดทราบวา บันทึก/โหลดการต้ังคา จะใชไดเมื่อใสการดหนวยความจําลงในกลอง
และตัวเลือก โหลดการตั้งคา จะใชไดหากในการดมีการตั้งคาที่ไดบันทึกไว

การถายภาพยนตร

ความไวของไมโครโฟน

การตอบสนองความถี่

ลดเสียงรบกวนจากลม

พ้ืนท่ีภาพ

ไวตบาลานซ (ใชการปรับแบบละเอียดและคาท่ีตั้งเอง d-1–d-6)

ตั้งคา Picture Control (บันทึก Picture Control แบบกําหนดเองเปน
มาตรฐาน)

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง

ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร

การตั้งคา
แบบกําหนดเอง

การตั้งคาแบบกําหนดเองยกเวน รีเซ็ตการตัง้คาแบบกําหนดเอง

ตั้งคา

ทําความสะอาดเซ็นเซอร

ลดการกะพริบ

โซนเวลาและวันท่ี (การยกเวนวันท่ีและเวลา)

ภาษา (Language)

หมุนภาพอัตโนมัติ

คําอธิบายภาพ

ขอมูลลิขสิทธิ์

ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU

HDMI

ขอมูลบอกตําแหนง

Wi-Fi

สง Eye-Fi

เมนูของฉัน/คาท่ีเพ่ิงตั้ง
รายการเมนูของฉันท้ังหมด

คาท่ีเพ่ิงตั้งท้ังหมด

เลือกแท็บ

เมนู ตัวเลือก
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แสดงขอมูลการเอียงกลองซายขวาและระดับความสูงต่ําของกลองโดยยึดตามขอมูลที่ไดจาก
เซ็นเซอรวัดความเอียงของกลอง หากกลองเอียงไปทางซายหรือขวา เสนอางอิงการเอียง
ซายขวาจะเปลี่ยนเปนสีเขียว และหากเงยกลองหรือคว่ํากลองลง จุดทีแ่สดงทีก่ึ่งกลาง
ของจอภาพจะกลายเปนสีเขียว การแบงสวนแตละสวนจะมีคาเทากับประมาณ 5 องศา

A บันทึกการตั้งคา
การตั้งคาจะถูกบันทึกไวในไฟลชื่อ NCSETUPG กลองจะไมสามารถโหลดการตั้งคาถามีการ
เปลี่ยนชื่อไฟล

ระนาบกลอง
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

กลองอยูในแนวระนาบ กลองเอียงไปทางซาย
หรือทางขวา

กลองเอียงไปดานหนา
หรือดานหลัง

D การเอียงกลอง
การแสดงระนาบกลองอาจไมถูกตองเม่ือกมหรือเงยกลองมาก ถากลองไมสามารถวัดการเอยีงได
ระดับความเอียงจะไมปรากฏขึ้น

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการดูสัญลักษณแสดง Roll ในชองมองภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2
(กําหนดปุม Fn > กด; 0 356, 359) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการแสดงระนาบกลองในไลฟวิว ใหดูหนา
64 และ 75
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ปรับโฟกัสอยางละเอียดตามชนดิของเลนสไดสูงสุดถึง 12 ชนดิ ไมแนะนําใหใชการปรับคา AF
อยางละเอียดในสถานการณสวนใหญ ซ่ึงอาจไปรบกวนการโฟกัสปกติ ควรใชฟงกช่ันดังกลาว
เมื่อจําเปน 

ปรับ AF อยางละเอียด
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ตัวเลือก คําอธิบาย

ปรับ AF ละเอียด
(เปด/ปด)

• เปด: เปดการจูน AF
• ปด: ปดการจูน AF

คาที่บันทึกไว

จูนคา AF สําหรับเลนสปจจุบัน
(เลนส CPU เทาน้ัน) กด 1 หรือ
3 เพ่ือเลือกคาระหวาง +20
และ –20 กลองสามารถบันทึก
คาการจูนเลนสไดถึง 12 ชนิด
คาการจูนสามารถบันทึกไดเพียง
คาเดียวสําหรับเลนสแตละ
ประเภท

คาเร่ิมตน

เลือกคาการจูน AF ท่ีใช
เม่ือไมมีคาท่ีบันทึกไวกอนหนา
สําหรับเลนสท่ีใสอยูในขณะนั้น
(เลนส CPU เทาน้ัน)

เลื่อนจุดโฟกัสออกหาง
จากกลอง คาปจจุบัน

เลื่อนจุดโฟกัส
เขาหากลอง

คากอนหนา
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แสดงคาที่บันทึกไว

แสดงคาการจูน AF ท่ีบันทึกไวกอนหนา ในการลบเลนสออกจากรายการ
ใหไฮไลทเลนสท่ีตองการ แลวกด O (Q) ในการเปลี่ยนตัวระบุเลนส
(เชน การเลือกตัวระบุวาเปนแบบเดียวกับเลขสองหลักของหมายเลขรุนเลนส
หรือไม เพ่ือแยกความแตกตางจากเลนสอื่นๆ ท่ีเปนประเภทเดียวกัน
ดวยขอเท็จจริงท่ีวา คาที่บันทึกไว สามารถใชกับเลนสเพียงตัวเดียว
ในแตละประเภท) ใหไฮไลทเลนสท่ีตองการและกด 2

เมนูท่ีแสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น
กด 1 หรือ 3 เพ่ือเลือกตัวระบุและกด
J เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก

D การจูน AF
เม่ือใชการจูน AF กลองอาจโฟกัสภาพไมไดท่ีชวงแคบสุดหรือระยะอินฟนิตี้

D ไลฟววิ
การปรับคาจะไมใชกับโฟกัสอตัโนมัติเม่ือกลองอยูในโหมดไลฟวิว (0 54)

A คาที่บันทึกไว
คาการจูนสามารถบันทึกไดเพียงคาเดียวสําหรับเลนสแตละประเภท ถาใชเทเลคอนเวอรเตอร คาการจูน
แตละคาสามารถบันทึกไวสําหรับเลนสและเทเลคอนเวอรเตอรแตละตัว

ตัวเลือก คําอธิบาย
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ตัวเลือกนี้จะปรากฏเมื่อใสการดหนวยความจํา Eye-Fi (หาซ้ือไดจากผูผลิตอ่ืน) ในกลองเทานั้น
เลือก เปดใช เพื่ออัปโหลดภาพไปยังปลายทางที่ตั้งไวลวงหนา โปรดทราบวาภาพจะไมถูก
อัปโหลดหากความแรงของสัญญาณไมเพียงพอ

ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่นที่เกี่ยวของกับอุปกรณไรสายและเลือก ไมใช ในสถานที่ที่หามใช
อุปกรณไรสาย

สง Eye-Fi
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

D การด Eye-Fi
การด Eye-Fi อาจปลอยสัญญาณไรสายเมื่อเลือก ไมใช ถามีขอความเตือนปรากฏบนหนาจอ
(0 473) ใหปดกลองและเอาการดออก

ตั้งคาการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 336) เปน 30 วินาที หรือมากกวา
เม่ือใชการด Eye-Fi

ดูคูมือท่ีใหมาพรอมกับการด Eye-Fi และสอบถามขอมูลโดยตรงไดท่ีผูผลิต ทานสามารถใชกลอง
เปดหรือปดการด Eye-Fi ได แตอาจจะไมรองรับฟงกชั่นตางๆ ของ Eye-Fi
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เมื่อใสการด Eye-Fi สถานะของการดจะกํากับดวย
สัญลักษณบนสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ:
• d: การสง Eye-Fi ถูกปดใชงาน
• e: การสง Eye-Fi เปดใหใชงานแตไมมภีาพสําหรบัอปัโหลด
• f (เสถียร): การสง Eye-Fi เปดใชงาน กําลังรอเพ่ือเริ่ม

อัปโหลด
• f (เคลื่อนไหว): การสง Eye-Fi ถกูเปดใชงาน

กําลังอัปโหลดขอมูล
• g: ขัดของ — กลองไมสามารถควบคุมการด Eye-Fi หาก W ปรากฏโดยกะพริบ

ในแผงควบคุมหรือชองมองภาพ ใหดหูนา 473 แตถาสญัลกัษณน้ีไมปรากฏ ทานสามารถ
ถายภาพไดตามปกต ิแตทานอาจไมสามารถเปลีย่นการตัง้คา Eye-Fi ได

ดูมาตรฐานที่สอดคลองกับกลอง

ดูรุนเฟรมแวรปจจุบันของกลอง

A การด Eye-Fi ที่รองรับ
การดบางประเภทอาจไมสามารถใชไดในบางประเทศหรือภูมิภาค โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมไดจาก
ผูผลิต การด Eye-Fi จะใชไดในประเทศที่จําหนายเทาน้ัน ตรวจสอบใหแนใจวาไดอปัเดตเฟรมแวรการด
Eye-Fi เปนรุนลาสุดแลว โปรดทราบวาไมแนะนําใหใชการด Eye-Fi ในชองท้ังสองชอง เน่ืองจาก
อาจทําใหการเชื่อมตอเครือขายไมม่ันคง

สญัลกัษณแสดงความสอดคลอง
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

รุนเฟรมแวร
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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การแสดงเมนูรทีัช กรณุากดปุม G และเลือกแท็บ N (เมนูรีทชั)

ตัวเลือกเมนูรีทัช
ตัวเลือกในเมนูรีทัชสามารถใชรีทชัหรอืตัดสวนภาพที่มีอยู แลวบันทึกเปนภาพใหม เมนูรีทชั
จะปรากฏเฉพาะเมือ่เสียบการดหนวยความจําเขาในกลอง

1 สามารถเลือกไดโดยกด G และเลือกแท็บ N
2 สามารถใชไดเฉพาะเมื่อเมนูรีทัชปรากฏขึ้นโดยการกด P แลวเลือก รีทัช ในการแสดงภาพเต็มจอ

เม่ือภาพที่รีทัชหรือภาพตนฉบับปรากฏขึ้น

N เมนูรทัีช: การสรางภาพใหมดวยการรทัีช

ปุม G

ตัวเลือก 0

i D-Lighting 397

j แกไขตาแดง 398

k ตัดสวน 399

l โทนสีเดยีว 400

m เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร 401

n สมดุลของสี 402

o การซอนภาพ 1 403

7 โปรเซสภาพ NEF (RAW) 406

8 ยอขนาด 408

& ตกแตงอยางรวดเร็ว 411

e ปรับภาพตรง 411

( ควบคุมความผิดเพ้ียน 412

) เลนสฟชอาย 413

f ภาพลายเสนสี 413

g ภาพรางสี 414

h ปรับสัดสวนภาพ 415

i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว 416

u เลือกสีเดน 417

9 ตัดตอภาพยนตร 81

p เปรียบเทียบภาพคูกัน 2 419

ตัวเลอืก 0
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D การสรางภาพรีทัช
ตัวเลือกสวนใหญสามารถใชกับภาพใหมท่ีสรางจากตัวเลือกรีทัช ยกเวน การซอนภาพ และ
ตัดตอภาพยนตร > เลอืกจุดเร่ิมตน/จุดสิน้สุด ตัวเลือกแตละตัวสามารถใชไดเพียงคร้ังเดียว
(โปรดทราบวาการแกไขภาพหลายครั้งอาจทําใหสูญเสียรายละเอยีดภาพได) จะไมสามารถ
เลือกตัวเลือกท่ีไมสามารถใชกับภาพปจจุบันได

A คุณภาพของภาพ
ยกเวนในกรณีท่ีสรางภาพใหมโดยใช ตัดสวน, การซอนภาพ, โปรเซสภาพ NEF (RAW) และ
ยอขนาด ภาพใหมท่ีสรางจากภาพ JPEG จะมีขนาดเดียวกันและคุณภาพเหมือนกันกับภาพตนฉบับ
ในขณะที่ภาพที่สรางจากภาพ NEF (RAW) จะถูกบันทึกเปนภาพ JPEG ท่ีมีขนาดใหญ
และความคมชัดสูง กลองจะใชการบีบอัดเนนขนาดเมื่อบันทึกภาพใหมเปนรูปแบบ JPEG
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การสรางภาพใหมดวยการรีทัช
การสรางภาพใหมดวยการรีทัช:

1 เลือกรายการในเมนูรีทัช
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทรายการ แลวกด 2
เพื่อเลือก

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

3 เลือกตัวเลือกรีทัช
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูในสวนของรายการที่เลือก หากตองการออกโดยไมสรางภาพรทีัช
กด G

A รีทัช
ในกรณีท่ีบันทึกภาพที่การตั้งคาคุณภาพ NEF + JPEG กลองจะรีทัชภาพ NEF (RAW) เทาน้ัน
กลองอาจไมสามารถแสดงหรือรีทัชภาพท่ีสรางจากอปุกรณอื่น

A หนวงเวลาปดจอภาพ
จอภาพจะปดและการทํางานจะถูกยกเลิกหากไมมีการใชงานกลองในชั่วขณะหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ียังไมไดบันทึกไวจะหายไป ในการเพิ่มชวงเวลาใหเปดจอภาพไว ใหเลือก
เวลาในการแสดงผลเมนูท่ีนานขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ;
0 337)
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4 สรางภาพใหมดวยการรีทัช
กด J เพื่อสรางภาพรีทัช ภาพรทีัชจะมสีัญลักษณ o
กํากับไว

A การสรางภาพใหมดวยการรีทัชขณะแสดงภาพ
การสรางภาพใหมท่ีรีทัชของภาพปจจุบันท่ีแสดงแบบเต็มหนาจอ (0 245) ใหกด P แลวไฮไลท รีทัช
จากน้ันใหกด J แลวเลือกตัวเลือกรีทัช
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D-Lighting จะทําใหสวนเงามืดสวางขึ้น ดังนั้น ฟงกช่ันนี้เหมาะในการถายภาพยอนแสง
หรือภาพที่มีแสงนอย

กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกจํานวนจุดที่จะแกไข ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข กด J เพื่อบันทึก
ภาพรีทัช

D-Lighting
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง
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ตัวเลือกนี้ใชแกไข “ตาแดง” ที่เกิดจากแฟลช และจะใชไดเมื่อถายภาพโดยใชแฟลช
ภาพที่เลือกไวแกไขตาแดงสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข ยืนยันผลของการแกไข
ตาแดงและสรางภาพใหมตามที่อธิบายในตารางตอไปนี ้โปรดทราบวาการแกไขตาแดง
อาจไมใหผลลัพธตามที่คาดหวัง และอาจแตกตางกันออกไปตามแตละกรณีที่ใชกับบางสวน
ของภาพที่ไมไดรับผลกระทบจากตาแดง โปรดตรวจสอบตัวอยางภาพอยางละเอียด
กอนดําเนินการ

แกไขตาแดง
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปที่ ใช คําอธิบาย

ซูมเขา X (T)
กดปุม X (T) เพ่ือซูมเขา กดปุม W (S) เพ่ือซูมออก
ในขณะซูมภาพเขา ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อดูพ้ืนท่ีของภาพ
ท่ีมองไมเห็นบนจอภาพ กดตัวเลือกคําสั่งคางไวเพ่ือเล่ือนไปยัง
พ้ืนท่ีอื่นๆ ของภาพอยางรวดเร็ว หนาจอนําทางจะปรากฏ
เม่ือกดปุมซูมหรือตัวเลือกคําสั่ง พ้ืนท่ีท่ีมองเห็นในหนาจอ
ในขณะนี้จะมีขอบสีเหลืองกํากับ กด J เพ่ือยกเลิกการซูม

ซูมออก W (S)

ดูพ้ืนที่สวนอื่นๆ
ของภาพ

ยกเลิกการซูม J

สรางภาพใหม J
หากกลองตรวจพบตาแดงในภาพที่เลือก กลองจะสรางภาพใหม
โดยนํามาประมวลผลเพื่อลดตาแดง กลองจะไมสรางภาพใหม
หากไมพบตาแดง
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ครอบตัดภาพทีเ่ลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม
ภาพที่เลือกไวจะปรากฏบนจอภาพ โดยสวนครอบตดั
ที่เลือกไวจะแสดงในกรอบสีเหลือง สรางภาพใหม
ดวยการครอบตัดตามที่ไดอธบิายไวในตารางตอไปนี้

ตัดสวน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปที่ ใช คําอธิบาย
ลดขนาด

การตัดสวนภาพ
W (S) กด W (S) เพ่ือลดขนาดการตัดสวนภาพ

เพ่ิมขนาด
การตัดสวนภาพ

X (T) กด W (T) เพ่ือเพ่ิมขนาดการตัดสวนภาพ

เปลี่ยนอัตรา
การตัดสวนภาพ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกสัดสวนภาพ

กําหนดตําแหนง
การตัดสวนภาพ

ใชตัวเลือกคําสั่งวางกรอบตัดสวนภาพ กดปุมคางไว
เพ่ือยายกรอบตัดสวนภาพไปยังตําแหนงท่ีตองการ
อยางรวดเร็ว

สรางภาพใหม J บันทึกภาพตัดสวนปจจุบันเปนไฟลใหม

A ตัดสวน: คุณภาพของภาพและขนาดภาพ
สําเนาที่สรางขึน้จากภาพ NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG 
มีคุณภาพของภาพ (0 115) แบบ JPEG Fine สําเนาที่ถูกตัด
ซึ่งถูกสรางจากภาพ JPEG มีคุณภาพของภาพเทียบเทาตนฉบับ
ขนาดของภาพใหมขึ้นอยูกับขนาดการตัดสวนภาพและ
สัดสวนภาพ ซึ่งจะปรากฏอยูดานบนซายของการแสดงผล
การครอบตัดภาพ

A การดูสําเนาภาพตัดสวน
การซูมแสดงภาพอาจใชไมไดเม่ือแสดงภาพใหมท่ีสรางจากการครอบตัดภาพ
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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

เพ่ิมความอิ่มตัวของสี

ลดความอิ่มตัวของสี
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เลือกเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรตอไปนี ้หลังจากปรับเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรตามที่อธบิายดานลาง
กด J เพื่อบันทึกภาพรีทชั

เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ตัวเลือก คําอธิบาย

สกายไลท

สรางเอฟ็เฟกตของฟลเตอรสกายไลท ชวยลด
แสงสีนํ้าเงินใหภาพ ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพบนจอภาพตามที่แสดงในภาพ
ทางดานขวา

ฟลเตอรสีอบอุน
สรางภาพใหมโดยใชเอ็ฟเฟกตฟลเตอร
สีอบอุน ทําใหภาพใหมมีโทนสีแดง “อุน”
สามารถดูตัวอยางภาพที่ไดบนจอภาพ

เรงสีแดง
เนนสีแดง (เรงสีแดง), เนนสีเขียว
(เรงสีเขียว) หรือเนนสีนํ้าเงิน (เรงสีน้ําเงิน)
กดปุม 1 เพื่อเพ่ิมเอ็ฟเฟกต กด 3
เพ่ือลดเอ็ฟเฟกต

เรงสีเขียว

เรงสีน้ําเงิน

ประกายแฉก

เพ่ิมเอ็ฟเฟกตแสงแฉกใหกับแหลงแสง
• จํานวนแฉก: เลือกจากสี่, หก หรือแปด
• ปริมาณฟลเตอร: เลือกความสวาง
ของแหลงแสงที่จะใช

• มุมของฟลเตอร: เลือกมุมของแฉก
• ความยาวของแฉก: เลือกความยาว
ของแฉก

• ยืนยัน: ดูตัวอยางเอฟ็เฟกตของฟลเตอร กด X (T) เพ่ือดูตัวอยาง
ภาพใหมแบบเต็มจอ

• บันทึก: สรางภาพใหมดวยการรีทัช
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ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อสรางภาพใหมดวยสมดุลของสีที่
ปรบัแตงแลวตามที่ปรากฏดานลาง เอ็ฟเฟกตจะปรากฏ
บนจอภาพพรอมกับกราฟฮิสโตแกรมสีแดง, สีเขียว
และสีน้ําเงิน (0 250) ซ่ึงแสดงถึงการกระจายของสี
ในภาพใหม

นุมนวล
เพ่ิมเอ็ฟเฟกตฟลเตอรปรับภาพใหนุมนวล
กด 4 หรือ 2 เพ่ือเลือกความเขม
ของฟลเตอร

สมดุลของสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

เพ่ิมจํานวนสีเขียว

เพ่ิมจํานวนสีนํ้าเงิน
สรางภาพใหมจากการรีทัช

เพ่ิมจํานวนสีเหลืองอําพัน

เพ่ิมจํานวนสีมวงแดง

A ซูม
ในการซูมเขาภาพที่แสดงบนจอภาพ กด X (T)
กราฟฮิสโตแกรมจะไดรับการอัปเดตเพื่อแสดงเฉพาะขอมูล
บางสวนของภาพที่ปรากฏใหเห็นบนจอภาพ ในขณะที่ซูมภาพเขา
กด L (U) เพ่ือสลับไปมาระหวางสมดุลของสีและการซูม 
เม่ือเลือกซูม ทานสามารถซูมเขาและซูมออกภาพโดยใช
X (T) และ W (S) แลวเลื่อนภาพดวยตัวเลือกคําสั่ง

ตัวเลือก คําอธิบาย
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การซอนภาพเปนการนําภาพ NEF (RAW) สองภาพทีม่ีอยูมาสรางเปนภาพเดียวที่บันทึก
แยกตางหากจากตนฉบับ ภาพใหมทีไ่ดจากการใชขอมูล RAW ของเซ็นเซอรภาพจากกลอง
จะมคีุณภาพดีกวาภาพที่ซอนกันโดยใชแอพพลิเคช่ันภาพอยางเห็นไดชัด ภาพใหมจะถูกบันทึก
ตามขนาดและคณุภาพของภาพที่ตั้งไวในขณะนั้น กอนที่จะสรางภาพซอน ใหตั้งคาขนาด
และคุณภาพของภาพ (0 115, 118; ตัวเลือกทัง้หมดสามารถเลือกได) ในการสรางภาพใหม
NEF (RAW) ใหเลือกคุณภาพของภาพ NEF (RAW)

1 เลือก การซอนภาพ
ไฮไลท การซอนภาพ ในเมนูรีทชัและกด 2
ขอความที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น พรอมกับ
ภาพที่ 1 ที่ถูกไฮไลท กด J เพื่อแสดงกรอบขอความ
เลือกภาพ ซ่ึงจะมเีฉพาะภาพ NEF (RAW) ที่สราง
จากกลองตัวนี้เทานั้น 

การซอนภาพ
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

+



404

2 เลือกภาพแรก
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพแรกที่ใชในการซอนภาพ
ในการดูภาพทีไ่ฮไลทแบบเตม็จอ ใหกดปุม
X (T) คางไว กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไว
และกลับไปยังการแสดงตัวอยางภาพ

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 เอ็ฟเฟกตจะปรากฏในคอลัมน ดูตัวอยาง
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5 ดูตัวอยางภาพซอน
กด 4 หรือ 2 เพื่อวางเคอรเซอรในคอลัมน ดูตัวอยาง
และกด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลท ซอนภาพ กด J
เพื่อดูตัวอยางภาพซอนตามที่ปรากฏที่ดานขวา
(การบันทึกภาพซอนโดยไมแสดงตัวอยาง ใหเลือก
บันทึก) ในการกลับไปยังข้ันตอนที่ 4 และเลือกภาพใหม
หรือปรบัคาเกน กด W (S)

6 บันทึกภาพซอน
กด J ในขณะที่ตัวอยางภาพปรากฏเพื่อบันทึก
ภาพซอน หลังจากสรางภาพซอน ภาพทีไ่ด
จะปรากฏบนจอภาพแบบเต็มจอ

D การซอนภาพ
เฉพาะภาพ NEF (RAW) ท่ีมีพ้ืนท่ีภาพและความลึกบิทสีเหมือนกันเทาน้ัน จึงจะนํามาซอนกันได

ภาพซอนจะมีขอมูลภาพ (รวมถึงวันท่ีท่ีบันทึก, ระบบวัดแสง, ความไวชัตเตอร, รูรับแสง, โหมดถายภาพ,
การชดเชยแสง, ทางยาวโฟกัส และการปรับทิศทางภาพ) คาไวตบาลานซและ Picture Control
เหมือนกันกับภาพท่ีเลือกไวใน ภาพท่ี 1 คําอธิบายภาพปจจุบันจะใสเพ่ิมลงในภาพซอนเมื่อบันทึกภาพ
แตขอมูลลิขสิทธิ์จะไมถูกคัดลอกลงไปดวย ภาพซอนท่ีบันทึกในรูปแบบ NEF (RAW) จะใชคาบีบอัด
ท่ีเลือกไวสําหรับ รูปแบบ ในเมนู การบันทึก NEF (RAW) และจะมีความลึกบิทสีเทากับภาพเดิม
ภาพซอน JPEG จะถูกบันทึกโดยใชการบีบอัดแบบเนนขนาด
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สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW)

1 เลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ไฮไลท โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทชัและกด
2 เพื่อแสดงขอความเลือกภาพที่มีเฉพาะภาพ
NEF (RAW) ที่สรางขึ้นดวยกลองนี้เทานั้น

2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (ในการดูภาพ
ที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม X/T คางไว)
กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไว แลวดําเนินการ
ข้ันตอนถัดไป

โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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3 เลือกการต้ังคาสําหรับสําเนา JPEG
ปรับการตั้งคาที่แสดงดานลาง โปรดทราบวาคาไวตบาลานซและควบคุมขอบมืดจะใชไมได
ในการถายภาพซอนหรอืภาพที่สรางจากการซอนภาพ ซ่ึงคาการชดเชยแสงจะกําหนดได
ในชวง –2 ถึง +2 EV

4 คัดลอกภาพ
ไฮไลท EXE และกด J การสรางสําเนา JPEG
ของภาพที่เลือก (การออกโดยไมตองคัดลอกรปู
กดปุม G)

ควบคุมขอบมืด (0 315)

คุณภาพของภาพ (0 115)

ขนาดภาพ (0 118)

ไวตบาลานซ (0 145)

ชดเชยแสง (0 143)

ตั้งคา Picture Control (0 165)

D-Lighting (0 397)

พ้ืนท่ีสี (0 314)

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง (0 317)
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สรางภาพขนาดเล็กจากภาพที่เลือกไว

1 เลือก ยอขนาด
การยอขนาดภาพทีเ่ลือก ใหไฮไลท ยอขนาด ในเมนูรีทัช
และกด 2

2 เลือกปลายทาง
ถาใสการดหนวยความจําสองแผน ทานสามารถ
เลือกปลายทางสําหรบัสําเนาทีถู่กปรับขนาดโดยการ
ไฮไลท เลือกปลายทาง และกด 2 (ถาใสการด
เพียงหนึ่งแผน ดําเนินการขั้นตอน 3)

เมนูที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลท
ชองเสียบการดและกด J

ยอขนาด
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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3 เลือกขนาด
ไฮไลท เลือกขนาด และกด 2

ตัวเลือกที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

4 เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

ไฮไลทภาพโดยใชตัวเลือกคําสั่ง แลวกด W (S)
เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพ (ในการดูภาพ
ที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X/T คางไว)
ภาพที่เลือกไวจะมีสัญลักษณ 8 กํากับ กดปุม J
เมื่อการเลือกเสรจ็สิ้น

ปุม W (S)
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5 บันทึกภาพท่ียอขนาด
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น ไฮไลท ใช และกด J
เพื่อบันทึกภาพที่ปรับขนาดแลว

A การดูภาพที่ปรับขนาดแลว 
การซูมแสดงภาพอาจเลือกใชไมไดเม่ือแสดงภาพที่ไดจากการปรับขนาด

A คุณภาพของภาพ
ภาพที่สรางจากภาพ NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG มีคุณภาพของภาพ (0 115) แบบ
JPEG fine สวนภาพท่ีสรางจากภาพ JPEG จะมีคุณภาพของภาพเทียบเทาตนฉบับ
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สรางสําเนาภาพโดยเพิ่มความอิ่มตัวของสีและคอนทราสต
ใหกับภาพ D-Lighting จะใชเมื่อจําเปนตองเพิ่มความสวาง
ใหกับวัตถุที่มืดหรอืยอนแสง

กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกปรมิาณการปรับ ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข กด J เพื่อบันทึก
ภาพรีทัช

สรางภาพใหมโดยปรับภาพที่เลือกไวใหตรง กด 2
เพื่อหมนุภาพตามเข็มนาฬิกาไดสูงสุดหาองศาโดยเพิ่ม
ครั้งละ 0.25 องศาโดยประมาณ กด 4 เพื่อหมุนภาพ
ทวนเข็มนาฬิกา (ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอ
แกไข โปรดทราบวามุมภาพจะถูกตัดเพื่อสรางสําเนา
รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส กด J เพื่อบันทึกภาพรทีัช

ตกแตงอยางรวดเร็ว
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ปรับภาพตรง
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช



412

สรางภาพใหมโดยลดความผิดเพี้ยนที่ขอบภาพ เลือก
อัตโนมติั เพื่อใหกลองแกความผิดเพี้ยนโดยอัตโนมตัิ
แลวจึงปรับความละเอียดโดยใชตัวเลือกคําสั่ง หรอืเลือก
ปรับเอง เพื่อลดความผิดเพี้ยนเอง (โปรดทราบวา อัตโนมัติ
ไมสามารถใชไดกับภาพที่ถายโดยใชคาควบคุม
ความผิดเพี้ยนอัตโนมตัิ; ใหดูหนา 316) กด 2
เพื่อลดอาการภาพบิดเบ้ียวที่มลีักษณะเวาออก กด 4 เพื่อลดอาการภาพบิดเบ้ียวทีม่ีลักษณะ
โคงเขา (ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข โปรดทราบวาการใชคาการควบคุม
ความผิดเพี้ยนที่มากขึ้นจะทําใหขอบภาพถูกตัดออกมากขึ้น) กด J เพื่อบันทึกภาพรีทัช
โปรดทราบวาการควบคุมความผิดเพี้ยนอาจทําใหมีการครอบตัดภาพมากเกินไปหรือทําให
ขอบภาพบิดเบ้ียวในภาพใหมทีส่รางจากภาพเดิมที่ถายโดยใชเลนส DX ที่มีพื้นที่ภาพคาอ่ืน
ที่ไมใช DX (24×16)

ควบคุมความผิดเพี้ยน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

A อัตโนมัติ
อตัโนมตั ิสําหรับใชกับภาพที่ถายดวยเลนสประเภท G, E และ D เทานั้น (ไมรวมเลนส PC, เลนสฟชอาย
และเลนสอื่นๆ) ไมรับประกันผลลัพธเม่ือใชกับเลนสอืน่ๆ
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สรางภาพใหมที่ดูเหมือนถายดวยเลนสฟชอาย กด 2
เพื่อเพิ่มเอ็ฟเฟกต (ซ่ึงยังเพิ่มจํานวนขอบภาพ
ที่จะถูกตัดออกอีกดวย) กด 4 เพื่อลด ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข กด J เพื่อบันทึก
ภาพรีทัช

สรางภาพใหมใหมแีตเสนขอบสําหรบัใชระบายสี
ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข กด J
เพื่อบันทึกภาพรีทชั

เลนสฟชอาย
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ภาพลายเสนสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง
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สรางภาพใหมทีเ่หมือนกับภาพรางทีส่เกตดวยดินสอสีไม กด
1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท ความสดใส หรอื เสนขอบ แลวกด
4 หรือ 2 เพื่อเปล่ียน สามารถเพิ่มความสดใสใหอ่ิมสี
มากขึ้นหรือลดลงสําหรบัภาพทีส่ีจืดจางหรอืใชโทนสีเดียว
ขณะที่สามารถเนนเสนขอบใหหนาขึ้นหรอืบางลงได
เสนขอบที่หนาขึ้นจะทําใหสีดูสดข้ึน ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพไดในหนาจอแกไข กด J เพื่อบันทึกภาพรทีัช

ภาพรางสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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สรางภาพใหมที่ลดความผิดเพี้ยนของสัดสวนของภาพ
ที่ถายจากดานลางของวัตถุที่สูงมาก ใชตัวเลือกคําสั่ง
เพื่อปรบัสัดสวนภาพ (โปรดทราบวายิ่งคาการปรบั
สัดสวนภาพมากขึ้น ภาพที่ไดจะถูกตัดขอบออกไปมาก)
ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดในหนาจอแกไข กด J
เพื่อบันทึกภาพรีทัช

ปรับสดัสวนภาพ
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง
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สรางภาพใหมที่แสดงภาพเปนสามมิต ิจะไดผลดีที่สุดเมื่อใชกับภาพถายจากจดุที่มองเห็นไดกวาง
พื้นที่ที่จะอยูในโฟกัสของภาพใหมจะมีเสนกรอบสีเหลืองกํากับ

ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปที่ กด คําอธิบาย

เลือกทิศทาง W (S) กด W (S) เพ่ือเลือกแนวพื้นท่ีภาพที่จะใหอยูในโฟกัส

เลือกตําแหนง

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูใน
แนวกวาง กด 1 หรือ 3
เพ่ือวางกรอบแสดงพื้นท่ีของ
ภาพใหมท่ีจะใหอยูในโฟกัส

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูใน
แนวตั้ง กด 4 หรือ 2
เพ่ือวางกรอบแสดงพื้นท่ีของ
ภาพใหมท่ีจะใหอยูในโฟกัส

เลือกขนาด

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูในแนวกวาง กด 4 หรือ 2 เพ่ือเลือก
ความสูง

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูในแนวตั้ง กด 1 หรือ 3 เพ่ือเลือก
ความกวาง

ดูตัวอยางภาพ X (T) ดูตัวอยางภาพ

สรางภาพใหม J สรางภาพใหม

พ้ืนท่ีในโฟกัส
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สรางภาพใหมที่มเีฉพาะเฉดสีที่เลือกไวปรากฏบนภาพเทานัน้

1 เลือก เลือกสีเดน 
ไฮไลท เลือกสีเดน ในเมนูรทีัช แลวกด 2 เพื่อแสดง
กรอบขอความเลือกภาพ 

2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (ในการดภูาพ
ที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม X/T คางไว)
กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไว แลวดําเนนิการ
ข้ันตอนถัดไป

3 เลือกสี
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อวางเคอรเซอรบนวัตถุ แลวกดปุม
A AE-L/AF-L เพื่อเลือกสีวัตถุที่จะใหปรากฏบนภาพ
(กลองอาจตรวจหาสีที่ไมสดไดยาก ควรเลือกสีที่อ่ิมตัว)
ในการซูมภาพเขาเพื่อใหเลือกสีไดแมนยํา กด
X (T) กด W (S) เพื่อซูมออก

เลือกสเีดน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ปุม A AE-L/AF-L

สีท่ีเลือก
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4 ไฮไลทชวงสี
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
เพื่อไฮไลทชวงสีของสีทีเ่ลือกไว

5 เลือกชวงสี
กด 1 หรือ 3 เพื่อเพิ่มหรือลดชวงเฉดสีที่คลายกัน
ซ่ึงจะเพิ่มลงในภาพถาย เลือกจากคาระหวาง 1 ถึง 7
โปรดทราบวาคาที่สูงข้ึนจะเปนการเพิ่มเฉดสีจากสีอ่ืนๆ
ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข

6 เลือกสีเพ่ิม
หากตองการเลือกสีเพิ่ม ใหหมนุ
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อไฮไลท
กลองสีจากทั้งหมดสามกลองที่อยู
ดานบนของหนาจอ แลวทําซํ้าข้ันตอน
ที่ 3 ถึง 5 เพื่อเลือกสีอ่ืน ทําซํ้า
หากตองการเลือกสีทีส่าม หากตองการยกเลิกสีที่ไฮไลทไว ใหกด O (Q) หากตองการ
ลบสีทั้งหมด ใหกด O (Q) คางไว ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก ใช

ชวงสี
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7 บันทึกภาพใหมท่ีแกไขแลว
กด J เพื่อบันทึกภาพรีทชั

เปรียบเทียบภาพที่รทีัชแลวกับภาพเดมิ ตัวเลือกนี้จะใชไดถาแสดงเมนูรทีัชโดยกดปุม P
แลวเลือก รีทัช เมือ่แสดงภาพใหมหรอืภาพเดิมแบบเต็มจอ

1 เลือกภาพ
เลือกภาพรทีัช (มีสัญลักษณ o กํากับไว) หรอืภาพที่
รีทัชและแสดงแบบเต็มจอ กด P จากนั้นไฮไลท รีทัช
แลวกด J

เปรียบเทียบภาพคูกัน

ปุม P
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2 เลือก เปรียบเทียบภาพคูกัน
ไฮไลท เปรียบเทียบภาพคูกนั และกด J

3 เปรียบเทียบภาพใหมกับภาพเดิม
ภาพตนฉบับจะปรากฏทางดานซาย สวนภาพที่รทีัช
จะแสดงทางดานขวา โดยมีตัวเลือกที่ใชในการ
สรางภาพใหมแสดงไวทีด่านบนของจอภาพ
กด 4 หรือ 2 เพื่อเปล่ียนไปมาระหวางภาพตนฉบับ
กับภาพรทีัช ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ ใหกดปุม
X (T) คางไว หากสําเนาถูกสรางขึ้นจาก
ภาพตนฉบับสองภาพโดยใช การซอนภาพ หรือถา
ตนฉบับถูกคัดลอกหลายครั้ง กด 1 หรือ 3 เพื่อดูภาพ
ตนฉบับหรือสําเนาอื่น หากตองการออกไปยัง
โหมดแสดงภาพ กดปุม K หรือกด J เพื่อออกไปที่การแสดงภาพโดยใชภาพไฮไลท
ที่เลือกไว

D การเปรียบเทียบภาพคูกัน
ภาพตนฉบับจะไมปรากฏหากสําเนาถูกสรางขึ้นจากรูปถายท่ีไดรับการปองกัน (0 257) ถูกลบ
หรือซอน (0 301) หรืออยูบนการดในชองอื่น ท่ีไมใชชองท่ีใชเม่ือภาพถูกสรางขึ้น

ตัวเลือกท่ีใชสรางภาพใหม

ภาพตนฉบับ ภาพรีทัช
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ในการแสดงเมนูของฉัน กดปุม G และเลือกแท็บ O (เมนูของฉัน)

ตัวเลือก เมนูของฉัน สามารถใชสรางและแกไขรายการที่กําหนดคาไวจากตัวเลือก
ในเมนูแสดงภาพ เมนูถายภาพ เมนูถายภาพยนตร เมนกูารตั้งคาแบบกําหนดเอง เมนูตั้งคา
และเมนูรีทัช เพื่อใหเขาใชงานไดอยางรวดเรว็ (ไดถึง 20 รายการ) หากตองการ ทานสามารถ
แสดงคาที่เพิ่งตั้งแทนตําแหนงเมนูของฉัน (0 425)

ตัวเลือกสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดลําดับใหมไดตามที่อธิบายไวดานลาง

❚❚การเพิ่มตัวเลือกลงในเมนขูองฉัน

1 เลือก เพ่ิมรายการ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท เพ่ิมรายการ แลวกด 2

2 เลือกเมนู
ไฮไลทช่ือเมนูที่มีตัวเลือกที่ทานตองการเพิ่มแลวกด 2

O เมนูของฉัน /m คาท่ีเพ่ิงต้ัง

ปุม G
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3 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการเมนูที่ตองการแลวกด J

4 วางตําแหนงรายการใหม
กด 1 หรือ 3 เพื่อยายรายการใหมข้ึนหรือลง
ในเมนูของฉัน กด J เพื่อเพิ่มรายการใหม

5 เพ่ิมรายการอื่นๆ
รายการที่แสดงอยูในเมนูของฉันในขณะนั้นจะมี
เครื่องหมายถูกกํากับไว รายการที่มีสัญลักษณ V
กํากับไวจะเลือกใชไมได ทําซํ้าข้ันตอนที่ 1-4 เพื่อเลือก
รายการเพิ่ม
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❚❚การลบตัวเลอืกจากเมนูของฉัน

1 เลือก ลบรายการ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท ลบรายการ แลวกด 2

2 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการแลวกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก
รายการที่เลือกจะมเีครื่องหมายถูกกํากับไว

3 ลบรายการที่เลือก
กด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ กด J
อีกครั้งเพื่อลบรายการที่เลือก

A การลบรายการในเมนูของฉัน
ในการลบรายการที่ไฮไลทไวในเมนูของฉันในขณะนั้น กดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; 
กด O (Q) อีกคร้ังเพื่อลบรายการท่ีเลือกจากเมนูของฉัน
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❚❚การเรียงลําดับตัวเลือกในเมนูของฉัน

1 เลือก จัดลําดับ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท จัดลําดับ แลวกด 2

2 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการที่ทานตองการยายแลวกด J

3 วางตําแหนงรายการ
กด 1 หรือ 3 เพื่อยายรายการขึ้นหรือลง
ในเมนูของฉันและกด J ทําซํ้าข้ันตอนที่ 2-3
เพื่อจัดตําแหนงรายการอื่นๆ ใหม

4 ออกไปยังเมนูของฉัน
กดปุม G เพื่อกลับไปยังเมนขูองฉัน

ปุม G
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คาท่ีเพ่ิงต้ัง
การแสดงการตั้งคายี่สิบอันดับที่ถูกใชลาสุด เลือก m คาท่ีเพ่ิงต้ัง สําหรับ O เมนูของฉัน >
เลือกแท็บ

1 เลือก เลือกแท็บ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท เลือกแท็บ และกด 2

2 เลือก m คาท่ีเพ่ิงต้ัง
ไฮไลท m คาท่ีเพ่ิงต้ัง และกด J ช่ือของเมนู
จะเปลี่ยนจาก “เมนูของฉัน” เปน “คาที่เพิ่งตั้ง”

รายการเมนจูะถูกเพิ่มเขาไปจากดานบนของเมนูคาที่เพิ่งตั้งเมือ่ถูกนํามาใชงาน
การดูเมนูของฉันอีกครั้ง เลือกO เมนูของฉัน สําหรบั m คาท่ีเพ่ิงต้ัง > เลือกแท็บ

A การลบรายการออกจากเมนูคาที่เพ่ิงตัง้
ในการลบรายการออกจากเมนูคาท่ีเพ่ิงตั้ง ใหไฮไลทรายการ แลวกดปุม O (Q) ขอความยืนยัน
จะปรากฏขึ้น; กดปุม O (Q) อีกคร้ังเพื่อลบรายการที่เลือกไว
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หมายเหตุทางเทคนิค
เนื้อหาในบทนี้ประกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสรมิที่รองรับ การทําความสะอาด
และการเก็บรักษากลอง รวมถึงการดําเนนิการเมื่อมีขอความผิดพลาดแสดงขึ้นหรือเมื่อทาน
มีปญหาในการใชงานกลอง

เลนสท่ีรองรบั

การตั้งคากลอง
โหมดโฟกัส

โหมดการ
ถายภาพ

ระบบวัดแสง

เลนส/อปุกรณเสริม
AF

M (การวัด
ระยะแบบ

อิเล็กทรอนิกส) 1

P
S

A
M

L 2

M 3

N 4
4 5

3 มติิ สี

เลนส  CPU
 6

AF NIKKOR ชนิด G,
E หรือ D7

AF-S, AF-I NIKKOR
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 8 ✔

PC-E NIKKOR series 9 — ✔ 10 ✔ 10 ✔ 10 ✔ 10 — ✔ 8,10 ✔

PC Micro 85mm
f/2.8D 11

— ✔ 10 — ✔ 12 ✔ — ✔ 8,10 ✔

เทเลคอนเวอรเตอร
AF-S / AF-I 13

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 8 ✔

AF NIKKOR อื่นๆ 
(ยกเวนเลนสสําหรับ
F3AF)

✔ 14 ✔ 14 ✔ ✔ — ✔ ✔ 8 —

AI-P NIKKOR — ✔ 15 ✔ ✔ — ✔ ✔ 8 —
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1 สามารถใชแมนวลโฟกัสกับเลนสท้ังหมด
2 เฉลี่ยท้ังภาพ
3 เนนกลางภาพ
4 เฉพาะจุด
5 เนนไฮไลท
6 เลนส IX-NIKKOR จะนํามาใชไมได
7 ระบบลดภาพสั่นไหว (VR) ทํางานกับเลนส VR
8 ระบบวัดแสงเฉพาะจุดจะวัดจุดโฟกัสท่ีเลือกไว (0 139)
9 ลูกบิดเอียงสําหรับ PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED อาจสัมผัสตัวกลองเม่ือหมุนเลนส

สามารถปองกันไดโดยติดตั้งลูกบิดเอียงท่ีมีขนาดเล็กกวา ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon
ท่ีไดรับการแตงตั้งสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

10 ไมสามารถใชรวมกับการเอยีงหรือขยับเลนส
11 ระบบควบคุมการวัดคาแสงและแฟลชของกลองอาจทํางานผิดปกติเม่ือขยับและ/หรือเอียงเลนส

หรือเม่ือใชรูรับแสงท่ีไมใชกวางท่ีสุด

เลนส ชน ิดไม ม ี CPU
16

เลนส AI-, AI-modified 
NIKKOR หรือ Nikon 
Series E 17

— ✔ 15 — ✔ 18 — ✔ 19 ✔ 20 —

Medical-NIKKOR 
120mm f/4

— ✔ — ✔ 21 — — — —

Reflex-NIKKOR — — — ✔ 18 — — ✔ 20 —
PC-NIKKOR — ✔ 10 — ✔ 22 — — ✔ —
เทเลคอนเวอรเตอร
ชนิด AI 23

— ✔ 24 — ✔ 18 — ✔ 19 ✔ 20 —

ตัวจับชุดโฟกัสเบลโล 
PB-6 25

— ✔ 24 — ✔ 26 — — ✔ —

วงแหวนสวนตอขยาย
อัตโนมัติ (PK-series 
11A, 12 หรือ 13; 
PN-11)

— ✔ 24 — ✔ 18 — — ✔ —

การตั้งคากลอง
โหมดโฟกัส

โหมดการ
ถายภาพ

ระบบวัดแสง

เลนส/อุปกรณเสริม
AF

M (การวัด
ระยะแบบ

อิเล็กทรอนิกส) 1

P
S

A
M

L 2

M 3

N 4
4 5

3 มิติ สี
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12 เฉพาะโหมดถายภาพแบบแมนวล
13 ใชไดกับเลนส AF-S และ AF-I เทาน้ัน (0 430) สําหรับขอมูลเก่ียวกับจุดโฟกัสท่ีใชไดสําหรับ

การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสและโฟกัสอัตโนมัติ ดูหนา 430
14 เม่ือโฟกัสภาพท่ีระยะโฟกัสใกลสุด และปรับเลนส 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 เปนซูมสูงสุด สัญลักษณแสดงวา
อยูในโฟกัสจะปรากฏบนหนาจอเมื่อภาพบนหนาจอชองมองภาพไมอยูในระยะโฟกัส ใหปรับ
ระยะโฟกัสเองจนกวาภาพในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส

15 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
16 เลนสบางตัวอาจใชไมได (ดูหนา 431)
17 องศาการหมุนของ AI 80–200mm f/2.8 ED บนขาตั้งกลองจะถูกจํากัดโดยตัวกลอง เม่ือยึด

AI 200–400mm f/4 ED จะไมสามารถเปลี่ยนฟลเตอรได
18 ถามีการระบุรูรับแสงกวางสุดโดยใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 235) คารูรับแสงจะแสดง

ในชองมองภาพและแผงควบคุม
19 ใชไดเฉพาะเมื่อมีการระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงที่กวางท่ีสุดของเลนสโดยใช

ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 235) ใชระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือเนนกลางภาพหากไมไดผลลัพธ
ท่ีตองการ

20 เพ่ือเพ่ิมความแมนยํา ใหระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงที่กวางท่ีสุดของเลนสโดยใช
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 235)

21 สามารถใชไดในโหมดปรับเอง M ท่ีความไวชัตเตอรต่ํากวาความเร็วสัมพันธกับแฟลชหนึ่งขั้น
หรือมากกวา

22 กําหนดคาแสงโดยการตั้งคารูรับแสงของเลนสลวงหนา ในโหมด A ตั้งคารูรับแสงเองโดยใชวงแหวน
ปรับรูรับแสงของเลนสกอนจะล็อค AE และปรับเลนส ในโหมด M ตั้งคารูรับแสงเองโดยใชวงแหวน
ปรับรูรับแสงและกําหนดคาแสงกอนจะปรับเลนส

23 จําเปนตองชดเชยแสงเมื่อใชรวมกับ AI 28–85mm f/3.5–4.5, AI 35–105mm f/3.5–4.5,
AI 35–135mm f/3.5–4.5 หรือ AF-S 80–200mm f/2.8D

24 โดยคารูรับแสงที่มีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
25 ตองใชวงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ PK-12 หรือ PK-13 อาจตองใช PB-6D ขึ้นกับแนวการตั้งกลอง
26 ใชคารูรับแสงท่ีตั้งเอง ในโหมด A ใหตั้งคารูรับแสงโดยใชตัวจับชุดโฟกัสกอนกําหนดคาแสง

และถายภาพ
• PF-4 Reprocopy Outfit ตองใชรวมกับแทนจับกลอง PA-4
• เม่ือใชกับเลนสบางชนิด อาจมีสัญญาณรบกวนในรูปแบบเสนปรากฏขณะใชฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
ท่ีคาความไวแสงสูง ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส
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A การระบุเลนส CPU และเลนสชนิด G, E และ D
ขอแนะนําใหใชเลนส CPU (โดยเฉพาะชนิด G, E และ D) แตโปรดทราบวาจะไมสามารถใชเลนส 
IX-NIKKOR ได เลนส CPU จะมีขั้ว CPU อยู โดยเลนสชนิด G, E และ D จะมีตัวอักษรกํากับไวท่ี
กระบอกเลนส เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส

ขั้ว CPU วงแหวนปรับรูรับแสง

เลนส CPU เลนสชนิด G/E เลนสชนิด D
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A เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I
ตารางดานลางน้ีแสดงจุดโฟกัสท่ีใชไดสําหรับโฟกัสอัตโนมัติและการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส เม่ือใช
เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I โปรดทราบวากลองอาจไมสามารถโฟกัสวัตถุมืดหรือมีคอนทราสตต่ํา
หากคารูรับแสงท่ีใชรวมกับเลนสท่ีชากวา f/5.6 ไมสามารถใชงานโฟกัสอัตโนมัติเม่ือใช
เทเลคอนเวอรเตอรกับ AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

1 กลองจะใช AF จุดเดียวหากเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติหรือ AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัส
อตัโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF (0 123)

2 ไมสามารถใชงานโฟกัสอัตโนมัติ
3 ขอมูลโฟกัสสําหรับจุดโฟกัสท่ีไมใชจุดก่ึงกลางจะไดจากไลนเซ็นเซอร

อปุกรณเสริม รูรับแสงกวางสุดของเลนส จุดโฟกัส

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III

f/4 หรือเร็วกวา

f/5.6

TC-17E II

f/2.8 หรือเร็วกวา

f/4

f/5.6 — 2

TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2.8 หรือเร็วกวา

f/4

f/5.6 — 2

TC-800-1.25E ED f/5.6

1

1

3

1
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A คารูรับแสงของเลนส
คารูรับแสงท่ีอยูในชื่อเลนสคือคารูรับแสงสูงสุดของเลนส

A เลนสชนิดไมมี CPU ที่รองรับ
สามารถใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 235) เพ่ือใชคุณลักษณะหลายๆ ประการที่มีในเลนส CPU
รวมท้ังระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี ถาไมมีการใหขอมูล กลองจะใชระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพ
แทนระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี และหากไมระบุรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุด หนาจอรูรับแสงของกลอง
จะแสดงจํานวนสต็อปจากรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุด ซึ่งทานตองอานคารูรับแสงจริงจากวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนส

D เลนสชนิดไมมี CPU และอปุกรณเสริมที่ไมรองรับ
รายการตอไปน้ีไมสามารถใชรวมกับกลองรุน D750:

• 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)

• เลนส AF สําหรับ F3AF (AF 80mm f/2.8,
AF 200mm f/3.5 ED, AF Teleconverter
TC-16)

• PC 28mm f/4 (หมายเลขซีเรียล 180900
หรือกอนหนา)

• PC 35mm f/2.8 (หมายเลขซีเรียล
851001–906200)

• PC 35mm f/3.5 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/6.3 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล

142361-143000)
• Reflex 2000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล

200111-200310)

D การลดตาแดง
เลนสท่ีกีดขวางทิศทางการจับวัตถุท่ีตองการถายของไฟชวยลดตาแดงอาจเปนอุปสรรคตอการ
ลดตาแดงได
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A การคํานวณมุมมองภาพ
กลอง D750 สามารถใชกับเลนส Nikon สําหรับกลองรูปแบบ 35 มม. (135) ถาเปดใช 
ตัดสวน DX อัตโนมัต ิ(0 111) และไดติดตั้งเลนสรูปแบบ 35 มม. มุมมองภาพจะเหมือนกันกับ
ภาพที่ใชฟลม 35 มม. (35.9 × 24.0 มม.) แตถาติดตั้งเลนส DX มุมมองภาพจะถูกปรับเปน
23.5 × 15.7 มม. โดยอัตโนมัติ (รูปแบบ DX)

การเลือกมุมมองภาพที่แตกตางจากมุมมองภาพของเลนสท่ีใชในขณะนั้น ใหปด ตดัสวน DX อัตโนมัติ
แลวเลือกคาจาก FX (36×24), 1.2× (30×20) และ DX (24×16) หากติดตั้งเลนสรูปแบบ 35 มม.
มุมมองภาพจะลดไดคร้ังละ 1.5 เทา โดยเลือก DX (24×16) หรือ 1.2 เทา โดยเลือก 1.2× (30×20)
เพ่ือแสดงพื้นท่ีท่ีเล็กกวา

มุมมองกลอง DX (24×16) จะเล็กกวามุมมองกลองรูปแบบ 35 มม. อยูประมาณ 1.5 เทา ในขณะที่
มุมมองกลอง 1.2× (30×20) จะเล็กกวาประมาณ 1.2 เทา การคํานวณทางยาวโฟกัสของเลนส
ในรูปแบบ 35 มม. เม่ือเลือก DX (24×16) ใหคูณทางยาวโฟกัสของเลนสดวย 1.5 หรือ 1.2
โดยประมาณ เม่ือเลือก 1.2× (30×20) (ตัวอยางเชน ทางยาวโฟกัสท่ีใชจริงของเลนส 50 มม.
ในรูปแบบ 35 มม. ควรเปน 75 มม. เม่ือเลือก DX (24×16) หรือ 60 มม. เม่ือเลือก 1.2× (30×20)

เลนส

ขนาดภาพ FX (36×24) (35.9 × 24.0 มม.
เทียบเทากับรูปแบบ 35 มม.)

แนวทแยงมุมของภาพ

ขนาดภาพ DX (24×16) (23.5 × 15.7 มม.
เทียบเทากับกลองรูปแบบ DX)

มุมมองภาพ (FX (36×24); รูปแบบ 35 มม.)

มุมมองภาพ (DX (24×16); รูปแบบ DX)

ขนาดภาพ 1.2× (30×20)
(29.9 × 19.9 มม.)

มุมมองภาพ (1.2× (30×20))



433

กลองรองรับ Nikon Creative Lighting System (CLS) และสามารถใชไดกับชุดแฟลช
ที่รองรบัระบบ CLS แฟลชในตัวกลองจะไมทํางานเมื่อประกอบชุดแฟลชเสรมิภายนอก

Nikon Creative Lighting System (CLS)
ระบบ Creative Lighting System (CLS) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีข้ันสูงของ Nikon ชวยใหกลอง
ติดตอสื่อสารกับชุดแฟลชที่รองรับไดดีข้ึนเพื่อใหการถายภาพโดยใชแฟลชมคีุณภาพดีข้ึน

❚❚ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS
สามารถใชกลองรวมกับชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS ดังตอไปนี้:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 และ SB-R200:

ชุดแฟลชเสริมภายนอก (แฟลชเสริมภายนอก)

ชุดแฟลช SB-910,
SB-900

 1

SB-800

SB-700
 1

SB-600

SB-500
 2

SB-400
 3

SB-300
 3

SB-R200
 4คุณลักษณะ

ไกดนัมเบอร
(ISO 100)5

34 38 28 30 24 21 18 10

1 ถาใสฟลเตอรสีใหกับ SB-910, SB-900 หรือ SB-700 เม่ือเลือกคาไวตบาลานซเปน v หรือ
N (แฟลช) กลองจะตรวจหาฟลเตอรโดยอัตโนมัติและปรับไวตบาลานซตามความเหมาะสม

2 ผูใชไฟ LED สามารถตั้งคาไวตบาลานซของกลองถายรูปใหเปน v หรือ N เพ่ือใหไดภาพที่ดีท่ีสุด
3 ไมสามารถใชการควบคุมแฟลชไรสาย
4 ควบคุมระยะไกลดวยแฟลชในตวักลองในโหมดสั่งแฟลช หรือใชชุดแฟลช SB-910, SB-900, SB-800,

SB-700 หรือ SB-500 หรือตัวสั่งงานแฟลชแบบไรสาย SU-800 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
5 เมตร, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 และ SB-600 ท่ีตําแหนงชวงซูมสวนหัว 35 มม.;

SB-910, SB-900 และ SB-700 โดยใชการกระจายแสงมาตรฐาน
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• ตัวสัง่งานแฟลชแบบไรสาย SU-800: เมื่อติดตั้งกบักลองท่ีรองรับ CLS จะสามารถใช SU-800
เปนตวัสั่งงานสําหรับชุดแฟลช SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 หรือ
SB-R200 ระยะไกลไดสงูสุดถึงสามกลุม ท้ังน้ี SU-800 จะไมมีแฟลชติดตั้งไว

A ไกดนัมเบอร
ในการคํานวณระยะแฟลชเมื่อยิงแฟลชเต็มกําลัง ใหนําคารูรับแสงมาหารไกดนัมเบอร ตัวอยางเชน
แฟลชท่ีมีไกดนัมเบอรเทากับ 34 เมตร (ISO 100, 20 °C) ระยะของแฟลชที่คารูรับแสง f/5.6 จะเทากับ
34÷5.6 หรือประมาณ 6.1 เมตร เม่ือเพ่ิมคาความไวแสง (ISO) ขึ้นสองเทา ใหคูณไกดนัมเบอรดวย
รากท่ีสองของสอง (ประมาณ 1.4)

A อะแดปเตอรข้ัวตอซิงค AS-15
เม่ือประกอบอะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15 (มีแยกจําหนายตางหาก) บนชองเสียบอุปกรณเสริม
ของกลองจะสามารถตออุปกรณเสริมเก่ียวกับแฟลชไดทางขั้วตอซิงค
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สามารถใชคุณลักษณะตอไปนี้กับชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS:

SB-910, SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300

แฟลชเด ี ยว

i-TTL

แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุล
แบบ i-TTL สําหรับดิจิตอล SLR 1

z z z z — — z z

แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับ
กลองดิจิตอล SLR

z2 z z2 z — — z z

AA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z3 — — — — — — —
A อัตโนมตัิ ไมใช TTL z3 — — — — — — —

GN
ควบคุมแฟลชเองโดยกําหนด
ระยะทาง

z z — — — — — —

M ปรับเอง z z z z4 — — z4 z4

RPT การยิงแฟลชซ้ํา z — — — — — — —

การควบค ุมการทำงานแฟลชแบบไร สาย
มาสเตอร 

รีโมตคอนโทรลแฟลช z z — z4 z — — —
i-TTL i-TTL z z — z4 — — — —

[A:B]
การควบคุมแฟลชไรสาย
อยางรวดเร็ว

— z — — z5 — — —

AA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z6 — — — — — — —
A อัตโนมตัิ ไมใช TTL z — — — — — — —
M ปรับเอง z z — z4 — — — —

RPT การยิงแฟลชซ้ํา z — — — — — — —

ระยะไกล

i-TTL i-TTL z z z z — z — —

[A:B]
การควบคุมแฟลชไรสาย
อยางรวดเร็ว

z z z z — z — —

AA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z6 — — — — — — —
A อัตโนมตัิ ไมใช TTL z — — — — — — —
M ปรับเอง z z z z — z — —

RPT การยิงแฟลชซ้ํา z z z z — — — —
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1 ไมสามารถใชไดกับวัดแสงเฉพาะจุด
2 สามารถใชกับชุดแฟลชไดดวย
3 เลือกโหมด AA/A ของชุดแฟลชไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง กลองจะเลือก “A” เม่ือใชเลนส

แบบไมมี CPU เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใชตัวเลือก ขอมลูเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา
4 สามารถเลือกไดกับกลองเทาน้ัน
5 สามารถใชไดเฉพาะเมื่อถายภาพระยะใกล
6 กลองจะใชโหมดอัตโนมัติแบบไมใช TTL (A) กับเลนสท่ีไมมี CPU โดยอตัโนมัติไมวาจะเลือกชุดแฟลช

เปนโหมดใด เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
7 ใชไดในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL, AA, A, GN และ M เทาน้ัน
8 ใชไดในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL, AA และ A เทาน้ัน
9 สามารถใชไดในโหมดสั่งแฟลชเทาน้ัน
10 สามารถอัปเดตเฟรมแวรสําหรับ SB-910 และ SB-900 ไดจากกลอง

การสงสญัญาณขอมูลสี (แฟลช) z z z z — — z z

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

แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ 7 z z z z z z — —

ล็อค FV 8 z z z z z z z z

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

การลดตาแดง z z z z — — z —
ภาพตัวอยางรุนของกลอง z z z z z z — —
การเลือกโหมดแฟลชของกลอง — — — z — — z z

อัปเดตเฟรมแวรแฟลชของกลอง z10 z — z — — — z

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
สามารถใชชุดแฟลชตอไปนี้ในโหมดอัตโนมัติที่ไมใช TTL และโหมดปรับเอง

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 ✔ — ✔ —
M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔

G การยิงแฟลชซ้ํา ✔ — — —

REAR
แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดที่สอง 4

✔ ✔ ✔ ✔

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

(แฟลชอัตโนมัติท่ีไมใช 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
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D หมายเหตเุก่ียวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
โปรดอานคําแนะนําโดยละเอียดจากคูมือชุดแฟลช ถาชุดแฟลชรองรับ CLS โปรดอานเน้ือหา
สวนของกลองดจิติอล SLR ที่รองรบั CLS ทัง้นี้ไมม ีD750 อยูในประเภท “digital SLR” ในคูมอื SB-80DX, 
SB-28DX และ SB-50DX

ถาประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอกในโหมดถายภาพท่ีไมใช j, % และ u แฟลชจะทํางานทุกคร้ัง
เม่ือถายภาพแมกระทั่งในโหมดที่ไมสามารถใชแฟลชในตัวกลองได

สามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดท่ีคาความไวแสงระหวาง 100 ถึง 12800 ท่ีคาความไวแสงต่ํากวา
100 หรือมากกวา 12800 อาจไมไดผลลัพธตามที่ตองการในบางระยะหรือในการตั้งคารูรับแสงบางคา
ถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางานกะพริบเปนเวลาประมาณสามวินาทีหลงัจากถายภาพในโหมด
i-TTL หรือ ไมใช TTL อัตโนมัติ แสดงวาแฟลชทํางานเต็มกําลังและภาพอาจไดรับแสงนอยเกินไป
(เฉพาะชุดแฟลชที่รองรับ CLS สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสัญลักษณแสดงคาแสงและ
การชารจแฟลชในอุปกรณอืน่ ใหดูคูมือท่ีใหมาพรอมกับแฟลช)

เม่ือใชสายซิงค SC-series 17, 28 หรือ 29 สําหรับการถายภาพโดยปดแฟลชในตัวกลอง อาจทําให
ไมไดคาแสงที่ถูกตองในโหมด i-TTL ขอแนะนําใหเลือกการควบคุมแฟลช i-TTL มาตรฐาน ถายภาพ
ทดสอบแลวดูผลท่ีไดในจอภาพ

ในโหมด i-TTL ใหใชแผนปดแฟลชหรืออะแดปเตอรสะทอนแสงแฟลชที่ใหมาพรอมกับชุดแฟลช
อยาใชแผนปดแบบอืน่ๆ เชน แผนกระจายแสง เน่ืองจากอาจทําใหคาแสงผิดพลาด
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SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 และ SB-400 จะมีระบบลดตาแดง ในขณะที่
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 และ SU-800 จะมีไฟชวยหา AF โดยมีขอจํากัด
ดังตอไปน้ี:
• SB-910 และ SB-900: ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะใชไดกับเลนส
ออโตโฟกัส 17–135 มม.อยางไรก็ตาม ฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
จะใชไดเม่ือมีจุดโฟกัสตามท่ีแสดงทางดานขวาเทาน้ัน

• SB-800, SB-600 และ SU-800: ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะใชได
กับเลนสออโตโฟกัส 24–105 มม. อยางไรก็ตาม ฟงกชั่น
โฟกัสอตัโนมัติจะใชไดเม่ือมีจุดโฟกัสตามท่ีแสดงทางดานขวา
เทาน้ัน

• SB-700: ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะใชไดกับเลนสออโตโฟกัส
24–135 มม. อยางไรก็ตามฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติจะใชได
เม่ือมีจุดโฟกัสตามท่ีแสดงทางดานขวาเทาน้ัน

ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเลนสท่ีใชและฉากที่บันทึก สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้น
เม่ือวัตถุไมไดอยูในโฟกัส หรือกลองอาจไมสามารถโฟกัสและปุมกดชัตเตอรอาจถูกปดใชงาน

ในโหมด P คารูรับแสงสูงสุด (คารูรับแสงต่ํา) ถูกจํากัดตามคาความไวแสงดังท่ีแสดงไวดานลาง

คารูรับแสงสูงสดุที่เทียบเทา ISO ของ:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800

4 4.8 5.6 6.7 8 9.5 11 13
หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาคาท่ีกําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสง
จะเปนคารูรับแสงสูงสุดของเลนส

17-19 มม.

20-105 มม.

106-135 มม.

24-34 มม.

35-49 มม.

50-105 มม.

24-27 มม.

28-135 มม.
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A โหมดควบคุมแฟลช
จอขอมูลการถายภาพจะแสดงโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอกที่ประกอบเขากับ
ชองเสียบแฟลชนอกของกลองดังตอไปน้ี

สัมพันธกับแฟลช Auto FP (0 345)

i-TTL

ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ (AA)

แฟลชอัตโนมัติที่ไมใช
TTL (A)

ควบคมุแฟลชเองโดย
กําหนดระยะทาง (GN)

ปรับเอง

การยิงแฟลชซ้ํา —

การควบคุมการทํางาน
แฟลชแบบไรสาย

D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมแฟลชยี่หอ Nikon เทานั้น
ใชเฉพาะชุดแฟลชยี่หอ Nikon เทาน้ัน เม่ือจายศักยไฟฟาลบหรือศักยไฟฟาท่ีสูงเกิน 250 โวลต
ใหกับชองเสียบอุปกรณเสริม จะทําใหการทํางานผิดปกติแลวยังจะทําลายวงจรซิงคของกลอง
หรือแฟลชไดกอนใชงานชุดแฟลชของ Nikon ท่ีไมมีรายชื่ออยูในสวนน้ี โปรดติดตอตัวแทนบริการ
ของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้งเพื่อสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม
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ขณะเรยีบเรียงเนือ้หา D750 มีอุปกรณเสรมิดังตอไปนี้

อุปกรณเสริมอื่นๆ

แหลงพลังงาน

• แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 (0 25, 26): ทานสามารถ
ซื้อหาแบตเตอรี่ EN-EL15 เสริมไดจากรานคาปลีกใกลบานทานและตัวแทน
บริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ MH-25a (0 25): สามารถใช MH-25a เพ่ือรีชารจ
แบตเตอรี่ EN-EL15 สามารถใชเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25 ไดเชนกัน

• ชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D16: MB-D16 เปนอปุกรณ
ท่ีมาพรอมกับปุมกดชัตเตอร, ปุมล็อค AE/AF A, ตัวเลือกคําสั่ง และแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักและยอย เพ่ือการถายภาพในแนวตั้ง (สูง) ท่ีดีขึ้น เม่ือติดตั้ง
MB-D16 ใหถอดฝาขั้วตอ MB-D16 ของกลองออก

• ปลั๊กตออะแดปเตอร AC EP-5B, อะแดปเตอร AC EH-5b: สามารถใช
อุปกรณเสริมเหลาน้ีเพ่ือจายไฟใหกลองไดนานขึ้น (สามารถใชอะแดปเตอร
EH-5a และ EH-5 AC ไดเชนกัน) ตองใช EP-5B ในการเชื่อมตอกลองกับ EH-5b
โปรดดูรายละเอยีดท่ีหนา 445 โปรดทราบวาเมื่อใชกลองรวมกับ MB-D16
จะตองใส EP-5B ลงใน MB-D16 ไมใชในตัวกลอง อยาใชกลองโดยใสปล๊ักตอ
อะแดปเตอร AC ท้ังในกลองและใน MB-D16 พรอมกัน
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ฟลเตอร

• ฟลเตอรสําหรับถายภาพเอฟ็เฟกตพิเศษอาจรบกวนการทํางานของโฟกสัอตัโนมัติ
หรือการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

• ไมสามารถใช D750 รวมกับฟลเตอรโพลาไรซแบบลีเนียรได ใหใชฟลเตอร
โพลาไรซแบบหมุนได C-PL หรือ C-PL II แทน

• ใชฟลเตอร NC เพ่ือปกปองเลนส
• 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

อะแดปเตอร 
LAN (0 269)

• ชุดสื่อสาร UT-1: ใชสาย USB เพ่ือเชื่อมตอ UT-1 ไปยังกลองและใชสาย
อีเทอรเน็ตเพื่อเชื่อมตอ UT-1 ไปยังเครือขายอีเทอรเน็ต เม่ือเชื่อมตอแลว
ทานสามารถอัปโหลดภาพถายและภาพยนตรไปยังคอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอร
ftp ควบคุมกลองจากระยะไกลโดยใชซอฟตแวร Camera Control Pro 2
ซึ่งเปนอุปกรณเสริม หรือเรียกดูรูปภาพหรือควบคุมกลองจากระยะไกลดวย
iPhone หรือเว็บเบราเซอรคอมพิวเตอร

• ตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-5: เชื่อมตอ WT-5 ไปยัง UT-1 เพ่ือเขาใช
เครือขายไรสาย

หมายเหตุ: การใชอะแดปเตอร LAN จําเปนตองมีอีเทอรเน็ตหรือเครือขายไรสาย 
และความรูเก่ียวกับเครือขายพื้นฐาน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดอปัเกรด
ซอฟตแวรท่ีเก่ียวของเปนเวอรชั่นลาสุดแลว

สาย HDMI
(0 277)

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

ฝาครอบ
ชองเสียบ
อุปกรณเสริม

ฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม BS-1: ฝาครอบใชปองกันชองเสียบ
อุปกรณเสริม ชองเสียบอุปกรณเสริมใชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก

ฝาปดตัวกลอง
ฝาปดตวักลอง BF-1B/ฝาปดตัวกลอง BF-1A: ฝากลองชวยรักษากระจกกลอง
หนาจอของชองมองภาพ และ low-pass filter ไมใหฝุนเกาะจับเม่ือไมไดใสเลนส
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อุปกรณเสริม
ชองมองภาพ

• เลนสปรับแกสายตา DK-20C: มีเลนสใหเลือกสําหรับคาการปรับแกสายตา
–5, –4, –3, –2, 0, +0.5, +1, +2 และ +3 เมตร–1 เม่ือปุมปรับแกสายตาของกลอง
อยูในตําแหนงกลาง (–1 เมตร–1) ใชเลนสปรับแกสายตาเฉพาะเมื่อไมสามารถ
ปรับโฟกัสตามทีต่องการไดเมือ่ใชปุมปรับแกสายตาในตวักลอง (–3 ถงึ +1 เมตร–1)
ทดสอบเลนสปรับแกสายตากอนซื้อเพ่ือใหแนใจวาสามารถปรับโฟกัสได
ตามท่ีตองการ ไมสามารถใชขอบยางรองตากับเลนสปรับแกสายตาได

• อุปกรณขยายภาพที่ชองมองภาพ DK-21M: DK-21M จะขยายภาพ
ทีช่องมองภาพประมาณ 1.17 เทา (เลนส 50 mm f/1.4 ที่ระยะอนนัต; –1.0 เมตร–1)
เพ่ือใหจัดองคประกอบภาพไดแมนยําย่ิงขึ้น

• อุปกรณขยายภาพ DG-2: DG-2 จะขยายฉากที่แสดงอยูตรงกลางชองมองภาพ
เพ่ือเพ่ิมความแมนยําในระหวางการโฟกัส จําเปนตองใชอะแดปเตอร
ชองมองภาพ (มีแยกจําหนายตางหาก)

• อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-22: อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-22
จะใชเม่ือติดตั้งอุปกรณขยายภาพ DG-2

• ชองมองภาพมุมฉาก DR-6: DR-6 จะประกอบเขากับชองมองภาพเปนมุมฉาก
ทําใหสามารถดูภาพในชองมองภาพตั้งฉากกับเลนสได (ตัวอยางเชน มองลงมา
จากดานบนเมื่อวางกลองในแนวนอน)

ข้ัวตอ
อุปกรณเสริม

D750 มีขั้วตออปุกรณเสริมสําหรับ
รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1
และ WR-R10 (0 197, 444),
สายลัน่ชัตเตอร MC-DC2 (0 95)
และ ชุด GPS GP-1 และ GP-1A
(0 239) ซึ่งเชื่อมตอโดยให
เคร่ืองหมาย H บนสายตอตรงกับ
เคร่ืองหมาย F ท่ีอยูถัดจากขั้วตออุปกรณเสริม (ปดฝาปดชองตอสายภายนอก
ของกลองเมื่อไมไดใชงานขั้วตอ)

ไมโครโฟน ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 (0 73)
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ซอฟตแวร

Camera Control Pro 2: ควบคุมกลองระยะไกลจากคอมพิวเตอร
เพ่ือบันทึกภาพยนตรและภาพถาย และบันทึกภาพถายลงในฮารดดิสก
ของคอมพิวเตอรโดยตรง ขณะใช Camera Control Pro 2 เพ่ือจับภาพโดยตรง
จากคอมพิวเตอร สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอพีซี (c) จะปรากฏในแผงควบคุม

หมายเหตุ: ใหใชซอฟตแวร Nikon รุนลาสุด; สําหรับขอมูลลาสุดวาดวย
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน ใหดูไดจากเว็บไซตตามรายการในหนา xxiii
ตามคาตั้งจากโรงงาน Nikon Message Center 2 จะตรวจสอบหารุนอัปเดต
ของเฟรมแวรและซอฟตแวร Nikon เปนระยะเมื่อทานลงทะเบียนเขาใช
คอมพิวเตอร และคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ขอความจะปรากฏขึ้น
โดยอัตโนมัติเม่ือพบซอฟตแวรรุนใหมกวาใหอัปเดต

รีโมตคอนโทรล/
รีโมตคอนโทรล
ไรสาย (0 193)

• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย ML-L3: ML-L3 ใชแบตเตอรี่ CR2025 ขนาด 3 โวลต

กดกานล็อคชองบรรจุแบตเตอรี่ไปทางขวา (q) ใชเล็บสอดเขาไปในชองวาง
แลวเปดชองบรรจุแบตเตอรี่ (w) ตรวจสอบวาใสแบตเตอรี่ในทิศทางที่ถูกตอง
(r)

• รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10/WR-T10: เม่ือติดตั้งรีโมตคอนโทรล
แบบไรสาย WR-R10 ทานจะสามารถควบคุมกลองไดจากระยะไกลโดยใช
รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-T10

• รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1: WR-1 สามารถทํางานเปนตัวสงหรือตัวรับขอมูล
อยางใดอยางหน่ึง และใชรวมกันกับรีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1 ตัวอื่น หรือ
WR-R10 หรือ WR-T10 อยางใดอยางหนึ่ง ตัวอยางเชน สามารถเชื่อมตอ WR-1
เขากับชองตออุปกรณเสริมสําหรับใชเปนตัวรับสัญญาณได ทําใหสามารถ
เปลี่ยนการตั้งคากลองหรือชัตเตอรเพ่ือล่ันชัตเตอรระยะไกลจาก WR-1 ตัวอื่น
ท่ีทําหนาท่ีเปนตัวสงขอมูล

ความสามารถในการใชงานอาจแตกตางกันไปตามประเทศและภูมิภาค 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-5B
เสยีบปลัก๊ตอในทศิทางตามทีแ่สดงในภาพโดยใหปลัก๊ตอ
กดกานล็อคแบตเตอรี่สีสมไวที่ดานหนึ่ง กานล็อค
จะล็อคปล๊ักตอเขาทีเ่มื่อเสียบปลั๊กตอลงไปจนสุด

3 ปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอร่ี
จัดสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC
ใหลอดผานชองปลั๊กตออะแดปเตอร AC
แลวปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
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4 เชื่อมตออะแดปเตอร AC EH-5b
เสียบสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC เขากับชองตอ AC บนอะแดปเตอร AC (e)
และเสียบสายไฟเขากับชองตอ DC (r) สัญลักษณ V จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
เมื่อกลองไดรับไฟจากอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC
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การเก็บรักษา
เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน นําแบตเตอรี่ออกและเก็บแบตเตอรี่ไวในที่แหงและเย็น
โดยปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่ไว เก็บกลองไวในที่แหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกัน
การเกิดเช้ือรา หามเก็บกลองไวกับลูกเหมน็หรือการบูรหรือในสถานที่ซ่ึง:
• ถายเทระบายอากาศไมดหีรือมีความชื้นเกินกวา 60%
• ใกลกับอุปกรณท่ีใหกําเนิดสนามคลืน่แมเหลก็ไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรือวิทยุ
• มีอุณหภูมิสงูกวา 50 °C หรือต่ํากวา –10 °C

การทําความสะอาด

หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมีระเหยชนิดอ่ืนๆ

การดูแลรักษากลอง

ตัวกลอง

ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ
หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุมชุบนํ้าสะอาด
พอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหแหงสนิท
สําคัญ: ฝุนผงหรือส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ ท่ีหลุดเขาไปภายในตัวกลอง อาจทําให
กลองชํารุดเสียหายโดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน

เลนส, กระจก 
และชองมองภาพ

ชิ้นสวนท่ีทําจากแกวเหลาน้ีชํารุดเสียหายไดงาย ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรก
หรือฝุนละอองออก ถาใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้ง
เพ่ือปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ
ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ
เช็ดทําความสะอาด

จอภาพ
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออก ในการลบรอยน้ิวมือ
หรือคราบสกปรกอื่นๆ ใหใชผานุมหรือผาชามัวรเช็ดหนาจอเบาๆ อยาใชแรงกด
เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ
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Low-Pass Filter
เซ็นเซอรรบัภาพที่ทําหนาที่เปนอุปกรณสรางภาพของกลองจะม ีlow-pass filter เพื่อปองกัน
สีเหลื่อม หากทานสงสัยวามีสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนฟลเตอรปรากฏในภาพถาย
ทานสามารถทําความสะอาดฟลเตอรโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนูตั้งคา
สามารถทําความสะอาดฟลเตอรไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดทันที
หรือสามารถทําความสะอาดโดยอัตโนมัตเิมื่อเปดหรอืปดกลอง

❚❚ “ทําความสะอาดทันที”
วางฐานกลองลงกับพื้น เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ในเมนูตัง้คา จากนั้นไฮไลท ทําความสะอาดทันที แลวกด
J กลองจะตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ แลวเริม่ทําความสะอาด
ขณะที่กําลังทําความสะอาด จะไมสามารถใชงานกลองได
หามถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานออกจนกวาจะ
ทําความสะอาดเสร็จสิ้นและเมนูตั้งคาแสดงข้ึน
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❚❚ “ทําความสะอาดเมือ่เปด/ปด”
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

1 เลือก ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด
แสดงเมนู ทําความสะอาดเซน็เซอร ตามที่อธิบาย
ในหนา 448 ไฮไลท ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด
แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย

5
ทําความสะอาด
เมื่อเปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติทุกคร้ังท่ี
เปดกลอง

6
ทําความสะอาด
เมื่อปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติในขณะ
ปดการทํางานทุกคร้ังท่ีปดกลอง

7
ทําความสะอาด
เมื่อเปดและปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติเม่ือเปดและ
ปดการทํางานของกลอง

ไมตอง
ทําความสะอาด

ปดการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติ



450

D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
การใชปุมควบคุมท่ีตัวกลองจะรบกวนระหวางการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ การทําความสะอาด
เซ็นเซอรรับภาพอาจไมทํางานเมื่อเปดกลองถาแฟลชกําลังชารจอยู

การทําความสะอาดจะทําโดยการสั่น low-pass filter ถาไมสามารถขจัดฝุนออกไดท้ังหมด
โดยใชตัวเลือกในเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพดวยตนเอง
(0 451) หรือปรึกษาตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

ถามีการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพติดๆ กันหลายครั้ง การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
อาจหยุดทํางานชั่วคราวเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง โดยจะสามารถทําความสะอาดไดอกีคร้ัง
หลังจากผานไปชั่วครู
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❚❚การทําความสะอาดดวยตนเอง
ถาไมสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจาก low-pass filter ไดโดยใชตัวเลือก
ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนูตัง้คา (0 448) จะสามารถทําความสะอาดฟลเตอร
ไดดวยตนเองตามที่อธิบายดานลาง อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาฟลเตอรมีความบอบบางมาก
และชํารุดเสียหายไดงาย Nikon แนะนําใหนําฟลเตอรเขารบัการทําความสะอาดโดยเจาหนาที่
ศูนยบริการของ Nikon ที่ไดรบัการแตงตั้งเทานั้น

1 ชารจแบตเตอรี่หรือเชือ่มตออะแดปเตอร AC
จําเปนตองใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียงในการตรวจสอบหรือทําความสะอาด
low-pass filter ปดกลองและใสแบตเตอรี่ที่ชารจประจุไฟฟาเต็มหรือเช่ือมตอกับ
อะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ตัวเลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด
จะมใีหใชเฉพาะในเมนูตั้งคาโดยเครือ่งมีระดับพลังงานแบตเตอรี่ J

2 ถอดเลนสออก
ปดการทํางานของกลองและถอดเลนสออก

3 เลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด
ไฮไลท ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด ในเมนูตั้งคา
แลวกด 2
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4 กด J
ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏในจอภาพและ
แถวเสนประจะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพ
เมื่อตองการกลับสูการทํางานปกติโดยไมตรวจสอบ
low-pass filter ใหปดการทํางานของกลอง

5 ยกกระจกขึ้น
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กระจกจะยกขึ้น
และมานชัตเตอรจะเปดเพื่อใหเห็น low-pass filter
การแสดงผลบนชองมองภาพจะดับลง และเสนประ
บนแผงควบคุมจะกะพริบ

6 ตรวจสอบ low-pass filter
จัดมมุกลองใหแสงตกกระทบบน low-pass filter
แลวตรวจดสูิ่งสกปรกหรอืฝุนละอองบนฟลเตอร
ถาไมพบวัตถุแปลกปลอม ใหทําข้ันตอนที่ 8 ตอไป
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7 ทําความสะอาดฟลเตอร
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจาก
ฟลเตอร อยาใชแปรงของลูกยางเปาลมเนื่องจาก
ขนแปรงอาจทําใหฟลเตอรเสียหาย ฝุนละออง
ที่ไมสามารถขจัดออกดวยลูกยางเปาลมจะสามารถ
ขจัดออกไดโดยเจาหนาที่ศูนยบริการของ Nikon
ที่ไดรับการแตงตั้งเทานั้น หามสัมผัสหรือเช็ดฟลเตอรไมวาในกรณีใดๆ

8 ปดกลอง
กระจกจะลดตําแหนงลงและมานชัตเตอรจะปด ใสเลนสหรอืฝาปดตัวกลองกลับเขาที่

A ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงาย ถากลองปดลงขณะที่กระจกยกขึ้น มานชัตเตอร
จะปดโดยอัตโนมัติ เพ่ือปองกันความเสียหายตอมานชัตเตอร ใหปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปน้ี:
• อยาปดการทํางานของกลอง หรือถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟในขณะที่กระจกยกขึ้น
• ถาแบตเตอร่ีออนขณะกระจกยกขึ้น เสียงเตือนจะดังขึ้นและไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบขึ้น
เพ่ือเตือนวามานชัตเตอรจะปดและกระจกจะปดลงในอกีประมาณสองนาที ใหหยุด
การทําความสะอาดหรือการตรวจสอบในทันที
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D สิ่งแปลกปลอมบน low-pass filter
Nikon ใชความระมัดระวังอยางเต็มท่ีเพ่ือปองกันไมใหมีส่ิงแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปสัมผัสกับ
low-pass filter ในระหวางการผลิตหรือการจัดสง อยางไรก็ตาม D750 ไดรับการออกแบบใหใชกับเลนส
ท่ีถอดเปลี่ยนไดและอาจมีส่ิงแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปในตัวกลองเม่ือถอดหรือเปลี่ยนเลนส
ส่ิงแปลกปลอมที่หลุดลอดเขาไปในตัวกลองอาจติดอยูบน low-pass filter และอาจปรากฏอยู
ในภาพถายท่ีถายในบางสภาพการณ เพ่ือปองกันกลองเมื่อไมไดใสเลนส โปรดแนใจวาไดปดฝา
ปดตัวกลองท่ีใหมาโดยใหขจัดฝุนละอองและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ท่ีอาจติดอยูกับฝาปดตัวกลอง
ออกกอน หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเลนสในบริเวณที่มีฝุนละออง

หากมีส่ิงแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปติดบน low-pass filter ใหทําความสะอาดฟลเตอรตามที่
อธิบายไวดานบน หรือใหเจาหนาท่ีศูนยบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูทําความสะอาด
สามารถรีทัชภาพถายท่ีไดรับผลจากสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยูบนฟลเตอรไดโดยใชตัวเลือก
การทําความสะอาดภาพในแอพพลิเคชั่นรูปภาพบางชนิด

D การใชบริการตรวจสภาพกลองและอุปกรณเสริม
กลองเปนอุปกรณท่ีใชความแมนยําและตองไดรับการตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอ Nikon แนะนําใหทาน
นํากลองไปตรวจสภาพที่รานคาท่ีทานซื้อกลองหรือท่ีตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง
ทุกหน่ึงถึงสองปและรับบริการตรวจสภาพทุกสามถึงหาป (โปรดทราบวามีคาธรรมเนียมการบริการ)
แนะนําใหนํากลองเขารับการตรวจสอบและซอมบํารุงเปนพิเศษหากใชงานเปนอาชีพ ควรนํา
อุปกรณเสริมตางๆ ท่ีใชกับกลองเปนประจํา เชน เลนสหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก เขารับการตรวจสอบ
หรือรับบริการตรวจสภาพพรอมกลองดวย
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อยาทําตกหลน: การกระทบกระแทกหรือส่ันสะเทือนรุนแรงอาจทําใหผลิตภัณฑทํางานผิดปกติได

เก็บไวในที่แหง: ผลิตภัณฑน้ีไมสามารถกันนํ้าได และอาจทํางานผิดปกติไดถาจมนํ้าหรือสัมผัสกับ
ความชื้นสูง หากกลไกภายในขึ้นสนิมสามารถทําใหเกิดความเสียหายที่ไมอาจซอมแซมได

หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน: การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน เชน
การเขาหรือออกจากอาคารที่เปดเครื่องทําความรอนในวันท่ีอากาศหนาว อาจเปนสาเหตุการเกิด
ไอนํ้าควบแนนภายในอปุกรณได เพ่ือปองกันการเกิดไอนํ้าควบแนนดังกลาว ใหใสกลองลงในซองใสกลอง
หรือในถุงพลาสติกกอนจะนํากลองออกไปสัมผัสกับอุณหภูมิซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

เก็บไวใหหางจากสนามแมเหล็กแรงสูง: อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกับอุปกรณท่ีใหกําเนิดรังสี
คลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือสนามแมเหล็กแรงสูง นอกจากนี้ ไฟฟาสถิตหรือสนามแมเหล็กแรงสูง
ท่ีกําเนิดจากอุปกรณเคร่ืองมือ เชน เคร่ืองสงสัญญาณวิทยุ สามารถรบกวนการทํางานของจอภาพ
ทําลายขอมูลในการดหนวยความจําหรือมีผลกระทบตอวงจรไฟฟาภายในตัวผลิตภัณฑ

อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตย: อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิด
แสงสวางจาอื่นๆ เปนเวลานาน แสงจัดจาอาจทําใหเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพหรือทําใหมีสีขาวฟุง
ในภาพถายได

ปดการทํางานของกลองกอนถอดหรือตัดการเช่ือมตอแหลงพลังจายไฟออก: อยาถอดปลั๊ก
ผลิตภัณฑหรือถอดแบตเตอรี่ออกขณะกลองเปดอยู หรือขณะกําลังบันทึกหรือลบภาพอยู
การฝนตัดการจายไฟออกในกรณีเหลาน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหหนวยความจําหรือวงจรภายใน
ของผลิตภัณฑชํารุดเสียหายได เพ่ือปองกันการจายไฟชะงักโดยไมตั้งใจ ใหหลีกเลี่ยงการเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑไปมาในระหวางเชื่อมตออะแดปเตอร AC

การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี:่ ขอควรระวัง
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การทําความสะอาด: ขณะทําความสะอาดตัวกลอง ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง
แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุม
ชุบนํ้าสะอาดพอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหกลองแหงสนิท ในบางกรณี
ซึ่งเกิดขึ้นไดนอยมาก ไฟฟาสถิตอาจทําใหจอ LCD สวางขึ้นหรือดับลง ท้ังน้ีไมไดเกิดจากการทํางาน
ท่ีผิดปกติแตอยางใด และหนาจอจะกลับมาทํางานตามปกติอกีคร้ัง

เลนสและกระจกเปนชิ้นสวนท่ีชํารุดเสียหายไดงาย ควรใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละออง
อยางแผวเบา เม่ือใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา
ในการลบรอยน้ิวมือและคราบสกปรกอื่นๆ ออกจากเลนส ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนส
ปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

ดู “Low-Pass Filter” (0 448, 451) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการทําความสะอาด low-pass filter

หนาสัมผัสเลนส: รักษาใหหนาสัมผัสเลนสสะอาดอยูเสมอ

อยาสัมผัสกับมานชัตเตอร: มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงายมาก อยาใชแรงกด
มานชัตเตอร หรือกดดวยเครื่องมือทําความสะอาด หรือใชเคร่ืองเปาลมเปาดวยกําลังแรงไมวาในกรณีใดๆ
การกระทําเหลาน้ีอาจทําใหมานชัตเตอรเปนรอย ผิดรูปหรือฉีกขาดได

การเก็บรักษา: เก็บกลองไวในท่ีแหงและมีอากาศถายเท เพ่ือปองกันการเกิดเชื้อรา ถาทานใชอะแดปเตอร
AC อยู ใหถอดอะแดปเตอรเพ่ือปองกันไฟลุกไหม ถาไมใชผลิตภัณฑเปนเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ออก
เพ่ือปองกันสารเคมีร่ัวไหลและเก็บกลองไวในถุงพลาสติกท่ีมีสารดูดซับความชื้น อยางไรก็ตาม หามเก็บ
กระเปากลองไวในถุงพลาสติกเน่ืองจากอาจทําใหวัสดุเสื่อมสภาพ โปรดทราบวาสารดูดความชื้น
จะมีประสิทธิภาพในการดูดซับความชื้นลดลงเรื่อยๆ จึงควรเปลี่ยนทดแทนเปนระยะอยางสม่ําเสมอ

นํากลองออกจากท่ีเก็บอยางนอยเดือนละครั้ง เพ่ือปองกันการเกิดเชื้อรา เปดการทํางานของกลอง
และลั่นชัตเตอรสองสามครั้งกอนท่ีจะนํากลองไปเก็บอีกคร้ัง

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
และไมสงผลตอภาพที่บันทึกดวยกลองตัวน้ี

อาจดูภาพบนจอภาพไดลําบากเมื่ออยูในสถานที่ท่ีแสงสวางจา

อยาใชแรงกดจอภาพ เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกต ิสามารถใชลูกยางเปาลม
ขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนจอภาพออกได สามารถขจัดคราบสกปรกออกไดโดยการเช็ดเบาๆ
ดวยผานุมหรือผาชามัวร หากจอภาพแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมท้ังระวังไมให
คริสตัลเหลวจากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาและปาก

แบตเตอรี่และเคร่ืองชารจ: หากใชงานแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง แบตเตอรี่อาจร่ัวหรือระเบิดได
โปรดอานและปฏิบัติตามคําเตือนและขอควรระวังในหนา xiii–xvii ของคูมือฉบับน้ี ปฏิบัติตามขอควรระวัง
ตอไปน้ีในการใชงานแบตเตอรี่:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ท่ีผานการรับรองใหใชกับอุปกรณน้ี
• อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือความรอนสูง
• รักษาใหขั้วตอแบตเตอร่ีสะอาดอยูเสมอ
• ปดเคร่ืองกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเคร่ืองชารจเม่ือไมไดใชงานและปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี
อุปกรณเหลาน้ีจะดึงกําลังไฟปริมาณเล็กนอยแมเม่ือปดการทํางานอยู และอาจดึงไฟจากแบตเตอรี่ลง
จนทําใหแบตเตอรี่ไมสามารถใชงานไดอกีตอไป หากจะไมใชงานแบตเตอรี่ระยะหนึ่ง ใหใสแบตเตอรี่
ลงในกลองและใชจนแบตเตอรี่หมดกอนแลวถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองเพ่ือนําไปเก็บ ควรเก็บ
แบตเตอรี่ไวในท่ีเย็น โดยมีอุณหภูมิแวดลอม 15 °C ถึง 25 °C (ไมควรเก็บแบตเตอร่ีในท่ีท่ีเย็นจัด
หรือรอนจัด) ทําขั้นตอนนี้ซ้ําอยางนอยหน่ึงคร้ังทุกๆ หกเดือน

• การเปดปดกลองซ้ําๆ เม่ือแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ส้ันลง
แบตเตอรี่ท่ีไมมีประจุเหลืออยูตองนํามาชารจกอนใชงาน
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• อุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่อาจสูงขึ้นขณะใชงาน การพยายามชารจแบตเตอร่ีขณะท่ีอณุหภูมิ
ภายในสูงจะทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง และอาจไมสามารถชารจแบตเตอรี่ได
หรือชารจไดเพียงบางสวน รอใหแบตเตอรี่เย็นตัวลงกอนชารจ

• ชารจแบตเตอร่ีในรมท่ีอุณหภูมิแวดลอมระหวาง 5 °C–35 °C หามใชแบตเตอรี่หากอุณหภูมิแวดลอม
ต่ํากวา 0 °C หรือสูงกวา 40 °C การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย
หรือทําใหประสิทธิภาพลดลง ความจุกําลังไฟอาจลดลงและเวลาในการชารจอาจนานขึ้นหากแบตเตอรี่
มีอุณหภูมิระหวาง 0 °C ถึง 15 °C และระหวาง 45 °C ถึง 60 °C แบตเตอรี่จะไมถูกชารจ
หากมีอุณหภูมิต่ํากวา 0 °C หรือสูงกวา 60 °C 

• ถาไฟ CHARGE กะพริบถ่ีๆ (ประมาณแปดครั้งตอวินาที) ในระหวางชารจ ใหตรวจสอบวา
อุณหภูมิอยูในชวงเหมาะสม ถอดปลั๊กเครื่องชารจและถอดแบตเตอรี่ออกมาแลวใสกลับเขาไปใหม
ถายังคงมีปญหาอยู ใหหยุดใชงานทันที แลวนําแบตเตอรี่และเครื่องชารจไปยังรานจําหนายปลีก
หรือตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• อยาเคลื่อนยายเครื่องชารจหรือสัมผัสแบตเตอรี่ในขณะชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี
ในบางกรณีซึ่งพบไดนอยมาก อาจทําใหเคร่ืองชารจแสดงถึงการชารจเสร็จสมบูรณแลว ท้ังท่ีชารจ
แบตเตอรี่ไปเพียงบางสวนเทาน้ัน ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับเขาไปใหมเพ่ือเร่ิมชารจอกีคร้ัง
ความจุของแบตเตอรี่อาจลงลดหากชารจแบตเตอร่ีในท่ีอณุหภูมิต่ํา หรือใชแบตเตอรี่ในอุณหภูมิ
ท่ีต่ํากวาในขณะชารจ หากชารจแบตเตอร่ีท่ีอุณหภูมิต่ํากวา 5 °C สัญลักษณแสดงระดับพลังงาน
แบตเตอรี่ในการแสดงผล ขอมูลแบตเตอร่ี (0 383) จะแสดงคาท่ีต่ําลงชั่วคราว

• การชารจแบตเตอร่ีตอไปหลังจากชารจจนเต็มแลวอาจทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง
• เม่ือเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มลดลงอยางมากเมื่อใชงานท่ีอณุหภูมิหอง แสดงวา
ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอรี่ EN-EL15 กอนใหม

• สายไฟและอะแดปเตอรเสียบผนังท่ีใหมาใชไดกับ MH-25a เทาน้ัน ใชเคร่ืองชารจกับแบตเตอรี่
ท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ัน ถอดปลั๊กออกเมื่อไมใชงาน
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• ชารจแบตเตอรี่กอนใชงาน เม่ือถายภาพในโอกาสสําคัญๆ ใหเตรียมแบตเตอรี่กอนสํารองใหพรอม
และชารจไฟไวใหเต็ม ขึ้นอยูกับพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยู ทานอาจหาซื้อแบตเตอรี่กอนใหมไดยากในเวลาฉุกเฉิน
โปรดทราบวาในวันท่ีอากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรี่มักจะลดลง ตรวจสอบใหแนใจวา
ไดชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลวกอนถายภาพภายนอกในสภาพอากาศหนาวเย็น ใหเก็บแบตเตอร่ีสํารอง
ไวในท่ีอบอุนและสลับกันเมื่อจําเปน ในทันทีท่ีไดรับความอุน แบตเตอรี่ท่ีเย็นอาจมีกําลังไฟ
กลับคืนมาบางสวน

• แบตเตอรี่ท่ีใชแลวยังเปนทรัพยากรที่มีคา โปรดนําไปรีไซเคิลตามวิธีการท่ีสอดคลองกับกฎหมาย
ภายในทองถ่ิน
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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 % g i u

1, 
2, 
3

ไวตบาลานซ — — ✔ — — — — — — —

ตั้งคา Picture Control — — ✔ — — — — — — —
Active D-Lighting — 1 — 1 ✔ — 1 — 1 — — — — — 

HDR (High Dynamic 
Range)

— — ✔ — — — — — — —

ลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ ✔

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ ✔

ตั้งคาความไวแสง (ISO) ✔ 2 ✔ 2 ✔ ✔ 2 ✔ 2 — ✔ 2 ✔ 2 ✔ 2 ✔ 2

การถายภาพซอน — — ✔ — — — — — — —
ตั้งคาความไวแสง (ISO)
สําหรับภาพยนตร

— — ✔ — — — — — — —

ถายภาพเหลื่อมเวลา ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — — —
ระบบวัดแสง — — ✔ — — — — — — —
ชดเชยแสง — — ✔ ✔ ✔ ✔ — — — —
การถายครอม — — ✔ — — — — — — —
โหมดแฟลช ✔ — ✔ ✔ — — ✔ — — —
ชดเชยแสงแฟลช — — ✔ ✔ — — — — — —
ล็อคคาแสงแฟลช ✔ — ✔ ✔ — — ✔ — — —

เมนูถายภาพ
การตั้งคาอื่นๆ
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1 คงท่ีท่ี อัตโนมัติ
2 ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ใชงานไมได
3 AF เพ่ือติดตามวัตถุท่ีตองการถายใชการไมได
4 ไมสามารถใชไดในโหมด w
5 สามารถใชไดในโหมด x, y และ z

โหมดโฟกัสอตัโนมัติ
(ชองมองภาพ)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — ✔

โหมดพื้นท่ี AF (ชองมองภาพ) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — ✔ ✔

โหมด AF (ไลฟวิว/ภาพยนตร) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ ✔

โหมดพื้นท่ี AF (ไลฟวิว/
ภาพยนตร)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 3 ✔ 3 — ✔ 3 ✔

a9: ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง ✔ ✔ ✔ ✔ 4 ✔ 5 ✔ ✔ — ✔ ✔

b3: ชดเชยแสงอยางงาย — — ✔ — — — — — — —

b4: วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ — — ✔ — — — — — — —

b5: บริเวณที่เนนกลางภาพ — — ✔ — — — — — — —
d5: เตือนใหใชแฟลช — — ✔ — — — — — — —
e2: ความไวชัตเตอร
ของแฟลช

— — ✔ — — — — — — —

e3: การควบคุมแฟลช
ในตัวกลอง/แฟลชเสริม

— — ✔ — — — — — — —

e4: การชดเชยแสง
เม่ือใชแฟลช

— — ✔ — — — — — — —

e5: โมเดลลิ่งแฟลช — — ✔ — — — — — — —

e6: ตั้งคาการถายครอม
อัตโนมัติ

— — ✔ — — — — — — —

e7: ลําดับการถายครอม — — ✔ — — — — — — —

i j

P,
S,
A,
M

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

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

1, 
2, 
3

การตั้งคาอื่นๆ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง
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โปรแกรมวัดแสงของโหมด P แสดงในกราฟตอไปนี้

คา EV สูงสุดและต่ําสุดจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับคาความไวแสง (ISO) กราฟดานบน
เปนคาเมื่อใชคาความไวแสง (ISO) เทียบเทากับ ISO 100 เมื่อใชการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
คาที่เกินกวา 161/3 EV จะลดลงเหลือ 16 1/3 EV

โปรแกรมวัดแสง (โหมด P)

ISO 100; เลนสท่ีมีรูรับแสงกวางสุด f/1.4 และรูรับแสงแคบสุด f/16 (เชน AF 50mm f/1.4D)

ร ูร
 ับแ
สง

ความไวชัตเตอร (วินาที)

-4-5 -3 12 13-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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463

ถากลองไมทํางานตามที่ตองการ ใหตรวจสอบรายการปญหาที่พบบอยดังตอไปนี้กอนปรึกษา
รานคาหรอืตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรบัการแตงตั้ง

แบตเตอรี่/การแสดงผล

ปญหาและวิธีการแกไข

กลองเปดอยูแตไมตอบสนองการทํางาน: รอใหบันทึกจนเสร็จส้ิน หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดกลอง
หากปดกลองไมได ใหถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสใหม หากใชอะแดปเตอร AC ใหถอดสายไฟออก
แลวเสียบสายไฟเชื่อมตอกับอะแดปเตอร AC ใหม โปรดทราบวาแมขอมูลท่ีทําการบันทึกในขณะนั้น
อาจสูญหาย แตขอมูลท่ีบันทึกไวแลวจะไมไดรับผลกระทบจากการถอดหรือหยุดการเชื่อมตอ
กับแหลงจายไฟ

ชองมองภาพไมอยูในโฟกัส: ปรับโฟกัสชองมองภาพ (0 29) หากวิธน้ีีไมสามารถแกปญหาได
ใหเลือก AF ทีละภาพ (AF-S; 0 121), AF จุดเดียว (0 123) และจุดโฟกัสก่ึงกลาง (0 127)
จากน้ัน เล็งวัตถุท่ีมีคอนทราสตสูงใหอยูในจุดโฟกัสก่ึงกลางแลวกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
เพ่ือโฟกัสภาพ เม่ือกลองปรับโฟกัสไดแลว ใหใชปุมปรับแกสายตาเพื่อทําใหวัตถุอยูในโฟกัส
ในชองมองภาพ ถาจําเปน สามารถปรับโฟกัสชองมองภาพไดอีกโดยใชเลนสปรับแกสายตาซึ่งเปน
อุปกรณเสริม (0 443)

ชองมองภาพมืด: โปรดใสแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว (0 25, 30)

หนาจอแสดงผลปดโดยไมรูตวั: เลือกการหนวงเวลาที่ยาวขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2
(ตั้งเวลาสแตนดบาย) หรือ c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ) (0 336, 337)

แผงควบคุมและจอแสดงผลชองมองภาพไมตอบสนองและมดืลง: เวลาการตอบสนอง
และความสวางของหนาจอจะแตกตางกันตามอณุหภูมิ

มีเสนปรากฏขึ้นรอบๆ จุดโฟกัสหรือหนาจอกลายเปนสีแดงเมือ่ไฮไลทจุดโฟกัส: กรณีเหลาน้ี
เปนเร่ืองปกติของชองมองภาพชนิดน้ีและไมไดเปนความผิดพลาดแตอยางใด
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การถายภาพ (ทุกโหมด)
กลองใชเวลานานในการเปดการทํางาน: ลบไฟลหรือโฟลเดอร

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• การดหนวยความจําถูกล็อค, เต็ม หรือไมไดใสการด (0 26, 33)
• เลือก ล็อคชัตเตอร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f7 (ล็อคชัตเตอรเมือ่ไมใสการด; 0 365)
และยังไมไดใสการดหนวยความจําลงในกลอง (0 33)

• แฟลชในตัวกลองกําลังชารจ (0 40)
• กลองไมไดโฟกัส (0 36)
• วงแหวนปรับรูรับแสงสําหรับเลนส CPU ไมล็อคท่ีคารูรับแสงสูงสุด (ไมใชกับเลนสชนิด G และ E)
ถาสัญลักษณ B ปรากฏในแผงควบคุม ใหเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f5 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > การตัง้คารูรับแสง เพ่ือใชวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนสในการปรับรูรับแสง (0 364)

• ใชเลนสชนิดไมมี CPU แตกลองไมอยูในโหมด A หรือ M (0 88)

กลองตอบสนองตอปุมกดชัตเตอรชา: เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d4
(โหมดหนวงเวลาถาย; 0 339)

กลองไมถายภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรบนรีโมตคอนโทรล:
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมตคอนโทรล (0 444)
• เลือกตัวเลือกท่ีไมใช ปด สําหรับ โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) (0 193)
• แฟลชกําลังชารจ (0 195)
• เวลาที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c5 (ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3), 0 337)
หมดลง กดปุมกดชัตเตอรของกลองถายรูปลงคร่ึงหน่ึง

• แสงจารบกวนการทํางานของรีโมต

ภาพไมอยูในโฟกัส:
• หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี AF (0 120)
• กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติได ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส (0 129, 132)

โฟกัสไมลอ็คเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง: ใชปุม A AE-L/AF-L เพ่ือล็อคโฟกัส เม่ือเลือก AF-C
สําหรับโหมดโฟกัส หรือเม่ือถายภาพวัตถุท่ีตองการถายท่ีเคลื่อนไหวในโหมด AF-A 



465

ไมสามารถเลือกจุดโฟกัส:
• ปลดล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส (0 127)
• เลือกตัวเลือก AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติหรือ AF ท่ีใบหนา สําหรับโหมดพื้นท่ี AF: ใหเลือก
โหมดอื่นแทน

• กลองอยูในโหมดแสดงภาพ (0 241) หรือกําลังใชงานเมนูอยู (0 292)
• กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเร่ิมตั้งเวลาสแตนดบาย (0 39)

ไมสามารถเลือกโหมด AF: เลือกแมนวลโฟกัส (0 60, 132)

ไมสามารถเลือกโหมดพื้นที่ AF: เลือกแมนวลโฟกัส (0 60, 132)

เมื่อกดปุมกดชัตเตอรแตละครั้งในโหมดถายภาพตอเนื่อง กลองถายภาพเพียงภาพเดียว:
หากเปดใชงานแฟลชในตัวเครื่องจะไมสามารถใชงานการถายภาพตอเน่ืองได (0 184)

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดภาพได: ตั้ง คณุภาพของภาพ เปน NEF (RAW) (0 115)

กลองทํางานชาในการบันทึกภาพถาย: ปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการ
เปดรับแสงนาน (0 317)

มีสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสญัญาณรบกวน, ฝา หรือเสน) ปรากฏ
บนภาพ:
• เลือกคาความไวแสง (ISO) ต่ําลงหรือใชการลดนอยซท่ีความไวแสงสูง (0 134, 317)
• ความไวชัตเตอรชากวา 1 วินาที: ใชการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดรับแสงนาน (0 317)
• ปด Active D-Lighting เพ่ือลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวน (0 175)

ไฟชวยหา AF ไมตดิ:
• ไฟชวยหา AF จะไมทํางานถาเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัสอตัโนมตัิ (0 121) หรือเม่ือเลือก
โฟกัสอตัโนมัติตอเน่ืองเมื่อกลองอยูในโหมด AF-A เลือก AF-S ถาเลือกตัวเลือกใดๆ นอกเหนือจาก 
AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF ใหเลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง (0 123, 127)

• กลองอยูในโหมดไลฟวิวหรือกําลังบันทึกภาพยนตร
• เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a9 (ไฟชวยหา AF ในตวักลอง) (0 332)
• ไฟชวยหาปดทํางานโดยอัตโนมัต ิหลอดไฟอาจรอนเมื่อใชงานอยางตอเน่ือง โปรดรอใหหลอดไฟเย็นลง
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จุดดางปรากฏบนภาพถาย: ทําความสะอาดชิ้นเลนสขางหนาและขางหลัง ถาปญหายังคงมีอยู
ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรรับภาพ (0 448)

ภาพยนตรที่บนัทึกไมมีเสียง: เลือก ปดไมโครโฟน สําหรับ ความไวของไมโครโฟน ในเมนู
การถายภาพยนตร (0 320)

ไลฟววิสิ้นสดุโดยไมคาดคิดหรือไมเร่ิมทํางาน: ไลฟวิวอาจสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเพ่ือปองกัน
การเสียหายตอวงจรภายในของกลองถายรูป หากวา
• อุณหภูมิแวดลอมสูง 
• ใชกลองในโหมดไลฟวิวหรือใชบันทึกภาพยนตรมาเปนเวลานาน
• ใชกลองในโหมดถายภาพตอเน่ืองเปนเวลานาน
หากไลฟวิวไมเร่ิมขึ้นเมื่อกดปุม a ใหรอจนวงจรภายในกลองเย็นลง แลวลองอีกคร้ัง โปรดทราบวา
กลองอาจอุนเมื่อแตะ แตไมไดเปนสัญญาณการทํางานผิดปกติ

สิ่งรบกวนภาพปรากฏระหวางใชไลฟววิ: อุณหภูมิของวงจรภายในของกลองอาจเพิ่มขึ้นระหวางไลฟวิว
อาจทําใหเกิด “สัญญาณรบกวน” ภาพในรูปแบบของจุดสวาง พิกเซลสวางชองไฟแบบสุม หรือฝา
ออกจากไลฟวิวเมื่อไมไดใชงานกลอง

มีการกะพริบถี่หรือเสนสัญญาณรบกวนในระหวางไลฟวิวหรือการบันทึกภาพยนตร: เลือกตัวเลือก
สําหรับ ลดการกะพริบ ท่ีตรงกับความถี่ของไฟฟา AC ของทองถ่ิน (0 380)

มีแถบสวางหรือเสนสัญญาณรบกวนในระหวางไลฟววิหรือการบันทึกภาพยนตร: มีการใช
แสงไฟกะพริบ, แฟลช หรือแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ในเวลาสั้นๆ ในระหวางการใชงานไลฟวิวหรือการบันทึก
ภาพยนตร

ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางรายการอาจจะไมสามารถใชไดในบางโหมด (0 460)
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การถายภาพ (P, S, A, M)
ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• ใสเลนสชนิดไมมี CPU: หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A หรือ M (0 88)
• แปนหมุนเลือกโหมดถูกหมุนไปท่ี S หลังจากเลือกความไวชัตเตอรเปน A หรือ % ในโหมด M:
เลือกความไวชัตเตอรใหม (0 90)

ใชความไวชัตเตอรไดไมครบทุกคา: ใชแฟลชอยู สามารถเลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลชโดยใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช) เม่ือใชชุดแฟลชที่ใชรวมกันได เลือก
1/250 วินาที (Auto FP) หรือ 1/200 วินาที (Auto FP) เพ่ือใหใชความไวชัตเตอรไดทุกคา (0 345)

สีดูไมเปนธรรมชาต:ิ
• ปรับไวตบาลานซใหตรงกับแหลงกําเนิดแสง (0 145)
• ปรับการตั้งคา ตั้งคา Picture Control (0 165)

ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซได: วัตถุท่ีตองการถายสวางหรือมืดเกินไป (0 158)

ไมสามารถเลือกภาพเปนตนฉบับสําหรับคาไวตบาลานซที่ตั้งคาเองลวงหนา: ภาพดังกลาว
ไมไดถายดวยกลอง D750 (0 162)

ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซ:
• เลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพไวเปน NEF (RAW) หรือ NEF+JPEG (0 115)
• โหมดถายภาพซอนทํางานอยู (0 221)

เอ็ฟเฟกตของ Picture Control ของแตละภาพแตกตางกัน: มีการเลือก A (อัตโนมัติ) ไวสําหรับ
การปรับความคมชัด, ความชัดเจน, คอนทราสต หรือความอิ่มตัวของส ีเพ่ือใหไดผลลัพธท่ีคงท่ี
ในภาพชุดหน่ึง ใหเลือกการตั้งคาแบบอื่น (0 168)

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบวัดแสงได: การล็อคคาวัดแสงอัตโนมัติยังทํางานอยู (0 141)

การชดเชยแสงไมสามารถใชงานได: กลองอยูในโหมด M ใหเลือกโหมดอืน่แทน

มีสัญญาณรบกวน (พ้ืนที่สีแดงและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ) ปรากฏในการถายรูปแบบเปดรับแสง
เปนเวลานาน: เปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดรับแสงนาน (0 317)
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แสดงภาพ
กลองไมเลนภาพ NEF (RAW): ภาพดังกลาวถายดวยคุณภาพระดับ NEF + JPEG (0 115)

ไมสามารถดูภาพที่บันทึกดวยกลองอื่น: ภาพที่บันทึกดวยกลองย่ีหออืน่อาจไมสามารถแสดงภาพ
ไดอยางถูกตอง

กลองแสดงขอความระบุวาไมมีภาพที่สามารถเลนได: เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ
(0 300)

ทิศทางภาพใน “แนวตั้ง” (ภาพถายบุคคล) แสดงในแนว “กวาง” (ภาพทิวทัศน):
• เลือก เปด สําหรับ หมุนแนวตั้ง (0 308)
• ภาพถูกถายขณะที่เลือก ปด ไวสําหรับ หมุนภาพอัตโนมัติ (0 382)
• กลองเงยขึ้นหรือกมลงขณะถายภาพ (0 382)
• กลองแสดงภาพในโหมดแสดงภาพทันทีท่ีถาย (0 307)

ไมสามารถลบภาพ:
• ภาพไดรับการปองกัน: ยกเลิกการปองกัน (0 257)
• การดหนวยความจําถูกล็อค (0 33)

ไมสามารถรีทัชภาพได: กลองไมสามารถแกไขภาพดังกลาวเพิ่มเติมได (0 395)

เปลี่ยนแปลงคําสั่งพิมพไมได:
• การดหนวยความจําเต็ม: ลบภาพ (0 38, 258)
• การดหนวยความจําถูกล็อค (0 33)

ไมสามารถเลือกภาพถายเพ่ือพิมพได: ภาพอยูในรูปแบบ NEF (RAW) โอนภาพไปยัง
เคร่ืองคอมพิวเตอรและพิมพโดยใช ViewNX 2 (ใหมาดวย) หรือ Capture NX-D (มีใหดาวนโหลด;
0 268) สามารถบันทึกภาพ NEF (RAW) ในรูปแบบ JPEG โดยใชการประมวลผล
โปรเซสภาพ NEF (RAW) (0 406)

ไมแสดงภาพในอุปกรณวิดีโอความคมชัดสูง: ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอสาย HDMI หรือไม (0 277) 

กลองไมตอบสนองตอรีโมตคอนโทรลสําหรับโทรทัศน HDMI-CEC:
• เลือก เปด สําหรับ HDMI > การควบคุมอุปกรณ ในเมนูตั้งคา (0 278)
• ปรับการตั้งคา HDMI-CEC สําหรับโทรทัศนตามท่ีอธิบายในเอกสารประกอบที่ใหมากับอุปกรณ
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Wi-Fi (เครือขายไรสาย)

เบ็ดเตล็ด

ไมสามารถโอนภาพถายไปยังคอมพิวเตอรได: OS ไมสามารถใชไดกับกลองหรือซอฟตแวร
การโอนถายภาพได ใชตัวอานการดเพื่อคัดลอกภาพถายไปยังคอมพิวเตอร (0 264)

ตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D ไมใหผลตามที่ตองการ: การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เปลี่ยนตําแหนงฝุนละอองบน low-pass filter ขอมูลอางอิงภาพลบฝุนท่ีบันทึกไวกอนทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพไมสามารถใชไดกับภาพท่ีถายหลังจากทําความสะอาดเซน็เซอรภาพแลว ขอมูลอางองิ
ภาพลบฝุนท่ีบันทึกหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลวไมสามารถใชไดกับภาพท่ีถายกอน
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ (0 380)

คอมพิวเตอรแสดงภาพ NEF (RAW) แตกตางจากในกลอง: ซอฟตแวรของบริษัทอื่นจะไมแสดง
เอ็ฟเฟกตของ Picture Control, Active D-Lighting หรือ ควบคุมขอบมืด ใช ViewNX 2 (ท่ีใหมา)
หรือซอฟตแวรของ Nikon เชน Capture NX-D (มีใหดาวนโหลด; 0 268)

สมารทดีไวซไมแสดง SSID ของกลอง (ช่ือเครือขาย):
•  ยืนยันวาเลือก เปดใช สําหรับ Wi-Fi > การเช่ือมตอเครือขาย ในเมนูตั้งคากลอง (0 284)
• ลองปด Wi-Fi ของสมารทดีไวซแลวเปดอีกคร้ัง

วันที่การบันทึกภาพไมถูกตอง: ตั้งนาฬิกาในกลอง (0 28, 381)

ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางตัวอาจไมสามารถใชงานไดในการตั้งคาบางรูปแบบ
หรือเม่ือไมไดใสการดหนวยความจํา โปรดทราบวา ตัวเลือก ขอมูลแบตเตอร่ี จะไมสามารถใชได
เม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอปุกรณเสริม (0 383)
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เนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวยสัญลักษณแสดงและขอความผิดพลาดตางๆ ที่ปรากฏ
ในชองมองภาพ แผงควบคุม และจอภาพ

ขอความผิดพลาด

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0
แผง

ควบคุม
ชอง

มองภาพ

B
(กะพริบ)

วงแหวนปรับรูรับแสงไมไดปรับ
เปนรูรับแสงแคบสุด

ปรับวงแหวนปรับรูรับแสงใหอยูท่ี
รูรับแสงแคบสุด(คารูรับแสงสูงสุด)

33

H d แบตเตอรี่ใกลหมด
เตรียมแบตเตอรี่สํารองท่ีชารจไฟ
จนเต็มไว

25

H

(กะพริบ)
d

(กะพริบ)

• แบตเตอรี่หมด • รีชารจหรือเปล่ียนแบตเตอรี่

xxii, 25, 
26

• ไมสามารถใชแบตเตอรี่ได • ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• มีการใสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แบบรีชารจท่ีไมมีไฟเหลืออยูหรือ
ใสแบตเตอรี่ของบริษัทอื่น
ในกลองหรือในชุดแบตเตอรี่ 
MB-D16

• เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือรีชารจ
แบตเตอรี่ถาแบตเตอร่ีลิเธียม
ไอออนแบบรีชารจหมด

F

ไมไดใสเลนส หรือใสเลนสชนิด
ไมมี CPU โดยไมไดระบุรูรับแสง
กวางสุด รูรับแสงจะแสดงเปน
จํานวนสต็อปจากรูรับแสงท่ี
กวางท่ีสุด

คารูรับแสงจะแสดงขึ้นถามี
การระบุคารูรับแสงสูงสุด

235
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i

(กะพริบ)

• ไมไดใสเลนส • ประกอบเลนสท่ีไมใช IX Nikkor 
ถาประกอบเลนส CPU ไว 
ใหถอดเลนสออกแลว
ประกอบใหม

27, 426

• ใสเลนสชนิดไมมี CPU • เลือกโหมด A หรือ M 88

—
F H 
(กะพริบ)

กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใช
โฟกัสอตัโนมัติได

เปลี่ยนองคประกอบภาพหรือ
โฟกัสดวยตนเอง

131, 
132

(สัญลักษณแสดง
คาแสง สวนแสดงผล
ความไวชัตเตอรหรือ
รูรับแสงกะพริบ)

วัตถุสวางเกินไป; ภาพจะเปด
รับแสงมากเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีต่ําลง 134

• ในโหมดถายภาพ:

P ใชฟลเตอรลดแสง (ND)
ซึ่งเปนอุปกรณเสริม

442

S เพ่ิมความไวชัตเตอร 90

A เลือกรูรับแสงท่ีแคบลง
(คารูรับแสงสูงขึ้น)

91

% เลือกโหมดถายภาพอื่น 6

วัตถุมืดเกินไป; ภาพจะเปด
รับแสงนอยเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีสูงขึ้น 134

• ในโหมดถายภาพ:

P ใชแฟลช 180

S ลดความไวชัตเตอรลง 90

A เลือกรูรับแสงท่ีกวางขึ้น
(คารูรับแสงต่ําลง)

91

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0
แผง

ควบคมุ
ชอง

มองภาพ
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A

(กะพริบ) เลือก A ในโหมด S
เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือ
เลือกโหมด M

90, 93

%

(กะพริบ) เลือก % ในโหมด S
เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือ
เลือกโหมด M

90, 93

P

(กะพริบ)
k

(กะพริบ) กําลังดําเนินการ รอจนกลองโปรเซสภาพเสร็จ —

—
c

(กะพริบ)

ถาสัญลักษณกะพริบเปนเวลา
3 วินาที หลังจากยิงแฟลช 
ภาพท่ีไดอาจเปดรับแสง
นอยเกินไป

ตรวจสอบภาพในจอภาพ; 
ถาภาพเปดรับแสงนอยเกินไป
ใหปรับการตั้งคาแลวลองอีกคร้ัง

241

n

(กะพริบ)
j

(กะพริบ)

หนวยความจําไมเพียงพอท่ีจะ
บันทึกภาพถายท่ีการตั้งคา
ปจจุบันไดอกี หรือกลองไมมี
หมายเลขไฟลหรือโฟลเดอร
เหลืออยู

• ลดคุณภาพหรือขนาดภาพ 115, 
118

• ลบภาพหลังจากคัดลอกภาพท่ี
สําคัญไปยังคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณอื่น

258

• ใสการดหนวยความจําแผนใหม 26

O

(กะพริบ) กลองทํางานผิดปกติ

ล่ันชัตเตอร ถาปญหายังคงมีอยู
หรือเกิดขึ้นบอยคร้ัง โปรดปรึกษา
ตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับ
การแตงตั้ง

—

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0
แผง

ควบคุม
ชอง

มองภาพ
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สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคมุ

ไมไดใสการด
หนวยความจํา

S
กลองตรวจไมพบการด
หนวยความจํา

ปดกลองและตรวจสอบวา
ใสการดอยางถูกตอง

26

ไมสามารถใชการด
นี้ได การดอาจไดรับ
ความเสียหาย
โปรดใสการดใบอืน่

W, 
O

(กะพริบ)

• การเขาถึงการด
หนวยความจําผิดพลาด

• ใชแบตเตอรี่ท่ี Nikon
รับรอง

491

• ตรวจสอบวาขั้วสัมผัส
สะอาด ถาการดเสีย
โปรดตดิตอรานคาหรือ
ศูนยบริการ Nikon
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

—

• ไมสามารถสราง
โฟลเดอรใหมได

• ลบไฟลหรือใสการด
หนวยความจําแผนใหม
หลังจากคัดลอกภาพท่ี
สําคัญลงในคอมพิวเตอร
หรืออุปกรณอื่น

26, 258

g

W, 
O

(กะพริบ)

กลองควบคุมการด
Eye-Fi ไมได

• ตรวจสอบวาเฟรมแวรของ
การด Eye-Fi เปนรุน
ปจจุบัน

 391

• คัดลอกไฟลจากการด
Eye-Fi ลงในคอมพิวเตอร
หรืออุปกรณอื่นแลว
ฟอรแมตการด หรือ
ใสการดแผนใหม

26, 
266, 
375
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การดหนวยความจํา
ถูกลอ็คอยู เลื่อน
ตัวลอ็คไปที่ตําแหนง
“เขียน”

W, 
X

(กะพริบ)

การดหนวยความจํา
ถูกล็อคอยู (ปองกัน
การเขียน) เลื่อนสวิทชปองกัน

การบันทึกขอมูลทับบน
การดไปท่ีตําแหนง “เขียน”

33

ไมสามารถใชได
หากการด Eye-Fi
ถูกลอ็คอยู

W, 
O

(กะพริบ)

การด Eye-Fi ถูกล็อคไว
(ปองกันการบันทึกขอมูล
ทับ)

ยังไมไดฟอรแมต
การดนี้ โปรด
ฟอรแมตการด

[C]
(กะพริบ)

การดหนวยความจํา
ยังไมไดรับการฟอรแมต
ใหใชกับกลอง

ฟอรแมตการดหนวยความจํา
หรือใสการดหนวยความจํา
แผนใหม

26, 375

นาฬิกาถูกรีเซ็ต — ไมไดตั้งนาฬิกาในกลอง ตั้งนาฬิกาในกลอง 28, 381

ไมสามารถเปดไลฟวิว
ได โปรดรอสักครู

— อณุหภูมิภายในกลองสูง
โปรดรอใหวงจรภายใน
เย็นลงกอนท่ีจะบันทึก
ภาพยนตรหรือใชไลฟวิวตอ

466

ไมมีภาพในโฟลเดอร —

ไมมีภาพอยูในการด
หนวยความจําหรือใน
โฟลเดอรท่ีเลือกไว
สําหรับแสดงภาพ

เลือกโฟลเดอรท่ีมีภาพจาก
เมนู โฟลเดอรแสดงภาพ
หรือใสการดหนวยความจํา
ท่ีมีภาพ

26, 300

ภาพทั้งหมด
ถูกซอนอยู

— ภาพทั้งหมดในโฟลเดอร
ปจจบุันถูกซอนไว

ไมสามารถแสดงภาพใดๆ 
ไดจนกวาจะเลือกโฟลเดอร
อื่น หรือใช ซอนภาพ
เพ่ือใหแสดงภาพได
อยางนอยหน่ึงภาพ

301

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคุม
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ไมสามารถแสดง
ไฟลนี้

—

ไฟลถูกสรางขึ้นหรือแกไข
โดยใชคอมพิวเตอรหรือ
โดยใชกลองย่ีหออื่น
หรือไฟลเสียหาย

ไมสามารถแสดงไฟล
บนกลองได

—

ไมสามารถเลือก
ไฟลนี้

— ไมสามารถรีทัชภาพ
ท่ีเลือกได

ภาพที่สรางขึ้นจากอุปกรณ
อื่นๆ จะไมสามารถรีทัชได

395

ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรนี้ได

— ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรท่ีเลือกได

• ภาพยนตรท่ีสรางขึ้นโดย
อุปกรณอื่นๆ 
จะไมสามารถตัดตอได

—

• ภาพยนตรจะตองมีความ
ยาวอยางนอยสองวินาที

85

ไมสามารถเชื่อมตอ
ตรวจพบอุปกรณ
หลายตัว
โปรดลองใหม
ภายหลัง

—
มีสมารทดีไวซหลาย
เคร่ืองพยายามเชื่อมตอ
กับกลองพรอมกัน

รอสองสามนาทีกอน
ลองใหมอีกคร้ัง

282

เกิดขอผิดพลาด — Wi-Fi ผิดพลาด
เลือก ไมใช สําหรับ Wi-Fi >
การเช่ือมตอเครือขาย
จากนั้นเลือก เปดใช อกีครั้ง

288

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคมุ
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ไมสามารถเชื่อมตอ
เครือขายไดจนกวา
กลองจะเย็นลง

— อณุหภูมิภายในกลองสูง
ปดกลองแลวลองใหม
ภายหลังโดยรอใหกลอง
เย็นลงกอน 

—

ตรวจสอบเครื่องพิมพ — ขอผิดพลาดของ
เคร่ืองพิมพ

ตรวจสอบเครื่องพิมพ
เม่ือตองการดําเนินการตอ
เลือก พิมพตอ (ถามี)

271 *

ตรวจสอบกระดาษ — กระดาษในเครื่องพิมพ
ไมตรงกับขนาดที่เลือก

ใสกระดาษที่มีขนาดถูกตอง
แลวเลือก พิมพตอ

271 *

กระดาษติดขัด — กระดาษตดิในเครือ่งพมิพ
ดึงกระดาษที่ติดออก
แลวเลือก พิมพตอ

271 *

กระดาษหมด — เคร่ืองพิมพไมมีกระดาษ
ใสกระดาษตามขนาด
ท่ีเลือก แลวเลือก พิมพตอ

271 *

ตรวจสอบ
ปริมาณหมึก

— หมึกผิดพลาด
ตรวจสอบหมึกพิมพ
เม่ือตองการดําเนินการตอ
เลือก พิมพตอ

271 *

หมึกหมด — เคร่ืองพิมพไมมีหมึก
เติมหมึก แลวเลือก
พิมพตอ

271 *

* ดูขอมูลเพ่ิมเติมไดจากคูมือของเครื่องพิมพ

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคุม
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❚❚กลองดิจิตอล Nikon D750

ขอมูลจําเพาะ

ประเภท
ประเภท กลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดียว
เมาทเลนส F เมาท Nikon (มี AF coupling และ AF contacts)
มุมมองภาพที่ใชได รูปแบบ Nikon FX

พิกเซลใชงานจริง
พิกเซลใชงานจริง 24.3 ลาน

เซ็นเซอรภาพ
เซ็นเซอรภาพ เซ็นเซอรแบบ CMOS ขนาด 35.9 × 24.0 มม.
พิกเซลรวม 24.93 ลาน
ระบบลบฝุน การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ, ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน

(ตองใชซอฟตแวร Capture NX-D)

การเก็บรักษา

ขนาดภาพ (พิกเซล) • พ้ืนที่ภาพ FX (36×24)
6016 × 4016 (#) 4512 × 3008 ($) 
3008 × 2008 (%)

• พ้ืนที่ภาพ 1.2× (30×20)
5008 × 3336 (#) 3752 × 2504 ($) 
2504 × 1664 (%)

• พ้ืนที่ภาพ DX (24×16)
3936 × 2624 (#) 2944 × 1968 ($) 
1968 × 1312 (%)

• ภาพรูปแบบ FX ที่ถายในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
6016 × 3376 (#) 4512 × 2528 ($) 
3008 × 1688 (%)

• ภาพรูปแบบ DX ที่ถายในโหมดไลฟววิของภาพยนตร
3936 × 2224 (#) 2944 × 1664 ($) 
1968 × 1112 (%)

หมายเหต:ุ ภาพที่ถายไวในไลฟวิวของภาพยนตรมีสัดสวนภาพ
16 : 9 กลองถายรูปมีตัวเลือกรูปแบบยึดตามเลนส DX และ FX
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รูปแบบไฟล • NEF (RAW): 12 หรือ 14 บิท บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ
หรือบีบอัดภาพ

• JPEG: มาตรฐาน JPEG-Baseline ดวยการบีบอัดระดับ Fine
(ประมาณ 1 : 4), Normal (ประมาณ 1 : 8) หรือ Basic
(ประมาณ 1 : 16) การบีบอัด (เนนขนาด); เนนคุณภาพ
คือการบีบอัดท่ีสามารถใชได

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

ระบบ Picture Control มาตรฐาน, สีธรรมชาติ, สีสด, โทนสีเดียว, ภาพบุคคล, ทิวทัศน, แฟลต;
สามารถปรับเปล่ียน Picture Control ท่ีเลือกได; พ้ืนท่ีเก็บสําหรับ
Picture Control แบบกําหนดเอง

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

ชองบรรจุการดคู สามารถใชชองท่ี 2 เพ่ือจัดเก็บภาพที่เกินมาหรือสําหรับสํารองขอมูล
หรือใชเก็บสําเนาแยกที่สรางขึ้นโดยใช NEF+JPEG; สามารถ
คัดลอกภาพระหวางการดท้ังสองแผนได

ระบบไฟล DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge

ชองมองภาพ
ชองมองภาพ ชองมองภาพแบบสะทอนเลนสเดียวท่ีใชปริซึมหาเหลี่ยมระดับสายตา
การครอบคลุมการ
มองเห็นภาพ

• FX (36×24): ประมาณ 100% ในแนวนอนและ 100% ในแนวตั้ง
• 1.2× (30×20): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 97% ในแนวตั้ง
• DX (24×16): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 97% ในแนวตั้ง

อตัราสวนขยายขนาด ประมาณ 0.7 เทา (เลนส 50 mm f/1.4 ท่ีระยะอนันต, –1.0 เมตร –1)
ระยะหางระหวางสายตา
กับชองมองภาพ

21 มม. (–1.0 เมตร –1; จากบริเวณกลางของเลนสชองมองภาพ)

การปรับแกสายตา –3–+1 เมตร –1

การเก็บรักษา
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โฟกัสซ่ิงสกรีน หนาจอ Type B BriteView Clear Matte Mark III พรอมกรอบพ้ืนท่ี AF
(สามารถแสดงเสนตารางได)

กระจกสะทอนภาพ Quick return
การแสดงระยะชัดลึก การกดปุม Pv จะหยุดคารูรับแสงของเลนสอยูท่ีคาท่ีผูใชเลือกไว

(โหมด A และ M) หรือท่ีกลองกําหนด (โหมดอื่นๆ)
รูรับแสงของเลนส Instant return, ควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

เลนส
เลนสที่รองรับ ใชไดกับเลนส AF NIKKOR รวมท้ังเลนสชนิด G, E และ D

(อาจมีขอจํากัดในการใชเลนส PC) และเลนส DX (ใชพ้ืนท่ีภาพ
DX 24 × 16 1.5×), เลนส AI-P NIKKOR และเลนสชนิดไมมี CPU AI
(เฉพาะโหมด A และ M) เลนส IX NIKKOR, เลนสสําหรับ F3AF
และเลนส non-AI ไมสามารถนํามาใชได

การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสสามารถใชกับเลนสท่ีมีคารูรับแสง
สูงสุด f/5.6 หรือสูงกวา (การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสรองรับ
จุดโฟกัส 11 จุดสําหรับเลนสท่ีมีคารูรับแสงสูงสุด f/8 หรือเร็วกวา)

ชัตเตอร
ประเภท ชัตเตอรระนาบโฟกัสแบบเคลื่อนท่ีแนวตั้งท่ีควบคุมดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส
ความเร็ว 1/4000 – 30 วินาที ปรับขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV, Bulb

(การเปดชัตเตอรคาง), Time (เวลา), X200
ความเร็วสัมพันธกับแฟลช X= 1/200 วินาที; สัมพันธกับชัตเตอรท่ีความเร็ว 1/250 วินาที หรือชากวา

(ระยะแฟลชจะลดลงที่ความเร็วระหวาง 1/200 และ 1/250 วินาที)

ชองมองภาพ
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การถาย
โหมดลั่นชัตเตอร S (ถายทีละภาพ), T (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา),

U (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง), J (ล่ันชัตเตอรแบบเงียบ),
M (ล่ันชัตเตอรตอเน่ืองแบบเงียบ), E (ตั้งเวลาถาย),
V (ยกกระจกขึ้น)

ความเร็วในการถายภาพ 1–6 fps (T), 6.5 fps (U) หรือ 3 fps (M)
ตัง้เวลาถาย 2 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที, 20 วินาที; ถาย 1–9 ภาพโดยเวนชวง

ตั้งแต 0.5, 1, 2 หรือ 3 วินาที
โหมดรีโมตคอนโทรล
(ML-L3)

รีโมตหนวงเวลา, รีโมตตอบสนองรวดเร็ว, รีโมตยกกระจก

คาแสง
ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB ความละเอยีดประมาณ 91K 

(91000) พิกเซล
วธิีวดัแสง • เฉลี่ยทั้งภาพ: ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ III (เลนสชนิด

G, E และ D); ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี III (เลนส CPU อื่นๆ);
เลนสชนิดไมมี CPU จะใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสีไดเม่ือผูใช
ระบุขอมูลเลนส

• เนนกลางภาพ: ใหนํ้าหนักประมาณ 75% ตอวงกลม 12 มม.
ท่ีกลางกรอบภาพ เสนผานศูนยกลางวงกลมสามารถเปลี่ยนได
ตั้งแต 8, 15 หรือ 20 มม. การใหนํ้าหนักจะคิดจากคาเฉลี่ยภาพ
ท้ังกรอบภาพ (เลนสชนิดไมมี CPU จะใชวงกลมขนาด 12 มม.)

• เฉพาะจุด: วัดแสงในวงกลม 4 มม. (ประมาณ 1.5%
ของกรอบภาพ) โดยมีจุดศูนยกลางอยูท่ีจุดโฟกัสท่ีเลือก (ท่ีจุดโฟกัส
ก่ึงกลางเมื่อใชเลนสชนิดไมมี CPU)

• เนนไฮไลท: ใชไดกับเลนสชนิด G, E และ D เทียบเทากับ
เนนกลางภาพเมื่อใชเลนสอื่นๆ

ระยะ (ISO 100, เลนส f/1.4,
20 °C)

• ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ, เนนกลางภาพ หรือเนนไฮไลท: 
0–20 EV

• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: 2–20 EV
การเช่ือมตอระบบวัดแสง CPU ผนวก AI
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โหมด โหมดอัตโนมัติ (i อัตโนมัติ; j อัตโนมัติ (ปดแฟลช));
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; g ภาพรางสี;
i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว; u เลือกสีเดน; 1 ภาพเงา; 2 ไฮคีย;
3 โลวคยี); โปรแกรมอตัโนมัติพรอมโปรแกรมแบบยืดหยุน (P);
อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (S); อัตโนมัติปรับรูรับแสง (A); ปรับเอง (M);
U1 (User Settings 1); U2 (User Settings 2)

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

การถายครอมคาแสง 2–9 ภาพ ปรับขั้นละ 1/3, 1/2, 2/3 หรือ 1 EV; 2–5 ภาพ ปรับขั้นละ 2 หรือ
3 EV

การถายครอมแฟลช 2–9 ภาพ ปรับขั้นละ 1/3, 1/2, 2/3 หรือ 1 EV; 2–5 ภาพ ปรับขั้นละ 2 หรือ
3 EV

การถายครอมไวตบาลานซ 2–3 ภาพ ปรับขั้นละ 1, 2 หรือ 3
ถายครอม ADL 2  ภาพโดยใชคาท่ีเลือกสําหรับหน่ึงภาพ หรือ 3-5 ภาพโดยใชคาตั้ง

ลวงหนาสําหรับทุกภาพ
การล็อคคาแสง ล็อคคาแสงเปนคาท่ีวัดไดโดยใชปุม A AE-L/AF-L
คาความไวแสง (ISO)
(ดัชนีคาแสงที่แนะนําใหใช)

ISO 100 – 12800 ปรับขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV สามารถตั้งคา
ใหอยูประมาณ 0.3, 0.5, 0.7 หรือ 1 EV (เทียบเทา ISO 50) ต่ํากวา
ISO 100 หรือประมาณ 0.3, 0.5, 0.7, 1 หรือ 2 EV (เทียบเทา 
ISO 51200) สูงกวา ISO 12800; สามารถใชการควบคุมความไวแสง
อัตโนมัติ

Active D-Lighting อัตโนมัต,ิ สงูมาก, สูง, ปกติ, ต่ํา, ปด

คาแสง



482

โฟกัส
โฟกัสอัตโนมตัิ โมดูลเซ็นเซอรโฟกัสอัตโนมัติ Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II

พรอมการตรวจวัดระยะหาง TTL, การปรับละเอียด, จุดโฟกัส 51 จุด
(รวมถึงเซ็นเซอรชนิด Cross-type 15 ตัว; คารูรับแสง f/8 รองรับ
ดวยเซ็นเซอร 11 ตัว) และไฟชวยหา AF (ระยะโดยประมาณ 
0.5–3 เมตร)

ชวงการตรวจหา –3 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัติ (AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตอเน่ือง (AF-C);

การเลือก AF-S/AF-C อัตโนมัติ (AF-A); โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา
ทํางานอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ

• แมนวลโฟกัส (M): สามารถใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส
จุดโฟกัส เลือกจุดโฟกัสได 51 จุด หรือ 11 จุด
โหมดพื้นที่ AF AF จุดเดียว; AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส 9, 21 หรือ 51 จุด,

การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ, AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสเปนกลุม,
AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ

การล็อคโฟกัส สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (AF ทีละภาพ)
หรือโดยกดปุม A AE-L/AF-L

แฟลช
แฟลชในตัวกลอง i, k, p, n, o, s, w, g: แฟลชอัตโนมัติโดยแฟลช

ยกขึ้นเอง
P, S, A, M, 0: ยกแฟลชขึ้นโดยใชปุมปลดล็อค

ไกดนัมเบอร ประมาณ 12, 12 เม่ือใชแฟลชแบบปรับเอง (เมตร, ISO 100, 20 °C)
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การควบคุมแฟลช TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB ความละเอยีด
ประมาณ 91K (91000) พิกเซล ท่ีใชไดกับแฟลชในตัวกลอง
สามารถใชแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับ
กลองดิจิตอล SLR ไดดวยระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ เนนกลางภาพ
และเนนไฮไลท สามารถใชแฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล
SLR ดวยระบบวัดแสงเฉพาะจุด

โหมดแฟลช อัตโนมัติ, อตัโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชสัมพันธกับ
ความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติ, แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเตอรต่ํา
อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชลบเงา, การลดตาแดง,
แฟลชสัมพันธที่ความไวชตัเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา
พรอมระบบลดตาแดง, แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง
ท่ีความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง, ปด;
รองรับแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ

ชดเชยแสงแฟลช –3 – +1 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV
สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางาน

จะสวางขึ้นเมื่อแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก
ชารจเต็มแลว; กะพริบหลังจากยิงแฟลชเต็มกําลัง

ชองเสียบอุปกรณเสริม ชองเสียบแฟลช ISO 518 พรอมขั้วตอซิงคแฟลชและขอมูล
และกานล็อค

Nikon Creative Lighting 
System (CLS)

รองรับ Nikon CLS และสามารถใชตัวเลือกโหมดสั่งแฟลชได

ข้ัวตอซิงค อะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15 (มีแยกจําหนายตางหาก)

ไวตบาลานซ
ไวตบาลานซ อัตโนมัติ (2 แบบ), หลอดไส, ฟลูออเรสเซนต (7 แบบ), แสงอาทิตย,

แฟลช, เมฆมาก, ในรม, ตั้งคาเอง (เก็บไดถึง 6 คา สามารถวัดคา
ไวตบาลานซแบบจุดไดในระหวางไลฟวิว), เลือกอุณหภูมิสี
(2500 K–10000 K) ท้ังหมดสามารถปรับแบบละเอยีดได

แฟลช
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ไลฟววิ
โหมด การถายภาพไลฟวิว (ภาพนิ่ง), ไลฟวิวของภาพยนตร (ภาพยนตร)
เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัติ (AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตลอดเวลา (AF-F)

• แมนวลโฟกัส (M)
โหมดพื้นที่ AF AF ท่ีใบหนา, AF พ้ืนท่ีกวาง, AF พ้ืนท่ีปกติ, AF ติดตามวัตถุ
โฟกัสอัตโนมตัิ AF แบบตรวจวัดคอนทราสตตําแหนงใดๆ ในกรอบภาพ

(กลองเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติเม่ือเลือก AF ท่ีใบหนา หรือ
AF ติดตามวัตถุ)

ภาพยนตร
ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอรภาพหลัก
วธิีวดัแสง เฉลี่ยท้ังภาพ, เนนกลางภาพ หรือเนนไฮไลท
ขนาดเฟรม (พิกเซล)
และอัตราการบันทึกภาพ

• 1920 × 1080; 60 p (โปรเกรสซีฟ), 50 p, 30 p, 25 p, 24 p
• 1280 × 720; 60 p, 50 p
อัตราการบันทึกภาพที่ใชสําหรับ 60 p, 50 p, 30 p, 25 p และ 24 p คือ
59.94, 50, 29.97, 25, และ 23.976 fps ตามลําดับ; ตัวเลือกน้ี
จะรองรับคุณภาพของภาพระดับปกติและสูง ★

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

ปรับความไวได
ตวัเลือกอืน่ๆ ใสเคร่ืองหมายดัชนี, ถายภาพเหลื่อมเวลา

จอภาพ
จอภาพ 8 ซม./3.2 น้ิว, จํานวนจุดประมาณ 1229 k (VGA; 640 × RGBW ×

480 = 1228800 จุด), จอ TFT LCD ท่ีใชโพลีซิลิคอนแบบเอยีงได
อุณหภูมิต่ํา และมีมุมการดูภาพ 170 ° โดยประมาณ, ครอบคลุม
การมองเห็นภาพประมาณ 100% และมีการปรับความสวางและมุม
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แสดงภาพ
แสดงภาพ แสดงภาพเต็มจอและภาพขนาดยอ (4, 9 หรือ 72 ภาพหรือแบบปฏิทิน)

พรอมซูมแสดงภาพ, เลนภาพยนตร, ฉายสไลดภาพนิ่งและ/หรือ
ภาพยนตร, แสดงกราฟฮิสโตแกรม, ไฮไลท, ขอมูลภาพถาย,
แสดงขอมูลบอกตําแหนง และหมุนภาพอัตโนมัติ

อินเทอรเฟส
USB Hi-Speed USB; แนะนําใหใชการเชื่อมตอกับพอรต USB
สัญญาณออก HDMI ชองตอ HDMI ประเภท C
ข้ัวตออุปกรณเสริม • รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย: WR-1, WR-R10 (มีแยกจําหนาย

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

สัญญาณเสียงเขา ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผาศูนยกลาง 3.5 มม.;
รองรับการเสียบปล๊ัก)

สัญญาณเสียงออก ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.)

ไรสาย (เฉพาะ D750 เทานั้น; ใชไมไดกับรุน D750 (K))
มาตรฐาน IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
รูปแบบการสื่อสาร • IEEE 802.11b: DSSS/CCK

• IEEE 802.11g: OFDM
ความถี่ที่ใชงาน 2412–2462 MHz (ชองสัญญาณ 1–11)
ชวง (ระยะทางตาม
แนวสายตา)

ประมาณ 30 เมตร (ถือวาไมมีอินเทอรเฟส ชวงสัญญาณ
อาจแตกตางกันไปตามความแรงสัญญาณและการมีหรือไมมี
ส่ิงกีดขวาง)

อัตราขอมูล 54 เมกาบิทตอวินาที
อัตราขอมูลเชิงตรรกะสูงสุดตามมาตรฐาน IEEE อาจแตกตางจาก
อัตราที่แทจริง

การรักษาความปลอดภัย • ระบบความปลอดภัย: ระบบเปด, WPA2-PSK
• การเขารหัส: AES

การตั้งคาไรสาย รองรับ WPS
รูปแบบเขาใชงาน โครงสรางพื้นฐาน
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• เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น ตัวเลขทั้งหมดเปนคาสําหรับกลองท่ีใสแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มโดยใชงาน
ในบริเวณที่มีอุณหภูมิท่ีกําหนดโดยมาตรฐาน CIPA (Camera and Imaging Products Association;
สมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑเก่ียวกับการถายภาพ): 23 ±3 °C

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวร
ท่ีไดกลาวไวในคูมือฉบับน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

ภาษาที่รองรับ
ภาษาที่รองรับ อาหรับ, เบงกาลี, บัลแกเรีย, จีน (ตัวยอและดั้งเดิม), เช็ก, เดนมารก,

ดัตช, อังกฤษ, ฟนแลนด, ฝร่ังเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮินดู, ฮังการี,
อินโดนีเซีย, อติาลี, ญี่ปุน, เกาหลี, มราฐี, นอรเวย, เปอรเซีย, โปแลนด,
โปรตุเกส (โปรตุเกสและบราซิล), โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอรเบีย, สเปน,
สวีเดน, ทมิฬ, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, เวียดนาม

แหลงพลงังาน
แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 หน่ึงกอน
ชุดแบตเตอรี่ อุปกรณเสริมชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D16

พรอมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ Nikon EN-EL15 หน่ึงกอน
หรือแบตเตอรี่อัลคาไลน AA, แบตเตอรี่ Ni-MH หรือแบตเตอร่ี
ลิเธียมหกกอน

อะแดปเตอร AC อะแดปเตอร AC รุน EH-5b; ตองใชปล๊ักตออะแดปเตอร AC รุน
EP-5B (มีแยกจําหนายตางหาก)

ชองตอขาตัง้กลอง
ชองตอขาตั้งกลอง 1/4 น้ิว (ISO 1222)

ขนาด/น้ําหนัก
ขนาด (กวาง × สงู × ลึก) ประมาณ 140.5 × 113 × 78 มม.
น้ําหนัก ประมาณ 840 กรัม พรอมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา

แตไมรวมฝาปดตัวกลอง ประมาณ 750 กรัม (เฉพาะตัวกลองเทาน้ัน)

สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการใชงาน
อณุหภูมิ 0 °C– 40 °C
ความชื้น ไมเกิน 85% (ไมมีการควบแนนของไอน้ํา)
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• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวร
ท่ีไดกลาวไวในคูมือฉบับน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ MH-25a
กระแสไฟฟาขาเขา AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0.23–0.12 A
กระแสไฟฟาขาออก DC 8.4 V/1.2 A
แบตเตอรี่ที่รองรับ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 ของ Nikon
ระยะเวลาชารจ ประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที ท่ีอุณหภูมิแวดลอมท่ี 25 °C เม่ือไมมี

กําลังไฟเหลืออยู
อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน

0 °C– 40 °C

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 95 × 33.5 × 71 มม. ไมรวมสวนท่ีย่ืนออกมา
ความยาวของสายไฟ
(หากจัดมาให)

ประมาณ 1.5 เมตร

น้ําหนัก ประมาณ 115 กรัม ไมรวมปลั๊กตออะแดปเตอร AC (สายไฟหรือ
อะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง)

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15
ประเภท แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
ความจุกําลังไฟ 7.0 V/1900 mAh
อุณหภูมิที่เหมาะกบัการใชงาน 0 °C–40 °C
ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 40 × 56 × 20.5 มม.
น้ําหนัก ประมาณ 88 กรัม ไมรวมฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี
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❚❚มาตรฐานที่รองรบั
• DCF รุน 2.0: Design Rule for Camera File System (ขอกําหนดในการออกแบบระบบไฟล

ของกลองหรือ DCF) คอืมาตรฐานที่ใชกนัอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมกลองดิจิตอล
เพ่ือใหกลองแตละยี่หอสามารถใชไฟลรวมกันได 

• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) คือมาตรฐานที่ใชกันอยางกวางขวาง
ในอุตสาหกรรมที่ทําใหสามารถพิมพภาพจากคําสั่งพิมพท่ีเก็บอยูในการดหนวยความจําได

• Exif รุน 2.3: กลองรองรับ Exif (Exchangeable Image File Format สําหรับกลองภาพนิ่ง
ดิจิตอล) รุน 2.3 มาตรฐานซึ่งใชขอมูลท่ีเก็บไวกับภาพถายไปใชสําหรับปรับปรุงคุณภาพสี
ใหดีท่ีสุด เมื่อพิมพภาพออกมาดวยเครื่องพิมพท่ีรองรับ Exif 

• PictBridge: มาตรฐานที่พัฒนารวมกันระหวางกลองดิจิตอลและอุตสาหกรรมเครื่องพิมพ
เพ่ือใหสามารถพิมพภาพผานเครื่องพิมพไดโดยตรงโดยไมตองโอนยายไปยังคอมพิวเตอรกอน

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface คือมาตรฐานสําหรับการเชื่อมตอมัลติมีเดยี
ท่ีใชในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภคและอุปกรณ AV ท่ีสามารถสงผานขอมูล
ภาพและเสียง รวมท้ังสัญญาณควบคมุไปยังอุปกรณท่ีรองรับ HDMI โดยผานสายสัญญาณ
ท่ีเช่ือมตออยูเพียงเสนเดียว



489

ขอมูลเคร่ืองหมายการคา
IOS เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Cisco Systems, Inc.,
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอืน่ๆ ท่ีใชภายใตการอนุญาตใหใชสิทธิ์ Mac และ OS X
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Apple Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือในประเทศอื่นๆ
Microsoft, Windows และ Windows Vista เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคาของ
Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือในประเทศอื่นๆ PictBridge
เปนเครื่องหมายการคา โลโก SD, SDHC และ SDXC เปนเคร่ืองหมายการคาของ SD-3C, LLC HDMI,
โลโก HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เปนเคร่ืองหมายการคา
หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC

Wi-Fi และโลโก Wi-Fi เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Wi-Fi Alliance
ชื่อทางการคาอื่นๆ ท้ังหมดที่กลาวถึงในคูมือฉบับน้ีหรือในเอกสารประกอบอื่นๆ ท่ีใหมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑ Nikon เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของเจาของแตละราย

A สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
สามารถดูมาตรฐานที่สอดคลองกับกลองไดโดยใชตัวเลือก สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
ในเมนูตั้งคา (0 392)

A FreeType License (FreeType2)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ 2012 The FreeType Project (http://www.freetype.org)
สงวนลิขสิทธิ์

A MIT License (HarfBuzz)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ 2014 HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์
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A ใบรับรอง
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การดหนวยความจํา SD ตอไปนี้ผานการทดสอบและรับรองใหใชกับกลองตัวนี้
แนะนําใหใชการดที่มีความเร็วในการเขียนระดับ 6 หรือสูงกวาสําหรับการบันทึกภาพยนตร
การบันทึกอาจสิ้นสุดลงโดยไมคาดคิดเมื่อใชการดที่มีความเร็วในการเขียนต่ํา

1 ตรวจสอบวาตัวอานการดหรืออุปกรณอืน่ๆ ท่ีจะใชกับการดน้ัน รองรับการดขนาด 2 GB
2 ตรวจสอบวาตัวอานการดหรืออุปกรณอืน่ๆ ท่ีจะใชกับการดน้ัน รองรับ SDHC กลองรองรับ UHS-1
3 ตรวจสอบวาตัวอานการดหรืออุปกรณอืน่ๆ ท่ีจะใชกับการดน้ัน รองรับ

SDXC กลองรองรับ UHS-1

การดอ่ืนๆ ยังไมไดรับการทดสอบ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดที่ระบุไวขางตน
โปรดติดตอผูผลิต

การดหนวยความจําท่ีไดรบัการรับรอง

การด SD การด SDHC 2 การด SDXC 3

SanDisk 2 GB 1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB, 128 GB

Toshiba — 64 GB

Panasonic
2 GB 1

4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 
16 GB, 24 GB, 32 GB

48 GB, 64 GB

Lexar Media 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB —
Platinum II

—
8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB

Professional
64 GB, 128 GB, 
256 GB

Full-HD Video 4 GB, 8 GB, 16 GB —
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ตารางตอไปนี้จะแสดงจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถจัดเก็บไวไดในการดหนวยความจํา
SanDisk SDSDXPA-016G-J35 UHS-I SDHC ขนาด 16 GB ที่การตั้งคาคุณภาพของภาพ
(0 115), ขนาดภาพ (0 118) และการตั้งคาพื้นที่ภาพ (0 110) แบบตางๆ

❚❚พืน้ทีภ่าพ FX (36×24) *

* รวมภาพที่ถายดวยเลนสท่ีไมใช DX เม่ือเลือก เปด ไวสําหรับคา ตัดสวน DX อัตโนมัติ

ความจุการดหนวยความจํา

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1

ความจุของ
หนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW), บีบอัด
แบบไมสูญเสียคุณภาพ, 12 บิท

— 21.0 MB 376 25

NEF (RAW), บีบอัด
แบบไมสูญเสียคุณภาพ, 14 บิท

— 26.9 MB 292 15

NEF (RAW), บีบอัด, 12 บิท — 19.2 MB 507 33
NEF (RAW), บีบอัด, 14 บิท — 23.9 MB 425 21

JPEG Fine 3

ใหญ 12.6 MB 923 87
กลาง 7.7 MB 1500 100
เล็ก 4.1 MB 2900 100

JPEG Normal 3
ใหญ 6.7 MB 1800 100
กลาง 3.9 MB 2900 100
เล็ก 2.1 MB 5500 100

JPEG Basic 3

ใหญ 2.2 MB 3500 100
กลาง 1.6 MB 5700 100
เล็ก 1.1 MB 10100 100



493

❚❚พื้นที่ภาพ DX (24×16)*

* รวมภาพที่ถายดวยเลนส DX เม่ือเลือก เปด ไวสําหรับคา ตัดสวน DX อัตโนมัติ

1 ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ ขนาดไฟลจะแตกตางกันไปตามฉากที่บันทึก
2 จํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอรท่ี ISO 100 ลดลงหากเลือก

เนนคุณภาพ สําหรับ การบีบอัดภาพ JPEG (0 117), ตั้งคาความไวแสง (ISO) เปน Hi 0.3
หรือสูงกวา หรือเปดใชลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนานหรือควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ

3 เปนตัวเลขเมื่อตั้งคา การบีบอัดภาพ JPEG เปน เนนขนาด การเลือก เนนคุณภาพ
จะเพิ่มขนาดไฟลของภาพ JPEG ทําใหจํานวนภาพและความจุของบัฟเฟอรลดลง

คณุภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1

ความจุของ
หนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW), บีบอัด
แบบไมสูญเสียคุณภาพ, 12 บิท

— 10.5 MB 579 100

NEF (RAW), บีบอัด
แบบไมสูญเสียคุณภาพ, 14 บิท

— 13.1 MB 449 48

NEF (RAW), บีบอัด, 12 บิท — 9.8 MB 785 100
NEF (RAW), บีบอัด, 14 บิท — 11.9 MB 656 100

JPEG Fine 3

ใหญ 6.2 MB 1900 100
กลาง 3.9 MB 3000 100
เล็ก 2.3 MB 5000 100

JPEG Normal 3
ใหญ 3.1 MB 3700 100
กลาง 2.0 MB 5700 100
เล็ก 1.2 MB 9300 100

JPEG Basic 3

ใหญ 1.6 MB 7000 100
กลาง 1.2 MB 10300 100
เล็ก 0.8 MB 15600 100

A d3—ถายตอเนื่องสูงสุด (0 339)
สามารถกําหนดจํานวนภาพถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุดไวเทาใดก็ไดระหวาง
1 ถึง 100
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สวนหนึ่งของภาพยนตรหรือจํานวนภาพทีส่ามารถบันทึกไดเมื่อใชแบตเตอรี่ทีช่ารจเต็ม
จะแตกตางกันไปในแตละ สภาพของแบตเตอรี ่อุณหภูมิ ชวงเวลาหางระหวางภาพ
และระยะเวลาที่กลองแสดงเมนู ในกรณีแบตเตอรี่ขนาด AA ความจุของแบตเตอรี่
ยังแตกตางกันไปในแตละยี่หอและการเก็บรักษา ทั้งนีไ้มสามารถใชแบตเตอรี่บางรุนได
ตอไปนี้เปนคาตัวอยางสําหรับกลองและอุปกรณเสรมิชุดแหลงพลังงานแบตเตอรีห่ลายรูปแบบ
MB-D16
• ภาพถาย, โหมดถายทีละภาพ (มาตรฐาน CIPA 1)

แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (กลอง): ประมาณ 1230 ภาพ
แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (MB-D16): ประมาณ 1230 ภาพ
แบตเตอร่ีอัลคาไลน AA หกกอน (MB-D16): ประมาณ 430 ภาพ

• ภาพถาย, โหมดลัน่ชัตเตอรตอเน่ือง (มาตรฐาน Nikon 2)
แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (กลอง): ประมาณ 4420 ภาพ
แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (MB-D16): ประมาณ 4420 ภาพ
แบตเตอร่ีอัลคาไลน AA หกกอน (MB-D16): ประมาณ 780 ภาพ

• ภาพยนตร 3

แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (กลอง): ประมาณ 55 นาที ของสวนของภาพยนตร
ความคมชัดสงู
แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (MB-D16): ประมาณ 55 นาที ของสวนของภาพยนตร
ความคมชัดสงู
แบตเตอร่ีอัลคาไลน AA หกกอน (MB-D16): ประมาณ 20 นาที ของสวนของภาพยนตร
ความคมชัดสงู

อายุการใชงานของแบตเตอรี่
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1 วัดผลท่ี 23 °C (±2 °C) ดวยเลนส AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5–4.5G ED VR ภายใตเงื่อนไข
การทดสอบตอไปน้ี: ปรับเลนสวนจากระยะอนันตจนถึงระยะต่ําสุดและถายภาพท่ีใชคาตั้งจากโรงงาน
ทุกๆ 30 วินาที แฟลชจะยิงหน่ึงคร้ังเวนหน่ึงคร้ัง ไมไดใชไลฟวิว

2 วัดผลท่ี 20 °C ดวยเลนส AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5–4.5G ED VR ภายใตเงื่อนไขการทดสอบ
ตอไปน้ี: ตั้งคุณภาพของภาพเปน JPEG Basic, ตั้งขนาดภาพเปน M (กลาง), ความไวชัตเตอร
1/250 วินาที, กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเปนเวลาสามวินาที และวนปรับโฟกัสจากระยะอนันต
จนถึงระยะใกลสุดสามรอบ จากน้ันถายภาพหกภาพตอเน่ืองกันและเปดจอภาพเปนเวลาหาวินาที
แลวปดจอภาพ เม่ือหมดเวลาสแตนดบาย จะเร่ิมใหมอีกคร้ัง

3 วัดผลท่ี 23 °C (±3 °C) ดวยกลองท่ีใชคาตั้งจากโรงงานและเลนส AF-S NIKKOR 24-85mm
f/3.5–4.5G ED VR ภายใตเงื่อนไขการทดสอบที่กําหนดโดยสมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑ
เก่ียวกับการถายภาพ (Camera and Imaging Products Association หรือ CIPA) สามารถถาย
ภาพยนตรไดความยาวสูงสุดตอนละ 20 นาที (1080/60p) ดวยขนาด 4 GB การบันทึกอาจสิ้นสุดลง
กอนจะถึงจํากัดดังกลาวหากอุณหภูมิของกลองเพ่ิมขึ้น

การใชงานดังตอไปนี้จะทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วข้ึน:
• การใชจอภาพ
• การกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งคางไว
• การใชโฟกัสอัตโนมัตซํ้ิาๆ
• การถายภาพ NEF (RAW)
• ความไวชัตเตอรต่ํา
• การใชชุด GPS GP-1 หรือ GP-1A หรือ รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10/WR-1 ซ่ึงเปน

อุปกรณเสริม
• การใช Wi-Fi หรือ ชุดสือ่สาร UT-1 หรือตวัสงขอมูลแบบไรสาย WT-5 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม
• การใชโหมด VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) กับเลนส VR

เพื่อใหมัน่ใจวาทานใชแบตเตอรี ่Nikon แบบรชีารจ EN-EL15 ใหไดประโยชนสูงสุด:
• รักษาใหข้ัวแบตเตอรี่สะอาดอยูเสมอ ข้ัวแบตเตอรี่ท่ีสกปรกอาจทําใหประสทิธภิาพของแบตเตอรี่

ลดลง
• ใชแบตเตอรี่ทันทีหลงัจากชารจ หากไมไดใชงาน แบตเตอรี่จะสูญเสียพลังงานไป
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เลนสที่ระบุในรายการสวนนี้อาจกีดขวางแฟลชในตัวกลองหรอืไฟชวยหา AF ในบางสภาพ

❚❚ ไฟชวยหา AF
เลนสบางชนดิอาจกีดขวางไฟชวยหาที่ระยะโฟกัสบางคา ใหถอดเลนสฮูดออกเมื่อใชไฟ
สองสวาง
ไฟชวยหา AF ไมสามารถใชงานกับเลนสตอไปนี้:
• 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
• AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II

ที่ระยะต่ํากวา 0.7 เมตร เลนสตอไปนี้อาจกีดขวางไฟชวยหา AF และรบกวนการทํางานของ
โฟกัสอัตโนมตัิในสภาวะแสงนอย:
• 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 DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF
• AF Zoom-Nikkor 24–85mm f/2.8–4D IF
• AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR
• AF Zoom Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6D (IF)
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• AF Zoom Micro Nikkor ED 70–180mm f/4.5–5.6D
• AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

เลนสท่ีอาจกีดขวางแฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF
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ที่ระยะต่ํากวา 1.0 เมตร เลนสตอไปนี้อาจกีดขวางไฟชวยหา AF และรบกวนการทํางานของ
โฟกัสอัตโนมัติในสภาวะแสงนอย:
• 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 24–70mm f/2.8G ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED

ที่ระยะต่ํากวา 1.5 เมตร เลนสตอไปนี้อาจกีดขวางไฟชวยหา AF และรบกวนการทํางานของ
โฟกัสอัตโนมัติในสภาวะแสงนอย:
• AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm 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 Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D ED
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D IF-ED
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❚❚แฟลชในตัวกลอง
แฟลชในตัวกลองมีระยะต่ําสุดที่ 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงมาโครของเลนสซูม
ระยะใกลได สามารถใชกับเลนส CPU ที่มทีางยาวโฟกัส 24 มม. (16 มม. ในรูปแบบ DX) ถึง
300 มม. ทั้งนี้ในบางกรณีแฟลชอาจไมสามารถใหความสวางกับวัตถุไดอยางทั่วถึงที่บางระยะ
หรือที่ทางยาวโฟกัสบางคาเนื่องจากเกิดเงาของเลนส รูปภาพตอไปนี้แสดงผลของวิกเนต
ที่มีสาเหตมุาจากการเกิดเงาของเลนสเมื่อใชงานแฟลช

ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกันเงา แฟลชอาจไมสามารถใหความสวางกับวัตถุไดอยางทั่วถึง
เมื่อใชรวมกับเลนสตอไปนี้ที่ระยะใกลกวาระยะทีร่ะบุดานลาง:

เงามืด วิกเนต

เลนส ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดวิกเนต

DX

AF-S DX NIKKOR 10–24mm 
f/3.5–4.5G ED

18–24 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm 
f/4G IF-ED

18 มม. 1.0 เมตร

20–24 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm 
f/2.8G IF-ED 

20 มม. 2.0 เมตร

24–55 มม. 1.0 เมตร

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

18 มม. 1.0 เมตร

24–200 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S DX NIKKOR 18–300mm 
f/3.5–5.6G ED VR 

28 มม. 1.0 เมตร

50–300 มม. ไมมีวิกเนต



499

FX

AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR 35 มม. 1.5 เมตร

AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D 
IF-ED

28 มม. 1.5 เมตร

35 มม. ไมมีวิกเนต

AF Zoom-Nikkor 18–35mm f/3.5–4.5D 
IF-ED

24 มม. 1.0 เมตร

28–35 มม. ไมมีวิกเนต

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

AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF

24 มม. 1.5 เมตร
28 มม. 1.0 เมตร
35 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G 20 มม. 1.0 เมตร

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

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

50–70 มม. ไมมีวิกเนต

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

24 มม. 1.0 เมตร

35–120 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR

24 มม. 2.0 เมตร
28 มม. 1.0 เมตร

50–120 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm 
f/2.8D IF-ED

28 มม. 1.0 เมตร

50–70 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G 
ED VR

28 มม. 1.5 เมตร
35 มม. 1.0 เมตร

50–300 มม. ไมมีวิกเนต

PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED * 24 มม. 1.5 เมตร

* เม่ือไมชิฟตหรือทิลต

เลนส ตําแหนงชวงซูม
ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดวิกเนต
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เมื่อใชรวมกับ AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED แฟลชจะไมสามารถใหความสวาง
กับวัตถุไดทั่วถึงในทุกระยะ

สามารถใชแฟลชในตัวกลองไดกับเลนสชนิดไมมี CPU ดังตอไปนี:้ Nikon Series E และ 
24–300 mm NIKKOR (AI-S, AI- และ AI-modifed) เลนส AI 50–300mm f/4.5, modified AI 
50–300mm f/4.5, AI-S 50–300mm f/4.5 ED และ AI 50–300mm f/4.5 ED จะตองใช
ที่ตําแหนงการซูม 70 มม. ข้ึนไป เมื่อใชเลนส AI-S และ AI 25–50mm f/4 ED ระยะทีสู่งกวา
ซ่ึงไมเกิดวิกเนตไดแก: 2.0 เมตร ทีต่ําแหนงการซูม 25 มม. และ 1.0 เมตร ที่ตําแหนงการซูม 
28 มม.; จะไมเกิดวิกเนตที่ตําแหนงการซูม 35 มม. ข้ึนไป
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เครือขายไรสาย ........................... 269, 281, 442
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จัดลําดับ (เมนูของฉัน) ................................  424
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บีบอัด (รูปแบบ) ........................................  117
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ (รูปแบบ) ..........  117
แบตเตอรี่ .........................  25, 26, 30, 383, 487
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เปรียบเทียบภาพคูกัน..................................  419
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เพิ่มความนุมนวลของภาพ (เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร) ..  
402

เพิ่มรายการ (เมนูของฉัน) ............................  421
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ฟลูออเรสเซนต (ไวตบาลานซ) ......................  145
ฟอรแมตการดหนวยความจํา........................  375
ฟลเตอรสีอบอุน (เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร) .........  401
แฟลช ...........  40, 180, 181, 188, 190, 345, 433
แฟลช (ไวตบาลานซ) ..................................  145
แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR ....  
185, 435
แฟลชเทานั้น (ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ)....  202, 
353
แฟลชในตัวกลอง.................................. 40, 180
แฟลชสัมพนัธกับมานชัตเตอรชุดแรก ..............  183
แฟลชสัมพนัธที่ความไวชัตเตอรตํ่า..........  181, 183
แฟลชสัมพนัธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ.....  345, 
346
แฟลชสัมพนัธมานชัตเตอรชุดที่สอง................  183
แฟลชเสริมภายนอก ............................  348, 433
แฟลชอัตโนมัติ ..........................................  181
แฟลต (ต้ังคา Picture Control) .....................  165
โฟกัสชองมองภาพ ................................ 29, 443
โฟกัสซิ่งสกรีน ...........................................  479
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ไฟแสดงจุด AF..........................................  329
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ภาพยนตร...................................  66, 370–373
ภาพรางสี .....................................  47, 50, 414
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ภาษา (Language) .................................... 381

ม

มาตรฐาน (ต้ังคา Picture Control)................. 165
มุมมองภาพ ......................................  111, 432
เมฆมาก (ไวตบาลานซ) ............................... 145
เมนูของฉัน ............................................... 421
เมนูต้ังคา ................................................. 374
เมนูถายภาพ .....................................  310, 318
เมนูถายภาพยนตร ..................................... 318
เมนูรีทัช ...........................................  245, 393
เมนูแสดงภาพ ........................................... 300
เมาทเลนส ............................................ 3, 133
แมนวลโฟกัส................................ 60, 132, 329
โมเดลลิ่งแฟลช .......................................... 353
ไมโครโฟน .................................................  73
ไมโครโฟนภายนอก......................................  73
ไมเรด ...................................................... 151
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ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) ................ 333
ระนาบกลอง ..........................  64, 75, 359, 388
ระบบวัดแสง ................................ 39, 139, 336
ระยะชดัลึก ................................................  92
ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3) .............. 337
รีเซ็ต ................................. 199, 311, 318, 326
รีเซ็ต User Settings ................................... 101
รีเซ็ตการต้ังคาแบบกําหนดเอง....................... 326
รีเซ็ตเมนูถายภาพ....................................... 311
รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร ............................... 318
รีโมตคอนโทรล ..................................  193, 444
รีโมตคอนโทรลไรสาย ..........................  197, 368
รีโมตตอบสนองเร็ว (โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3))..  
193
รีโมตยกกระจก (โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3))  193
รีโมตหนวงเวลา (โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3)) 193

รุนเฟรมแวร ..............................................  392
รูปแบบ DX ..............................................  110
รูปแบบ FX ...............................................  110
รูปแบบคําสั่งพิมพภาพดิจิตอล .......  274, 275, 488
รูปแบบวันที่..............................................  381
รูรับแสง ............................................... 91–93
รูรับแสงแคบสุด .....................................  33, 88
เรงสีเขียว (เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร)..................  401
เรงสีแดง (เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร)...................  401
เรงสีน้ําเงิน (เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร) ................  401
เริ่มพิมพ (PictBridge) ......................... 273, 275

ล

ลดการกะพริบ...........................................  380
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง ............................  317
ลดนอยซเมือ่เปดรับแสงนาน.........................  317
ลดเสียงรบกวนจากลม ..........................  72, 321
ลบ ...................................................  38, 258
ลบภาพทั้งหมด .........................................  260
ลบภาพที่เลือกไว .......................................  260
ลบภาพปจจุบัน ...................................  38, 258
ลบรายการ (เมนูของฉัน)..............................  423
ล็อค AE...................................................  141
ล็อค AE เมื่อกดชตัเตอร ..............................  336
ล็อคคาแสงแฟลช.......................................  190
ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด...........................  365
ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ ..................................  103
ลําดับการถายครอม ...................................  354
ลําดับแบตเตอรี่ .........................................  344
ลําโพง........................................................  4
ลิขสิทธิ์............................................. 252, 385
เลนส ............................  27, 33, 235, 389, 426
เลนส CPU .........................................  33, 426
เลนสชนิด D ...................................... 426, 429
เลนสชนิด E....................................... 426, 429
เลนสชนิด G ...................................... 426, 429
เลนสชนิดไมมี CPU.....................  235, 427, 431
เลนสที่รองรับ............................................  426
เลนสฟชอาย.............................................  413
เลือกจุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด ............................... 81
เลือกพื้นที่ภาพ .......  71, 111, 113, 360, 362, 366
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เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ/ยกเลิกการเลือก.  245, 
289
เลือกภาพพิมพ ..........................................  274
เลือกวันที่..................................  261, 274, 301
เลือกสีเดน..................................... 48, 52, 417
เลือกอุณหภมูิสี (ไวตบาลานซ) ............... 145, 152
ไลฟวิว.....................................  54–65, 66–78
ไลฟวิวของภาพยนตร..................... 66, 370–373

ว

วงแหวนปรับโฟกัสของเลนส ...................  60, 132
วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ ............................. 139, 335
วันที่และเวลา......................................  28, 381
วิธีใช......................................................... 21
ไวตบาลานซ ..............................  145, 208, 321
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ส

สกายไลท (เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร) .................  401
สง Eye-Fi ................................................  391
สมดุลของสี ..............................................  402
สมดุลของสีบนจอภาพ ................................  377
สมารทดีไวซ .............................................  281
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง ............ 392, 489
สัญลักษณแสดงคาแสง ...........................  63, 94
สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน...  40, 191, 438
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส .........  36, 129, 133
สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส .....  36, 129, 133
สัดสวนภาพ........................................  76, 399
สาย USB.................................................  266
สายลั่นชัตเตอร....................................  95, 443
สํารอง (หนาที่ของการดในชองที่ 2) ................  119
สีธรรมชาติ (ต้ังคา Picture Control) ...............  165
สีสด (ต้ังคา Picture Control) .......................  165
เสนจัดองคประกอบภาพ..........................  64, 75
เสียงเตือน ................................................  338
แสงอาทิตย (ไวตบาลานซ) ...........................  145
แสดงคากลับดาน.......................................  366
แสดงภาพ ..........................................  37, 241
แสดงภาพทันทีที่ถาย ...................  234, 242, 307
แสดงเสนตารางในชองมองภาพ.....................  341
แสดงไฮไลท................................................ 72

ใสเครื่องหมายดัชนี .................. 70, 80, 370, 372

ห

หนวงเวลาปดจอภาพ .................................  337
หนวยความจําบัฟเฟอร ...............................  105
หนาที่ของการดในชองที่ 2 ...........................  119
หมุนแนวตั้ง..............................................  308
หมุนภาพอัตโนมัติ .....................................  382
หลอดไส (ไวตบาลานซ)...............................  145
หลังจากลบ ..............................................  307
หา ...........................................................  59
หูฟง .........................................................  73
โหมดถายภาพตอเนื่อง................................  103
โหมดพื้นที่ AF...................................... 58, 123
โหมดแฟลช .......................................  181, 183
โหมดโฟกัส ......................................... 57, 121
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ .............................. 57, 121
โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) ......................  193
โหมดลั่นชัตเตอร ...................................  7, 103
โหมดสั่งแฟลช ..........................................  348
โหมดสําเร็จรูป ............................................  41
โหมดหนวงเวลาถาย ..................................  339

อ

อะแดปเตอร AC.................................  441, 445
อัตโนมัติ (ไวตบาลานซ) ..............................  145
อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง ...............................  90
อัตโนมัติปรับรูรับแสงเอง ...............................  91
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ ........................  494
อีเทอรเน็ต.........................................  269, 442
อุณหภมูิสี .................................. 145, 147, 152
อุปกรณเสริม ............................................  441
เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร..........................  169, 401
เอ็ฟเฟกตพเิศษ ...........................................  46
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