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ในการใชงานกลองใหเกิดประโยชนสูงสุด โปรดอานคําแนะนําทั้งหมดอยางถี่ถวน
และเก็บรักษาไวในที่ซ่ึงผูที่จะใชผลิตภณัฑทุกคนสามารถอานได
สัญลักษณและเคร่ืองหมาย
เพ่ือใหทานคนหาขอมูลท่ีทานตองการไดงายขึ้น ใหสังเกตสัญลักษณและเคร่ืองหมายตอไปน้ีซึ่งแสดงถึง:

รายการเมนู ตัวเลือกและขอความที่จะปรากฏบนหนาจอกลองจะแสดงดวย ตัวหนา

การตั้งคากลอง
คําอธิบายในคูมือการใชงานน้ีจะใชคาตั้งจากโรงงาน

D ขอควรระวังตางๆ ซึ่งเปนขอมูลท่ีควรอานกอนใชกลอง เพ่ือปองกันมิใหกลองชํารุดเสียหาย

A สัญลักษณน้ีแสดงถึงหมายเหตุ ซึ่งเปนขอมูลท่ีควรอานกอนใชงานกลอง

0 สัญลักษณน้ีแสดงถึงการอางอิงไปยังหนาอื่นๆ ในคูมือเลมน้ี

A เพ่ือความปลอดภัยของทาน
กอนการใชงานกลองคร้ังแรก โปรดอานคําแนะนําดานความปลอดภัยใน “เพ่ือความปลอดภัยของทาน” 

(0 xiii–xvi)
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ตรวจสอบใหแนใจวารายการอุปกรณทั้งหมดที่ระบุไวในที่นีไ้ดใหมาพรอมกับกลอง

การดหนวยความจํามีแยกจําหนายตางหาก กลองท่ีซื้อจากประเทศญี่ปุนจะแสดงเมนูและขอความ
เปนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุนเทาน้ันและจะไมรองรับภาษาอืน่ๆ ทางบริษัทตองขออภัย
ตอความไมสะดวกในกรณีดังกลาว

รายการชิ้นสวนในบรรจุภัณฑ

ฝาครอบปองกันจอภาพ BM-12 (0 10)

ฝาปดตัวกลอง BF-1B (0 15, 436)

กลองดิจิตอล D810 (0 1)

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 พรอมฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่ 
(0 13, 14)

เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25a (จัดมาพรอมกับอะแดปเตอร AC
สําหรับเสียบผนัง หรือสายไฟอยางใดอยางหน่ึง โดยประเภทหรือรูปราง
อาจแตกตางกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคที่จําหนาย 0 13)

ตัวล็อคสาย USB (0 258)

ตัวล็อคสาย HDMI (0 269)

สาย USB UC-E22 (0 257, 263)
สายคลองกลอง AN-DC12 (0 12)
ใบรับประกัน

คูมือการใชงาน (คูมือเลมน้ี)
แผนซีดีติดตั้ง ViewNX 2 (0 253)
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เพื่อปองกันความเสียหายกับผลิตภณัฑ Nikon หรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอ่ืน โปรดอานขอควรระวัง
เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดตอไปนี้กอนการใชงานอุปกรณนี้ เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยเหลานี้
ไวในที่ซึ่งผูที่จะใชผลิตภัณฑนี้ทุกคนสามารถอานได
ผลตางๆ ที่อาจเกิดจากการไมปฏบัิติตามขอควรระวังที่ระบุไวในสวนนี้จะแสดงดวยสัญลักษณตอไปนี้:

❚❚คําเตือน
Aหามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูใน

องคประกอบภาพ
หามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูในองคประกอบภาพ
เมื่อถายภาพวัตถุยอนแสง เมื่อกลองโฟกัส
แสงแดดขณะที่ดวงอาทิตยอยูภายใน หรืออยูใกล
กับองคประกอบภาพอาจทําใหเกิดไฟลุกไหม

Aหามมองดวงอาทิตยผานทางชองมองภาพ
การดูดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอ่ืนๆ
ผานทางชองมองภาพอาจทําลายการมองเห็น
อยางถาวร

Aการใชปุมปรับแกสายตาของชองมองภาพ
ขณะหมุนปุมปรับแกสายตาที่ชองมองภาพ
เมื่อทานกําลังแนบดวงตากับชองมองภาพ โปรดใช
ความระมัดระวังเนื่องจากนิ้วอาจกดโดนดวงตาได

Aปดกลองทันทีหากกลองทํางานผดิปกติ
หากทานสังเกตเห็นควันหรือกลิ่นผิดปกติออกมา
จากอะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก)

ใหถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC และนําแบตเตอรี่
ออกทันที โปรดระวังไฟลวก การใชงานตอไป
อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ หลังจากนําแบตเตอรี่
ออก ใหนําอุปกรณไปรับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง

Aหามใชอุปกรณในบริเวณที่มีกาซติดไฟ
หามใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในบริเวณที่มีกาซ
ติดไฟ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดหรือ
ไฟลุกไหม

Aเก็บใหพนมือเด็ก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดการ
บาดเจบ็ได นอกจากนี้ โปรดระวังชิ้นสวนขนาดเล็ก
ติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนขนาดเล็กเขาไป ใหรีบ
ปรึกษาแพทยทันที 

เพ่ือความปลอดภัยของทาน

A
สัญลักษณนี้แสดงคําเตือน เพื่อปองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น โปรดอานคําเตือนทั้งหมด
กอนการใชผลิตภัณฑ Nikon นี้
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Aหามถอดแยกสวนประกอบ
การสัมผัสกับสวนประกอบภายในผลิตภัณฑ
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ ในกรณีที่กลองทํางาน
ผิดปกติ ควรใหเฉพาะชางที่มีความชํานาญ
เปนผูซอมแซมผลิตภัณฑเทานั้น หากผลิตภัณฑ
แตกออกจากการตกหลนหรืออุบัติเหตุอ่ืนๆ ใหนํา
แบตเตอรี่ออกและ/หรือถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC 

จากนั้นนําผลิตภณัฑไปรับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการแตงต้ัง

Aอยาสวมคลองกลองที่คอเด็กหรือทารก
การสวมคลองกลองที่คอเด็กหรือทารกอาจทําให
สายคลองรัดคอเด็กได

Aอยาสัมผัสกลอง แบตเตอร่ี หรือเครื่องชารจ
เปนเวลานาน ขณะท่ีอุปกรณเปดหรือใชงาน
ชิ้นสวนของอุปกรณเกิดความรอนขึ้น การปลอยให
กลองสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงเปนเวลานาน 

อาจสงผลใหเกิดรอยผื่นไหมขึ้นไดบนผิวหนัง
Aหามทิ้งผลิตภัณฑไวในที่ท่ีมีอุณหภูมิสูงเกนิ

เชน ในรถที่ปดอยูหรือการถูกแสงแดด
โดยตรง
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
ความเสียหายหรือไฟไหมได

Aอยาหันแฟลชไปทางผูขับขี่ยวดยานพาหนะ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุได

Aขอควรระวังในการใชแฟลช
• การใชกลองพรอมแฟลชใกลกับผิวหนังหรือ
วัตถุอ่ืนอาจทําใหเกิดการไหม

• การใชแฟลชใกลกับดวงตาของวัตถุอาจทําให
มองไมเห็นชั่วคราวได แฟลชควรอยูหางจาก
ตัวแบบอยางนอย 1 เมตร ควรใช
ความระมัดระวังอยางยิ่งขณะถายภาพเด็กทารก

Aหลีกเลี่ยงการสัมผสัถูกคริสตัลเหลว
หากหนาจอแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดน
เศษกระจกบาด รวมทั้งระวังไมใหคริสตัลเหลว
จากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาหรือ
ปาก

Aอยาเคลื่อนยายขาตั้งกลองที่ตอเลนส หรือ
กลองไว
คุณอาจสะดุดหรือชนเขากับวัตถุอ่ืนโดยไมต้ังใจ
ซึง่เปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บได
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Aขอควรระวังในการใชงานแบตเตอรี่
หากใชงานแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง แบตเตอรี่
อาจร่ัวหรือระเบิดได โปรดปฏบัิติตามขอควรระวัง
ตอไปนี้ เมื่อใชงานแบตเตอรี่สําหรับผลิตภัณฑนี้:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองใหใชกับ
อุปกรณนี้

• หามลัดวงจรหรือถอดแยกชิ้นสวนแบตเตอรี่
• ปดสวิทชผลิตภัณฑกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่ 
หากทานกําลังใชอะแดปเตอร AC ใหถอดปลั๊ก
ออกกอน

• อยาพยายามใสแบตเตอรี่ผิดดาน
• หามปลอยใหแบตเตอรี่สมัผัสกับเปลวไฟหรือ
ความรอนสูง

• หามนําแบตเตอรี่จุมน้ําหรือสัมผัสกับน้ํา
• ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่เมื่อเคลื่อนยาย
แบตเตอรี่เปนระยะทางไกล หามเคลื่อนยายหรือ
เก็บแบตเตอรี่ไวกับวัตถุโลหะ เชน สรอยคอหรือ
ก๊ิบหนีบผม

• เมือ่แบตเตอรี่หมดอยางสมบูรณจะเกิดการรั่ว
ไดงาย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
กับผลิตภณัฑ โปรดนําแบตเตอรี่ออกเมื่อไมมีไฟ
เหลืออยู

• เมื่อไมไดใชงานแบตเตอรี่ ใหปดฝาครอบขั้วตอ
แบตเตอรี่และเก็บไวในที่แหงและเย็น

• หลงัการใชงานผลิตภัณฑเปนเวลานาน 

แบตเตอรี่อาจมีความรอน กอนนําแบตเตอรี่ออก 

ใหปดกลองและปลอยใหแบตเตอรี่เย็นลง
• หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

ของแบตเตอรี่ เชน สีหรือรูปรางผิดเพี้ยน 

ใหเลิกใชแบตเตอรี่ทันที
Aขอควรระวังในการใชงานเคร่ืองชารจ

• เก็บไวในที่แหง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือการทํางาน
ผิดพลาดเนื่องจากไฟลกุไหมหรือไฟฟาชอ็ต

• หามลัดวงจรเครื่องชารจ การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดความรอนสูงและ
ทําใหเครื่องชารจเสียหายได

• ควรใชผาแหงเช็ดฝุนที่อยูบนหรืออยูใกลกับ
สวนประกอบของปลั๊กที่เปนโลหะ การใชงาน
ตอไปอาจทําใหเกิดไฟลุกไหม
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• หามใชสายไฟหรือเขาใกลเครื่องชารจในระหวาง
เกิดพายุฟาคะนอง การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต

• หามทําใหเกิดความเสียหาย ดัดแปลง หรือดึง
หรือหักงอสายไฟ หามวางวัตถุหนักทับสายไฟ
หรือปลอยใหสายไฟสัมผัสความรอน
หรือเปลวไฟ หากฉนวนหุมสายไฟชํารุด
จนมองเห็นเสนลวดภายใน ใหนําสายไฟไปรับ
การตรวจสอบที่ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับ
การแตงต้ัง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต

• อยาจับปลั๊กหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก 

การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
การบาดเจ็บหรือการทํางานผิดพลาดเนื่องจาก
ไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต

• หามใชกับตัวแปลงสําหรับนักเดินทางที่ออกแบบ
ใหแปลงไฟฟาตางโวลต และหามใชกับตัวแปลง 
DC เปน AC การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหผลิตภณัฑเสียหายหรือมีความรอนสูง
เกินหรือไฟลุกไหม

Aใชสายไฟท่ีเหมาะสม
เมื่อเชื่อมตอสายสัญญาณเขากับชองรับสัญญาณ
เขาหรือชองสงสัญญาณออกตางๆ ใหใชเฉพาะ
สายสัญญาณที่ Nikon จดัเตรียมหรือจําหนายให
เทานั้น เพื่อใหตรงตามขอกําหนดของผลิตภณัฑ

Aซีดีรอม
ไมควรเลนแผนซีดีรอมท่ีมีซอฟตแวรหรือคูมือ
ในเครื่องเลนซีดีเพลง การเลนแผนซีดีรอมใน
เครื่องเลนซีดีเพลงอาจทําใหสูญเสียการไดยินหรือ
ทําใหอุปกรณเสยีหาย

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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การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมลู
โปรดทราบวาการลบภาพหรือการฟอรแมตการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลอ่ืนๆ จะไมลบขอมูลภาพ
ด้ังเดิมไปทั้งหมด บางครั้งไฟลภาพซึง่ลบท้ิงไปแลวในอุปกรณเก็บขอมูลที่โยนทิ้งไป สามารถเรียกกลับคืนได
ดวยการใชซอฟตแวรที่วางจําหนายอยูทั่วไป ทั้งนี้อาจเปนผลทําใหขอมูลภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดวย
จุดประสงคที่มุงรายการรับประกันความเปนสวนบุคคลของขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูใช
กอนการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมลู ใหใชซอฟตแวรทางการคาลบขอมูลทั้งหมดทิ้ง 
หรือใหฟอรแมตอุปกรณเก็บขอมูลดังกลาวแลวเก็บบันทึกขอมลูภาพซึ่งไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล
(เชน ภาพทองฟาปลอดโปรง) เขาไปใหมใหเต็มอุปกรณเก็บขอมูลนั้น ตองตรวจสอบจนแนใจดวยวา
ไดเปลี่ยนภาพการตั้งคาเอง (0 167) ใหเปนภาพซึ่งไมใชขอมูลสวนบุคคล กอนการกําจัดทิ้งกลองถายรูป
หรือเปลี่ยนเจาของใหกับบุคคลอ่ืน คุณควรใชตัวเลือก เครือขาย > ตั้งคาเครือขาย ในเมนูการต้ังคา
กลองถายรูปเพื่อลบขอมลูเครือขายสวนตัวตางๆ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่จดัมาให
พรอมกับเครื่องสื่อสารขอมลูซึ่งเปนตัวเลือกเสริม ควรระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเสียหายเมื่อทําลาย
อุปกรณจัดเก็บขอมลูดวยวิธีทางกายภาพ

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

ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
กลอง Nikon ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน มีเพียงเฉพาะ
อุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสย่ีหอ Nikon (ไดแก เครื่องชารจ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
และอุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลช) ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะ
เทานั้นที่ผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏบัิติงานและ
ความปลอดภยัของวงจรอิเลก็ทรอนิกส
การใชอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําให
เงื่อนไขการรับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง การใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
ของบริษัทอ่ืนที่ไมมีแผนซีลฮอโลแกรมของ Nikon ดังภาพดานขวามือ อาจรบกวน
การทํางานปกติของกลองหรือทําใหแบตเตอรี่รอนเกินไป เกิดประกายไฟ โปงบวมหรือ
ร่ัวได
สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับอุปกรณเสริมย่ีหอ 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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บทนํา

โปรดใชเวลาสักครูเพื่อทําความคุนเคยกับปุมควบคุมและจอแสดงผลตางๆ ของกลอง
ทานสามารถบุคมารกสวนนี้ไวเพื่อใชอางอิงขณะอานเนื้อหาสวนที่เหลือของคูมือการใชงานนี้

ตัวกลอง

สวนตางๆ ของกลอง

1 แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ..................... 102

2 ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร... 102

3 ปุม T.............................. 79, 83, 206

4 ปุม U .............................. 149, 153, 157

5 ปุม S ....................................... 109, 111

6 ปุม Y ................................................. 115

7 ชองเสียบแฟลชนอก 

(สําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก) 

........................................... 435, 436, 479

8 แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย ........................ 351

9 สวิทชเปดปดการทํางาน ........................... 16

10 ปุมกดชัตเตอร.......................................... 30

11 ปุม E .......................................... 130, 206

12 ปุมบันทึกภาพยนตร ................................. 52

13 ปุม I/Q ............................. 116, 366

14 แผงควบคุม ............................................... 5

15 แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก ........................ 351

16 เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส (E) .............. 101
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ตัวกลอง (ตอ)

1 แฟลชในตัวกลอง ....................................189

2 ปุมแฟลชปอปอัป....................................189

3 ปุม D.......................134, 139, 143, 350

4 ปุม M/Y ....................................190, 196

5 ฝาปดชองตอสายสัญญาณเสียง ..........56, 63

6 ฝาปดชองตอสาย USB ...................257, 263 

7 ฝาปดชองตอสาย HDMI .........................269

8 ปุมถอดเลนส ............................................23

9 ปุมโหมด AF...........................39, 41, 88, 91

10 ตัวเลือกโหมดโฟกัส.................... 39, 87, 100

11 เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส ............................................. 15

12 กระจก .......................................... 108, 448

13 กานเชื่อมตอระบบการวัดแสง ................. 477

14 ชองเสียบหูฟง.......................................... 56

15 ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก............. 63

16 ชองตอสาย USB ........................... 257, 263

17 ชองตอ HDMI........................................ 269

D ลําโพง
อยาวางลําโพงไวใกลกับอปุกรณแมเหล็ก การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจสงผลตอขอมูลท่ีบันทึก
ไวในอุปกรณแมเหล็ก

D ปดฝาปดชองตอสายภายนอก
ปดฝาปดชองตอสายภายนอกเมื่อไมใชงานตัวเชื่อมตอ ส่ิงแปลกปลอมที่ติดอยูในตัวเชื่อมตอ
อาจทําใหการถายโอนขอมูลติดขัด



3

1 ไมโครโฟนสเตอริโอ ............................ 49, 62

2 ไฟชวยหา AF......................................... 313

ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย ......................... 107

ไฟชวยลดตาแดง ................................... 191

3 ปุม Pv ............................ 54, 117, 349, 362

4 ปุม Fn .................................... 78, 343, 361

5 ฝาปดชองบรรจุแผนการด
หนวยความจํา.................................. 14, 21

6 ฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC ................ 442

7 กานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ ............ 14

8 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่.......................... 14

9 ฝาปดขั้วตอสําหรับชุดแบตเตอรี่เสริม 

MB-D12 ............................................. 436

10 ชองตอขาตั้งกลอง
11 เมาทเลนส ....................................... 15, 101

12 ขั้ว CPU

13 ฝาปดขั้วตอรีโมต 10-pin ................ 233, 439

14 ฝาปดขั้วตอสัมพันธกับแฟลช .................. 429

15 ขั้วตอสัมพันธกับแฟลช ........................... 429

16 ขั้วตอรีโมต 10-pin ......................... 233, 439

17 ฝาปดตัวกลอง ................................. 15, 436



4

ตัวกลอง (ตอ)

1 กานชัตเตอรฝาปดชองมองภาพ .........23, 106

2 ชองมองภาพ ............................................17

3 ชองมองภาพ ....................................23, 106

4 ปุมปรับแกสายตา .....................................17

5 ปุม A ......................36, 97, 128, 349, 363

6 ปุม B ........................................50, 88

7 ชองรอยสายคลองกลอง ............................12

8 ตัวเลือกคําสั่ง .....................................11, 25

9 ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส ................................94

10 ลําโพง .....................................................66

11 ปุม a..............................................35, 49

12 ตัวเลือกไลฟวิว ...................................35, 49

13 ไฟแสดงการเขาถึงการด
หนวยความจํา.................................. 21, 30

14 ปุม R (ขอมูล)................................. 8, 201

15 ปุม b .......................... 9, 42, 55, 205, 386

16 จอภาพ .......... 31, 35, 42, 49, 56, 235, 367

17 ปุม J (OK) ........................................... 25

18 ปุม W .......................... 38, 44, 235, 248

19 ปุม X .............................. 38, 44, 235, 248

20 ปุม L/Z/Q ................... 25, 171, 250

21 ปุม G ...................................... 24, 272

22 ปุม K .......................................... 31, 235

23 ปุม O/Q ............................ 33, 251, 366
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แผงควบคุม
แผงควบคุมแสดงการตั้งคากลองถายรูปที่หลากหลายเมื่อเปดกลอง รายการที่แสดงที่นี่
จะปรากฏครัง้แรกเมื่อเปดกลอง สามารถดูขอมลูการตั้งคาอ่ืนๆ ไดในสวนที่เกี่ยวของของคูมอืนี้

31 2 4 5

6
7

9

13

14

12

11

8

10

1 โหมดการถายภาพ ................................. 116

2 ระบบวัดแสง.......................................... 114

3 ความไวชัตเตอร ............................. 119, 121

4 สัญลักษณแสดงสถานะ B ................ 372

5 รูรับแสง (คารูรับแสง) ..................... 120, 121

6 สัญลักษณแสดงแผนการดหนวยความจํา 

CompactFlash...................................... 14

7 สัญลักษณแสดงแผนการดหนวยความจํา 

SD ........................................................ 14

8 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 19

9 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 20, 489

10 โหมดโฟกัส .............................................. 87

11 ไวตบาลานซ .......................................... 148

12 คุณภาพของภาพ ..................................... 79

13 โหมดพื้นท่ี AF ................................... 90, 91

14 ขนาดภาพ (ภาพ JPEG และ TIFF) ........... 83

A สัญลักษณแสดงสถานะ B
นาฬิกาในกลองจะใชพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจแยกตางหาก ซึ่งตองชารจหากจําเปน
เม่ือใสแบตเตอรี่หลักไวหรือเม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอปุกรณเสริม (0 436) 

การชารจเปนเวลาสองวันจะทําใหนาฬิกาใชงานไดเปนเวลาสามเดือน หากสัญลักษณ B กะพริบ
ในแผงควบคุม จะทําใหนาฬิกาตั้งเวลาใหมและวันท่ีและเวลาที่บันทึกในรูปภาพใหมจะไมถูกตอง 
ตั้งคานาฬิกาใหเปนเวลาและวันท่ีท่ีถูกตองโดยใชตัวเลือก โซนเวลาและวันที่ > วนัที่และเวลา 

ในเมนูตั้งคา (0 18)
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การแสดงผลของชองมองภาพ

1 เสนตาราง (แสดงเมื่อเลือกการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d7 เปน เปด) ................325

2 จุดโฟกัส.......................17, 30, 94, 310, 311

โหมดพื้นท่ี AF ....................................90, 91

3 กรอบพ้ืนท่ี AF ..................................17, 239

4 การแสดงระนาบกลอง ............................347

5 สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส ......30, 101

6 ระบบวัดแสง.......................................... 114

7 การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)................. 128

8 สัญลักษณการล็อคความไวชัตเตอร......... 126

9 ความไวชัตเตอร ............................. 119, 121

โหมดโฟกัสอตัโนมัติ ................................. 87

10 สัญลักษณการล็อครูรับแสง .................... 127

11 รูรับแสง (คารูรับแสง) ..................... 120, 121

รูรับแสง (จํานวนสต็อป) ................. 120, 424
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หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

12 โหมดการถายภาพ ................................. 116

13 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช...... 196

14 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 131

15 คาความไวแสง (ISO) ............................. 109

สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซ
ท่ีตั้งเองลวงหนา ................................... 160

จํานวนการถายครอม ADL ..................... 348

โหมดพื้นท่ี AF ............................. 90, 91, 92

16 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 19, 489

จํานวนภาพที่เหลือท่ีสามารถบันทึกได 
กอนหนวยความจําบัฟเฟอรเต็ม ..... 105, 489

คาการชดเชยแสง................................... 131

คาชดเชยแสงแฟลช ............................... 196

17 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน ........ 189

18 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช..... 199

19 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 329

20 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง ............ 120, 424

21 สัญลักษณแสดงคาแสง .......................... 122

สวนแสดงผลการชดเชยแสง.................... 131

22 คําเตือนแบตเตอรี่ออน.............................. 19

23 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง/
แฟลช .................................................. 134

สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ......................................... 139

สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 143

24 สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO 

อัตโนมัติ .............................................. 112

25 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือ
หนวยความจําสําหรับการถายภาพ
มากกวา 1000 ภาพ)............................... 20

D ไมมีแบตเตอรี่
เม่ือแบตเตอรี่หมดหรือไมไดใสแบตเตอรี่ การแสดงผลในชองมองภาพจะมืด ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด การแสดงผลของชองมองภาพจะกลับเปนปกติเม่ือใสแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็ม

D จอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพ
ความสวางของจอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ และเวลา
ในการตอบสนองของจอแสดงผลอาจนานขึ้นในท่ีอุณหภูมิต่ํา ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมใชความผิดปกติ
แตอยางใด



8

ปุม R
กดปุม R เพื่อดูขอมูลการถายภาพขณะถายภาพ
ดวยชองมองภาพ (0 201)

ปุม R
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ปุม b
ใชปุม b เพื่อเขาถึงการตั้งคาที่ใชบอยๆ ในโหมดแสดงภาพ
(0 386) และในระหวางใชชองมองภาพ (0 205)

และการถายภาพไลฟวิว (0 42) และไลฟวิว
ของภาพยนตร (0 55)

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ แสดงภาพ

การถายภาพไลฟวิว ไลฟวิวของภาพยนตร

ปุม b
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ฝาครอบปองกันจอภาพ BM-12
กลองจะมฝีาครอบพลาสติกใสมาดวยเพื่อทําใหจอภาพ
สะอาดอยูเสมอและเพื่อปองกันจอภาพในขณะไมไดงาน
กลอง ในการปดฝาครอบ ใหเสียบกานที่ดานบน
ของฝาครอบเขากับชองเสียบเหนือจอภาพของกลอง (q)

แลวกดที่ดานลางของฝาจนเขาที่และไดยินเสียงคลิก (w)

ในการถอดฝาครอบออก ใหจับกลองใหมั่นคงแลวคอยๆ
ดึงดานลางของฝาครอบออกตามภาพที่แสดงทางดานขวา
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ในคูมือนี้ การทํางานที่ใชตัวเลือกคําสั่งจะแสดงดวยสัญลักษณ 1, 3, 4 และ 2

ตัวเลือกคําส่ัง

1: กดตัวเลือกคําสั่งขึ้น

4: กดตัวเลือกคําสั่งไปทางซาย 2: กดตัวเลือกคําสั่งไปทางขวา

ศูนยกลางของตัวเลือกคําสั่ง

3: กดตัวเลือกคําสั่งลง
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ข้ันตอนแรก
ทําตามขั้นตอนเจ็ดข้ันตอนดานลางเพื่อใหกลองพรอมสําหรับใชงาน

1 รอยสายคลอง
รอยสายคลองตามที่แสดงในภาพ ทําซํ้าแบบเดียวกันกับชองรอยสายที่สอง

D แบตเตอรี่และเครื่องชารจ
โปรดอานและปฏิบัติตามคําเตือนและขอควรระวังในหนา xiii–xvi และ 452–457 ของคูมือฉบับน้ี
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2 ชารจแบตเตอรี่
ใสแบตเตอรีแ่ละเสียบเครื่องชารจ (ข้ึนอยูกับประเทศหรือภมูิภาค เครื่องชารจอาจจัดมาให
พรอมกับอะแดปเตอร AC เสียบผนงั หรอืสายไฟอยางใดอยางหนึ่ง) แบตเตอรีท่ี่หมดแลว
จะใชเวลาชารจจนเต็มประมาณ 2 ช่ัวโมง 35 นาที
• อะแดปเตอร AC เสียบผนัง: ใหเสียบอะแดปเตอร AC เสียบผนังเขากับชองเสียบ AC

ของเครือ่งชารจ (q) เลื่อนกานล็อคอะแดปเตอร AC เสียบผนังตามที่แสดงในภาพ
(w) แลวหมุนอะแดปเตอร 90 ° เพื่อใหอยูในตําแหนง (e) ใสแบตเตอรี่ แลวเสียบปลั๊ก
เครื่องชารจ

• สายไฟ: หลังจากตอสายไฟเขากับปล๊ักตามทิศทางที่แสดงแลว ใหใสแบตเตอรี่
แลวเสียบปลั๊กสายไฟ

ไฟ CHARGE จะกะพริบขณะกําลังชารจแบตเตอรี่

กานล็อคอะแดปเตอร AC 
แบบเสียบผนัง

กําลังชารจแบตเตอร่ี การชารจเสร็จสมบูรณ

90 °
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3 ใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา
กอนที่จะใสหรอืถอดแบตเตอรี่หรอืการดหนวยความจํา ใหตรวจสอบยืนยันวา
สวิทชเปด/ปดอยูในตําแหนง OFF ใสแบตเตอรี่ในทิศทางตามที่แสดงในภาพ โดยให
แบตเตอรี่กดกานล็อคแบตเตอรี่สีสมไวที่ดานหนึ่ง กานล็อคจะล็อคแบตเตอรี่เขาที่
เมื่อใสแบตเตอรี่ลงไปจนสุด

การดหนวยความจําจะถูกใสลงตามที่แสดงดานลาง
• การดหนวยความจํา SD: เลื่อนการดเขาไปจนเกิดเสียงคลิกเขาที่

• การดหนวยความจํา CompactFlash: เลื่อนการดเขาไป แลวหยุดเมือ่ปุมเปดดีดข้ึน

กานล็อคแบตเตอรี่

ปุมเปด
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4 ประกอบเลนส
ระวังอยาใหฝุนเขาไปในกลองเมื่อถอดฝาปดตวักลองหรือเลนสออก เลนสที่ใชในคูมือนี้
เพื่อแสดงภาพประกอบโดยทัว่ไปคือ AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดฝาปดหนาเลนสออกกอนถายภาพ

ถอดฝาปดตัวกลองออก

ถอดฝาปดเลนสดานหลังออก

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง

เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง 
จัดแนวเครื่องหมายแสดง
ตําแหนงติดตั้ง

หมุนเลนสตามภาพจนเขาท่ี
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5 เปดกลอง
เปดกลอง แผงควบคุมจะสวาง

A ไฟหนาจอ LCD
การหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปทาง D จะเปนการเปดใชงานต้ังเวลา
สแตนดบายและไฟแบ็คไลทแผงควบคุม (ไฟหนาจอ LCD) ทําใหดูหนาจอในที่มืดได
เม่ือปลอยสวิทชเปดปดการทํางาน ไฟจะยังสองสวางประมาณหกวินาที
ขณะที่ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายทํางานอยูหรือจนล่ันชัตเตอร หรือจนกวา
จะหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปทาง D อีกคร้ัง

สวิทชเปดปดการทํางาน

แผงควบคุม
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6 ปรับโฟกัสชองมองภาพ
ยกปุมปรบัแกสายตาแลวหมุนจนการแสดงผลของ
ชองมองภาพ จุดโฟกัส และกรอบพื้นที่ AF

อยูในระยะคมชัด ขณะหมุนปุมปรบัแกสายตา
โดยแนบตาไวกับชองมองภาพ โปรดระวังอยาใหนิ้ว
หรือเล็บเขาตา กดปุมปรบัแกสายตากลับเขาที่
เมื่อคุณปรับโฟกัสไดตามที่คุณพอใจแลว

จุดโฟกัส

กรอบพ้ืนท่ี AF

ชองมองภาพไมไดอยูในโฟกัส ชองมองภาพอยูในโฟกัส
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7 เลือกภาษาและต้ังนาฬิกาในกลอง
ใชตวัเลอืก ภาษา (Language) และ โซนเวลาและวนัท่ี
ในเมนูตัง้คาเพื่อเลือกภาษาและตั้งคานาฬิกา
กลองถายรปู (ภาษา (Language) จะแสดงเปนรายการ
ที่ไฮไลทไวโดยอัตโนมัติเมือ่แสดงเมนูเปนครั้งแรก)

ใช โซนเวลาและวันที ่เพื่อเลือกโซนเวลา (โซนเวลา)

เลือกรปูแบบวนัที่ (รูปแบบวันที่) เปดและปดชดเชย
เวลากลางวัน (ชดเชยเวลากลางวัน) แลวตั้งคา
นาฬิกากลองถายรูปใหเปนวันที่และเวลาปจจุบัน
(วันท่ีและเวลา โปรดทราบวากลองใชนาฬิกาแบบ
24 ช่ัวโมง) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชเมนู ใหดูหนา
“การใชงานเมนกูลอง” (0 25)

ขณะนี้กลองพรอมสําหรับใชงานแลว ไปยังหนา 29 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการถายรปู

ปุม G
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❚❚ ระดับพลังงานแบตเตอรี่
ระดับพลังงานแบตเตอรีจ่ะแสดงบนแผงควบคุมและ
ชองมองภาพ

แผงควบคุม ชองมองภาพ คําอธิบาย
L — แบตเตอรี่เต็ม
K —

พลังงานในแบตเตอรี่ถูกใชไปบางสวนJ —

I —

H d
แบตเตอรี่ใกลหมด ชารจแบตเตอร่ีหรือเตรียมแบตเตอรี่สํารอง
ใหพรอม

H

(กะพริบ)

d 

(กะพริบ)
ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน ชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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❚❚ จํานวนภาพทีส่ามารถบันทึกได
การดหนวยความจําทีใ่สไวในกลองในขณะนั้นจะมี
สัญลักษณปรากฏตามทีแ่สดงในภาพ (ตัวอยางภาพ
ดานขวาแสดงสัญลักษณที่ปรากฏข้ึนเมื่อใสการด SD และ
CompactFlash ลงในกลอง) ถาการดหนวยความจําเต็ม
หรือเกิดขอผิดพลาดขึ้น สัญลักษณของการดดังกลาว
จะกะพรบิ (0 468)

แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพ
ที่สามารถบันทึกไดในการตั้งคาปจจุบัน (คาที่เกิน 1000

จะถูกปดเศษลงเปนจํานวนเต็มรอยที่ใกลเคียงที่สุด
เชน คาระหวาง 1200 ถึง 1299 จะแสดงเปน 1.2 k)

A การแสดงผลเมื่อกลองปดการทํางาน
ถาปดการทํางานของกลองโดยใสแบตเตอรี่และการด
หนวยความจําไว สัญลักษณการดหนวยความจํา
และจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดจะแสดงขึ้น (ในบางกรณี
ซึ่งพบไดนอยมาก การดหนวยความจําบางการดจะแสดง
ขอมูลน้ีเฉพาะเมื่อกลองเปดอยู)

แผงควบคุม

จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได

แผงควบคุม

ชองมองภาพ

แผงควบคุม
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❚❚การนําแบตเตอรีแ่ละการดหนวยความจําออก

การนําแบตเตอรี่ออก
ปดการทํางานของกลอง แลวเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
กดกานล็อคแบตเตอรี่ตามทิศทางของลูกศรที่แสดงในภาพ
เพื่อปลดล็อคแบตเตอรี่ แลวใชมือดึงแบตเตอรี่ออก

การนําการดหนวยความจําออก
หลังจากไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําดับลงแลว ใหปดกลองและเปดฝาปดชอง
บรรจุแผนการดหนวยความจํา
• การดหนวยความจํา SD: กดการดเขาไปเพื่อดีดการด
ออกมา (q) จากนั้นจะสามารถดึงการดหนวยความจํา
ออกได (w)

• การดหนวยความจํา CompactFlash: กดปุมเปด (q)

เพื่อดีดการดออกมาสวนหนึ่ง (w) จากนัน้จะสามารถ
ใชมือดึงการดหนวยความจําออกได หามดัน
การดหนวยความจําขณะที่กดปุมเปด การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนีอ้าจทําใหกลองหรอืการดหนวยความจํา
ชํารดุเสียหาย

16 G
B

16 G
B
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D การดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําอาจเกิดความรอนหลังการใชงาน ปฏิบัติตามขอควรระวังในการถอด
การดหนวยความจําออกจากกลอง

• ปดกลองทุกคร้ังกอนใสหรือถอดการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําออกจากกลอง
ปดการทํางานของกลอง หรือนําแบตเตอรี่ออกหรือถอดปล๊ักไฟในระหวางการฟอรแมต
หรือในระหวางการบันทึก ลบ หรือคัดลอกขอมูลไปยังคอมพิวเตอร การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี
อาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการดชํารุดเสียหายได

• อยาใชน้ิวมือหรือวัตถุท่ีเปนโลหะสัมผัสกับขั้วตอการด
• อยาหักงอ ทําตกหลนหรือปลอยใหมีการกระแทกอยางรุนแรง
• อยาใชแรงบีบการด การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหการดชํารุดเสียหาย
• อยาใหการดสัมผัสกับนํ้า ความชื้นสูง หรือแสงแดดโดยตรง
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําในคอมพิวเตอร

A สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ
การดหนวยความจํา SD จะมีสวิทชปองกัน
การบันทึกขอมูลทับเพ่ือปองกันขอมูลสูญหาย
โดยไมตั้งใจ เม่ือสวิทชน้ีอยูในตําแหนง “lock”

จะไมสามารถฟอรแมตการดหนวยความจําไดและ
จะไมสามารถลบหรือบันทึกภาพถายได
(คําเตือนจะปรากฏขึ้นบนจอภาพถาทานพยายามจะกดชัตเตอร) ในการปลดล็อคการดหนวยความจํา
ใหเลื่อนสวิทชไปท่ีตําแหนง “write”

A ไมไดใสการดหนวยความจํา
หากไมไดใสการดหนวยความจํา แผงควบคุมและชองมองภาพ
จะแสดง S หากปดกลองโดยมีแบตเตอรี่ท่ีชารจแลว
บรรจุอยูภายในและไมไดใสการดหนวยความจํา S

จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุม

สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ
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❚❚การถอดเลนส
ตรวจสอบใหแนใจวาปดกลองแลว จึงถอดหรือเปลี่ยนเลนส
ในการถอดเลนส ใหกดปุมถอดเลนส (q) คางไว พรอม
หมุนเลนสไปตามเข็มนาฬิกา (w) หลังถอดเลนสแลว
ใหใสฝาปดหนาเลนสและฝาปดตัวกลองกลับเขาที่

D เลนส CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง
ในกรณีของเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 422) ใหล็อครูรับแสงไวท่ีการตั้งคาแคบสุด
(คารูรับแสงสูงสุด)

A เลนสชองมองภาพแบบปรับแกสายตา
เลนสปรับแกสายตา (มีแยกจําหนายตางหาก; 0 438)

สามารถนํามาใชเพ่ือปรับแกสายตาของชองมองภาพ กอนจะ
ประกอบเลนสชองมองภาพแบบปรับแกสายตา ใหถอด
อุปกรณเสริมชองมองภาพออกโดยปดชัตเตอรชองมองภาพ
เพ่ือปลดล็อคชองมองภาพ (q) จากน้ัน คลายชองมองภาพ
ออกตามที่แสดงในภาพทางดานขวา (w) 
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เมนูกลอง
ตัวเลือกการถายภาพ การแสดงภาพและการตั้งคา
สามารถเขาถึงไดจากเมนูกลอง เมือ่ตองการดูเมนู ใหกดปุม
G

แท็บ
เลือกจากเมนูตอไปน้ี:

• D: แสดงภาพ (0 280) • N: รีทัช (0 384)

• C: การถายภาพ (0 290) • O/m: เมนูของฉัน หรือ คาที่เพ่ิงตั้ง 

(คาเร่ิมตนคือ เมนูของฉัน; 0 414)• A: การตัง้คาแบบกําหนดเอง (0 300)

• B: ตั้งคา (0 365)

สัญลักษณแสดงวิธีใช (0 25)

ปุม G

แถบเลื่อนแสดงตําแหนงในเมนูปจจุบัน

ตัวเลือกเมนู
ตัวเลือกในเมนูปจจุบัน

การตั้งคาปจจุบันจะแสดงดวยสัญลักษณ
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การใชงานเมนูกลอง
❚❚ ปุมควบคุมเมนู
ใชตัวเลือกคําสั่งและปุม J เพื่อคนหาเมนู

A สัญลักษณ d (วิธีใช)
ถาสัญลักษณ d ปรากฏขึ้นท่ีมุมดานลางซายของจอภาพ ทานสามารถแสดงวิธีใชไดโดยกดปุม
L (Z/Q)

คําอธิบายของตัวเลือกหรือเมนูท่ีเลือกอยูจะแสดงขึ้นขณะกดปุม กด 1 หรือ 3 เพ่ือเลื่อนหนาจอ

ปุม L (Z/Q)

เลื่อนเคอรเซอรขึ้น

ยกเลิกและกลับไปยัง
เมนูกอนหนา

เลือกรายการที่ไฮไลท
หรือแสดงเมนูยอย

เลือกรายการที่ไฮไลท

เลือกรายการที่ไฮไลท
ปุม J

เลื่อนเคอรเซอรลง

ตัวเลือกคําส่ัง
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❚❚การคนหาเมนู
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อคนหาเมนตูางๆ

1 แสดงเมนู
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู

2 ไฮไลทสัญลกัษณสําหรับเมนปูจจบุนั
กด 4 เพื่อไฮไลทสัญลักษณสําหรับ
เมนูปจจุบัน

3 เลือกเมนู
กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ

ปุม G
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4 วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนู
ท่ีเลือก
กด 2 เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอร
ไวในเมนูที่เลือก

5 ไฮไลทรายการเมนู
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทรายการเมนู

6 แสดงตัวเลือก
กด 2 เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับ
รายการเมนทูี่เลือกไว

7 ไฮไลทตัวเลือก
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทตัวเลือก
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8 เลือกรายการที่ไฮไลท
กดปุม J เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลท หากตองการ
ออกจากเมนูโดยไมเลือกรายการใดๆ ใหกดปุม G

โปรดจดจําสิ่งตอไปนี้:
• รายการเมนูที่แสดงดวยสีเทาคือรายการที่ไมสามารถเลือกไดในขณะนั้น
• แมโดยทั่วไป การกด 2 หรอืการกดที่ก่ึงกลางของตัวเลือกคําสั่งจะใหผลเชนเดียวกับการกด
J แตในบางกรณีจะสามารถทําการเลือกไดโดยกด J เทานั้น

• หากตองการออกจากเมนูและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง

ปุม J
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การถายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

1 เตรียมกลองใหพรอม
ในการจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ ใหจับ
มือจับของกลองดวยมือขวาและประคองตัวกลองหรือ
เลนสดวยมอืซาย

จับกลองตามภาพที่แสดงทางดานขวาขณะจัด
องคประกอบภาพถายบุคคล (แนวตั้ง)

2 จัดองคประกอบภาพ
ตามคาตั้งจากโรงงาน กลองจะโฟกัสวัตถุที่อยูตรงกลาง
จุดโฟกัส จัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ
โดยใหวัตถุหลักอยูตรงกลางจุดโฟกัส

การถายภาพแบบ “เล็งแลวถาย”

จุดโฟกัส
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3 กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อโฟกัส
(ถาวัตถุไดรับแสงไมเพียงพอ ไฟชวยหา
AF อาจติดสวาง) สัญลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัส (I) จะปรากฏขึ้น
ในชองมองภาพ เมื่อกลองโฟกัสภาพ
ไดแลว

4 ถายภาพ
คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
เพื่อถายภาพ ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจําจะกะพริบ
และกลองจะแสดงภาพบนจอแสดงผล
เปนเวลาสองสามวินาท ีอยาดีด
การดหนวยความจําออก หรือถอด
หรือตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟฟา
จนกวาไฟจะดับและการบันทึกเสร็จสมบูรณ

การแสดงผลของ
ชองมองภาพ คําอธิบาย

I วัตถุอยูในโฟกัส
F จุดโฟกัสอยูระหวางกลองและวัตถุ
H จุดโฟกัสอยูหลังวัตถุ

F H
(กะพริบ)

กลองไมสามารถโฟกัสวัตถุท่ีจุดโฟกัสดวยโฟกัสอัตโนมัติ ดูหนา 99

สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส

ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา
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1 กดปุม K
ภาพถายจะแสดงในจอภาพ การดหนวยความจํา
ที่มีภาพที่กําลังแสดงอยูจะปรากฏเปนสัญลักษณ

2 ดูภาพอ่ืนๆ
สามารถแสดงภาพอื่นๆ ไดโดยกด 4
หรือ 2 หากตองการดูขอมูลเพิ่มเติม
ของภาพถายปจจุบัน ใหกด 1 และ
3 (0 238)

หากตองการหยุดการแสดงภาพและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่ง

การแสดงภาพขั้นพื้นฐาน 

ปุม K
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A แสดงภาพทันทีที่ถาย
เม่ือเลือก แสดงภาพทันทีที่ถาย เปน เปด ในเมนูแสดงภาพ (0 287) ภาพถายจะแสดงในจอภาพ
โดยอัตโนมัติชั่วขณะหลังจากถายภาพ

A โปรดอาน
ดูหนา 237 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมในการเลือกชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
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การลบภาพถายที่ไมตองการ
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพที่แสดงอยูบนหนาจอในปจจุบัน โปรดทราบวาเมื่อลบภาพไปแลว
จะไมสามารถกูคืนได

1 แสดงภาพถาย
แสดงภาพถายที่ทานตองการลบตามที่อธิบายไว
ในหนาที่แลว ตําแหนงของภาพปจจุบันจะแสดงดวย
สัญลักษณที่มุมดานลางซายของหนาจอ

2 ลบภาพถาย
กดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น กดปุม
O (Q) อีกครั้งเพื่อลบภาพ 

แลวกลับไปที่การแสดงภาพ
หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ ใหกด K

 

A ลบ
หากตองการลบภาพหลายๆ ภาพหรือเลือกการดหนวยความจําจากภาพที่จะลบ ใหใชตัวเลือก ลบ
ในเมนูแสดงภาพ (0 252)

ปุม O (Q)
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A ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพดวยชองมองภาพ)
จอแสดงผลสัญลักษณชองมองภาพ และจอแสดงผลความไวชัตเตอรและคารูรับแสง
ท่ีแผงควบคุมจะปดลง หากไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 6 วินาที เพ่ือลด
การใชพลังงานแบตเตอรี่ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเปดจอภาพอีกคร้ัง
ทานสามารถเลือกระยะเวลากอนท่ีตั้งเวลาสแตนดบายจะหมดลงอัตโนมัติโดยใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 319)

ระบบวัดแสงปด ระบบวัดแสงเปด
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การถายภาพไลฟวิว
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อถายภาพในไลฟวิว

1 หมุนตัวเลือกไลฟวิวไปท่ี C (การถายภาพ
ไลฟวิว)

2 กดปุม a
กระจกจะยกข้ึนและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่
จอภาพ กรณีนี้จะไมสามารถดูวัตถุผานทาง
ชองมองภาพได

3 จัดตําแหนงจุดโฟกสั
จัดตําแหนงจุดโฟกัสบนวัตถุตามที่ไดอธิบายไวในหนา 40

ตัวเลือกไลฟวิว

ปุม a
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4 โฟกัส
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ

จุดโฟกัสจะกะพริบสีเขียวขณะที่กลองทําการโฟกัส
ถากลองโฟกัสภาพได จุดโฟกัสจะปรากฏเปนสีเขียว
ถากลองโฟกัสภาพไมได จุดโฟกัสจะกะพริบสีแดง
(โปรดทราบวายังสามารถถายภาพไดแมจุดโฟกัสจะ
กะพรบิสีแดง ควรตรวจสอบโฟกัสในจอภาพ
กอนถายภาพ) ทานสามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุม
AAE-L/AF-L (0 128); โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

A การดูตัวอยางภาพ
ขณะถายภาพไลฟวิว ทานสามารถกดปุม J เพ่ือแสดง
ตัวอยางผลจากความไวชัตเตอร รูรับแสง และคา
ความไวแสง (ISO) ท่ีมีตอคาแสง คาแสงสามารถปรับได
คร้ังละ ±5 EV (0 130) แมวาคาในชวง –3 ถึง +3 EV

เทาน้ันท่ีจะสงผลตอการแสดงภาพตัวอยาง โปรดทราบวา
ภาพตัวอยางอาจไมสงผลตอภาพที่ถายออกมาอยาง
แมนยํานักหากมีการใชแสงแฟลชชวย หากเปดใช Active

D-Lighting (0 182), High Dynamic Range (HDR; 0 184) หรือการถายครอม มีการเลือก A
(อัตโนมัติ) สําหรับคาพารามิเตอร คอนทราสต ของ Picture Control (0 174) หรือเลือกคาอืน่ๆ
ท่ีไมใช 0 สําหรับ ความชัดเจน (0 174) หรือเลือก p สําหรับความไวชัตเตอร หากวัตถุ
มีแสงจาหรือทึบ สัญลักษณแสดงคาแสงจะกะพริบเพ่ือเตือนใหทราบวาภาพตัวอยางอาจไมสงผล
ตอคาแสงอยางแมนยํา การดูตัวอยางภาพจะเปดใชไมไดหากเลือก A หรือ & เปน
ความไวชัตเตอร

ปุม AAE-L/AF-L
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5 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ จอภาพจะปด
การทํางาน

D การใชโฟกัสอัตโนมตัิในการถายภาพไลฟวิวและภาพไลฟวิวของภาพยนตร
ใหใชเลนส AF-S หากใชเลนสชนิดอื่นๆ หรือใชเทเลคอนเวอรเตอรอาจไมไดผลลัพธท่ีตองการ
โปรดทราบวาในไลฟวิวน้ัน โฟกัสอัตโนมัติจะชาลงและจอภาพอาจสวางขึ้นหรือมืดลงไดขณะท่ี
กลองโฟกัสภาพ บางกรณี จุดโฟกัสอาจปรากฏเปนสีเขียวเมื่อกลองไมสามารถโฟกัสได กลองอาจ
ไมสามารถโฟกัสภาพไดเม่ืออยูในสถานการณตอไปน้ี:

• วัตถุมีเสนท่ีขนานกับเสนขอบดานไกลของกรอบภาพ
• วัตถุไมมีคอนทราสต
• วัตถุท่ีจุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง หรือรวมแสงสปอตไลทหรือปายนีออน
หรือแหลงกําเนิดแสงอืน่ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความสวาง

• มีการกะพริบถ่ีหรือเกิดเปนแถบเมื่อถายภาพใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท
หลอดไอโซเดียมหรือแสงในลักษณะคลายกันน้ี

• มีการใชฟลเตอรแฉก (ประกายดาว) หรือฟลเตอรพิเศษอื่นๆ
• วัตถุเล็กกวาจุดโฟกัส
• วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู (เชน มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงติดกัน
เปนแถวบนตึกสูง)

• วัตถุเคลื่อนท่ี

A ตั้งเวลาสแตนดบาย
ไมวาจะใชเลือกการตั้งคาใดสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 319)

ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายจะไมส้ินสุดลงในขณะถายภาพไลฟวิว
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6 ออกจากโหมดไลฟวิว
กดปุม a เพื่อออกจากโหมดไลฟวิว

A ดูตัวอยางซูมไลฟวิว
กดปุม X เพ่ือขยายมุมมองในหนาจอสูงสุดประมาณ 23 เทา หนาจอนําทางจะปรากฏในกรอบสีเทา
ท่ีมุมลางขวาของหนาจอ ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนไปยังพ้ืนท่ีของเฟรมที่มองไมเห็นในหนาจอ หรือกด
W เพ่ือซูมออก

ปุม X หนาจอนําทาง
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โฟกัส
หากตองการโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมตัิ ใหหมนุ
ตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที ่AF แลวปฏิบัติตามขั้นตอน
ดานลางเพื่อเลือกโหมดพื้นที่ AF และโฟกัสอัตโนมัติ
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรบัโฟกัสภาพดวยตนเอง
ใหดูหนา 41

❚❚การเลือกโหมดโฟกัส
สามารถใชโหมดโฟกัสอัตโนมตัิตอไปนี้ระหวางการถายภาพไลฟวิวและภาพไลฟววิของ
ภาพยนตร: 

หากตองการเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ใหกดปุมโหมด AF แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จนกระทั่งโหมดที่ตองการปรากฏขึ้นในจอภาพ

โหมด คําอธิบาย 

AF-S AF ทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

AF-F AF ตลอดเวลา: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสตอเน่ืองจนกวาจะกดปุม
กดชัตเตอร โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก จอภาพ

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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❚❚การเลือกโหมดพืน้ที่ AF
สามารถใชโหมดพื้นที่ AF ตอไปนี้ระหวางการถายภาพไลฟวิวและภาพไลฟวิวของ
ภาพยนตร:

โหมด คําอธิบาย

!

AF ที่ใบหนา: ใชสําหรับถายภาพบุคคล กลองจะตรวจหาและโฟกัสวัตถุภาพบุคคล
โดยอัตโนมัติ วัตถุท่ีเลือกไวจะมีเสนขอบคูสีเหลืองลอมรอบ (หากกลองตรวจพบหลายใบหนา
ซึ่งจะตรวจหาใบหนาไดสูงสุด 35 ใบหนา กลองจะโฟกัสวัตถุท่ีอยูใกลท่ีสุด หากทานตองการ
เลือกวัตถุอืน่ ใหใชตัวเลือกคําสั่ง) หากกลองไมสามารถตรวจหาวัตถุไดตอไป (ตัวอยางเชน
ในกรณีท่ีวัตถุเบือนหนาออกจากกลอง) เสนขอบจะหายไปจากหนาจอ

5
AF พ้ืนที่กวาง: ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนโดยใชมือถือกลองและใชกับวัตถุอื่นๆ ท่ีไมใช
ภาพบุคคล ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเล่ือนจุดโฟกัสไปยังตําแหนงตางๆ ของกรอบภาพ หรือกดที่
ก่ึงกลางของตัวเลือกคําสั่งเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสใหอยูตรงกลางของกรอบภาพ

6
AF พ้ืนที่ปกติ: ใชสําหรับระบุโฟกัสอยางแมนยําบนตําแหนงท่ีเลือกในกรอบภาพ ใชตัวเลือก
คําสั่งเพื่อเลื่อนจุดโฟกัสไปยังตําแหนงตางๆ ของกรอบภาพ หรือกดท่ีก่ึงกลางของตัวเลือก
คําสั่งเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสใหอยูตรงกลางของกรอบภาพ แนะนําใหใชขาตั้งกลอง

&

AF ติดตามวัตถุ: ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสท่ีดานบนวัตถุของคุณแลวกด
ตรงกลางของตัวเลือกคําสั่งเพื่อเร่ิมติดตาม จุดโฟกัสจะติดตามวัตถุท่ีเลือกขณะที่วัตถุ
เคลื่อนท่ีภายในกรอบภาพ หากตองการยกเลิกการติดตามวัตถุ ใหกดท่ีก่ึงกลางของตัวเลือก
คําสั่งอีกคร้ัง โปรดทราบวากลองอาจไมสามารถติดตามวัตถุไดหากวัตถุน้ันเคลื่อนท่ี
อยางรวดเร็ว หลุดออกนอกกรอบภาพหรือมีวัตถุอื่นบดบัง เปลี่ยนขนาด สีหรือความสวาง
ในสายตาที่มองเห็น หรือเล็กเกินไป ใหญเกินไป สวางจาเกินไป มืดเกินไป หรือกลมกลืนกับสี
หรือความสวางของพื้นหลัง
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หากตองการเลือกโหมดพื้นที่ AF ใหกดปุมโหมด AF แลวหมุนแปนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่ง
โหมดที่ตองการปรากฏขึ้นในจอภาพ

แมนวลโฟกัส
ในการโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส (0 100) ใหหมนุ
วงแหวนปรบัโฟกัสของเลนสจนกวาวัตถุจะอยูในโฟกัส
หากตองการขยายภาพในจอภาพขึ้นเพื่อการโฟกัสที่แมนยํา
ใหกดปุม X (0 38)

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย จอภาพ

A การดูตัวอยางโฟกัสขณะถายภาพไลฟวิว
การเลือกคารูรับแสงกวางสุดชั่วคราวเพื่อปรับปรุงการดูตัวอยางโฟกัสระหวางการถายภาพไลฟวิว
ใหกดปุม Pv การคืนคารูรับแสงไปเปนคาเดิม ใหกดปุมอีกคร้ังหรือโฟกัสโดยใชโฟกัสอตัโนมัติ
หากปุมกดชัตเตอรถูกกดลงจนสุดเพื่อถายภาพระหวางการดูตัวอยางโฟกัส รูรับแสงจะกลับไปเปน
คาเดิมกอนท่ีจะถายภาพ

ปุม X
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การใชปุม b.
สามารถเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้ไดโดยการกดปุม b

ในระหวางการถายภาพไลฟวิว ไฮไลทรายการดวยตัวเลือก
คําสั่ง แลวกด 2 เพื่อดูตัวเลือกสําหรบัรายการที่ไฮไลทไว 
หลังจากที่เลือกการตัง้คาที่ตองการแลว ใหกด J

เพื่อกลับไปยังเมนูปุม b กดปุม b อีกครัง้เพื่อออกไปยัง
จอแสดงผลการถายภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย
พ้ืนที่ภาพ เลือกพ้ืนท่ีภาพสําหรับการถายภาพไลฟวิว (0 74)

Active D-Lighting ปรับ Active D-Lighting (0 182)

มานชัตเตอรชุดแรก
แบบอิเล็กทรอนิกส

เปดใชหรือปดใชงานมานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส
สําหรับการถายภาพแบบยกกระจกขึ้น (0 323)

ความสวางของ
จอภาพ

กด 1 หรือ 3 เพ่ือปรับความสวาง
ของจอภาพสําหรับการถายภาพ
ไลฟวิว (โปรดทราบวาความสวาง
ของจอภาพจะสงผลกระทบตอไลฟวิว
เทาน้ัน และไมสงผลตอภาพถาย
หรือภาพยนตร หรือความสวางของ
จอภาพสําหรับเมนูหรือการแสดงภาพ
การปรับความสวางของจอภาพสําหรับเมนูและการแสดงภาพโดยไมสงผลตอ
การถายภาพไลฟวิวหรือภาพยนตรไลฟวิว ใหใชตัวเลือก
ความสวางของจอภาพ ในเมนูตั้งคาตามที่อธิบายไวในหนา 367)

ปุม b
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WB 
หนาจอขณะถายภาพ

ดวยไลฟวิว

ในขณะที่ถายภาพไลฟวิว สามารถ
ตั้งคาไวตบาลานซ (เฉดสี) ของจอภาพ
เปนคาท่ีแตกตางจากคาท่ีใชสําหรับ
ภาพถายได (0 148) การดําเนินการ
น้ีจะมีผลหากแสงไฟที่อยูในพื้นท่ี
ถายภาพน้ันแตกตางจากท่ีใช
เม่ือถายภาพ เน่ืองจากบางครั้ง
เปนกรณีท่ีมีการใชแฟลชหรือไวตบาลานซแบบตั้งเองลวงหนา
การปรับไวตบาลานซจอแสดงผลไลฟวิวภาพถายเพื่อสรางเอ็ฟเฟกต
ท่ีคลายคลึงกันกับคาท่ีใชสําหรับการภาพถายจริงทําใหถายภาพผลลัพธ
ไดงายขึ้น การใชไวตบาลานซเดียวกันสําหรับท้ังมุมมองในจอภาพ
และภาพถาย ใหเลือก ไมมี

ซูมแสดงภาพ
พรอมกัน 2 พ้ืนที่

ดูกรอบพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกันสองแหง
คูกัน (0 44) สามารถใชตวัเลือกน้ีได
ตัวอยางเชน การจัดแนวอาคาร
กับขอบฟา

ตัวเลือก คําอธิบาย
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❚❚ ซูมแสดงภาพพรอมกัน 2 พื้นที่
การเลือก ซูมแสดงภาพพรอมกัน 2 พ้ืนท่ี ในการถายภาพ
ไลฟวิว เมนูปุม b จะแยกจอแสดงผลเปนสองชองแยกแสดง
พื้นที่กรอบภาพคูกันดวยอัตราการซูมสูง ตําแหนงของพื้นที่
ขยายแสดงอยูในหนาจอนําทาง

ใชปุม X และ W เพื่อซูมเขาและซูมออก หรือใชปุม 

L (Z/Q) เพื่อเลือกชอง แลวกด 4 หรือ 2
เพื่อเลื่อนพื้นที่ที่เลือกทางซายหรือขวา การกด 1 หรือ 3
จะเลื่อนพื้นที่ทัง้สองข้ึนและลงพรอมกัน การมุงเนน
ที่วัตถุตรงกลางของพื้นที่ที่เลือก ใหกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง การออกจากการแสดงผลแยกหนาจอ ใหกดปุม b

หนาจอนําทาง

พ้ืนท่ีในโฟกัส
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การแสดงผลไลฟวิว: การถายภาพไลฟวิว

รายการ คําอธิบาย 0

q เวลาที่เหลือ
ระยะเวลาที่เหลือกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ
ซึ่งจะแสดงขึ้นเมื่อการถายภาพจะหยุดทํางานภายใน 30 วินาที
หรือนอยกวา

48

w

สัญลักษณแสดง
สถานะไวตบาลานซ
จอแสดงผลไลฟวิว
ภาพถาย

เฉดสีจอภาพ (ไวตบาลานซจอแสดงผลไลฟวิวภาพถาย) —

e โหมดโฟกัสอัตโนมัติ โหมดโฟกัสอัตโนมัติปจจุบัน 39

r โหมดพื้นที่ AF โหมดพื้นท่ี AF ปจจุบัน 40

t จุดโฟกัส จุดโฟกัสปจจุบัน การแสดงผลจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
ตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF 

40
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ: การถายภาพไลฟวิว
ในการซอนหรือแสดงสัญลักษณบนจอภาพขณะถายภาพไลฟวิว ใหกดปุม R

แสดงขอมูล ปดขอมูล เสนจัดองคประกอบภาพ

ระนาบกลอง (0 379) กราฟฮิสโตแกรม (เฉพาะดู
ตัวอยางภาพเทาน้ัน; 0 36)
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D การถายภาพในโหมดไลฟวิว
ในการปองกันไมใหแสงท่ีเขามาทางชองมองภาพสงผลตอภาพถายหรือคาแสง ใหปดตัวเปดปด
ชองมองภาพ

แมวาจะไมปรากฏขึ้นในภาพที่ถายออกมา ขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสวางอาจเกิดขึ้น
บนจอภาพ และอาจมีแถบจาเกิดขึ้นบางจุดโดยมีแสงไฟกะพริบและแสงสวางเปนชวงๆ หรือวัตถุ
เกิดแสงสวางจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ นอกจากน้ี ภาพอาจผิดเพี้ยน
หากแพนกลองในแนวนอน หรือวัตถุเคลื่อนท่ีผานกรอบภาพดวยความเร็วสูง การกะพริบถ่ี
และแถบที่ปรากฏบนจอภาพเมื่อถายภาพภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต, หลอดไอปรอท
หรือหลอดโซเดียม สามารถลดอาการดังกลาวไดโดยใช ลดการกะพริบ (0 371) อาการดังกลาว
อาจปรากฏบนภาพถายเมื่อใชความไวชัตเตอรบางคา ขณะถายภาพในโหมดไลฟวิว ใหหลีกเลี่ยง
การหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําให
วงจรภายในกลองเสียหาย

การบันทึกภาพยนตรจะใชงานไมไดในขณะถายภาพไลฟวิว รวมถึงการกดปุมบันทึกภาพยนตร
จะไมเกิดผลใดๆ เลือกไลฟวิวของภาพยนตร (0 49) เพ่ือถายภาพยนตร



48

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้น 30 วินาทีกอนท่ีไลฟวิวจะหยุดโดยอัตโนมัติ (ตัวนับถอยหลังจะเปลี่ยน
เปนสีแดงหากไลฟวิวกําลังจะปดการทํางานเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง หรือหากเลือกตัวเลือกอื่น
ท่ีไมใช ไมจํากัด ในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4—หนวงเวลาปดจอภาพ > ไลฟวิว; 0 320—

5 วินาทีกอนท่ีจอภาพจะปดการทํางานโดยอตัโนมัติ) ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมการถายภาพ
ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเลือกไลฟวิว

A HDMI
หากตอกลองเขากับอุปกรณวิดีโอ HDMI ขณะถายภาพไลฟวิว จอภาพของกลองจะยังเปดอยู
และอุปกรณวิดีโอจะแสดงภาพผานเลนส

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกหนาท่ีของตัวเลือกคําสั่งตรงกลาง ปุมบันทึกภาพยนตร และแปนหมุน
เลือกคําสั่ง ดูไดจาก การตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง, 0 341) และ f13

(กําหนดปุมบันทึกภาพยนตร, 0 355) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปองกันการทํางานโดยไมตั้งใจ
ของปุม a โปรดดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f14 (ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟววิ, 0 356)
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ไลฟวิวของภาพยนตร
ทานสามารถบันทึกภาพยนตรโดยไลฟววิได

1 หมุนตัวเลือกไลฟวิวไปท่ี 1 (ไลฟวิวของ
ภาพยนตร)

2 กดปุม a
กระจกจะยกข้ึนและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่
จอภาพของกลองเหมือนกับภาพยนตรที่เกิดข้ึนจริง
เปนการปรับปรงุการรบัแสง กรณีนี้จะไมสามารถดูวัตถุ
ผานทางชองมองภาพได

D สัญลักษณ 0
สัญลักษณ 0 (0 57) แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได

A เสียง
กลองสามารถบันทึกไดท้ังภาพวิดีโอและเสียง ขณะบันทึกภาพยนตร อยาปดไมโครโฟนที่ดานหนา
ตัวกลอง โปรดทราบวาไมโครโฟนในตัวกลองอาจบันทึกเสียงท่ีเกิดจากกลองถายรูปหรือเลนส
ขณะใชโฟกัสอัตโนมัติ ระบบลดภาพสั่นไหว หรือเปลี่ยนคารูรับแสง

ตัวเลือกไลฟวิว

ปุม a
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3 เลือกโหมดโฟกัส (0 39)

4 เลือกโหมดพื้นท่ี AF (0 40)

5 โฟกัส
จัดองคประกอบภาพสําหรับฉากเปดเรื่อง แลวกดปุม
B เพื่อโฟกัส โปรดทราบวาขณะบันทึกภาพยนตร
จํานวนวัตถุที่สามารถตรวจจับไดในโหมด AF ที่ใบหนา
จะลดลง

A การโฟกัสภาพในไลฟวิวของภาพยนตร
นอกจากนี้ยังสามารถปรับโฟกัสไดโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงกอนเร่ิมตนบันทึก

ปุม B
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A โหมดการถายภาพ
การตั้งคาตอไปน้ีสามารถปรับตั้งไดในไลฟวิวของภาพยนตร:

รูรับแสง ความไว
ชัตเตอร

คา
ความไวแสง
ISO (0 64)

ชดเชยแสง ระบบวัดแสง

e, f — — — ✔ ✔

g ✔ — — ✔ ✔

h ✔ ✔ ✔ — ✔

ในโหมดการถายภาพ h ความไวชัตเตอรสามารถปรับคาไดระหวาง 1/25 วินาที ถึง 1/8000 วินาที
(คาความไวชัตเตอรต่ําสุดท่ีสามารถเลือกใชไดจะแตกตางกันตามอัตราการบันทึกภาพ; 0 62)

ในโหมดการถายภาพโหมดอื่น ความไวชัตเตอรจะถูกปรับโดยอัตโนมัต ิหากในโหมด e หรือ f

วัตถุมีแสงมากเกินไปหรือนอยเกินไป ใหปดการทํางานไลฟวิว แลวเร่ิมไลฟวิวของภาพยนตรอกีคร้ัง
หรือเลือกคาแสง g แลวปรับรูรับแสง ไมสามารถใชการวัดแสงเฉพาะจุดระหวางท่ีถายไลฟวิว
ภาพยนตร

A ไวตบาลานซ
คาไวตบาลานซสามารถกําหนดไดตลอดเวลาโดยกดปุม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
(0 149)
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6 เร่ิมการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพื่อเริ่มการบันทกึ สัญลักษณ
แสดงการบันทึกและเวลาที่สามารถบันทึกไดจะแสดง
ในจอภาพ สามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุม A AE-L/
AF-L (0 128) หรือเปลี่ยนไดถึง ±3 EV โดยใช
การชดเชยแสง (0 130) ในโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ
กลองจะปรับระยะโฟกัสภาพใหมไดเมื่อกดปุม B

7 เสร็จสิ้นการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก
การบันทึกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมตัิเมื่อถึงความยาว
สูงสุด หรือเมื่อการดหนวยความจําเต็ม

A ความยาวสูงสุด
ไฟลภาพยนตรแตละไฟลมีความยาวไดไมเกิน 4 GB (สําหรับเวลาในการบันทึกสูงสุด 

ใหดูหนา 62); โปรดทราบวาท้ังน้ีขึ้นอยูกับความเร็วในการเขียนการดหนวยความจํา
กลองอาจหยุดถายภาพยนตรกอนจะถึงเวลาที่กําหนด (0 487)

ปุมบันทึกภาพยนตร

สัญลักษณแสดงการบันทึก

เวลาที่เหลือ
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8 ออกจากไลฟวิวของภาพยนตร
กดปุม a เพื่อออกจากไลฟวิวของภาพยนตร

D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้นเปนเวลา 30 วินาทีกอนการบันทึกภาพยนตรจะหยุดการทํางาน
โดยอตัโนมัติ (0 462) ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเร่ิมการ
บันทึกภาพยนตร โปรดทราบวาไลฟวิวยังคงหยุดโดยอัตโนมัติเม่ือหมดเวลานับถอยหลัง แมจะมี
เวลาการบันทึกท่ียังเหลืออยู โปรดรอใหวงจรภายในเย็นลงกอนท่ีจะบันทึกภาพยนตรตอไป
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ดัชนี
ถาเลือก ใสเคร่ืองหมายดัชนี เปนตัวเลือก “กด”

สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดปุม Fn;

0 361), g2 (กําหนดปุม Preview; 0 362) หรือ g3

(กําหนดปุม AE-L/AF-L; 0 363) ทานสามารถกดปุม
ที่เลือกขณะบันทกึภาพเพื่อเพิ่มดัชนีที่สามารถใชคนหา
เฟรมขณะตัดตอหรือแสดงภาพได (0 66) ในภาพยนตร
แตละไฟล สามารถเพิ่มดัชนีไดถึง 20 รายการ

A โปรดอาน
ตัวเลือกขนาดเฟรม, อัตราการบันทึกภาพ, ความไวการรับเสียงของไมโครโฟน ชองบรรจุ
การดหนวยความจํา และคาความไวแสง (ISO) สามารถเลือกใชงานไดในเมนู ตั้งคาภาพยนตร 
(0 62) ทานสามารถปรับระยะโฟกัสดวยตนเองตามที่ไดอธิบายไวในหนา 41 หนาท่ีของปุม
เลือกคําสั่งตรงกลาง ปุม Fn, Pv และ A AE-L/AF-L สามารถเลือกใชไดโดยใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f2 (ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง; 0 341), g1 (กําหนดปุม Fn; 0 361), g2 (กําหนดปุม 
Preview; 0 362) และ g3 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 363; ตัวเลือกน้ีจะทําใหล็อคคาแสงได
โดยไมตองกดปุม A AE-L/AF-L) ตามลําดับ การตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร;
0 364) จะควบคุมวาปุมกดชัตเตอรสามารถใชเปดฟงกชั่นไลฟวิวของภาพยนตรหรือใชเปดและปด
การบันทึกภาพยนตร สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปองกันการทํางานโดยไมตั้งใจของปุม a โปรดดู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง f14 (ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว; 0 356)

ปุม Pv

ดัชนี
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การใชปุม b.
สามารถเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้ไดโดยการกดปุม b ใน
ไลฟวิวของภาพยนตร ไฮไลทรายการดวยตัวเลือกคําสั่ง
แลวกด 2 เพื่อดูตัวเลือกสําหรบัรายการที่ไฮไลทไว
หลังจากที่เลือกการตั้งคาที่ตองการแลว ใหกด J

เพื่อกลับไปยังเมนูปุม b กดปุม b อีกครัง้เพื่อออกไปยัง
จอแสดงผลการถายภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย
พ้ืนที่ภาพ เลือกพ้ืนท่ีภาพสําหรับไลฟวิวของภาพยนตร (0 59)

ขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม เลือกขนาดและอตัราเฟรม (0 62)

คุณภาพภาพยนตร เลือกคุณภาพของภาพยนตร (0 62)

ความไวของ
ไมโครโฟน

กด 1 หรือ 3 เพ่ือปรับความไว
ไมโครโฟน (0 62) จะมีผลตอท้ัง
ไมโครโฟนในตัวกลองและไมโครโฟน
สเตอริโอซึ่งเปนอุปกรณเสริม

การตอบสนอง
ความถี่

ควบคุมการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟน
สเตอริโอซึ่งเปนอปุกรณเสริม (0 63)

ลดเสียงรบกวน
จากลม

เปดหรือปดใชงานการลดเสียงรบกวนจากลมโดยใช low-cut filter ของ
ไมโครโฟนในตัวกลอง (0 63)

ปลายทาง เม่ือใสการดหนวยความจําสองใบ คุณสามารถเลือกการดท่ีตองการบันทึก
ภาพยนตรได (0 63)

ปุม b
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ความสวางของ
จอภาพ

กด 1 หรือ 3 เพ่ือปรับความสวาง
ของจอภาพสําหรับไลฟวิวของ
ภาพยนตร (โปรดทราบวาจะมีผลตอ
ไลฟวิวเทาน้ันและไมมีผลตอภาพถาย
หรือภาพยนตรหรือความสวางของ
จอภาพสําหรับเมนูหรือการแสดงภาพ;

0 42)

แสดงไฮไลท

เลือกวาจะแสดงพื้นท่ีท่ีสวางท่ีสุด
ของเฟรม (ไฮไลท) ดวยเสนเอียงใน
จอแสดงผลขณะไลฟวิวของภาพยนตร
หรือไม

ความดังของหูฟง

กด 1 หรือ 3 เพ่ือปรับความดัง
ของหูฟง

A หูฟง
ทานสามารถใชหูฟงย่ีหออื่นได โปรดทราบวาระดับเสียงท่ีสูงมากจะสงผลใหเสียงดังมาก ควรใช
ความระวังเปนพิเศษขณะใชหูฟง

ตัวเลือก คําอธิบาย

ไฮไลท
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การแสดงผลไลฟวิว: ไลฟวิวของภาพยนตร

รายการ คําอธิบาย 0

q สัญลักษณ “No movie” แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได 49

w ความดังของหูฟง ความดังของเสียงท่ีสงไปยังหูฟง แสดงขึ้นเมื่อเชื่อมตอกับหูฟง
ของผูผลิตอื่นแลว

56

e
ความไวของ
ไมโครโฟน ความไวของไมโครโฟน 62

r ระดับเสียง
ระดับเสียงในการบันทึกเสียง จะปรากฏเปนสีแดง
หากระดับเสียงสูงเกินไป ทานควรปรับความไวการรับเสียง
ของไมโครโฟนใหสอดคลองกัน

62

t การตอบสนองความถี่ การตอบสนองความถี่ปจจุบัน 63

y ลดเสยีงรบกวนจากลม แสดงขึ้นเมื่อเปดลดเสียงรบกวนจากลม 63

u
เวลาที่เหลือ (ไลฟวิว
ของภาพยนตร) เวลาในการบันทึกท่ีใชบันทึกภาพยนตรได 52

i ขนาดเฟรมภาพยนตร ขนาดเฟรมในการบันทึกภาพยนตร 62

o
สัญลักษณการ
แสดงผลไฮไลท แสดงขึ้นเมื่อเปดการแสดงผลไฮไลท 56
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การแสดงผลขอมูลการถายภาพ: ไลฟวิวของภาพยนตร
ในการซอนหรือแสดงสัญลักษณบนจอภาพขณะถายไลฟวิวของภาพยนตร ใหกดปุม R

แสดงขอมูล ปดขอมูล เสนจัดองคประกอบภาพ

ระนาบกลอง (0 379) กราฟฮิสโตแกรม
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พ้ืนที่ภาพ
ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวสําหรับ พ้ืนที่ภาพ ในเมนูถายภาพ (0 74) ภาพยนตร
และภาพทัง้หมดที่บันทึกในไลฟวิว (0 49) จะมสีัดสวนภาพ 16 : 9

ภาพถายทีบั่นทึกโดยตั้งคา เปด ไวสําหรับ พ้ืนที่ภาพ > ตัดสวน DX อัตโนมัติ (0 75)

และประกอบเลนส DX กับกลองจะใชรูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส DX รวมไปถึงภาพ
ที่บันทึกโดยตั้งคา DX (24 × 16) ไวสําหรับ พ้ืนท่ีภาพ > เลือกพื้นท่ีภาพ ภาพอื่นๆ
จะใชรูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส FX สัญลักษณ a จะปรากฏขึ้นหากเลือก
รูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส DX ขนาดพื้นที่โดยประมาณทีบ่ริเวณกึ่งกลางเซ็นเซอรภาพ
ที่ใชในการบันทึกภาพทีถ่ายในโหมดไลฟวิวของภาพยนตรคือ 32.8 × 18.4 มม.

เมื่อเลือกรูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส FX และ 23.4 × 13.2 มม. เมื่อเลือกรูปแบบภาพยนตร
ยึดตามเลนส DX

A HDMI
หากเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI (0 48) ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏทั้งบนจอภาพของกลอง
และบนอุปกรณ HDMI

ตัดครอบรูปแบบ DX (0 75)

ตัดครอบรูปแบบภาพยนตร
ยึดตามเลนส DX

ตัดครอบรูปแบบ FX (0 75)

ตัดครอบรูปแบบภาพยนตร
ยึดตามเลนส FX
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การถายภาพขณะที่อยูในชวงไลฟวิวของภาพยนตร
หากเลือก ถายภาพ สําหรบัการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุม
ชัตเตอร, 0 364), จะสามารถถายภาพไดทุกเวลาในขณะที่อยูในชวงไลฟววิ
ของภาพยนตร โดยการกดปุมกดชตัเตอรลงจนสดุ หากกาํลงับนัทกึภาพยนตรอยู
การบันทึกจะสิ้นสุดและคลิปที่บันทึกไวถึงจุดนั้นจะถูกบันทึก กลองจะ
บันทกึภาพตามการตั้งคาพื้นที่ภาพในขณะนั้นโดยใชการตัดครอบภาพที่สัดสวนภาพ 16 : 9

สามารถกําหนดคุณภาพของภาพโดยใชตัวเลือก คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพ (0 79)

โปรดทราบวาทานไมสามารถแสดงตัวอยางของคาแสงในภาพไดขณะทีอ่ยูในโหมดไลฟวิว
ของภาพยนตร ควรใชโหมด e, f หรือ g แตจะไดผลที่แมนยําเมื่อใชโหมด h โดยปรบัคาแสง
ขณะถายภาพไลฟวิว (0 35) จากนั้น จบการถายภาพไลฟวิว, เปดไลฟวิวของภาพยนตร
แลวตรวจสอบพื้นทีภ่าพ

A ขนาดภาพ
ตารางตอไปน้ีแสดงขนาดภาพที่ถายในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร:

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

รูปแบบ
ยึดตามเลนส FX

ใหญ 6720 × 3776 56.9 × 32.0

กลาง 5040 × 2832 42.7 × 24.0

เล็ก 3360 × 1888 28.4 × 16.0

รูปแบบ
ยึดตามเลนส DX

ใหญ 4800 × 2704 40.6 × 22.9

กลาง 3600 × 2024 30.5 × 17.1

เล็ก 2400 × 1352 20.3 × 11.4

* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพท่ี 300 dpi ขนาดที่พิมพในหนวยน้ิวจะเทากับขนาดของภาพ
ในหนวยพิกเซลหารดวยความละเอียดท่ีใชในเคร่ืองพิมพในหนวยจุดตอน้ิว (dpi; 1 น้ิว = ประมาณ 

2.54 ซม.)
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A รีโมตคอนโทรลแบบไรสายและสายลัน่ชัตเตอร
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 364)

ปุมกดชัตเตอรท่ีรีโมตคอนโทรลแบบไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 439) สามารถใชเปดไลฟวิว
ของภาพยนตร รวมท้ังเร่ิมตนและสิ้นสุดการบันทึกภาพยนตรได

D การบันทึกภาพยนตร
การกะพริบถ่ี แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในจอภาพและในภาพยนตรเม่ือถายภายใตแสง
จากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม หรือเม่ือแพนกลองในแนวนอนหรือ
วัตถุเคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงผานกรอบภาพ (สําหรับขอมูลเก่ียวกับการลดการกะพริบถ่ีและแถบ
ดูไดจาก ลดการกะพริบ 0 371) อาจมีกะพริบถ่ีๆ ปรากฏขึ้นดวยในขณะที่ใชงานรูรับแสงดวยไฟฟา
(0 361) นอกจากน้ียังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อมและจุดสวางไดเชนกัน แถบสวางอาจ
ปรากฏขึ้นเปนบางจุดในกรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและแสงสวางเปนชวงๆ หรือหากวัตถุเกิดแสงจา
จากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ ขณะบันทึกภาพยนตร ใหหลีกเลี่ยงการหันกลอง
เขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจร
ภายในกลองเสียหาย โปรดทราบวาในขณะที่อยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร หากซูมขยายภาพ
ผานเลนส (0 38) อาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน)

หรือมีสีท่ีผิดแผกเกิดขึ้นได

แสงแฟลชจะใชงานไมไดขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
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ต้ังคาภาพยนตร
ใชตัวเลือก ต้ังคาภาพยนตร ในเมนูถายภาพ (0 290) เพื่อปรับการตั้งคาตอไปนี้
• ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม, คุณภาพภาพยนตร: เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ความไวของไมโครโฟน: เปดหรอืปดไมโครโฟนในตัว
หรือไมโครโฟนสเตอรโิอ (0 441) ซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิ
หรือปรบัคาความไวการรบัเสียงของไมโครโฟน เลือก
ความไวอัตโนมัติ เพื่อใหกลองปรับความไวการรบัเสียง
ของไมโครโฟนโดยอัตโนมัติ, ปดไมโครโฟน เพื่อปด
การบันทึกเสียง หากตองการเลือกความไวการรบัเสียง
ของไมโครโฟนเอง ใหเลือก ต้ังความไวเอง แลวไฮไลทตัวเลือก จากนั้น กด J

ตัวเลือก* อัตราบิทสูงสุด (Mbps)
(★ คุณภาพสูง/ปกติ)

ความยาวสูงสุด
(★ คุณภาพสูง/ปกติ)

y/y 1920 × 1080; 60 p
42/24 10 นาที / 20 นาที

z/z 1920 × 1080; 50 p

1/1 1920 × 1080; 30 p

24/12 20 นาที / 29 นาที 59 วินาที
2/2 1920 × 1080; 25 p

3/3 1920 × 1080; 24 p

4/4 1280 × 720; 60 p

5/5 1280 × 720; 50 p

* อตัราการบันทึกภาพตามจริงคือ 29.97 เฟรมตอวินาทีสําหรับคาที่แสดงเปน 30p, 23.976 เฟรมตอวินาที
สําหรับคาท่ีแสดงเปน 24p และ 59.94 เฟรมตอวินาทีสําหรับคาท่ีแสดงเปน 60p

D ขนาดเฟรมและอตัราเฟรม
ขนาดเฟรมและอัตราเฟรมจะมีผลตอปริมาณและการแพรสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดง
สัญญาณรบกวน ฝาหรือจุดสวาง)
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• การตอบสนองความถี่: หากเลือก S ชวงกวาง ไมโครโฟนในตัวกลองและไมโครโฟน
สเตอรโิอซ่ึงเปนอุปกรณเสริม (0 441) จะตอบสนองตอความถี่ในชวงกวาง ตั้งแตดนตรี
ไปจนถึงเสียงจอกแจกจอแจบนถนนในเมือง เลือก T ชวงเสียงพูด เพื่อใหไดยินเสียง
ของคน

• ลดเสียงรบกวนจากลม: เลือก เปด เพื่อเปดวงจร low-cut filter สําหรบัไมโครโฟน
ในตัวกลอง (ไมโครโฟนสเตอริโอซ่ึงเปนตัวเลือกเสริมจะไมมผีลกระทบ) โดยลด
สัญญาณรบกวนที่เกิดจากลมพัดผานไมโครโฟน (โปรดทราบวาอาจมีผลกระทบตอ
เสียงอื่นๆ ดวย) การลดเสียงรบกวนจากลมสําหรับไมโครโฟนสเตอริโอซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิ
สามารถเปดหรือปดใชงานโดยใชปุมควบคุมไมโครโฟนได

• ปลายทาง: เลือกชองบรรจุการดที่ใชบันทึกภาพยนตร
เมนูจะแสดงเวลาที่เหลืออยูของการดแตละแผน 

การบันทึกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมตัิเมื่อไมมีเวลาที่
เหลืออยู โปรดทราบวา แมจะมีตัวเลือกทีไ่ดเลือกไวแลว
ภาพจะถูกบันทึกลงในการดที่เสียบไวในชองบรรจุการด
หลัก (0 86)

A การใชไมโครโฟนภายนอก
สามารถใชไมโครโฟนสเตอริโอซึ่งเปนอุปกรณเสริมเพื่อบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอหรือเพ่ือหลีกเลี่ยง
การบันทึกเสียงรบกวนจากโฟกัส และเสียงอื่นๆ ท่ีเกิดจากเลนส (0 441)
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• ต้ังคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร: ปรับ
การตั้งคาความไวแสง (ISO) ตอไปนี้
- คาความไวแสง (โหมด M): เลือกคาความไวแสง

(ISO) สําหรบัโหมดการถายภาพ h จากคาระหวาง
ISO 64 และ Hi 2 ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
จะใชในโหมดการถายภาพอ่ืน

- ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M): เลือก เปด สําหรับการควบคุมความไวแสง
อัตโนมตัิในโหมดการถายภาพ h, ปด เพื่อใชคาที่เลือกสําหรบั คาความไวแสง (โหมด M)

- ความไวแสงสูงสุด: เลือกจํากัดคาสูงสุดสําหรับควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
จากคาระหวาง ISO 200 และ Hi 2 ใชการควบคมุความไวแสงอัตโนมัติในโหมด
การถายภาพ e, f และ g เมื่อเลือก เปด สําหรบั ควบคุมความไวแสงอัตโนมติั
(โหมด M) ในโหมดการถายภาพ h

A ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เม่ือใชความไวแสง (ISO) สูง กลองอาจโฟกัสภาพไดยากและมีสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวาง
แสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) เพ่ิมมากขึ้น สามารถปองกันไดโดยการเลือกคาท่ีต่ํากวาสําหรับ
ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร > ความไวแสงสูงสุด
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ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 235) กดปุมเลือกกึ่งกลาง
ของคําสั่งเพื่อเริม่แสดงภาพ ตําแหนงปจจุบันของคุณจะถูกแสดงดวยแถบแสดงสถานะ
ภาพยนตร

กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:

การดูภาพยนตร

สัญลักษณ 1 ความยาว ตําแหนงปจจุบัน/ความยาวทั้งหมด

แถบแสดงสถานะ
ภาพยนตร

ความดัง คําแนะนํา

ไปที่ ใช คําอธิบาย

หยุดชั่วคราว หยุดการแสดงภาพชั่วคราว

เลน เลนตอหลังจากหยุดภาพยนตรชั่วคราวหรือระหวางการเลน
ภาพยนตรยอนกลับ/เดินหนา

ยอนกลับ/

เดินหนา

ความเร็วจะเพิ่มขึ้นทุกคร้ัง
ท่ีกดปุม ตั้งแต 2 เทา 

ไปเปน 4 เทา ไปเปน 8 เทา ไปเปน 16 เทา กดคางไวเพ่ือขาม
ไปยังจุดเร่ิมตนหรือส้ินสุดของภาพยนตร (เฟรมแรกจะกํากับ
ดวยสัญลักษณ h ท่ีมุมบนดานขวาของจอภาพสวนเฟรม
สุดทายจะกํากับดวย i) ถาหยุดการแสดงภาพยนตรไวชั่วคราว
ภาพยนตรจะยอนกลับหรือเดินหนาคร้ังละหนึ่งเฟรม กดคางไว
เพ่ือยอนกลับหรือเดินหนาอยางตอเน่ือง
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ขาม 10 วินาที หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหน่ึงขั้นเพื่อขามไปขางหนา
หรือขางหลัง 10 วินาที

ขามไปขางหนา/

ขางหลัง
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อขามไปยังดัชนีกอนหนา
หรือถัดไป หรือขามไปท่ีเฟรมแรกหรือเฟรมสุดทาย
หากภาพยนตรไมมีดัชนี

ปรับความดัง X / W กด X เพ่ือเพ่ิมเสียง กด W เพ่ือลดเสียง
ตัดสวน
ภาพยนตร b ดูหนา 67 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

ออก /K ออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ

กลับไปท่ี
โหมดถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ

A สัญลักษณ p
ภาพยนตรท่ีมีดัชนี (0 54) จะมีสัญลักษณ p ปรากฏ
ขึ้นมาในการแสดงภาพเต็มจอ

A สัญลักษณ 2
2 จะปรากฏขึ้นในการแสดงภาพเต็มจอและในการเลน
ภาพยนตร ในกรณีท่ีภาพยนตรไดรับการบันทึกโดยไมมีเสียง

ไปที่ ใช คําอธิบาย
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ตัดบางสวนของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตรที่มกีารแกไขหรือบันทกึเฟรมที่เลือกเปน
ภาพนิ่ง JPEG

การตัดสวนภาพยนตร
การสรางสําเนาของภาพยนตรที่มกีารตัดบางสวนออกไป:

1 เลนภาพยนตรแบบเต็มจอ (0 235)

2 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมเปดและ
เฟรมปดใหม
ฉายภาพยนตรตามที่อธิบายไวในหนา 65 โดย
กดกึ่งกลางของตวัเลือกคําสั่งเพื่อเริ่มและเลนตอจาก
ที่คางไว แลวกด 3 เพื่อพักการเลน กด 4 หรอื 2
หรือหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหรือยอยเพื่อคนหา
เฟรมที่ตองการทานสามารถดูตําแหนงของภาพยนตร
โดยประมาณไดจากแถบแสดงสถานะภาพยนตร
หยุดการเลนภาพไวช่ัวคราวเมือ่ถึงเฟรมเปดหรือเฟรมปดใหม

การตัดตอภาพยนตร

ตวัเลือก คําอธิบาย
9 เลือกจุดเร่ิมตน/จุดสิน้สุด สรางสําเนาที่ตัดสวนเปดเร่ืองหรือปดเร่ืองออกไป
4 บันทึกเฟรมที่เลอืก บันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพน่ิง JPEG

แถบแสดงสถานะภาพยนตร
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3 เลือก เลือกจุดเร่ิมตน/จุดส้ินสุด
กดปุม b จากนั้นไฮไลท เลือกจุดเร่ิมตน/จุดส้ินสุด 

แลวกด 2

ปุม b
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4 เลือกเฟรมปจจุบันเปนจุดเร่ิมตนหรือ
จุดส้ินสุดใหม
การสรางสําเนาที่เริม่ตนจากเฟรมปจจุบัน ใหไฮไลท
จุดเร่ิมตน แลวกด J เฟรมที่อยูกอนหนา
เฟรมปจจุบันจะถูกลบออกเมื่อคุณบันทกึสําเนา

การสรางสําเนาที่สิ้นสุดที่เฟรมปจจุบัน ใหไฮไลท จุดส้ินสุด แลวกด J เฟรมที่อยู
หลังเฟรมปจจุบันจะถูกลบออกเมื่อคุณบันทึกสําเนา

จุดเร่ิมตน

จุดสิ้นสุด



70

5 ยืนยันจุดเร่ิมตนหรือจุดส้ินสุดใหม
หากเฟรมที่ตองการไมปรากฏขึ้นในขณะนั้น ใหกด 4
หรือ 2 เพื่อยอนกลับหรือเดินหนา (ในการขาม
ไปขางหนาหรือยอนกลับ 10 วนิาที ใหหมนุแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักหนึ่งข้ัน ในการขามไปที่ดัชนี 
หรือเฟรมสุดทายหรือเฟรมแรกในกรณีที่ภาพยนตรไมมี
ดัชน ีใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย)

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
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8 บันทึกสําเนา
ไฮไลท บันทึกเปนไฟลใหม แลวกด J เพื่อบันทึก
สําเนาเปนไฟลใหม การแทนที่ไฟลภาพยนตร
ไฟลตนฉบับดวยไฟลใหมที่ตัดตอเรียบรอยแลว
ใหไฮไลท เขียนทับไฟลเดิม แลวกด J

D การตัดสวนภาพยนตร
ภาพยนตรจะตองมีความยาวอยางนอยสองวินาที กลองจะไมทําการบันทึกสําเนาถาการด
หนวยความจํามีพ้ืนท่ีวางไมเพียงพอ

ไฟลสําเนาจะมีวันท่ีและเวลาเหมือนกันกับไฟลตนฉบับ

A การเลือกหนาที่ของเฟรมปจจุบัน
การทําใหเฟรมท่ีแสดงในขั้นตอนที่ 5 จุดสิ้นสุดใหม (x) แทนที่จุดเร่ิมตนใหม (w) หรือในทางกลับกัน
ใหกดปุม L (Z/Q)

ปุม L (Z/Q)
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การบันทึกเฟรมที่เลือก
การบันทึกสําเนาของเฟรมที่เลือกเปนภาพนิง่ JPEG:

1 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่ตองการ
เลนภาพยนตรตามที่อธิบายในหนา 65 โดยกดกึ่งกลาง
ของตวัเลือกคําสั่งเพื่อเริ่มการเลนและเลนตอ และกด
3 เพื่อหยุดช่ัวคราว หยุดภาพยนตรไวช่ัวคราวที่เฟรม
ที่ทานตองการคัดลอก

2 เลือก บันทึกเฟรมที่เลือก
กดปุม b จากนั้นไฮไลท บันทึกเฟรมที่เลือก
แลวกด 2

3 สรางสําเนาภาพนิ่ง
กด 1 เพื่อสรางสําเนาภาพนิ่งของเฟรมปจจุบัน

ปุม b
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4 บันทึกสําเนา
ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อสรางสําเนา JPEG

คุณภาพละเอียด (0 79) ของเฟรมที่เลือก

A บันทึกเฟรมที่เลอืก
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรท่ีสรางดวยตัวเลือก บนัทึกเฟรมที่เลอืก จะไมสามารถรีทัชได ภาพนิ่ง
JPEG ของภาพยนตรจะไมมีขอมูลของภาพถายบางประเภท (0 238)

A เมนูรีทัช
สามารถตัดตอภาพยนตรไดโดยใชตัวเลือก ตัดตอภาพยนตร ในเมนูรีทัช (0 384)
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ตัวเลือกคาการบันทกึภาพ

เลือกจากพื้นทีภ่าพของ FX (36×24) 1.0× (รูปแบบ FX), DX (24 ×16) 1.5× (รูปแบบ DX),

5 : 4 (30×24) และ 1.2× (30×20) 1.2× ดูหนา 490 สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับจํานวนภาพ
ที่สามารถจัดเก็บไวไดเมือ่ใชคาพื้นที่ภาพตางกัน

พ้ืนท่ีภาพ

วงกลมภาพรูปแบบ DX 
(24×16)

วงกลมภาพรูปแบบ FX 
(36×24)

รูปแบบ FX

1.2 เทา

5 : 4

รูปแบบ DX
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❚❚ ตัวเลอืกพืน้ทีภ่าพ
กลองมพีื้นที่ภาพตางๆ ใหเลือกดังตอไปนี้

❚❚การตัดครอบอัตโนมัติ
การเลือกตัดครอบ DX อัตโนมตัิเมื่อติดเลนส DX ใหเลือก เปด สําหรับ พ้ืนที่ภาพ >

ตัดสวน DX อัตโนมัติ ในเมนถูายภาพ (0 290) พื้นที่ภาพทีเ่ลือกในเมนูถายภาพ
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 30.0 × 19.9 มม. ท่ีบริเวณกึ่งกลางเซ็นเซอรภาพจะใชบันทึกภาพ
ในการคํานวณทางยาวโฟกัสของเลนสโดยประมาณในรูปแบบ 35 มม.

ใหคูณดวย 1.2

a DX (24 × 16) 1.5 ×  
(รูปแบบ DX)

พ้ืนท่ีบริเวณกึ่งกลางเซ็นเซอรภาพ 23.4 × 15.6 มม. จะถูกใชบันทึกภาพ
ในรูปแบบ DX ในการคํานวณทางยาวโฟกัสของเลนสโดยประมาณ
ในรูปแบบ 35 มม. ใหคูณดวย 1.5

b 5 : 4 (30 × 24) ภาพจะถูกบันทึกดวยสัดสวนภาพ 5 : 4 (30.0 × 24.0 มม.)

D ตัดครอบ DX อัตโนมัติ
ปุมควบคุมท่ีแสดงไวในหนา 78 จะใชเลือกพ้ืนท่ีภาพไมไดหากประกอบเลนส DX กับกลอง แลวตั้งคา
เปด ตัดสวน 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
ตัวเลือกอื่นท่ีไมใช DX (24×16) (รูปแบบ DX) สําหรับ เลอืกพ้ืนที่ภาพ ขอบภาพจะมืด ซึ่งอาจ
ไมปรากฏในชองมองภาพ แตเม่ือแสดงภาพคุณอาจสังเกตเห็นความละเอียดลดลงหรือขอบภาพมืด

A การแสดงผลของชองมองภาพ
1.2 เทา, รูปแบบ DX และการตัดครอบ 5 : 4 จะแสดงไวในภาพดานลาง พ้ืนท่ีดานนอกของการตัดครอบ
จะแสดงเปนสีเทาหากเลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a6 (ไฟแสดงจุด AF, 0 310)

1.2 เทา รูปแบบ DX 5 : 4

A โปรดอาน
ดูหนา 59 สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตัดสวนภาพท่ีเลือกใชไดในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
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พื้นทีภ่าพสามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือก พ้ืนท่ีภาพ > เลือกพื้นท่ีภาพ ในเมนถูายภาพ
หรือกดปุมควบคุม แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่ง
❚❚ เมนพูื้นที่ภาพ

1 เลือก พ้ืนท่ีภาพ
ไฮไลท พ้ืนที่ภาพ ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

2 เลือก เลือกพื้นท่ีภาพ 
ไฮไลท เลือกพื้นท่ีภาพ แลวกด 2

3 ปรับการต้ังคา
เลือกตัวเลือก แลวกด J การตัดครอบที่เลือกไว
จะปรากฏในชองมองภาพ (0 76)

A ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะแตกตางกันตามตัวเลือกท่ีไดเลือกไวสําหรับพ้ืนท่ีภาพ
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❚❚ ปุมควบคุมการทํางานของกลอง

1 กําหนดการเลือกพื้นที่ภาพใหกับปุมควบคุมการทํางานของกลอง
เลือก เลือกพื้นที่ภาพ เปนตัวเลือก “กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง” ใหกับปุมของกลอง
ในเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 300) ทานสามารถกําหนดการเลือกพื้นที่ภาพ
ใหกับปุม Fn (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f4, กําหนดปุม Fn, 0 343), ปุม Pv
(การตั้งคาแบบกําหนดเอง f5, กําหนดปุม Preview, 0 349), ปุม A AE-L/AF-L
(การตั้งคาแบบกําหนดเอง f6, กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 349) หรือปุมบันทึกภาพยนตร 
(การตั้งคาแบบกําหนดเอง f13, กําหนดปุมบันทึกภาพยนตร, 0 355)

2 ใชปุมควบคุมที่เลือกไวเพ่ือเลือก
พ้ืนที่ภาพ
พื้นที่ภาพสามารถเลือกไดโดยกดปุมที่
เลือกไว แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลักหรือยอยจนการตัดครอบทีต่องการ
ปรากฏบนชองมองภาพ (0 76)

ตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับพื้นที่ภาพในขณะนั้น
สามารถเรยีกดูไดโดยกดปุมเพื่อแสดงพื้นที่
ภาพในแผงควบคุม ชองมองภาพ หรอืการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ รูปแบบ FX จะแสดงเปน “36 – 24”,

1.2 เทา เปน “30  – 20”, รปูแบบ DX เปน “24 – 16”

และ 5 : 4 เปน “30 – 24”

ปุม Fn แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
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กลองรุน D810 รองรับตัวเลือกคุณภาพของภาพตอไปนี ้ดูหนา 489 สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับ
จํานวนภาพที่สามารถจัดเก็บไวไดเมือ่ใชการตั้งคาขนาดและคุณภาพของภาพทีต่างกัน

คุณภาพของภาพ

ตัวเลือก รูปแบบไฟล คําอธิบาย

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

TIFF (RGB) TIFF (RGB)
บันทึกภาพ TIFF-RGB แบบไมบีบอัดท่ีความลึกบิทสี 8 บิท
ตอหน่ึงแชนเนล (สีแบบ 24 บิท) ภาพ TIFF มีโปรแกรมภาพ
รองรับหลากหลายโปรแกรม

JPEG Fine

JPEG

บันทึกภาพ JPEG ท่ีอัตราการบีบอดัภาพประมาณ 1:4

(คุณภาพสูง) *

JPEG Normal
บันทึกภาพ JPEG ท่ีอัตราการบีบอดัภาพประมาณ 1:8

(คุณภาพปกติ) *

JPEG Basic
บันทึกภาพ JPEG ท่ีอัตราการบีบอดัภาพประมาณ 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 การบันทึก JPEG/TIFF > การบีบอัดภาพ JPEG อัตราการบีบอัดภาพ
เปนคาประมาณเทาน้ัน อัตราจริงอาจแตกตางกันไปตามคาความไวแสง (ISO) และฉากท่ีบันทึกภาพ
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สามารถตั้งคาคุณภาพของภาพไดโดยการกดปุม T และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุม

ปุม T แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

A ภาพ NEF (RAW)
สามารถดูภาพ NEF (RAW) บนกลองหรือใชซอฟตแวร เชน ViewNX 2 หรือ Capture NX-D (สามารถ
ติดตั้ง ViewNX 2 จากแผนซีดีท่ีไดรับมาจากแผนซีดีติดตั้ง ในขณะที่สามารถดาวนโหลด Capture NX-D

จากลิงกในตัวติดตั้ง ViewNX 2 0 253) ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใช
ตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 399)

A NEF+JPEG
เม่ือดูภาพที่ถายดวยการตั้งคา NEF (RAW) + JPEG บนกลองท่ีใสการดหนวยความจําเพียงชองเดียว
กลองจะแสดงเฉพาะภาพ JPEG เทาน้ัน ถาสําเนาทั้งสองถูกบันทึกลงในการดหนวยความจําเดียวกัน
สําเนาทั้งสองจะถูกลบเมื่อลบภาพออก ถาสําเนา JPEG ถูกบันทึกในการดหนวยความจําแยกตางหาก
โดยใชตัวเลือก ฟงกช่ันชองบรรจุการดรอง > RAW ชองหลัก - JPEG ชองรอง การลบสําเนา JPEG

จะไมลบภาพ NEF (RAW)

A เมนูคุณภาพของภาพ
สามารถปรับคุณภาพของภาพโดยใชตัวเลือก คณุภาพของภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน (0 290)
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❚❚การบีบอัดภาพ JPEG
การเลือกรปูแบบของการบีบอัดภาพสําหรบัภาพ JPEG ใหไฮไลท การบันทึก JPEG/TIFF >

การบีบอัดภาพ JPEG ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

❚❚การบีบอัดภาพ NEF (RAW)
การเลือกรปูแบบของการบีบอัดภาพสําหรบัภาพ NEF (RAW) ใหไฮไลท การบันทึก NEF
(RAW)> การบีบอัดภาพ NEF (RAW) ในเมนถูายภาพ แลวกด 2

ตัวเลือก คําอธิบาย

O เนนขนาด ภาพจะถูกบีบอัดเพื่อสรางเปนไฟลท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน

P เนนคุณภาพ คุณภาพของภาพดีท่ีสุด ขนาดไฟลจะแตกตางกันไปตามฉาก
ท่ีบันทึก

ตัวเลือก คําอธิบาย

N
บีบอัดแบบไมสูญเสีย
คุณภาพ

ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลับได ซึ่งจะ
ลดขนาดภาพประมาณ 20–40% และไมมีผลตอคุณภาพของภาพ

O บีบอัด
ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลับไมได ซึ่งจะ
ลดขนาดภาพประมาณ 35–55% และมีผลตอคุณภาพของภาพ
นอยมาก

ไมบีบอัด ภาพ NEF จะไมมีการบีบอัด
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❚❚ความลึกบิทสขีอง NEF (RAW)
การเลือกรปูแบบของความลึกบิทสีสําหรบัภาพ NEF (RAW) ใหไฮไลท การบันทึก NEF
(RAW) > ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

ตัวเลือก คําอธิบาย
q 12 บิท ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 12 บิท

r 14 บิท
ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 14 บิท ซึ่งจะไดไฟล
ท่ีมีขนาดใหญกวาภาพที่ใชความลึกบิทสี 12 บิท อยางไรก็ตาม การบันทึก
ขอมูลสีจะเพ่ิมขึ้นดวย

A โปรดอาน
ดูหนา 83 สําหรับตัวเลือกขนาดภาพที่ใชไดสําหรับภาพ JPEG และ TIFF หนา 85 สําหรับตัวเลือก
ขนาดภาพที่ใชไดสําหรับภาพ NEF (RAW)
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ขนาดภาพจะวัดเปนพิกเซล ในกรณขีองภาพ JPEG และ TIFF คณุสามารถเลือกจาก # ใหญ,
$กลาง หรือ %เล็ก (โปรดทราบวาขนาดภาพจะแตกตางกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับตัวเลือก
ที่เลือกไวใน พ้ืนท่ีภาพ, 0 74):

ขนาดภาพ

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

FX (36×24)

(รูปแบบ FX)

ใหญ 7360 × 4912 62.3 × 41.6

กลาง 5520 × 3680 46.7 × 31.2

เล็ก 3680 × 2456 31.2 × 20.8

1.2 เทา (30×20)

ใหญ 6144 × 4080 52.0 × 34.5

กลาง 4608 × 3056 39.0 × 25.9

เล็ก 3072 × 2040 26.0 × 17.3

DX (24×16)

(รูปแบบ DX)

ใหญ 4800 × 3200 40.6 × 27.1

กลาง 3600 × 2400 30.5 × 20.3

เล็ก 2400 × 1600 20.3 × 13.5

5 : 4 (30×24)

ใหญ 6144 × 4912 52.0 × 41.6

กลาง 4608 × 3680 39.0 × 31.2

เล็ก 3072 × 2456 26.0 × 20.8

* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพท่ี 300 dpi ขนาดที่พิมพในหนวยน้ิวจะเทากับขนาดของภาพ
ในหนวยพิกเซลหารดวยความละเอียดท่ีใชในเครื่องพิมพในหนวยจุดตอน้ิว (dpi; 1 น้ิว = ประมาณ
2.54 ซม.)
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สามารถตั้งคาขนาดภาพ JPEG และ TIFF ไดโดยการกดปุม T และหมนุแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอยไปจนกระทั่งตัวเลือกที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุม

ปุม T แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม

A เมนูขนาดภาพ
นอกจากนี้ยังสามารถปรับขนาดภาพ JPEG และ TIFF ไดโดยใชตัวเลือก การบันทึก JPEG/TIFF >

ขนาดภาพ ในเมนูถายภาพ (0 290)
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❚❚ภาพ NEF (RAW)
เมื่อบันทึกภาพถายในรูปแบบ NEF (RAW) คุณสามารถ
เลือกจากขนาด o ใหญ และ p เล็ก โดยใช
ตัวเลือก การบันทึก NEF (RAW) > ขนาดภาพ
ในเมนูถายภาพ ภาพขนาดเล็กจะมีขนาดประมาณครึง่หนึ่ง
ของชุดสําเนาภาพขนาดใหญ เครื่องหมายดอกจัน (U)

จะปรากฏทีแ่ผงควบคุมเมือ่เลือก p เล็ก

D ภาพ NEF (RAW)
ขนาดภาพของภาพถายแบบ NEF (RAW) จะไมสามารถเลือกโดยใชปุม T และแปนหมุน
เลือกคําสั่งได ภาพ NEF (RAW) ขนาดเล็กจะถูกบันทึกในรูปแบบไมบีบอัด 12 บิท ไมวาจะเลือก
ตัวเลือกใดไวสําหรับ การบีบอัดภาพ NEF (RAW) และ ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) ในเมนูยอย 

การบันทึก NEF (RAW) และไมสามารถรีทัชได (0 384)

แผงควบคุม
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เมื่อใสการดหนวยความจําลงในกลองสองใบ ทานสามารถเลือกใหการดใบหนึ่งเปนการดหลัก
โดยใชรายการ เลือกชองบรรจุการดหลัก ในเมนูถายภาพ เลือก ชองบรรจุการด SD 

เพื่อกําหนดการดในชองบรรจุแผนการด SD ใหเปนการดหลัก, ชองบรรจุการด CF 

เพื่อเลือกการด CompactFlash หนาที่ของการดหลักและการดรองสามารถเลือกได
โดยใชตัวเลือก ฟงกชัน่ชองบรรจุการดรอง ในเมนูถายภาพ เลือกจาก ภาพที่เกินมา
(กลองจะใชการดรองเมือ่ความจําการดหลักเต็มเทานัน้), สํารอง (ภาพแตละภาพ
จะถูกบันทึกลงในการดหลักและการดรองดวย) และ RAW ชองหลัก - JPEG ชองรอง
(เหมอืนกับ สํารอง แตภาพ NEF/RAW จากภาพที่ถูกบันทึกโดยใชคา NEF/RAW + JPEG

จะถูกบันทึกลงในการดหลักเทานัน้ สวนภาพ JPEG จะถูกบันทกึลงในการดรองเทานั้น)

การใชการดหนวยความจําสองใบ

D “สํารอง” และ “RAW ชองหลัก - JPEG ชองรอง”
กลองจะแสดงจํานวนภาพถายท่ีสามารถบันทึกไดในการดท่ีมีหนวยความจําเหลือนอยท่ีสุด
ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานเมื่อการดใดการดหน่ึงเต็ม

A การบันทึกภาพยนตร
เม่ือใสการดหนวยความจําสองใบลงในกลอง จะสามารถเลือกการดท่ีใชบันทึกภาพยนตรได
โดยใชตัวเลือก ตั้งคาภาพยนตร > ปลายทาง ในเมนูถายภาพ (0 63)
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โฟกัส
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายตัวเลือกการโฟกัสที่สามารถเลือกไดเมื่อจัดองคประกอบภาพผาน
ชองมองภาพ สามารถปรบัโฟกัสไดโดยอัตโนมัติ (ดูดานลาง) หรือปรับดวยตนเอง (0 100)

ผูใชยังสามารถเลือกจุดโฟกัสสําหรับการโฟกัสอัตโนมตัิหรือแมนวลโฟกัส (0 94) หรือใช
การล็อคโฟกัสเพื่อจัดองคประกอบภาพใหมหลังจากโฟกัสแลว (0 96)

หากตองการใชโฟกัสอัตโนมัติ ใหหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัส
ไปที่ AF

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
สามารถเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติตอไปนีข้ณะถายภาพดวยชองมองภาพ:

โฟกัสอัตโนมัติ

โหมด คําอธิบาย 

AF-S
AF ทีละภาพ: สําหรับวัตถุท่ีอยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
ตามคาตั้งจากโรงงาน จะสามารถลั่นชัตเตอรไดเฉพาะเมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส 

(I) ปรากฏขึ้น (เนนโฟกัส; 0 307)

AF-C

AF กัสตอเนื่อง: สําหรับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสอยางตอเน่ืองขณะกดปุม
กดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ถาวัตถุเคลื่อนท่ี กลองจะเร่ิมโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา (0 88)

เพ่ือคาดเดาระยะหางสุดทายกับวัตถุและปรับโฟกัสตามความจําเปน ตามคาตั้งจากโรงงาน
จะสามารถลั่นชัตเตอรไดไมวาวัตถุจะอยูในโฟกัสหรือไม (เนนการลั่นชัตเตอร; 0 306)

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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โหมดโฟกัสอัตโนมตัิสามารถเลือกไดโดย
กดปุมโหมด AF และหมุนแปนหมนุ
เลือกคําสั่งหลักจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการ
ปรากฏขึ้นในชองมองภาพและแผงควบคุม

แผงควบคุม ชองมองภาพ

A ปุม B
สําหรับการโฟกัสภาพจากกลอง การกดปุม B จะไดผล
แบบเดียวกับการกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง

A โฟกัสติดตามวตัถุลวงหนา
ในโหมด AF-C กลองจะเร่ิมการโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนาถาวัตถุเคลื่อนเขาหาหรือออกจากกลอง
ขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง หรือเม่ือกดปุม B ซึ่งจะชวยใหกลองสามารถติดตามระยะโฟกัส
ขณะพยายามคาดเดาวาวัตถุจะอยูตรงจุดใดเมื่อล่ันชัตเตอร

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก

ปุม B
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A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชการเนนโฟกัสใน AF ตอเน่ือง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 

(เลือกสิง่ที่สําคัญเมื่อใช AF-C, 0 306) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชการเนนการลั่นชัตเตอรใน
AF ทีละภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a2 (เลือกสิ่งที่สําคัญเมือ่ใช AF-S, 0 307)

สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปองกันไมใหกลองโฟกัสภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a4 (เปดใช AF, 0 308) ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a12

(บังคับเลือกโหมดโฟกัสอตัโนมัติ, 0 314) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกโหมดโฟกัสท่ีมีขอจํากัด
และดู AF-S หรือ AF-C และ f9 (แปนหมนุเลือกคําสั่ง) > สลบัหลัก/รอง (0 351) สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการใชแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกโหมดโฟกัส ดูหนา 39 สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
ตัวเลือกโฟกัสอัตโนมัติท่ีสามารถเลือกไดในไลฟวิวหรือในระหวางการบันทึกภาพยนตร
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โหมดพื้นที่ AF
เลือกวาจะเลือกจุดโฟกัสอยางไรขณะถายภาพดวยชองมองภาพ
• AF จุดเดียว: เลือกจุดโฟกัสตามที่อธบิายในหนา 94; กลองจะโฟกัสวัตถุในจุดโฟกัส
ที่เลือกเทานั้น ใชกับวัตถุที่อยูนิ่งกับที่

• AF แบบปรับเปล่ียนพื้นที่โฟกัส: เลือกจุดโฟกัสตามที่อธิบายในหนา 94 ในโหมดโฟกัส
AF-C กลองจะโฟกัสโดยอาศัยขอมูลจากจุดโฟกัสที่อยูรอบๆ ถาวัตถุเคลื่อนออกจาก
จุดทีเ่ลือกเปนเวลาสั้นๆ จํานวนจุดโฟกัสจะแตกตางกันตามโหมดที่เลือก:

- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นที่โฟกัส 9 จุด: เลือกเมื่อมีเวลาจัดองคประกอบภาพ
หรือเมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ในรปูแบบทีค่าดเดาได (เชน นักวิง่หรอืรถแขง
ที่กําลังแขงขัน)

- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นที่โฟกัส 21 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่
ในรูปแบบที่คาดเดาไมได (เชน นกักีฬาฟุตบอล)

- AF แบบปรับเปล่ียนพื้นที่โฟกัส 51 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่
อยางรวดเรว็และไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพไดอยางงายดาย
(เชน นก)

• การติดตามระยะโฟกัส 3 มติิ: เลือกจุดโฟกัสตามที่อธิบายในหนา 94 ในโหมดโฟกัส AF-C 

กลองจะติดตามวัตถุที่เคลื่อนออกจากจุดโฟกัสที่เลือก และเลือกจุดโฟกัสใหมตามที่จําเปน
ใชเพื่อจัดองคประกอบภาพอยางรวดเรว็เมื่อวัตถุเคลื่อนที่อยางรวดเรว็จากขางหนึง่ไป
อีกขางหนึง่ (เชน นักกีฬาเทนนิส) ถาวัตถุเคลื่อนออกจากชองมองภาพ ใหยกนิ้วออกจาก
ปุมกดชัตเตอรแลวจัดองคประกอบภาพใหมโดยใหวัตถุอยูในจุดโฟกัสที่เลือก
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• AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม: กลองจะโฟกัสโดยใชกลุมจุดโฟกัสที่ผูใชเลือก
เพื่อลดความเสี่ยงของกลองในการโฟกัสที่พื้นหลังแทนที่จะโฟกัสวัตถุหลัก เลือกสําหรบั
วัตถุทีย่ากในการถายภาพโดยใชจุดโฟกัสเดี่ยว หากกลองจับภาพใบหนาไดในโหมดโฟกัส
AF-S กลองจะเนนไปที่วัตถุภาพบุคคล

• AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมติั: กลองจะตรวจหา
วัตถุโดยอัตโนมัต ิแลวเลือกจุดโฟกัส หากตรวจพบ
ใบหนา กลองจะเนนที่ภาพบุคคล จุดโฟกัสที่ใช
จะถูกไฮไลทเปนเวลาสั้นๆ หลังจากกลองโฟกัสภาพแลว
ในโหมด AF-C จุดโฟกัสหลักจะยังคงถูกไฮไลท
อยูหลังจากปดจุดโฟกัสอ่ืนๆ ไปแลว

โหมดพื้นที่ AF สามารถเลือกไดโดยกดปุม
โหมด AF และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏขึ้นใน
ชองมองภาพและแผงควบคุม

แผงควบคุม ชองมองภาพ

ปุมโหมด AF แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย
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A การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง สีในบริเวณรอบๆ จุดโฟกัสจะถูกบันทึกลงในกลอง ดวยเหตุน้ี
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติจึงอาจไดผลลัพธไมตรงตามตองการเมื่อวัตถุมีสีท่ีคลายกับสีพ้ืนหลัง
และครอบครองพื้นท่ีเปนสัดสวนเล็กๆ ของกรอบภาพ

A โหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นท่ี AF จะแสดงในแผงควบคุมและชองมองภาพ

โหมดพื้นที่ AF แผงควบคมุ 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
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A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับเวลาเพื่อใหกลองรอกอนจะโฟกัสใหมเม่ือวัตถุเคลื่อนผานหนากลอง
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a3 (ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค, 0 308) ใหดูการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง a5 (ไฟแสดงจุดโฟกัส, 0 309) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกวิธีท่ีจะแสดงจุดโฟกัส
ใน AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัสและแบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสเปนกลุม ดู a11 (จํากัดการเลือก
โหมดพื้นที่ AF, 0 314) สําหรับขอมูลเก่ียวกับขอจํากัดการเลือกโหมดพื้นท่ี AF และดู f9
(แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลกั/รอง (0 351) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกโหมดพื้นท่ี AF ดูหนา 40 สําหรับขอมูลเก่ียวกับตัวเลือกโฟกัสอตัโนมัติ
ท่ีสามารถเลือกไดในไลฟวิวหรือในระหวางการบันทึกภาพยนตร
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การเลือกจุดโฟกัส
กลองมีจุดโฟกัสใหเลือกถึง 51 จุดซ่ึงสามารถใชเพื่อจัดองคประกอบภาพโดยวัตถุหลัก
สามารถอยูไดเกือบทุกทีใ่นกรอบภาพ ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกจุดโฟกัส
(ใน AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม คุณสามารถทําตามขั้นตอนตอไปนีเ้พื่อเลือกกลุมของ
จุดโฟกัส)

1 หมนุล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปท่ี ●
ทําใหใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัสได

2 เลือกจุดโฟกัส
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัสในชองมองภาพ
ขณะระบบวัดแสงเปดอยู จุดโฟกัสก่ึงกลางสามารถ
เลือกไดโดยกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส
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สามารถหมนุล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปยังตําแหนงล็อค
(L) หลังจากเลือกเสรจ็แลวเพื่อปองกันไมใหจุดโฟกัส
ที่เลือกเปลี่ยนไปเมื่อกดตัวเลือกคําสั่ง

A AF แบบเลือกพ้ืนที่โฟกัสอัตโนมัติ
จุดโฟกัสสําหรับ AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ และจะไมสามารถเลือก
จุดโฟกัสแบบแมนวลได

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกเวลาและวิธีท่ีจุดโฟกัสติดสวาง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a5

(ไฟแสดงจุดโฟกัส, 0 309) และ a6 (ไฟแสดงจุด AF, 0 310) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตั้งคา
การเลือกจุดโฟกัสเปน “วนรอบ” ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a7 (จุดโฟกัสแบบวนรอบ, 0 310)

สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกจํานวนจุดโฟกัสท่ีสามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือกคําสั่ง ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง a8 (จํานวนจุดโฟกัส, 0 311) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกจุดโฟกัส
และโหมดพื้นท่ี AF ตามภาพแนวตั้งและแนวนอน ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a9 (บันทึกตาม
การหมุนกลอง, 0 312) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงหนาท่ีของตัวเลือกคําสั่งตรงกลาง
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง, 0 341)
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การล็อคโฟกัส
สามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อเปลี่ยนการจัดองคประกอบภาพหลังจากโฟกัสแลว ทําใหสามารถ
โฟกัสวัตถุที่จะไมอยูที่จุดโฟกัสในภาพถายสุดทายได ถากลองไมสามารถโฟกัสดวย
โฟกัสอัตโนมตัิ (0 87) ทานสามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อจัดองคประกอบภาพถายใหม
หลังจากโฟกัสวัตถุอ่ืนทีอ่ยูในระยะหางเทากันกับวัตถุเดิมของทานได การล็อคโฟกัส
จะใหผลดีที่สุดเมื่อเลือกตัวเลือกใดๆ นอกเหนือจาก AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติไวสําหรบั
โหมดพื้นที่ AF (0 90)

1 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัส
ที่เลือกแลวกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึง่
เพื่อโฟกัส ตรวจสอบวาสัญลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น
ในชองมองภาพ
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2 ล็อคโฟกัส
โหมดโฟกัส AF-C (0 87): กดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่งคางไว (q) แลวกดปุม A AE-L/AF-L
(w) เพื่อล็อคโฟกัสและคาแสง (จะมีไอคอน AE-L
ปรากฏขึ้นในชองมองภาพ) โฟกัสจะยังคงล็อคอยู
ขณะกดปุม A AE-L/AF-L แมวาทานจะยกนิ้ว
ออกจากปุมกดชัตเตอรในภายหลัง
โหมดโฟกัส AF-S: โฟกัสจะล็อคโดยอัตโนมัติ
เมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น
และจะยังล็อคอยูจนกวาทานจะยกนิ้วออกจาก
ปุมกดชัตเตอร สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุม
A AE-L/AF-L (ดูดานบน)

3 จัดองคประกอบภาพใหมแลว
ถายภาพ
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูระหวางการ
ถายภาพแตละภาพถาทานยังกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งแลวคางไว (AF-S)

หรือกด A AE-L/AF-L คางไว ซ่ึงทําให
สามารถถายภาพหลายภาพตอเนื่องกันโดยใชการตั้งคาโฟกัสเดียวกัน

อยาเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองและวัตถุทีต่องการถายขณะใชการล็อคโฟกัส ถาวัตถุ
เคลื่อนทีไ่ป ใหโฟกัสใหมอีกครั้งที่ระยะหางปจจุบันของวัตถุ

ปุมกดชัตเตอร

ปุม A AE-L/AF-L
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A การล็อคโฟกัสดวยปุม B
ระหวางการถายภาพดวยชองมองภาพ สามารถล็อคโฟกัสโดยใชปุม B แทนปุมกดชัตเตอร
(0 88) ถาเลือก AF-ON เทานั้น สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a4 (เปดใช AF, 0 308)

กลองจะไมโฟกัสเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง กลองจะโฟกัสเมื่อกดปุม B แทน ซึ่งโฟกัส
จะล็อคและยังคงล็อคอยูหรือจนกวาจะกดปุม B อกีคร้ัง สามารถลั่นชัตเตอรไดทุกเวลา
แมสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) จะไมแสดงในชองมองภาพ อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา
หากเลือก โฟกัส สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a2 (เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S, 0 307)

และเลือก AF จุดเดียว สําหรับโหมดพื้นท่ี AF กลองจะไมปลอยชัตเตอรหากกลองไมสามารถโฟกัส
ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพได

A โปรดอาน
ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 319) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การใชปุมกดชัตเตอรเพ่ือล็อคคาแสง ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f6 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 349)

สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกหนาท่ีของปุม A AE-L/AF-L
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A การใชโฟกัสอัตโนมตัิใหไดผลดี
โฟกัสอตัโนมัติจะทํางานไดไมดีในสภาวะตางๆ ท่ีแสดงดานลาง ปุมกดชัตเตอรอาจไมทํางาน
ถากลองไมสามารถโฟกัสไดในสภาวะตอไปน้ี หรือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (●) อาจปรากฏขึ้น
และกลองอาจสงเสียงเตือน ทําใหสามารถลั่นชัตเตอรไดแมวาวัตถุจะไมอยูในโฟกัสก็ตาม
ในกรณีเหลาน้ี ใชแมนวลโฟกัส (0 100) หรือใชการล็อคโฟกัส (0 96) เพ่ือโฟกัสวัตถุอื่นท่ีอยูใน
ระยะเดียวกัน จากน้ันจัดองคประกอบภาพใหม

ระหวางวัตถุและพื้นหลังมีคอนทราสตนอยมากหรือไมมีเลย
ตวัอยาง: วัตถุท่ีตองการถายมีสีเดียวกันกับพ้ืนหลัง

จุดโฟกัสมีวัตถุอยูในระยะหางตางๆ กันจากตัวกลอง
ตวัอยาง: วัตถุอยูในกรง

วัตถุท่ีตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสมํ่าเสมอขมอยู
ตวัอยาง: มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงติดกันเปนแถวบนตึกสูง

จุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง
ตวัอยาง: วัตถุอยูในรมเงาครึ่งหน่ึง

วัตถุพ้ืนหลังดูมีขนาดใหญกวาวัตถุ
ตวัอยาง: ตึกอยูในกรอบภาพเบื้องหลังวัตถุ

วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
ตวัอยาง: ทุงดอกไมหรือวัตถุอืน่ๆ ท่ีมีขนาดเล็กหรือมีความสวาง
อยูในโทนเดียว
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สําหรับเลนสที่ไมรองรับโฟกัสอัตโนมัติ (เลนสที่ไมใช AF NIKKOR) หรือเมื่อโฟกัสอัตโนมตัิ
ไมใหผลลัพธที่ตองการ ก็สามารถใชแมนวลโฟกัสได (0 99)

• เลนส AF: ตั้งคาสวิทชปรบัโหมดโฟกัสของเลนส (ถาม)ี

และตัวเลือกโหมดโฟกัสของกลองไปที่โหมด M

• เลนสแมนนวลโฟกัส: ปรับตัวเลือกโหมดโฟกัสของกลองไปยังโหมด M

ในการโฟกัสดวยตนเอง ใหปรบัวงแหวนปรับโฟกัสของเลนส
จนกวาภาพที่แสดงในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส ทั้งนี้
สามารถถายภาพไดตลอดเวลาแมวาภาพจะไมอยูในโฟกัส

แมนวลโฟกสั

D เลนส AF
อยาใชเลนส AF โดยหมุนสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนสไปท่ี M และหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัส
ของกลองไปท่ี AF การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหกลองหรือเลนสชํารุดเสียหาย วิธีการน้ี
ไมสามารถใชกับเลนส AF-S ซึ่งสามารถใชในโหมด M โดยไมตองตั้งคาตัวเลือกโหมดโฟกัสของกลอง
ไปท่ี M

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
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❚❚การวัดระยะแบบอิเลก็ทรอนิกส
สามารถใชสัญลักษณแสดงโฟกัสในชองมองภาพ
เพื่อตรวจสอบวาวตัถุในจุดโฟกัสที่เลือกนั้นอยูในโฟกัส
หรือไม (สามารถเลือกจุดโฟกัสไดจาก 51 จุด) หลังจากวาง
ตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือก ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่งแลวหมนุวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวา
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น
โปรดทราบวา เมื่อถายภาพวัตถุตางๆ ที่กลาวไวในหนา 99 บางครัง้สัญลักษณแสดงวา
อยูในโฟกัสอาจปรากฏข้ึนได แมวัตถุจะไมอยูในโฟกัส โปรดตรวจสอบโฟกัสในชองมองภาพ
กอนถายภาพ สําหรบัการใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสดวยอุปกรณเสริม
เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I ใหดูหนา 423 

A ตําแหนงระนาบโฟกัส
ในการพิจารณาระยะหางระหวางวัตถุกับกลอง ใหวัด
ระยะจากเครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) บนตัวกลอง 
(0 1) ระยะหางระหวางหนาแปลนเมาทเลนสกับระนาบ
โฟกัสคือ 46.5 มม.

เคร่ืองหมายระนาบโฟกัส

 46.5 มม.
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โหมดลั่นชตัเตอร

ในการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร กดปุมปลดล็อคแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอร แลวหมุนแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
ไปยังการตั้งคาที่ตองการ

การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร

โหมด คําอธิบาย
S ถายทีละภาพ: กลองถายภาพหนึ่งภาพแตละคร้ังท่ีกดปุมกดชัตเตอร

T

การถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา: ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะถายภาพ
ตามอัตราการบันทึกภาพที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2 (ความเร็ว
การถายในโหมด CL, 0 321) ปดแฟลชในตัวกลอง (0 190); โหมดถายภาพตอเน่ือง
จะใชงานไมไดหากยกแฟลชขึ้น

U
ถายภาพตอเนื่องความเร็วสงู: ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะถายภาพดวยอัตรา
การบันทึกภาพที่ระบุไวในหนา 104 ใชกับวัตถุท่ีเคลื่อนไหว ปดแฟลชในตัวกลอง
(0 190); โหมดถายภาพตอเน่ืองจะใชงานไมไดหากยกแฟลชขึ้น

J

ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ: เชนเดียวกับการถายทีละภาพ แตกระจกจะไมกระดกกลับเขาท่ี
ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไวจนสุด ผูใชสามารถควบคุมเวลาที่กระจกกระดกซึ่งจะ
เงียบกวาในโหมดถายทีละภาพ นอกจากนั้น จะไมมีเสียงเตือน ไมวาจะเลือกการตั้งคา
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (เสยีงเตือน; 0 321) ไวเชนไร

M
กดชัตเตอร Qc (ตอเนื่องแบบเงียบ): ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะถายภาพ
ดวยอตัราการบันทึกภาพท่ีระบุไวในหนา 104 เสียงรบกวนกลองจะลดลง ปดแฟลช
ในตัวกลอง (0 190); โหมดถายภาพตอเน่ืองจะใชงานไมไดหากยกแฟลชขึ้น
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E ตั้งเวลาถาย: ถายภาพโดยใชการตั้งเวลาถาย (0 106)

V
ยกกระจกขึ้น: เลือกโหมดนี้เพ่ือลดการสั่นของกลองใหเหลือนอยท่ีสุดในการถายภาพ
เทเลโฟโตหรือการถายระยะใกล หรือในสถานการณอื่นๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวของกลอง
เพียงเล็กนอยอาจทําใหภาพเบลอได (0 108)

โหมด คําอธิบาย
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แหลงพลังงานและอัตราการบันทึกภาพ
ความเรว็ในการถายภาพตอเนื่องสูงสุดจะแตกตางกันไปตามแหลงพลังงานที่ใชและพื้นที่ภาพ
ตัวเลขดานลางเปนคาอัตราการบันทึกภาพเฉลี่ยสูงสุดที่สามารถใชไดเมือ่ใช AF ตอเนือ่ง,
คาแสงอัตโนมตัิแบบปรับเองหรือปรบัชัตเตอรเอง, ความไวชัตเตอรที่ 1/250 วินาทีหรอืเร็วกวา,

การตั้งคาอ่ืนๆ ที่เหลือนอกเหนือจากคาตั้งจากโรงงานของการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2

และหนวยความจําคงเหลือในหนวยความจําบัฟเฟอร

อัตราที่ระบุอาจใชไมไดในบางสภาวะ อัตราการบันทกึภาพอาจลดลงเมือ่ใชความไวชัตเตอรต่ํา
หรือรูรบัแสงแคบ (คารูรบัแสงสูง) หรอืเมื่อตั้งคาเปดระบบลดภาพสั่นไหว (เลือกใชไดกับเลนส
VR) หรอืเปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (0 111) หรือแบตเตอรี่ใกลหมด ในโหมด M
อัตราการบันทึกภาพจะถูกกําหนดไวที่ประมาณ 3 ภาพตอวินาที

แหลงพลังงาน พ้ืนที่ภาพ
อัตราการบันทึกภาพสงูสุด

(ภาพตอวนิาที)1

U T

กลองพรอม EN-EL15
FX, 5 : 4 5

1–6 

1.2 เทา, DX 6

กลองพรอมปล๊ักไฟ EP-5B 

และอะแดปเตอร EH-5b AC 

FX, 5 : 4 5

1.2 เทา 6

DX 7

กลองพรอม MB-D12 (EN-EL15)
FX, 5 : 4 5

1.2 เทา, DX 6

กลองพรอม MB-D12 (EN-EL18)

FX, 5 : 4 5

1.2 เทา 6

DX 7

กลองพรอม MB-D12 (AA 2) 

FX, 5 : 4 5

1.2 เทา 6

DX 7

1 อตัราการบันทึกภาพสูงสุดเมื่อเลือก FX (36 × 24) หรือ 5 : 4 (30 × 24) สําหรับพ้ืนท่ีภาพเปน
5 ภาพตอวินาที แมเม่ือเลือกคาท่ีสูงกวาสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2 (ความเร็วการถาย
ในโหมด CL, 0 321)

2 แบตเตอรี่ขนาด AA อัตราการบันทึกภาพอาจลดลงเมื่ออยูในท่ีอุณหภูมิต่ําหรือแบตเตอร่ีใกลหมด



105

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

จํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไวในหนวยความจํา
บัฟเฟอรท่ีการตั้งคาปจจุบันจะแสดงในการแสดงผล
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ในชองมองภาพ
และแผงควบคุมขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
ภาพประกอบดานขวาคือการแสดงผลดังกลาวเมื่อบัฟเฟอร
มีพ้ืนท่ีเหลือประมาณ 58 ภาพ

เม่ือกลองกําลังบันทึกภาพไวในการดหนวยความจํา ไฟแสดง
การเขาถึงการดหนวยความจําจะติดสวางขึ้น การบันทึกอาจใชเวลาตั้งแตสองถึงสามวินาทีไปจนถึง
สองถึงสามนาที ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะการถายภาพและประสทิธิภาพของการดหนวยความจํา
อยาถอดการดหนวยความจําออก หรือถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานจนกวาไฟแสดงการเขาถึง
หนวยความจําจะดับลง ถาปดสวิทชกลองขณะที่ยังมีขอมูลคางอยูในบัฟเฟอร กลองจะไมปด
การทํางานจนกวาจะเสร็จส้ินการบันทึกภาพทั้งหมดที่อยูในบัฟเฟอร ถาแบตเตอรี่หมดขณะยังมีภาพ
เหลืออยูในบัฟเฟอร ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานและกลองจะโอนยายภาพไปไวในการดหนวยความจํา

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกจํานวนภาพถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุด
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d3 (ถายตอเนื่องสูงสดุ, 0 322) สําหรับขอมูลเก่ียวกับจํานวน
ภาพถายท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุด ใหดูหนา 489
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ฟงกช่ันตัง้เวลาถายสามารถใชลดอาการกลองสั่นหรือใชถายภาพตัวเองได

1 ติดต้ังกลองเขากับขาตั้งกลอง
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรอืวางกลองบนพื้นที่มัน่คงและไดระดับ

2 เลือกโหมดตั้งเวลาถาย
กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมด
ลั่นชัตเตอร แลวหมุนแปนเลือกโหมด
ลั่นชัตเตอรไปที่ E

3 จัดองคประกอบภาพและโฟกัสภาพ
ใน AF ทีละภาพ (0 87) ทานจะถายภาพไดหากสัญลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นในชองมองภาพ

โหมดตั้งเวลาถาย (E)

A ปดตัวเปดปดชองมองภาพ
เม่ือถายภาพโดยไมแนบตาไวท่ีชองมองภาพ ใหปด
ตัวเปดปดชองมองภาพเพื่อปองกันไมใหแสงท่ีลอดผาน
ชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง

แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
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4 เปดตัวนับเวลา
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเปด
ตัวตั้งเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลา
ถายจะเริ่มกะพรบิ กอนการถายภาพ
สองวินาที ไฟสัญญาณตัง้เวลาถาย
จะหยุดกะพริบ ชัตเตอรจะลั่นหลังจากตัวตั้งเวลาถายเริ่มทํางานไปแลวประมาณสิบวินาที

หากตองการปดตัวตั้งเวลาถายกอนจะถายภาพ ใหหมนุแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่คาอ่ืน

A การใชแฟลชในตัวกลอง
กอนถายภาพโดยใชแฟลช ใหกดปุมแฟลชปอปอัปเพ่ือยกแฟลชขึ้น แลวรอจนสัญลักษณ M ปรากฏขึ้น
ในชองมองภาพ (0 189) การถายภาพจะหยุดชะงักหากยกแฟลชขึ้นหลังจากที่ฟงกชั่นตั้งเวลาถาย
เร่ิมทํางาน โปรดทราบวากลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพเมื่อยิงแฟลช โดยไมขึ้นกับจํานวนภาพถาย
ท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตัง้เวลาถาย; 0 319)

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระยะเวลาสําหรับตั้งเวลาถาย จํานวนภาพที่จะถาย และชวงหาง
ระหวางการถายแตละภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย; 0 319) สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการควบคุมเสียงเตือนท่ีจะดังขึ้นเมื่อตั้งเวลาถาย ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1

(เสียงเตือน; 0 321)
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เลือกโหมดนี้เพื่อลดภาพเบลอที่เกิดจาก
การเคลื่อนไหวของกลองเมือ่ยกกระจก 

การใชโหมดยกกระจกขึ้น ใหกดปุม
ปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
แลวหมนุแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่ 
V (ยกกระจกขึ้น) หลังจากกดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อตั้งคาโฟกัสและ
รูรบัแสงแลว ใหกดปุมกดชัตเตอรที่เหลือลงจนสุดเพื่อยกกระจกขึ้น จากนั้นใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงจนสุดอีกครัง้เพื่อถายรปู เสียงเตือนจะดังข้ึน ยกเวนเมือ่เลือก ปด ในการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน, 0 321) กระจกจะปดกลับเขาที่เมื่อถายภาพเสรจ็สิ้น

โหมดยกกระจกขึ้น (V)

D ยกกระจกขึ้น
เม่ือกระจกยกขึ้น ทานไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ สวนฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
และระบบวัดแสงจะไมทํางาน

A โหมดยกกระจกขึ้น
กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติถาไมมีการดําเนินการใดๆ เปนเวลาประมาณ 30 วินาทีเม่ือยกกระจกขึ้น

A ปองกันภาพสั่นไหว
วิธีการปองกันภาพสั่นไหวเนื่องจากการเคลื่อนไหวของกลอง โปรดกดปุมกดชัตเตอรอยางนุมนวล
แนะนําใหใชขาตั้งกลอง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชมานชัตเตอรชุดแรกอเิล็กทรอนิกสเพ่ือลดความพรามัวท่ีเกิดขึ้น ใหดู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง d5 (มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส, 0 323)

แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
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คาความไวแสง (ISO)

สามารถปรับคาความไวแสงของกลองใหสวางไดตามปรมิาณแสงสวางทีม่ ีเลือกจากการตั้งคา
ตางๆ ตั้งแต ISO 64 ถึง ISO 12800 โดยแตละคาหางกันเทียบเทากับ 1/3 EV ในกรณีพิเศษ
ทานสามารถเลือกใชคาความไวแสงต่ํากวา ISO 64 ไดตั้งแตประมาณ 0.3 ถึง 1 EV และคา
ความไวแสงเกิน ISO 12800 ไดตั้งแต 0.3 ถึง 2 EV คาความไวแสง (ISO) ที่สูงจะตองการแสง
ในการถายภาพนอย ทําใหสามารถใชความไวชัตเตอรทีสู่งหรือรรูับแสงที่แคบได

สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ได
โดยกดปุม S และหมนุแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการ
แสดงขึ้นในแผงควบคุมหรอืชองมองภาพ

การปรับเอง

แผงควบคุม ชองมองภาพ

ปุม S แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
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A เมนูถายภาพ
สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ไดจากเมนูถายภาพไดเชนกัน เลือก ตั้งคาความไวแสง (ISO)
เพ่ือปรับการตั้งคาสําหรับชองมองภาพและการถายภาพไลฟวิว (0 290) และ ตัง้คาภาพยนตร >
ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร เพ่ือปรับการตั้งคาสําหรับไลฟวิวภาพยนตร (0 64)

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

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 64 (เทียบเทากับ
ISO 50–32) ใชรูรับแสงขนาดใหญขึ้นเมื่อมีแสงสวางจา คอนทราสตจะสูงกวาปกติเล็กนอย ในกรณี
ท่ัวๆ ไป แนะนําใหใชคาความไวแสง ISO 64 หรือสูงกวา

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพ่ิมคาความไวแสง (ISO) ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b1

(ระดับการเพ่ิมคาความไวแสง (ISO); 0 315) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการแสดงคาความไวแสง (ISO)

ในแผงควบคุม หรือการปรับคาความไวแสง (ISO) โดยไมใชปุม S ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d8

(การแสดงและปรับความไวแสง; 0 325) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชตัวเลือก ลดนอยซ
ที่ความไวแสงสูง ในเมนูถายภาพเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่คาความไวแสง (ISO) สูง ใหดูหนา 299
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ถาเลือก เปด ไวสําหรับ ต้ังคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ในเมนู
ถายภาพ คาความไวแสง (ISO) จะไดรับการปรบัโดยอัตโนมัติถาคาที่ผูใชเลือกไมสามารถ
สรางคาแสงที่ดีที่สุดได (คาความไวแสง (ISO) จะถูกปรบัตามความเหมาะสมเมื่อใชแฟลช)

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

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

ควบคมุความไวแสงอัตโนมัติ
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3 ปรับการต้ังคา
สามารถคาสูงสุดสําหรบัคาความไวแสง (ISO)

อัตโนมตัิไดโดยใชคา ความไวแสงสูงสุด
(โปรดทราบวาหากผูใชเลือกคาความไวแสง (ISO)

ที่สูงกวาคาทีเ่ลือกไวสําหรบั ความไวแสงสูงสุด
กลองจะใชคาที่เลือกโดยผูใชแทน) ในโหมด
การถายภาพ e และ g คาความไวแสงจะไดรบัการปรับเฉพาะเมื่อไดรับแสงไมเพียงพอ
ในการใชความไวชัตเตอรที่เลือกไวสําหรับ ความไวชัตเตอรตํ่าสุด (1/4000–30 วินาที หรือ
อัตโนมติั; ในโหมด f และ h คาความไวแสง (ISO) จะไดรับการปรบัเพื่อใหไดคาแสง
ที่ดีที่สุดที่ความไวชัตเตอรที่ผูใชเลือก) ถาเลือก อัตโนมติั กลองจะเลือกความไวชัตเตอร
ต่ําสุดโดยยึดตามทางยาวโฟกัสของเลนส กด J เพื่อออกจากเมนูเมื่อการตั้งคา
เสร็จสมบูรณ

เมื่อเลือก เปด ชองมองภาพและแผงควบคุมจะแสดง 
Z เมื่อคาความไวแสงเปลี่ยนแปลงไป
จากคาที่ผูใชเลือก สัญลักษณเหลานี้จะกะพริบ
และคาที่เปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้นในชองมองภาพ
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A ความไวชัตเตอรต่ําสุด
สามารถปรับการเลือกความไวชัตเตอรอัตโนมัติอยางละเอียดไดโดยการไฮไลท อัตโนมัต ิแลวกด 2:

ตัวอยางเชน สามารถใชคาท่ีเร็วกวาคาท่ีเลือกโดยอัตโนมัติตามปกติกับเลนสเทเลโฟโตเพ่ือลด
ความเบลอได อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา อัตโนมตัิ จะทํางานกับเลนส CPU เทาน้ัน หากใชเลนสท่ี
ไมมี CPU โดยไมมีขอมูลเลนส กลองจะใชความไวชัตเตอรคงท่ีท่ี 1/30 วินาที ความไวชัตเตอรอาจจะ
ลดลงกวาคาต่ําสุดท่ีเลือกไว หากไมสามารถใชคาแสงที่ดีท่ีสุดท่ีความไวแสง (ISO) ท่ีเลือกไวสําหรับ
ความไวแสงสูงสุด

A การเปดใชและการปดใชการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ
ทานสามารถเปดหรือปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติได
โดยกดปุม S แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
Z จะปรากฏบนหนาจอหากเปดฟงกชั่นควบคุม
ความไวแสงอัตโนมัติไว

A ควบคุมความไวแสงอัตโนมตัิ
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) จะเกิดขึ้นไดงายท่ีความไวแสงสูง
ใชตัวเลือก ลดนอยซที่ความไวแสงสูง ในเมนูถายภาพเพื่อลดสัญญาณรบกวน (ดูหนา 299)

เม่ือใชแฟลช ความไวชัตเตอรต่ําสุดจะถูกตั้งคาเปนคาท่ีเลือกไวสําหรับ ความไวชัตเตอรต่ําสุด ยกเวน
คาดังกลาวเร็วกวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 329) หรือชากวา
การตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 (ความไวชัตเตอรของแฟลช, 0 331) ในกรณีดังกลาว กลองจะเลือก
ใชคาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 แทน โปรดทราบวาคาความไวแสง (ISO) อาจเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
เม่ือใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติรวมกับโหมดแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา (ใชไดกับแฟลช
ในตัวกลองและชุดแฟลชเสริมภายนอกตามที่ไดระบุไวในหนา 428) ซึ่งอาจปองกันไมใหกลองเลือก
ความไวชัตเตอรต่ํา
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คาแสง

ระบบวัดแสงจะกําหนดการวัดคาแสงของกลอง มตีัวเลือกตอไปนี้ใหเลือกใช:
ระบบวัดแสง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

L

เฉลี่ยทั้งภาพ: ใหภาพที่เปนธรรมชาติในสถานการณสวนใหญ กลองจะวัดแสง
เปนบริเวณกวางในกรอบการถายภาพแลวตั้งคาแสงตามการกระจายโทนสี สี องคประกอบ
และในกรณีท่ีใชเลนสชนิด G, E หรือ D (0 422) จะคํานึงถึงขอมูลระยะหางดวย
(ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ III; ในกรณีเลนส CPU อื่นๆ กลองจะใชระบบวัดแสง
เฉลี่ยท้ังภาพสี III ซึ่งจะไมรวมขอมูลระยะหาง 3 มิติ)

M

เนนกลางภาพ: กลองจะวัดแสงทั้งเฟรมแตจะกําหนดน้ําหนักมากที่สุดท่ีกลางภาพ (หากใช
เลนสชนิดมี CPU จะสามารถเลือกขนาดของพื้นท่ีไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง b6

บริเวณที่เนนกลางภาพ, 0 317; หากใชเลนสชนิดไมมี CPU พ้ืนท่ีจะมีขนาดเทียบเทากับ
วงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 12 มม.) เปนระบบวัดแสงที่นิยมใชในการถายภาพบุคคล
แนะนําใหใชเม่ือใชฟลเตอรท่ีมีปจจัยกําหนดคาแสง (ฟลเตอรแฟคเตอร) เกิน 1 เทา

N

เฉพาะจุด: กลองจะวัดพื้นท่ีวงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 4 มม. (ประมาณ 1.5%

ของกรอบภาพ) จุดศูนยกลางของวงกลมจะอยูท่ีจุดโฟกัสปจจุบันทําใหสามารถวัดแสง
วัตถุท่ีไมไดอยูตรงกลางภาพได (ถาใชเลนสชนิดไมมี CPU หรือถาใชงาน AF แบบเลือกพื้นท่ี
โฟกัสอัตโนมัติอยู กลองจะวัดแสงจุดโฟกัสก่ึงกลาง) ระบบน้ีทําใหวัตถุไดรับแสงท่ีเหมาะสม
แมวาพ้ืนหลังจะสวางกวาหรือมืดกวาวัตถุมาก

4
เนนไฮไลท: กลองจะกําหนดเนนนํ้าหนักมากท่ีสุดในสวนท่ีไฮไลท ใชเพ่ือลดการสูญเสีย
รายละเอียดในสวนท่ีไฮไลท ตัวอยางเชน เม่ือถายภาพที่มีแสงบนเวที
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ในการเลือกตัวเลือกระบบวัดแสง ใหกดปุม c และหมนุแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่ง
การตั้งคาทีต่องการแสดงขึ้นในชองมองภาพและแผงควบคมุ

ปุม c แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

A ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
ระบุทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุดของเลนสท่ีไมมี CPU โดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
ในเมนูตั้งคา (0 229) 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 b5 (วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ, 0 317) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกวา
วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพใชการตรวจจับใบหนาหรือไม สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับคาแสงท่ีดีท่ีสุด
สําหรับวิธีวัดแสงแตละวิธแียกจากกัน ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b7 (ชดเชยแสงอยางละเอียด,

0 318)
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ในการกําหนดใหกลองตั้งคาความไวชัตเตอรและรูรบัแสงเมื่อมกีารปรบัคาแสง ใหกดปุม
I (Q) แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งจนกระทั่งตัวเลือกที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุม

โหมดการถายภาพ

ปุม I (Q)

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

โหมด คําอธิบาย

e
โปรแกรมอัตโนมตัิ (0 118): กลองตั้งคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงเพื่อใหไดคาแสง
ท่ีดีท่ีสุด แนะนําใหใชสําหรับการภาพถายท่ัวไปและในกรณีอื่นๆ ท่ีมีเวลานอยในการปรับ
ตั้งคากลอง

f
อัตโนมตัิปรับชัตเตอรเอง (0 119): ผูใชเลือกความไวชัตเตอร กลองจะเลือกรูรับแสง
เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใชเพ่ือหยุดหรือเบลอการเคลื่อนไหว

g
อัตโนมตัิปรับรูรับแสง (0 120): ผูใชเลือกรูรับแสง กลองจะเลือกความไวชัตเตอร
เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ใชเพ่ือทําใหพ้ืนหลังเบลอหรือใหท้ังพ้ืนหนาและพื้นหลัง
อยูในระยะโฟกัส

h
ปรับเอง (0 121): ผูใชควบคุมท้ังความไวชัตเตอรและรูรับแสง ตั้งความไวชัตเตอรเปน
การเปดชัตเตอรคาง (A) หรือ เวลา (&) สําหรับการเปดรับแสงเปนเวลานาน
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A ชนิดเลนส
เม่ือใชเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 422) ใหล็อควงแหวนปรับรูรับแสงไวท่ีรูรับแสงแคบสุด
(คารูรับแสงสูงสุด) เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสง

เม่ือใชเลนสชนิดไมมี CPU (0 229) ใหเลือกโหมดการถายภาพ g (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) หรือ 

h (ปรับตั้งเอง) ในโหมดอื่นๆ กลองจะเลือกโหมดการถายภาพ g โดยอัตโนมัติเม่ือประกอบเลนส
ชนิดไมมี CPU (0 419, 424) สัญลักษณแสดงโหมดการถายภาพ (e หรือ f) จะกะพริบ
บนแผงควบคุม และ A จะปรากฏบนชองมองภาพ

A การแสดงระยะชัดลึก
หากตองการดูผลของการปรับรูรับแสง ใหกดปุม Pv คางไว
เลนสจะลดสต็อปลงเปนคารูรับแสงท่ีกลองเลือก (โหมด e และ
f) หรือเปนคาท่ีผูใชเลือก (โหมด g และ h) ทําใหสามารถ
แสดงระยะชัดลึกในชองมองภาพได

A การตั้งคาแบบกําหนดเอง e5—โมเดลลิ่งแฟลช
การตั้งคาน้ีจะเปนการควบคุมวาจะใหแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชเสริมท่ีรองรับระบบ
Nikon Creative Lighting System (CLS; 0 428) ปลอยแสงแฟลชหรือไม เม่ือกดปุม Pv ดูหนา 338

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

ปุม Pv
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e: โปรแกรมอัตโนมัติ
ในโหมดนี้ กลองจะปรบัความไวชัตเตอรและรรูับแสงโดยอัตโนมัตติามโปรแกรมในกลอง
เพื่อใหไดคาแสงทีด่ีที่สุดในสถานการณสวนใหญ

A โปรแกรมแบบยืดหยุน
ในโหมดการถายภาพ e สามารถเลือกความไวชัตเตอร
และคารูรับแสงแบบตางๆ ไดโดยการหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักขณะที่ระบบวัดแสงเปดการทํางาน
(“โปรแกรมแบบยืดหยุน”) หมุนแปนไปทางขวาเพื่อเลือก
รูรับแสงที่กวางขึ้น (คารูรับแสงต่ํา) ซึ่งจะลดรายละเอียด
ของพื้นหลัง หรือเพ่ือใชความไวชัตเตอรสูงซึ่งจะ “หยุด”

การเคลื่อนไหว หมุนแปนไปทางซายเพื่อเลือกรูรับแสงท่ีแคบลง
(คารูรับแสงสูง) ซึ่งจะเพิ่มระยะชัดลึก หรือเพ่ือใช
ความไวชัตเตอรต่ําท่ีจะทําใหการเคลื่อนไหวดูพราเลือน 

ผสมผสานกันของคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงแบบตางๆ
ท้ังหมดจะใหคาแสงที่เทากัน ขณะใชงานโปรแกรม
แบบยืดหยุน สัญลักษณเคร่ืองหมายดอกจัน (“U”) จะปรากฏ
ในแผงควบคุม หากตองการเรียกคืนคาความไวชัตเตอร
และรูรับแสงท่ีตั้งมาจากโรงงาน ใหหมุนแปนหมุนจนกระทั่ง
เคร่ืองหมายดอกจันหายไป เลือกโหมดอื่น หรือปดการทํางานของกลอง

A โปรดอาน
ดูหนา 458 สําหรับขอมูลเก่ียวกับโปรแกรมวัดแสงในตัวกลอง สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปดใชงาน
ระบบวัดแสง ใหดู “ตั้งเวลาสแตนดบาย” ในหนา 34

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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f: อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง
ในโหมดอัตโนมตัิปรับชัตเตอรเอง ทานสามารถเลือกความไวชัตเตอรขณะที่กลองเลือกรูรับแสง
โดยอัตโนมตัิที่จะทําใหไดคาแสงที่ดีที่สุด

ในการเลือกความไวชัตเตอร ใหหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักขณะที่ระบบวดัแสงทํางาน
ความไวชัตเตอรสามารถตัง้คาใหเปน “p” หรอื
เปนคาระหวาง 30 วินาที และ 1/8000 วินาที ความไวชัตเตอร
สามารถล็อคใหอยูตามคาที่เลือกไวได (0 126)

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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g: อัตโนมัติปรับรูรับแสง
ในโหมดอัตโนมตัิปรบัรูรบัแสง ทานสามารถเลือกรูรบัแสงโดยกลองจะเลือกความไวชัตเตอร
ที่ดีที่สุดสําหรบัการถายภาพอัตโนมัติ

ในการเลือกคารูรับแสงของเลนสระหวางคาต่ําสุดกับ
คาสูงสุด ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยขณะที่
ระบบวัดแสงเปดอยู คารูรับแสงสามารถล็อคใหอยู
ตามคาทีเ่ลือกไวได (0 126)

A เลนสชนิดไมมี CPU (0 419, 424)
ใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสเพ่ือปรับรูรับแสง ถามีการ
ระบุคารูรับแสงสูงสุดของเลนสโดยใชรายการ ขอมูลเลนส
ที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา (0 230) ขณะกําลังใชเลนส
ชนิดไมมี CPU คารูรับแสงปจจุบันจะแสดงขึ้นในชองมองภาพ
และในแผงควบคุมโดยจะปดเศษเปนคาสต็อปจํานวนเต็มท่ี
ใกลเคียงท่ีสุด ถาไมมีการระบุคา หนาจอรูรับแสงจะแสดง
เฉพาะจํานวนสต็อป (F โดยคารูรับแสงสูงสุดจะแสดงเปน
FA) และจะตองอานคารูรับแสงจากวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
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h: ปรับเอง
ในโหมดการถายภาพดวยตนเอง ทานตองควบคุมทั้งความไวชัตเตอรและรรูับแสง ขณะที่
ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรที่ตองการ
และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งรองเพื่อตั้งคารรูับแสง นอกจากนียั้งสามารถตั้งความไวชัตเตอร
เปน “p” หรือเปนคาระหวาง 30 วินาที และ 1/8000 วินาที หรอืสามารถเปดชัตเตอรคางไว
ไดโดยไมจํากัดเวลาเพื่อการเปดรับแสงเปนเวลานาน (A หรือ &, 0 123) สามารถ
ตั้งคารรูับแสงระหวางคาต่ําสุดไปจนถึงคาสูงสุดของเลนสได ใชสัญลักษณแสดงคาแสง
เพื่อตรวจสอบคาแสง

ความไวชัตเตอรและคารูรับแสงสามารถล็อคใหอยูตามคาที่เลือกไวได (0 126)

แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

รูรับแสง

ความไวชัตเตอร

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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A เลนส AF Micro NIKKOR
หากใชระบบวัดแสงภายนอก จะตองพิจารณาอตัราสวนคาแสงก็ตอเม่ือใชวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนสเพ่ือตั้งคารูรับแสง

A สัญลักษณแสดงคาแสง
เม่ือเลือกความไวชัตเตอรนอกเหนือจาก “การเปดชัตเตอรคาง” หรือ “เวลา” สัญลักษณ
แสดงคาแสงบนชองมองภาพและแผงควบคุมจะแสดงวาภาพถายน้ันจะมีคาแสงมากเกินไปหรือ
นอยเกินไปจากคาท่ีปรับตั้งไวน้ัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกในการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2

(ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 315) ปริมาณการไดรับแสงมากหรือนอยเกินไปจะแสดง
โดยเพิ่มคร้ังละ 1/3 EV, 1/2 EV หรือ 1 EV ถาคาแสงเกินขีดจํากัดของระบบวัดแสง หนาจอจะกะพริบ

การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 ตัง้คาเปน 1/3 สต็อป

คาแสงที่ดีที่สุด เปดรับแสงนอยเกินไป
ราว 1/3  EV

เปดรับแสงมากเกินไป
เกิน 3 EV

แผงควบคุม

ชองมองภาพ

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการกลับดานสัญลักษณแสดงคาแสงเพื่อใหคาลบแสดงอยูทางดานขวา
สวนคาบวกแสดงอยูทางดานซาย ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f12 (แสดงคากลับดาน, 0 354)
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เลือกความไวชัตเตอรตอไปนี้เพื่อเปดรบัแสงเปนเวลานานในการถายภาพการเคลื่อนที่ของ
แสงไฟ ดวงดาว ทวิทัศนยามค่ําคืนหรือดอกไมไฟ
• การเปดชตัเตอรคาง (A): การเปดชัตเตอรคางไวในขณะที่กดปุมกดชัตเตอร
ลงคางไวเพื่อไมใหภาพเบลอ ใหใชขาตั้งหรือใชรีโมตคอนโทรลไรสาย (0 441)

หรือสายลั่นชัตเตอร (0 439) ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม
• เวลา (&): เริ่มการถายภาพโดยใชปุมกดชัตเตอรที่กลองหรืออุปกรณเสริมสายลั่นชัตเตอร
หรือรีโมตคอนโทรลไรสาย ชัตเตอรเปดคางอยูจนกวาจะกดปุมเปนครั้งที่สอง

การเปดรับแสงเปนเวลานาน (โหมด h เทาน้ัน)

ระยะเวลาในการเปดรับแสง: 35 วินาที
รูรับแสง: f/25
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1 เตรียมกลองใหพรอม
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรอืวางบนพื้นทีม่ั่นคงและไดระดับ

2 เลือกโหมดการถายภาพ h
กดปุม I (Q) แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง h แสดงในแผงควบคุม

A การเปดรับแสงเปนเวลานาน
ปดตัวเปดปดชองมองภาพเพื่อปองกันไมใหแสงท่ีลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือ
สงผลตอคาแสง (0 106) Nikon ขอแนะนําใหใชแบตเตอรี่ท่ีชารจไวเต็มแลว หรืออะแดปเตอร AC

และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอปุกรณเสริม เพ่ือปองกันไมใหสูญเสียพลังงานขณะที่ชัตเตอร
เปดคางไว โปรดทราบวาอาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณ
รบกวน หรือฝา) จากการเปดรับแสงเปนเวลานาน ดังน้ัน กอนถายภาพ เลือก เปด สําหรับตัวเลือก
ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพ (0 299)

ปุม I (Q)

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม
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3 เลือกความไวชตัเตอร
ขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมนุแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรของการเปด
ชัตเตอรคาง (A) หรอืเวลา (&) สัญลักษณ
แสดงคาแสงจะไมปรากฏขึ้นหากเลือกการเปดชัตเตอร
คาง (A) หรือเวลา (&)

4 เปดชัตเตอร
การเปดชตัเตอรคาง: หลังจากโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลองหรือกดสายลั่น
ชัตเตอรหรอืรีโมตคอนโทรลไรสายอุปกรณเสริมลงจนสุด กดปุมกดชัตเตอรคางไว
จนกวาการเปดรับแสงจะเสรจ็สมบูรณ

เวลา: กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด

5 ปดชัตเตอร
การเปดชตัเตอรคาง: เอานิ้วของทานออกจากปุมกดชัตเตอร

เวลา: กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด

การเปดชัตเตอรคาง

เวลา
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ฟงกช่ันล็อคความไวชัตเตอรจะมใีหเลือกใชงานในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอรเองและโหมด
การถายภาพดวยตนเอง สวนฟงกช่ันล็อครูรบัแสงจะเลือกใชไดในโหมดอัตโนมตัิปรับรูรบัแสง
และโหมดการถายภาพดวยตนเอง ฟงกช่ันล็อคความไวชัตเตอรและรรูับแสงจะเลือกใชไมได
ในโหมดการถายภาพโปรแกรมอัตโนมัติ

1 กําหนดฟงกชั่นล็อคความไวชตัเตอรและรูรับแสงใหกับปุมควบคุมบนกลอง
เลือก ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง เปนตัวเลือก “กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง”
ในเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 348) ทานสามารถกําหนดล็อคความไวชัตเตอร
และรรูับแสงใหกับปุม Fn (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f4, กําหนดปุม Fn, 0 343), ปุม Pv
(การตั้งคาแบบกําหนดเอง f5, กําหนดปุม Preview, 0 349) หรือปุม A AE-L/AF-L
(การตั้งคาแบบกําหนดเอง f6, กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 349)

2 ล็อคความไวชัตเตอรและ/หรือรูรับแสง
ความไวชัตเตอร (โหมดการถายภาพ f และ h): กดปุมที่เลือกแลวหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งสัญลักษณ F ปรากฏในชองมองภาพและแผงควบคุม

ในการปลดล็อคความไวชัตเตอร กดปุมที่เลือกไว แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลัก
จนกระทั่งสัญลักษณ F หายไปจากสวนแสดงผล

การล็อคความไวชัตเตอรและรรูับแสง

ปุม Fn แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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รูรับแสง (โหมดการถายภาพ g และ h): กดปุมทีเ่ลือกแลวหมุนแปนหมนุ
เลือกคําสั่งยอยไปจนกระทั่งสัญลักษณ F ปรากฏในชองมองภาพและแผงควบคุม

ในการปลดล็อครูรบัแสง กดปุมที่เลือกไว แลวหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่ง
สัญลักษณ F หายไปจากสวนแสดงผล

ปุม Fn แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

A โปรดอาน
ใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f7 (ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง; 0 350) เพ่ือใหคาความไว
ชัตเตอรและ/หรือรูรับแสงล็อคไวตามคาท่ีเลือก
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การล็อคคาแสงอัตโนมัตใิชเพื่อจัดองคประกอบภาพหลังจากใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด
และวดัแสงเนนกลางภาพ (0 114) เพื่อวัดคาแสง

1 ล็อคคาแสง
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ขณะกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
และวตัถุอยูในจุดโฟกัส ใหกดปุม A AE-L/AF-L
เพื่อล็อคคาแสง (ถาทานกําลังใชโฟกัสอัตโนมตัิ
ใหตรวจสอบวาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I)

ปรากฏในชองมองภาพ)

ขณะที่ล็อคคาแสง สัญลักษณ AE-L จะปรากฏ
ในชองมองภาพ

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

การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)

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
การถายภาพ การตั้งคา

e ความไวชัตเตอรและรูรับแสง (โปรแกรมแบบยืดหยุน; 0 118)

f ความไวชัตเตอร
g รูรับแสง

สามารถยืนยันคาใหมไดในชองมองภาพและแผงควบคุม โปรดทราบวาไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบ
วัดแสงไดขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู

A โปรดอาน
ถาเลือก เปด ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 319)

กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนหนาท่ีของปุม
A AE-L/AF-L ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f6 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 349)
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การชดเชยแสงจะใชเพื่อปรบัคาแสงใหตางจากที่กลองแนะนําเพื่อชวยใหภาพสวางขึ้นหรอื
มืดลง ซ่ึงจะไดผลดีทีสุ่ดเมื่อใชรวมกับระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพหรอืเฉพาะจุด
(0 114) เลือกคาระหวาง –5 EV (เปดรับแสงนอยเกินไป) ถึง +5 EV (เปดรบัแสงมากเกินไป)

โดยเพิ่มครัง้ละ 1/3 EV โดยทั่วไป คาบวกจะทําใหวัตถุสวางขึ้นและคาลบจะทําใหวัตถุมืดลง

การชดเชยแสง

–1 EV ไมมีการชดเชยแสง +1 EV
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ในการเลือกคาการชดเชยแสง ใหกดปุม E และหมนุ
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งคาที่ตองการแสดงขึ้น
ในแผงควบคุมหรือชองมองภาพ

ที่คาใดๆ นอกเหนือจาก ±0.0 เลข 0 ตรงกลางสัญลักษณ
แสดงคาแสงจะกะพริบ (โหมดการถายภาพ e, f และ g

เทานั้น) และสัญลักษณ E จะปรากฏขึ้นในชองมองภาพ
และแผงควบคุมหลังจากปลอยปุม E สามารถตรวจสอบ
คาการชดเชยแสงปจจุบันไดในสัญลักษณแสดงคาแสง
โดยกดปุม E 

สามารถเรยีกคืนคาแสงปกติไดโดยการตั้งคาการชดเชยแสงเปน ±0.0 กลองจะไมรีเซ็ต
การชดเชยแสงเมื่อปดการทํางานของกลอง

±0 EV
(กดปุม E)

–0.3 (–1/3) EV +2.0 EV

ปุม E

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
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A โหมดการถายภาพ h
ในโหมดการถายภาพ h การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลักษณแสดงคาแสงเทาน้ัน โดยที่ความไวชัตเตอร
และคารูรับแสงไมเปลี่ยนแปลง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพ่ิมคาท่ีสามารถเลือกใชไดสําหรับการชดเชยแสง ใหดู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง b3 (ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง, 0 315) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การปรับคาการชดเชยแสงโดยไมกดปุม E ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b4 (ชดเชยแสงอยางงาย,

0 316) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการจํากัดใหการชดเชยแสงมีผลตอพ้ืนหลังเมื่อใชแฟลชสาํหรับ
แสงสวางดานหนา ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e4 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 338)

สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช ไวตบาลานซ หรือ Active D-Lighting หลายๆ คา
ใหดูหนา 133
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การถายครอมจะเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช Active D-Lighting (ADL) หรือไวตบาลานซ
ใหเล็กนอยโดยอัตโนมัติในการถายแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาปจจุบัน
เลือกสถานการณที่ยากตอการตัง้คาแสง ระดับแฟลช (เฉพาะโหมดควบคุมแฟลชในระบบ
i-TTL และแฟลชอัตโนมตัิแบบปรับตามคารูรบัแสง ใหดูหนา 194, 331 และ 430), ไวตบาลานซ
หรือ Active D-Lighting และไมมีเวลาที่จะตรวจสอบผลที่ไดและปรบัคาของภาพแตละภาพ
หรือแมแตการทดลองคาตางๆ โดยใชวัตถุเดียวกัน
❚❚การถายครอมคาแสงและแฟลช
เปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชในการถายภาพชุดหนึ่ง

1 เลือกแฟลชหรือการถายครอมคาแสง
เลือกการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6

(ต้ังคาการถายครอมอัตโนมติั) ในเมนกูารตั้งคา
แบบกําหนดเอง จากนั้น ไฮไลทตัวเลือกหนึง่ แลวกด
J เลือก AE และแฟลช เพื่อเปล่ียนทั้งคาแสง
และระดับแฟลช หรอืเลือก AE เทาน้ัน เพื่อเปลี่ยน
เฉพาะคาแสง หรือ แฟลชเทาน้ัน เพื่อเปลี่ยนเฉพาะ
ระดับแฟลช

การถายครอม

คาแสงปรับ: 0 EV คาแสงปรับ: –1 EV คาแสงปรับ: +1 EV
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2 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม D ใหหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม จํานวนภาพจะแสดงบนแผงควบคุม

เมื่อตั้งคาอ่ืนที่ไมใชศูนย สัญลักษณ M
และสัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสงและ
แฟลชจะปรากฏบนแผงควบคุม สวน D 

จะปรากฏบนชองมองภาพ

จํานวนภาพ

แผงควบคุม

สัญลักษณแสดง
การถายครอมคาแสงและแฟลช

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักปุม D
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3 เลือกระดับการเพิ่มคาแสง
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการเพิ่มคาแสง

ตามคาตั้งจากโรงงาน ระดับการเพิ่มคาสามารถเลือกไดระหวาง 0.3 (1/3), 0.7 (2/3), 1, 2 

และ 3 EV โปรแกรมการถายครอมที่มรีะดับข้ันการเพิ่ม 0.3 (1/3) EV มีดังตอไปนี้

โปรดทราบวาคาแสงทีเ่พิ่มครั้งละ 2 EV หรอืมากกวา จํานวนภาพสูงสุดคือ 5 หากเลือก
คาที่สูงกวาในขั้นตอนที่ 2 จํานวนภาพจะถูกตั้งคาเปน 5 โดยอัตโนมัติ

หนาจอแผงควบคุม ภาพที่
ถายไป ลําดับการถายครอม (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

การเพิ่มคาแสง

แผงควบคุมแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยปุม D
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4 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะเปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชไปในการถายภาพแตละภาพ
ตามโปรแกรมการถายครอมที่เลือก การแกไขคาแสงจะถูกเพิ่มเขากับ
ภาพที่มกีารชดเชยคาแสง (ดูหนา 130)

ขณะการถายครอมกําลังดําเนินการอยู แถบแสดงสถานะการถายภาพครอมจะแสดง
ในแผงควบคมุ สวนหนึง่ของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายแตละภาพ

จํานวนภาพ: 3; ระดับการเพิ่ม: 0.7 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระดับการเพ่ิมคาแสง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV
สําหรับควบคุมคาแสง, 0 315) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกลําดับในการถายครอม ใหดู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง e8 (ลําดบัการถายครอม, 0 340) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกหนาท่ี
ของปุม D ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f8 (กําหนดปุม BKT, 0 350)
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❚❚การยกเลิกการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม D แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (r) และ M หายไปจากจอภาพ กลองจะเรียกคืน
คาโปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม ทั้งนี้ การถายครอมสามารถยกเลิก
การใชงานไดโดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 206) ซ่ึงในกรณีนี ้โปรแกรมการถายครอม
จะไมสามารถเรยีกใชไดอีกในครัง้ถัดไปที่เปดใชการถายครอม

A การถายครอมคาแสงและแฟลช
ในโหมดการถายภาพตอเน่ือง (0 102) กลองจะหยุดชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวน
ท่ีระบุไวในโปรแกรมการถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเม่ือมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกคร้ัง ในโหมด
ตั้งเวลาถาย กลองจะถายภาพตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 ในหนา 134 ทุกคร้ังท่ีกดปุม
กดชัตเตอร ไมวาตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ
(0 319) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาระหวางภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3

(ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดอื่น กลองจะถายภาพหนึ่งภาพตอการกดปุม
กดชัตเตอรหน่ึงคร้ัง

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจาก
ภาพลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีในการด
หนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเร่ิมถายภาพ
ตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดการทํางานของกลอง
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A การถายครอมคาแสง
กลองจะปรับคาแสงโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอรและรูรับแสง (โปรแกรมอัตโนมัติ), รูรับแสง
(อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง) หรือความไวชัตเตอร (อตัโนมัติปรับรูรับแสง, โหมดการถายภาพดวยตนเอง)
หากเลือก เปด สําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมตัิ (0 111) ในโหมด
e, f และ g กลองจะปรับคาแสงโดยเปลี่ยนคาความไวแสง (ISO) และจะเปลี่ยนเฉพาะ
ความไวชัตเตอรและ/หรือรูรับแสงหากระบบคาแสงเกินคาท่ีกําหนด การตั้งคาแบบกําหนดเอง e7

(ถายครอมอัตโนมัติ (โหมด M), 0 339) สามารถใชเปลี่ยนวิธีท่ีกลองใชการถายครอมคาแสง
และแฟลชในโหมดการถายภาพดวยตนเอง การถายครอมจะดําเนินการไดโดยปรับระดับแฟลช
พรอมกับความไวชัตเตอรและ/หรือรูรับแสง หรือปรับเฉพาะระดับแฟลช
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❚❚การถายครอมไวตบาลานซ
กลองจะสรางสําเนาหลายชุดของภาพถายแตละภาพ โดยแตละภาพจะมีไวตบาลานซ
แตกตางกัน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวตบาลานซ ใหดูหนา 148

1 เลือกการถายครอมไวตบาลานซ
เลือก ถายครอมไวตบาลานซ สําหรบัการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e6 ต้ังคาการถายครอมอัตโนมติั

2 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม จํานวนภาพจะแสดงบนแผงควบคุม

เมื่อตั้งคาอ่ืนที่ไมใชศูนย สัญลักษณ W
และสัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ
จะปรากฏบนแผงควบคุม สวน D จะปรากฏ
บนชองมองภาพ

จํานวนภาพ

แผงควบคุม

สัญลักษณแสดง
การถายครอมไวตบาลานซ

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักปุม D
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3 เลือกระดับการเพิ่มไวตบาลานซ
ขณะกดปุม D ใหหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการปรับคาไวตบาลานซ
การเพิ่มคาแตละข้ันจะเทียบเทากับ 5 ไมเรดโดยประมาณ

เลือกจากระดับการเพิ่มคา 1 (5 ไมเรด), 2 (10 ไมเรด) หรือ 3 (15 ไมเรด) คา B ที่สูงข้ึน
จะสอดคลองกับปริมาณสีน้ําเงินทีเ่พิ่มข้ึน คา A ที่สูงข้ึนจะสอดคลองกับปรมิาณสีเหลือง
ที่เพิ่มข้ึน (0 151) โปรแกรมการถายครอมที่มรีะดับข้ันการเพิ่มเทากับ 1 มีดังตอไปนี้

หนาจอแผงควบคุม ภาพที่
ถายไป

ระดับการเพ่ิม
ไวตบาลานซ ลําดบัการถายครอม

0 1 0

3 1 B 0 /1 B /2 B

3 1 A 0 /2 A /1 A

2 1 B 0 /1 B

2 1 A 0 /1 A

3 1 A, 1 B 0 /1 A /1 B

5 1 A, 1 B 0 /2 A /1 A /1 B /2 B

7 1 A, 1 B
0 /3 A /2 A /1 A / 1 B /

2 B /3 B

9 1 A, 1 B
0 /4 A /3 A /2 A /1 A /

1 B /2 B /3 B /4 B

ระดับการเพ่ิมไวตบาลานซ

แผงควบคุมแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยปุม D
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4 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
กลองจะประมวลผลแตละภาพเพื่อสรางสําเนา
เปนจํานวนตามที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม
โดยแตละสําเนาจะมีไวตบาลานซที่แตกตางกัน การปรบั
ไวตบาลานซจะดําเนินการเพิ่มเติมจากคาไวตบาลานซที่ปรบัไวในการปรับไวตบาลานซ
แบบละเอียด
ถาจํานวนภาพถายในโปรแกรมการถายครอม
สูงกวาจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได n 

และสัญลักษณของการดที่ใชจะกะพรบิบน
แผงควบคุม สัญลักษณ j จะกะพริบ
บนชองมองภาพตามที่แสดงในภาพทางดานขวา
และปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน กลองจะถายภาพ
ไดอีกครั้งเมื่อใสการดหนวยความจําใหมลงไป

A โปรดอาน
ดูคําจํากัดความของ “ไมเรด” ไดท่ีหนา 154
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❚❚การยกเลกิการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม D แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จนกระทั่งจํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (r) และ W หายไปจากจอภาพ
กลองจะเรยีกคืนคาโปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม ทั้งนี้ การถายครอม
สามารถยกเลิกการใชงานไดโดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 206) ซ่ึงในกรณีนี ้โปรแกรม
การถายครอมจะไมสามารถเรียกใชไดอีกในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม

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

การถายครอมไวตบาลานซจะมีผลกับอุณหภูมิสีเทาน้ัน (แกนเหลืองอําพัน-นํ้าเงินในหนาจอการปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียด 0 151) แตจะไมมีการปรับเปลี่ยนใดๆ บนแกนเขียว-ชมพูแกมมวง

ในโหมดตั้งเวลาถาย เม่ือกดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ัง กลองจะสรางสําเนาตามจํานวนที่ระบุไว
ในโปรแกรมไวตบาลานซโดยไมขึ้นกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3

(ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 319)

ถากลองถูกปดการทํางานขณะที่ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําติดสวางอยู กลองจะปด
การทํางานเฉพาะเมื่อภาพถายท้ังหมดไดรับการบันทึกแลว



143

❚❚การถายครอม ADL
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถายภาพชุดหนึ่ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Active D-Lighting ใหดูหนา 182

1 เลือกถายครอม ADL
เลือก ถายครอม ADL สําหรับการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง e6 ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ

2 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม จํานวนภาพจะแสดงบนแผงควบคุม

จํานวนภาพ

แผงควบคุม

สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL

แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักปุม D
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เมื่อตั้งคาอ่ืนที่ไมใชศูนย สัญลักษณ d และสัญลักษณแสดงการถายครอม ADL

จะปรากฏบนแผงควบคุม สวน D จะปรากฏบนชองมองภาพ เลือกภาพสองภาพ
โดยที่ภาพหนึ่งจะถายโดยเปด Active D-Lighting สวนอีกภาพหนึ่งจะถายโดยใชคา
ที่เลือกไว เลือกภาพสามถึงหาภาพเพื่อถายภาพชุดโดยตัง้คา Active D-Lighting เปน ปด,

ตํ่า และ ปกติ (สามภาพ), ปด, ตํ่า, ปกติ และ สูง (สี่ภาพ) หรือ ปด, ตํ่า, ปกติ, สูง และ
สูงมาก (หาภาพ) หากเลือกมากกวาสองภาพ ใหดําเนินการตามขั้นตอนที่ 4

3 เลือก Active D-Lighting
ขณะกดปุม D ใหหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือก Active D-Lighting

ปุม D แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
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Active D-Lighting จะปรากฏบนแผงควบคุม

หนาจอแผงควบคุม Active D-Lighting

Y อัตโนมัติ

R ต่ํา

Q ปกติ

P สูง

Z สูงมาก
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4 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ไปในการถายภาพแตละภาพ
ตามโปรแกรมการถายครอมที่เลือก ขณะการถายครอมกําลัง
ดําเนินการอยู แถบแสดงสถานะการถายภาพครอมจะแสดงใน
แผงควบคุม สวนหนึ่งของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายแตละภาพ

❚❚การยกเลกิการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม D แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (r) และ d หายไปจากจอภาพ กลองจะเรยีกคืน
คาโปรแกรมที่ใชลาสุดในครัง้ถัดไปที่เปดใชการถายครอม ทั้งนี ้การถายครอมสามารถยกเลิก
การใชงานไดโดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 206) ซ่ึงในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอม
จะไมสามารถเรยีกใชไดอีกในครัง้ถัดไปที่เปดใชการถายครอม

จํานวนภาพ: 3 การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก
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A การถายครอม ADL
ในโหมดการถายภาพตอเน่ือง (0 102) กลองจะหยุดชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวน
ท่ีระบุไวในโปรแกรมการถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเม่ือมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกคร้ัง ในโหมด
ตั้งเวลาถาย กลองจะถายภาพตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 ในหนา 143 ทุกคร้ังท่ีกดปุม
กดชัตเตอร ไมวาตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ
(0 319) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาระหวางภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3

(ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดอื่น กลองจะถายภาพหนึ่งภาพตอการกดปุม
กดชัตเตอรหน่ึงคร้ัง

ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจาก
ภาพลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีในการด
หนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเร่ิมถายภาพ
ตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดการทํางานของกลอง
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ไวตบาลานซ

ไวตบาลานซทําใหมั่นใจวาสีของภาพจะไมไดรับผลกระทบจากสีของแหลงกําเนิดแสง
ควรใชการปรับไวตบาลานซอัตโนมัตสิําหรับแหลงกําเนดิแสงสวนใหญ หากไมไดผล
ตามที่ตองการเมื่อใชไวตบาลานซอัตโนมตัิ ใหเลือกตัวเลือกจากรายการดานลาง

ตัวเลือกไวตบาลานซ

ตัวเลอืก อุณหภมูิสี *

v อัตโนมัติ
3500–8000 Kปกติ

รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน
J หลอดไส 3000 K

I ฟลูออเรสเซนต
หลอดไอโซเดียม 2700 K

วอรมไวตฟลูออเรสเซนต 3000 K

ไวตฟลูออเรสเซนต 3700 K

คูลไวตฟลูออเรสเซนต 4200 K

เดยไวตฟลูออเรสเซนต 5000 K

เดยไลตฟลูออเรสเซนต 6500 K

ไอปรอทอุณหภมูิสูง 7200 K

H แสงอาทิตย 5200 K

N แฟลช 5400 K

G เมฆมาก 6000 K

M ในรม 8000 K

K เลือกอุณหภูมิส ี(0 155) 2500–10000 K

L ตั้งคาเอง (0 158) —

* คาท้ังหมดเปนคาโดยประมาณและไมสงผลตอการปรับละเอียด (ถาเลือกไว)
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สามารถตั้งคาไวตบาลานซไดโดยกดปุม U และหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาทีต่องการแสดงขึ้นในแผงควบคุม

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

A เมนูถายภาพ
ไวตบาลานซสามารถปรับไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ (0 290) ซึ่งสามารถ
ใชเพ่ือปรับไวตบาลานซอยางละเอยีด (0 151) หรือเพ่ือวัดคาสําหรับไวตบาลานซท่ีตั้งเองลวงหนาได
(0 158) ตัวเลือก อัตโนมัต ิในเมนู ไวตบาลานซ มีตัวเลือก ปกติ และ รักษาสภาพแสงโทนสี
อบอุน ซึ่งจะรักษาโทนสีอุนของไฟจากหลอดไสไว ในขณะที่ตัวเลือก I ฟลูออเรสเซนต
จะใชเพ่ือเลือกแหลงกําเนิดแสงจากหลอดไฟ

A แสงแฟลชสตูดิโอ
ไวตบาลานซอัตโนมัติอาจไมใหผลลัพธท่ีตองการเมื่อใชกับชุดแฟลชสตูดิโอขนาดใหญ ใหใช
ไวตบาลานซท่ีตั้งเองลวงหนาหรือตั้งคาไวตบาลานซไปท่ี แฟลช แลวใชการปรับอยางละเอียด
เพ่ือปรับคาไวตบาลานซ

A โปรดอาน
เม่ือเลือก ถายครอมไวตบาลานซ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ตั้งคาการถายครอม
อัตโนมัต,ิ 0 338) กลองจะสรางภาพถายหลายภาพในการกดชัตเตอรแตละครั้ง ไวตบาลานซ
จะเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาท่ีเลือกอยูปจจุบันสําหรับไวตบาลานซ
ดูหนา 139 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
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A อุณหภูมิสี
สีท่ีเห็นจากแหลงกําเนิดแสงแตกตางกันออกไปตามสายตาของผูมองและเงื่อนไขอื่นๆ อุณหภูมิสี
คือการวัดเชิงวัตถุของสีจากแหลงกําเนิดแสง โดยระบุการอางอิงกับอุณหภูมิท่ีตองใชในการทําให
วัตถุรอนเพื่อใหแสงแผรังสีออกมาในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะที่แหลงกําเนิดแสงท่ีมีอณุหภูมิสี
ในยานใกลเคียงกับ 5000–5500 K จะปรากฏเปนสีขาว แตแหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีต่ํากวาน้ัน
เชน แสงจากหลอดไส จะปรากฏเปนสีออกเหลืองหรือแดง แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีสูงกวา
จะปรากฏเปนสีเจือนํ้าเงิน

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

q I (หลอดไอโซเดียม): 2700 K

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

e I (ไวตฟลูออเรสเซนต): 3700 K

r I (คูลไวตฟลูออเรสเซนต): 4200 K

t I (เดยไวตฟลูออเรสเซนต): 5000 K

y H (แสงอาทิตยโดยตรง): 5200 K

u N (แฟลช): 5400 K

i G (เมฆคร้ึม): 6000 K

o I (เดยไลทฟลูออเรสเซนต): 6500 K

!0 I (ไอปรอทอุณหภูมิสูง): 7200 K

!1 M (ในรม): 8000 K

หมายเหต:ุ ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ
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การตั้งคาอ่ืนที่นอกเหนือจาก K (เลือกอุณหภูมิสี) สามารถ “ปรบัแบบละเอียด” ไวตบาลานซ 
เพื่อแกไขสีที่ผิดเพี้ยนของแหลงกําเนิดแสงหรอืเพื่อสรางภาพที่มีโทนสีตามตองการ
❚❚ เมนไูวตบาลานซ
การปรบัไวตบาลานซแบบละเอียดจากเมนูถายภาพ ใหเลือก ไวตบาลานซ แลวทําตามขั้นตอน
ดานลาง

1 แสดงผลตัวเลือกการปรับแบบละเอียด
ไฮไลทตัวเลือกไวตบาลานซ แลวกด 2 (หากเมนยูอย
แสดงขึ้นมา ใหเลือกตัวเลือกที่ตองการแลวกด 2
อีกครั้งเพื่อแสดงตัวเลือกปรบัแบบละเอียด สําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการปรบัละเอียดไวตบาลานซที่ตั้งเอง
ลวงหนา ใหดูหนา 169)

2 ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อปรบัไวตบาลานซแบบละเอียด
สามารถปรับไวตบาลานซแบบละเอียดไดบนแกน
เหลืองอําพัน (A)–น้ําเงิน (B) โดยปรับข้ันละ 0.5

และบนแกนเขียว (G)–ชมพูแกมมวง (M) โดยปรบั
ข้ันละ 0.25 แกนแนวนอน (เหลืองอําพัน-น้ําเงิน)

จะสอดคลองกับอุณหภูมสิี ในขณะที่แกนแนวตั้ง
(เขียว-ชมพูแกมมวง) จะมีผลคลายกับการใชฟลเตอร
ชดเชยสี (CC) แกนแนวนอนจะถูกกําหนดใหเพิ่มข้ึนทีละข้ันเทียบเทากับประมาณ 5 ไมเรด
แกนแนวตั้งจะเพิ่มข้ึนประมาณ 0.05 หนวยความหนาแนนแบบแพรกระจาย

การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด

พิกัด
การปรับ
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3 กด J
กด J เพื่อบันทึกการตั้งคาและกลับไปที่เมนูถายภาพ 

หากปรบัคาไวตบาลานซแบบละเอียดแลว เครือ่งหมาย
ดอกจัน (“U”) จะปรากฏบนแผงควบคุม

ปุม J
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❚❚ ปุม U
ที่การตั้งคาใดๆ นอกเหนือจาก K (เลือกอุณหภูมสีิ) และ L (ต้ังคาเอง) สามารถใชปุม
U เพื่อปรบัไวตบาลานซแบบละเอียดบนแกนเหลืองอําพัน (A)–น้ําเงิน (B) (0 151;

ในการปรบัไวตบาลานซแบบละเอียดเมื่อเลือก L ใหใชเมนถูายภาพตามที่อธิบายไวใน
หนา 151) กดปุม U แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอยเพื่อปรับไวตบาลานซอยางละเอียด
โดยปรบัข้ันละ 0.5 (เพิ่มคาแบบเต็มแตละข้ันเทียบเทากับ 5 ไมเรดโดยประมาณ) หยุดเมื่อไดคา
ที่ตองการแสดงอยูในแผงควบคุม หมุนแปนหมุนไปทางซายเพื่อเพิ่มปริมาณสีเหลือง (A)

ไปทางขวาเพื่อเพิ่มปรมิาณสีน้ําเงิน (B) เมือ่ใชคาอ่ืนที่ไมใช 0 สัญลักษณเครื่องหมายดอกจัน
(“U”) จะปรากฏบนแผงควบคุม

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม
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A การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
สีบนแกนการปรับแบบละเอียดเปนสีเชิงสัมพัทธ ไมใชสีสัมบูรณ ตัวอยางเชน การเลื่อนเคอรเซอรไปท่ี
B (สีนํ้าเงิน) เม่ือเลือกการปรับตั้งเปน “สีอบอุน” อยางเชน J (หลอดไส) สําหรับไวตบาลานซ
จะทําใหภาพถายดู “เย็นลง” เล็กนอย แตจะไมทําใหกลายเปนสีนํ้าเงินอยางแทจริง

A “ไมเรด”
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอุณหภูมิสีจะเห็นความแตกตางท่ีอุณหภูมิสีต่ําไดมากกวาท่ีอุณหภูมิสีสูง
ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไป 1000 K จะทําใหเกิดความแตกตางในสีท่ี 3000 K

ไดมากกวาท่ี 6000 K คาไมเรด ซึ่งคํานวณโดยการนํา 10 6 คูณกับสวนกลับของอุณหภูมิสีน้ัน คือการวัด
อุณหภูมิสีท่ีไดคํานึงถึงความแปรผันดังกลาวน้ี ดังน้ัน จึงเปนหนวยท่ีใชในฟลเตอรชดเชยอุณหภูมิสี
ตัวอยาง:
• 4000 K–3000 K (ผลตางเทากับ 1000 K) = 83 ไมเรด
• 7000 K–6000 K (ผลตางเทากับ 1000 K) = 24 ไมเรด
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ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกอุณหภมูิสีเมื่อเลือก K (เลือกอุณหภมูิสี) สําหรับ
ไวตบาลานซ

❚❚ เมนไูวตบาลานซ
สามารถเลือกอุณหภมูิสีโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ ปอนคาแกนสีเหลือง-
น้ําเงิน และเขียว-ชมพู (0 151) ตามที่อธิบายดานลาง

1 เลือก เลือกอุณหภูมิสี
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนถูายภาพ จากนั้นไฮไลท
เลือกอุณหภูมิสี แลวกด 2

2 เลือกคาสําหรับแกนเหลืองอําพัน–นํ้าเงิน
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข แลวกด 1 หรือ 3
เพื่อเปลี่ยนคา

การเลือกอุณหภูมิสี

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

คาสําหรับแกนเหลืองอําพัน (A)–
นํ้าเงิน (B)
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3 เลือกคาสําหรับแกนเขียว-ชมพูแกมมวง
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทแกน G (เขียว) หรือ
M (ชมพูแกมมวง) แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกคา

4 กด J 
กด J เพื่อบันทึกคาที่เปลี่ยนและกลับไปที่เมนู
ถายภาพ ถาเลือกคาอ่ืนที่ไมใช 0 สําหรบัแกนเขียว (G)–

ชมพูแกมมวง (M) เครือ่งหมายดอกจัน (“U”)

จะปรากฏบนแผงควบคุม

คาสําหรับแกนเขียว (G)–
ชมพูแกมมวง (M)



157

❚❚ ปุม U
เมื่อเลือก K (เลือกอุณหภูมิสี) สามารถใชปุม U เพื่อเลือกอุณหภมูิสี แมสําหรบั
แกนสีเหลือง (A)–น้ําเงิน (B) กดปุม U และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกวา
คาที่ตองการจะปรากฏบนแผงควบคุม (ดําเนนิการปรบัคาเปนไมเรด; 0 154) การปอนคา
อุณหภมูิสีโดยตรง ใหกดปุม U แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข จากนั้น กด 1 หรอื
3 เพื่อเปล่ียนคา

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

แผงควบคุม
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ฟงกช่ันตัง้คาเองจะใชบันทึกและเรียกใชการตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองสําหรบั
การถายภาพภายใตสภาพแสงผสม หรือเพื่อชดเชยแหลงกําเนิดแสงทีม่ีแสงสีเขม
กลองสามารถบันทึกคาสําหรับไวตบาลานซที่ตั้งคาเองลวงหนาไดถึงหกคาตั้งแต d-1 ถึง d-6

ทั้งนีส้ามารถตั้งคาไวตบาลานซเองลวงหนาไดสองวิธ:ี

ต้ังคาเอง

วิธี คําอธิบาย

การวัดโดยตรง

วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตแสงท่ีจะใชในการถายภาพและ
ใหกลองวัดไวตบาลานซ (0 159) ในการถายภาพไลฟวิวและไลฟวิว
ของภาพยนตร (0 35, 49) จะสามารถวัดไวตบาลานซในพื้นท่ีท่ีเลือก
ของเฟรมได (การวัดไวตบาลานซแบบจุด, 0 163)

คัดลอกจากภาพที่มีอยู คัดลอกไวตบาลานซจากภาพถายในการดหนวยความจํา (0 167)

A ไวตบาลานซที่ตั้งเอง
การเปลี่ยนแปลงเปนไวตบาลานซท่ีตั้งเองจะถูกนําไปใชกับคาตั้งเมนูถายภาพทั้งหมด (0 291)
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การถายภาพโดยใชชองมองภาพ

1 ใหแสงวัตถุอางอิง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตสภาพแสงที่จะใชในการถายภาพจรงิ ในการตั้งคา
สตดูิโอ สามารถใชแผนสีเทากลางเปนวัตถุอางอิงได โปรดทราบวาคาแสงจะเพิ่มข้ึนครั้งละ
1 EV โดยอัตโนมตัิขณะวัดไวตบาลานซ; ในโหมดการถายภาพ h ใหปรับคาแสง
เพื่อใหสัญลักษณแสดงคาแสงแสดง ±0 (0 122)

2 ต้ังคาไวตบาลานซไปท่ี L (ต้ังคาเอง)
กดปุม U แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในแผงควบคุม

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

A การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนา (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
ไวตบาลานซท่ีตั้งเองจะไมสามารถวัดคาได ขณะท่ีถายภาพ HDR (0 184) หรือภาพซอน (0 209)

หรือเม่ือเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 364)

แลวหมุนตัวเลือกไลฟวิวไปท่ี 1
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3 เลือกคาท่ีต้ังเอง
กดปุม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง
(d-1 ถึง d-6) ที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุม

4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม U ช่ัวครูแลวกดปุมซํ้าจนกวา
สัญลักษณ L ในแผงควบคุมจะเริ่มกะพรบิ
D จะกะพริบข้ึนบนชองมองภาพดวยเชนกัน
สัญลักษณทั้งสองจะกะพริบเปนเวลาประมาณ
หกวินาที

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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5 วัดคาไวตบาลานซ
กอนที่สัญลักษณจะหยุดกะพริบ ใหจัดองคประกอบภาพวัตถุอางอิง
ใหเต็มชองมองภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะวัดคา
ไวตบาลานซ แลวบันทึกคาไวในคาตั้งเองที่เลือกไวในข้ันตอนที ่3
กลองจะไมบันทึกภาพถายไว; ทานสามารถวัดคาไวตบาลานซไดอยางแมนยํา
แมไมไดปรับโฟกัสกลอง

6 ตรวจสอบผลลัพธท่ีได
ถากลองสามารถวัดคาสําหรบัไวตบาลานซได
สัญลักษณ C จะกะพรบิข้ึนในแผงควบคมุ
เปนเวลาประมาณหกวินาที ในขณะที่สัญลักษณ
a จะกะพริบในชองมองภาพ

ถาสภาพแสงมืดหรือสวางเกินไป กลองอาจ
ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซได สัญลักษณ
b a จะกะพรบิข้ึนในแผงควบคุม
และชองมองภาพเปนเวลาประมาณหกวินาที
ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งเพื่อกลับไปยัง
ข้ันตอนที่ 5 และวัดไวตบาลานซอีกครัง้

แผงควบคุม

ชองมองภาพ

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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D โหมดการวัดโดยตรง
ถาไมมีการดําเนินการใดๆ ในระหวางท่ีถายภาพดวยชองมองภาพในขณะที่สัญลักษณกะพริบอยู
โหมดการวัดโดยตรงจะสิ้นสุดลงตามเวลาที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลา
สแตนดบาย, 0 319)

A คาตั้งเองที่มีการปองกัน
หากมีการปองกันคาตั้งเองปจจุบัน (0 169), 3 จะกะพริบในแผงควบคุมและชองมองภาพ
หากทานพยายามที่จะวัดคาใหม

A การเลือกคาที่ตั้งเอง 
การเลือก ตั้งคาเอง สําหรับตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนู
ถายภาพจะมีขอความปรากฏขึ้นตามที่แสดงทางดานขวา
ไฮไลทคาท่ีตั้งเอง แลวกด J ถาไมมีคาแสดงขึ้นสําหรับ
คาตั้งเองท่ีเลือกไวในขณะนั้น กลองจะกําหนดคาไวตบาลานซ
เปน 5200 K เทากับคาของ แสงอาทิตย 
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ไลฟวิว (ไวตบาลานซแบบจุด)
ในการถายภาพไลฟวิวและไลฟวิวของภาพยนตร (0 35, 49) จะสามารถวัดไวตบาลานซได
จากในพื้นที่ของเฟรมที่เลือก ลดข้ันตอนการจัดเตรยีมวัตถุอางอิงหรอืการเปลี่ยนเลนส
ในระหวางการถายภาพเทเลโฟโต

1 กดปุม a
กระจกจะยกข้ึนและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่
จอภาพ

2 ต้ังคาไวตบาลานซไปท่ี L (ต้ังคาเอง)
กดปุม U แลวหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในแผงควบคุม

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

ปุม a
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3 เลือกคาท่ีต้ังเอง
กดปุม U แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง
(d-1 ถึง d-6) ที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุม

4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม U ช่ัวครูแลวกดปุมซํ้าจนกวา
สัญลักษณ L ในแผงควบคุมจะเริ่มกะพรบิ
กลองจะแสดงเปาหมายไวตบาลานซแบบจุด (r)

ที่จุดโฟกัสที่เลือก

5 กําหนดเปาหมายในพื้นท่ีสีขาวหรือสีเทา
มี L กะพริบในหนาจอ ใหใชตัวเลือกคําสั่ง
เพื่อกําหนดตําแหนง r บนพื้นทีส่ีขาวหรอื
สีเทาของวัตถุ การซูมพื้นที่รอบๆ เปาหมาย
เพื่อการจัดตําแหนงภาพที่แมนยํามากขึ้น ใหกดปุม X 

ปุม U แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แผงควบคุม

แผงควบคุม
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6 วัดคาไวตบาลานซ
กดที่ก่ึงกลางของตัวเลือกคําสั่งหรือกดปุมกดชัตเตอร
ลงจนสุดเพื่อวัดไวตบาลานซ ระยะเวลาที่สามารถ
วัดไวตบาลานซไดคือเวลาที่กําหนดไวในการตัง้คา
แบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ) > ไลฟวิว
(0 320)

ถากลองไมสามารถวัดคาสําหรบัไวตบาลานซได
จะปรากฏขอความดังขวามอืข้ึน เลือกเปาหมาย
ไวตบาลานซใหมและทําซํ้ากระบวนการตั้งแตข้ันที่ 5

7 ออกจากโหมดการวัดโดยตรง
กดปุม U เพื่อออกจากโหมดการวัดโดยตรง

เมื่อเลือก ต้ังคาเอง สําหรับ ไวตบาลานซ ในเมนู
การถายภาพ กลองจะแสดงตําแหนงของเปาหมาย
ที่ใชเพื่อวัดคาไวตบาลานซตามคาที่บันทึกไวในระหวาง
การถายภาพไลฟวิวและไลฟวิวของภาพยนตร
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A การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนา (ไลฟวิว)
ไมสามารถวัดคาไวตบาลาสซแบบตั้งคาเองไดเม่ือเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 364) และตัวเลือกไลฟวิวจะหมุนไปท่ี 1 ไมสามารถ
ตั้งคาไวตบาลานซเองไวลวงหนาขณะที่กําลังประมวลผลคาแสง HDR (0 184) หรือเม่ือเลือก
การตั้งคาอื่นท่ีไมใช ไมมี สําหรับไวตบาลานซจอแสดงผลไลฟวิวภาพถาย (เฉดสีจอภาพ; 0 43)
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การจัดการการต้ังคา
❚❚การคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพ
ถาตองการเลือกใชคาไวตบาลานซจากภาพที่ถายไวแลวเปนคาตั้งเอง ใหปฏบัิติตามขั้นตอน
ดานลาง

1 เลือก ต้ังคาเอง
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนถูายภาพ จากนั้นไฮไลท
ต้ังคาเอง แลวกด 2

2 เลือกปลายทาง
ไฮไลทคาตั้งเองปลายทาง (d-1 ถึง d-6) แลวกด
ตัวเลือกคําสั่งตรงกลาง

3 เลือก เลือกภาพ 
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

4 ไฮไลทภาพตนฉบับ
ไฮไลทภาพตนฉบับ
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5 คัดลอกไวตบาลานซ
กด J เพื่อคัดลอกคาไวตบาลานซสําหรบัภาพถายที่ไฮไลทไวไปยังคาตั้งเองที่เลือกไว
ถาภาพถายทีไ่ฮไลทมีคําอธิบาย (0 375) คําอธบิายจะถูกคัดลอกไปยังคําอธิบาย
ของคาตั้งเองที่เลือกไว

A การเลือกภาพตนฉบับ
ในการดูภาพที่ไฮไลทในขั้นตอนที่ 4 แบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว

ปุม X

การดูภาพในตําแหนงอืน่ ใหกด W หนาจอดังแสดงดานลางจะปรากฏขึ้น ใหเลือกการดและโฟลเดอร
ท่ีตองการ

ปุม W
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A การเลือกคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง
กด 1 เพ่ือไฮไลทคาไวตบาลานซท่ีตั้งเองที่ใชอยู (d-1–d-6)

แลวกด 2 เพ่ือเลือกคาตั้งเองอืน่ๆ

A การปรับไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนาแบบละเอียด
คาตั้งเองที่เลือกไวสามารถปรับแบบละเอียดไดโดยเลือก
ปรับอยางละเอียด แลวปรับไวตบาลานซตามท่ีไดอธิบายไว
ในหนา 151

A แกไขคําอธิบาย
การปอนคําอธิบายรายละเอียดสูงสุดถึง 36 ตัวอักษร สําหรับ
การตั้งคาไวตบาลานซลวงหนาปจจุบัน ใหเลือก
แกไขคําอธิบาย ในเมนูไวตบาลานซท่ีตั้งคาเองลวงหนา
แลวปอนความคิดเห็นตามที่อธิบายในหนา 178 

A ปองกัน
การปองกันไวตบาลานซท่ีตั้งคาลวงหนาปจจุบัน ใหเลือก
ปองกัน ในเมนูไวตบาลานซท่ีตั้งคาเองลวงหนา จากนั้น
ไฮไลท เปด แลวกด J คาตั้งเองที่ปองกันไว
แลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงคาได สวนตัวเลือก
ปรับอยางละเอียด และ แกไขคําอธิบาย จะเลือกใชไมได
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การปรับปรุงภาพ

การเลือก Picture Control
เลือกคา Picture Control ตามวัตถุหรอืประเภทของฉาก

Picture Control

ตัวเลือก คําอธิบาย

Q มาตรฐาน ประมวลผลแบบมาตรฐานเพื่อใหไดภาพที่สมดุล แนะนําสําหรับ
สถานการณสวนใหญ

R สีธรรมชาติ ปรับเปล่ียนคานอยท่ีสุดเพื่อใหภาพมีความเปนธรรมชาติ เลือกใช
สําหรับภาพถายท่ีจะนํามาเปลี่ยนแปลงหรือรีทัชในภายหลัง

S สีสด ปรับแตงภาพใหสีสันสดใสเหมาะสําหรับนําไปพิมพ เลือกใชเพ่ือให
ภาพถายมีสีสันสดใส

T โทนสีเดียว ถายภาพโทนสีเดียว
o ภาพบุคคล ประมวลผลภาพบุคคลใหมีสีผิวเปนธรรมชาติและเอิบอิ่ม
p ทิวทัศน ใหภาพทิวทัศนและภาพในเมืองท่ีมีสีสันสดใส

q แฟลต
รักษารายละเอยีดไวในชวงโทนแสงที่กวาง ตั้งแตสวนท่ีสวางจนถึง
สวนท่ีเปนเงา เลือกใชสําหรับภาพถายท่ีจะนํามาเปลี่ยนแปลง
หรือรีทัชอยางมากในภายหลัง
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1 กด L (Z/Q)
รายการ Picture Control จะปรากฏขึ้น

2 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control แลวกด J

ปุม L (Z/Q)

ปุม J
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A Picture Control แบบกําหนดเอง
Picture Control แบบกําหนดเอง จะสรางขึ้นดวยการแกไข Picture Control ท่ีมีอยูโดยใชตัวเลือก
จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพ (0 177) สามารถบันทึก Picture Control แบบกําหนดเอง
ลงในการดหนวยความจําเพื่อใชรวมกับกลองตัวอื่นในรุนเดียวกันและมีซอฟตแวรรองรับ (0 180)

A สัญลักษณแสดง Picture Control
Picture Control ปจจุบันจะแสดงในสวนแสดงผลขอมูล
การถายภาพเมื่อกดปุม R

A เมนูถายภาพ
ท้ังน้ี Picture Control สามารถเลือกใชไดโดยเลือกตัวเลือก ตั้งคา Picture Control ในเมนูถายภาพ
(0 290)

สัญลักษณแสดง Picture Control



173

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

1 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่ตองการจากรายการ
Picture Control (0 170) แลวกด 2

2 ปรับการต้ังคา
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทการตั้งคาที่ตองการแลว
กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ 1 หรอื
หมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกคาโดยเพิ่ม
ครั้งละ 0.25 (0 174) ทําข้ันตอนนี้ซํ้าจนกระทั่ง
ปรับการตั้งคาทั้งหมดแลว หรือเลือกชุดการตั้งคาที่มีให
โดยใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลือก ปรับอยางเร็ว สามารถเรียกคืนการปรบัตั้งที่เปนคาตั้ง
จากโรงงานไดโดยกดปุม O (Q)

3 กด J

A การปรับเปลี่ยน Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ท่ีมีการแกไขคาจากคาตั้งจากโรงงาน
จะมีเคร่ืองหมายดอกจัน (“U”) กํากับไวในเมนู ตั้งคา Picture
Control
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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 (0 177)

การปร ับเอง 
(Picture Control ท ั งหมด)

ความคมชัด ควบคุมความคมชัดของเสนขอบ เลือก A เพ่ือปรับความคมชัดอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก

ความชัดเจน
ปรับความชัดเจนเอง หรือเลือก A เพ่ือใหกลองปรับความชัดเจนโดยอัตโนมัติ
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉาก อาจมีเงาปรากฏอยูรอบๆ วัตถุท่ีมีแสงจา หรือมีแสงรอบๆ
วัตถุท่ีมืดในการตั้งคาบางชนิด ความชัดเจนจะไมใชกับภาพยนตร

คอนทราสต ปรับคอนทราสตเอง หรือเลือก A เพ่ือใหกลองปรับคอนทราสตโดยอัตโนมัติ
ความสวาง เพ่ิมหรือลดความสวางโดยไมใหสูญเสียรายละเอียดท่ีเปนจุดเดนหรือเงา

การปร ับเอง 
 (เฉพาะภาพท ี ไม ใช โทนส ีเด ียว)

ความอิม่ตัว
ของสี

ควบคุมความมีชีวิตชีวาของสี เลือก A เพ่ือปรับความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก

เฉดสี ปรับเฉดสี

การปร ับเอง 
(เฉพาะโทนส ีเด ียว)

เอ็ฟเฟกต
จากฟลเตอร จําลองเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสีบนภาพถายโทนสีเดียว (0 175)

โทนภาพ เลือกโทนสีท่ีใชในภาพถายโทนสีเดียว (0 176)
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D “A” (อัตโนมตัิ)
ผลลัพธสําหรับการเพิ่มความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต และความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติ
จะแตกตางกันตามคาแสงและตําแหนงของวัตถุท่ีตองการถายในกรอบภาพ ใชเลนสชนิด G, E หรือ D

เพ่ือใหไดภาพที่ดีท่ีสุด

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

A การตั้งคาเดิม
สัญลักษณแสดง h ท่ีอยูใตการแสดงผลคาในเมนูการตั้งคา
Picture Control จะบอกคาดั้งเดิมสําหรับการตั้งคา ใหใชคาน้ี
เปนคาอางองิเมื่อปรับการตั้งคา

A เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร (เฉพาะโทนสีเดียว)
ตัวเลือกในเมนูน้ีจําลองการทํางานของฟลเตอรสีในภาพถายโทนสีเดียว มีเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
ใหเลือกดังตอไปน้ี:

ตัวเลือก คําอธิบาย
Y สีเหลือง

เพ่ิมคอนทราสต สามารถใชลดแสงสวางของทองฟาในภาพทิวทัศน สีสมทําใหเกิด
คอนทราสตมากกวาสีเหลือง สีแดงทําใหเกิดคอนทราสตมากกวาสีสม

O สีสม
R สีแดง
G สีเขียว ชวยปรับโทนของสีผิวใหนุมนวลขึ้น สามารถใชในการถายภาพบุคคล
โปรดทราบวาผลท่ีไดจากตัวเลือก เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร จะชัดเจนกวาการใชฟลเตอรจริง
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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

A Picture Control แบบกําหนดเอง
ตัวเลือกท่ีมีใหสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเองจะเหมือนกับตัวเลือกของ Picture Control

แบบกําหนดเองตนฉบับท่ีใชสราง
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การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง
ทานสามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ทีต่ั้งคาไวลวงหนาในกลอง แลวบันทกึเปน Picture

Control แบบกําหนดเองได

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

2 เลือก บันทึก/แกไข 
ไฮไลท บันทึก/แกไข แลวกด 2

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

4 แกไข Picture Control ท่ีเลือกไว
ดูหนา 174 สําหรบัขอมลูเพิ่มเติม หากตองการยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงใดๆ แลวเริ่มตนใหมจากคาตั้งจาก
โรงงาน ใหกดปุม O (Q) กด J เมื่อการตั้งคา
เสร็จสมบูรณ
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5 เลือกปลายทาง
เลือกปลายทางสําหรบั Picture Control

แบบกําหนดเอง (C-1 ถึง C-9) แลวกด 2

6 ต้ังชื่อ Picture Control
หนาจอปอนขอความทีแ่สดงทางดานขวาจะปรากฏขึ้น
โดยคาเริม่ตน Picture Control ที่บันทึกใหมจะถูกตั้งช่ือ
โดยการใสตัวเลขสองหลัก (กําหนดใหโดยอัตโนมัติ)
ตอทายช่ือของ Picture Control ที่มีอยู หากตองการ
ใชช่ือตามคาแรกเริ่ม ใหดําเนินการไปยังข้ันตอนที่ 7
ในการยายเคอรเซอรไปยังพื้นที่ช่ือ ใหกดปุม W

คางไวแลวกด 4 หรอื 2 ในการปอนตัวอักษรใหม
ที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร ใหใชตัวเลือกคําสั่ง
เพื่อไฮไลทตัวอักษรทีต่องการในพื้นที่แปนพิมพ แลวกดตัวเลือกคําสั่งตรงกลาง
หากตองการลบตัวอักษรที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร ใหกดปุม O (Q)

ช่ือของ Picture Control แบบกําหนดเองมีความยาวไดไมเกินสิบเกาตัวอักษร ตัวอักษรใดๆ 

หลังจากตัวที่สิบเกาจะถูกลบ

พ้ืนท่ีแปนพิมพ

พ้ืนท่ีชื่อ
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7 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กด J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง และออกจากเมนู
Picture Control ที่บันทกึใหมจะปรากฏอยูในรายการ
Picture Control

A จัดการ Picture Control > เปลี่ยนชื่อ
สามารถเปลี่ยนชื่อ Picture Control แบบกําหนดเองได
ตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก เปลี่ยนชื่อ ในเมนู จัดการ Picture 
Control

A จัดการ Picture Control > ลบ
สามารถใชตัวเลือก ลบ ในเมนู จัดการ Picture Control เพ่ือลบ
Picture Control แบบกําหนดเองที่เลือกไวไดเม่ือไมตองการ
ใชอีกตอไป

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

ปุม J

สัญลักษณแสดง
Picture Control ตนฉบับ
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การแบงปน Picture Control แบบกําหนดเองรวมกับผูอื่น
ใชตัวเลือก โหลด/บันทึก ในเมนู จัดการ Picture Control เพื่อคัดลอก Picture Control

แบบกําหนดเองไปยังหรอืจากการดหนวยความจํา สามารถสราง Picture Control

แบบกําหนดเองบนคอมพิวเตอรโดยใช Picture Control Utility 2 โดยเปดยูติลิตี้จาก ViewNX 2 

(จัดมาให) หรอื Capture NX-D จากนัน้ใหบันทกึไปยังการดหนวยความจําแลวคัดลอกไปยัง
กลอง สามารถคัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองที่สรางบนกลองไปยัง
การดหนวยความจําเพื่อใชงานใน D810 อ่ืนๆ ได เมือ่ไมตองการสําเนาทีค่ัดลอกแลว
สามารถลบทิ้งไดโดยใชตัวเลือก ลบจากการด

ในการคัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองไปยัง
หรือคัดลอกมาจากการดหนวยความจํา หรือการลบ Picture

Control แบบกําหนดเองออกจากการดหนวยความจํา
ใหไฮไลท โหลด/บันทึก ในเมนู จัดการ Picture Control
แลวกด 2 ตัวเลือกตอไปนี้จะแสดงขึ้น:

• คัดลอกไปกลอง: คัดลอก Picture Control แบบ
กําหนดเองจากการดหนวยความจําไปยัง Picture Control แบบกําหนดเอง C-1 ถึง C-9

ที่อยูในกลองพรอมตั้งช่ือตามตองการ
• ลบจากการด: ลบ Picture Control แบบกําหนดเอง
ทิ้งจากการดหนวยความจํา หนาจอยืนยันดังแสดง
ทางดานขวาจะปรากฏขึ้นกอนจะลบ Picture Control

หากตองการลบ Picture Control ที่เลือก ใหไฮไลท ใช
แลวกด J

• คัดลอกไปการด: คัดลอก Picture Control แบบ
กําหนดเอง (C-1 ถึง C-9) จากกลองไปยังจุดหมายปลายทางที่เลือก (1 ถึง 99)

ในการดหนวยความจํา
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A การบันทึก Picture Control แบบกําหนดเอง
ในการดหนวยความจําสามารถบันทึก Picture Control แบบกําหนดเองไวไดถึง 99 แบบในแตละคร้ัง
สามารถใชการดหนวยความจําเพื่อเก็บเฉพาะ Picture Control แบบกําหนดเองที่ผูใชสรางขึ้นมา
ไดเทาน้ัน Picture Control ท่ีตั้งคาไวลวงหนาท่ีใหมาพรอมกับกลอง (0 170) จะไมสามารถ
คัดลอกลงในการดหนวยความจํา เปลี่ยนชื่อ หรือลบออกได
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Active D-Lighting
Active D-Lighting จะเก็บรายละเอียดที่ไฮไลทและเงามดืสลัว ซ่ึงสรางรูปภาพที่มคีอนทราสต
เปนธรรมชาต ิใชสําหรบัการถายภาพที่มคีอนทราสตสูง เชน การถายภาพทิวทัศนกลางแจง
ที่มีแสงจาผานบานประตูหรือหนาตาง หรอืการถายภาพวตัถุที่อยูในรมในวันที่แดดจัด
ฟงกช่ันนีจ้ะมปีระสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 114)

การเก็บรายละเอียดในสวนท่ีไฮไลทและเงามืด

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 (0 388) จะทําใหสวนเงามืด
ในภาพสวางขึ้นหลังจากถายภาพ
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การใช Active D-Lighting:

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

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือกทีต่องการ แลวกด J ถาเลือก
Y อัตโนมัติ กลองจะปรับ Active D-Lighting

ใหสอดคลองกับสภาพการถายภาพโดยอัตโนมัติ
(อยางไรก็ตาม ในโหมดการถายภาพ h นั้น
 Y อัตโนมัติ จะเทียบเทากับ Q ปกติ)

D Active D-Lighting
Active D-Lighting ไมสามารถใชกับภาพยนตร สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดง
สัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) อาจเกิดขึ้นในภาพที่ถายดวย Active D-Lighting ในวัตถุบางชนิด
คุณอาจสังเกตพบแสงเงาที่ไมสมํ่าเสมอกัน เงารอบๆ วัตถุท่ีสวาง หรือแสงรอบๆ วัตถุท่ีมืด Active

D-Lighting ไมสามารถใชกับคาความไวแสง (ISO) Hi 0.3 หรือสูงกวา

A โปรดอาน
เม่ือเลือก ถายครอม ADL สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ตัง้คาการถายครอมอัตโนมตัิ,
0 338) กลองจะเปลี่ยนใช Active D-Lighting ระดับตางๆ ในการถายภาพชุดหน่ึง (0 143)
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High Dynamic Range (HDR)
ใชกับวัตถุทีม่ีคอนทราสตสูง HDR (High Dynamic Range) จะชวยเก็บรายละเอียด
ในสวนที่สวางที่สุดและเงามดืของวัตถุโดยนําภาพสองภาพทีถ่ายดวยคาแสงตางกัน
มาตอเขาดวยกัน HDR จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับระบบวดัแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 114;

หากใชกับระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือแบบเนนกลางภาพ และกับเลนสชนิดไมม ีCPU

ความตางของคาแสง อัตโนมัติ จะเทียบเทากับ 2 EV โดยประมาณ) ฟงกช่ันนี้ไมสามารถ
ใชบันทึกภาพ NEF (RAW) การบันทึกภาพยนตร (0 49), แสงแฟลช, การถายครอม
(0 133), การถายภาพซอน (0 209) และถายภาพเหลื่อมเวลา (0 223) จะใชงานไมได
ขณะที่ฟงกช่ัน HDR ทํางาน และความไวชัตเตอร A และ & จะเลือกใชงานไมได

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

+

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

ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี ้แลวกด J 

• ในการถายภาพชุด HDR เลือก 0 เปด
(ถายเปนชุด) การถายภาพ HDR จะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลือก ปด สําหรบั โหมด HDR

• ในการถายภาพ HDR หน่ึงภาพ เลือก
เปด (ถายภาพเดียว) กลองจะเริม่ถายภาพปกติ
โดยอัตโนมตัิหลังจากทานสรางภาพ HDR ภาพเดี่ยวเสร็จ

• ในการออกจากฟงกชั่นน้ีโดยไมสรางภาพ HDR ภาพอ่ืนตอ เลือก ปด

ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) หรือ เปด
(ถายภาพเดียว) สัญลักษณ y จะปรากฏ
บนแผงควบคุม
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3 เลือกความแตกตางของคาแสง
ในการเลือกความตางของคาแสงระหวางภาพสองภาพ
ไฮไลท ความแตกตางของคาแสง แลวกด 2

ตัวเลือกที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด J เลือกคาที่สูงข้ึนสําหรับวัตถุที่มี
คอนทราสตสูง ทั้งนี้ โปรดทราบวาการเลือกคา
ที่สูงกวาที่ตองใชอาจทําใหภาพที่ถายออกมาไมเปนไป
ตามตองการ ถาเลือก อัตโนมัติ กลองจะปรับคาแสง
โดยอัตโนมัติเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ

4 เลือกคาความเนียน
ในการเลือกระดับความเนียนของขอบภาพระหวาง
ภาพสองภาพ ใหไฮไลท ความเนียน แลวกด 2

ตัวเลือกที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด J คาที่สูงข้ึนจะทําใหภาพที่ตอกัน
เนียนขึ้น อาจมองเห็นแสงเงาทีไ่มสม่ําเสมอในวัตถุ
ที่ตองการถายบางวัตถุ
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5 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
กลองจะถายภาพสองภาพเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลง
จนสุด สัญลักษณ l y จะกะพริบ
บนแผงควบคุม สวน l u จะปรากฏ
บนชองมองภาพขณะที่กลองนําภาพทั้งสอง
มารวมกัน กลองจะไมถายภาพจนกวาจะบันทึกภาพ
ดังกลาวเสร็จ กลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพ
ทุกครัง้ที่กดปุมกดชัตเตอร โดยไมใชตัวเลือก
ที่เลือกไวสําหรบัโหมดลั่นชัตเตอรในขณะนั้น
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) ฟงกช่ัน HDR จะปด
การทํางานเมื่อเลือก ปด สําหรบั โหมด HDR ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) ฟงกช่ัน
HDR จะปดเองโดยอัตโนมตัิเมื่อกลองถายภาพหนึง่ภาพ สัญลักษณ y จะหายไป
จากสวนแสดงผลเมื่อกลองถายภาพ HDR เสรจ็

D การจัดองคประกอบภาพ HDR
ขอบภาพจะถูกตัดออก ทานอาจไมไดภาพตามที่ตองการหากมีการขยับกลองหรือวัตถุเคลื่อนท่ี
ขณะถายภาพ ควรใชขาตั้งกลอง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฉากท่ีถายภาพ อาจมีเงาเกิดขึ้นรอบๆ ตัวแบบท่ีมีแสงจา
หรือมีแสงเปนวงกลมรอบๆ ตัวแบบท่ีมืด ซึ่งทานสามารถลดการเกิดกรณีดังกลาวไดโดยปรับคา
ความเนียน

แผงควบคุม

ชองมองภาพ
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A ปุม D
ถาเลือก HDR (High Dynamic Range) สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f8 (กําหนดปุม BKT; 0 350) ทานสามารถ
เลือกโหมด HDR ไดโดยกดปุม D แลวหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก สวนความแตกตางของแสง เลือกไดโดยกดปุม
D แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย โหมดและ
ความแตกตางของคาแสงจะปรากฏบนแผงควบคุม: สัญลักษณ
y และ F จะปรากฏเมื่อเลือก เปด (ถายเปนชุด) สวน y 

จะปรากฏเมื่อเลือก เปด (ถายภาพเดียว) จะไมมีสัญลักษณ
ใดๆ ปรากฏเมื่อปดฟงกชั่น HDR

A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) สําหรับ โหมด HDR กอนเร่ิม
ถายภาพแบบเวนชวงเวลา กลองจะถายภาพ HDR ตอไปตามชวงเวลาที่เลือกไว (ถาเลือก เปด
(ถายภาพเดียว) การถายแบบเวนชวงเวลาจะปดการทํางานเมื่อถายภาพหนึ่งภาพ)

A ชองเมนูถายภาพ
คา HDR สามารถปรับไดแยกตามชอง (0 291) แตการเปล่ียนเปนชองอื่นขณะที่ HDR ทํางานอยู
ระหวางการถายภาพซอน (0 209) หรือการถายแบบเวนชวงเวลา (0 216) จะเปนการปดฟงกชั่น
HDR ฟงกชั่น HDR จะปดการทํางานเชนกันถาทานเปลี่ยนเปนชองท่ีเลือกตัวเลือก NEF (RAW) ไว
สําหรับคุณภาพของภาพ
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การถายภาพดวยแฟลช

สามารถใชแฟลชในตัวกลองเมื่อแสงธรรมชาติไมเพียงพอ หรือแตแมในรมเงาถายยอนแสง
หรือเพิ่มแสงไฟทีเ่ขาสูรมูานตา

1 เลือกวิธีวัดแสง (0 114)
เลือกระบบวดัแสงเฉลี่ยทั้งภาพ เนนกลางภาพ หรอืเนนไฮไลทเพื่อเปดใชแฟลชลบเงา
เพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับ
กลองดิจิตอล SLR จะทํางานโดยอัตโนมตัิเมื่อมีการเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุด

2 กดปุมแฟลชปอปอัป
แฟลชในตัวกลองจะเปดข้ึน แลวเริม่ชารจไฟแฟลช
เมื่อชารจไฟแฟลชจนเต็มแลว สัญลักษณแสดง
แฟลชพรอมทํางาน (c) จะสวางขึ้น

การใชแฟลชในตัวกลอง

ปุมแฟลชปอปอัป
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3 เลือกโหมดแฟลช
กดปุม M (Y) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่งสัญลักษณโหมดแฟลช
ที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุม (0 191)

4 ตรวจสอบคาแสง (ความไวชัตเตอรและรูรับแสง)
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง แลวตรวจสอบความไวชัตเตอรและรูรบัแสง คาทีเ่ลือกใชได
เมื่อแฟลชในตัวกลองเปดข้ึนจะแสดงอยูในหนา 193

ทานสามารถดูผลจากการใชแฟลชไดโดยกดปุม Pv เพื่อยิงโมเดลลิ่งแฟลช (0 338)

5 ถายภาพ
จัดองคประกอบภาพ, โฟกัส แลวถายภาพ

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แผงควบคุม

A การลดระดบัแฟลชในตวักลองลง
เพ่ือประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ
จนกระท่ังกานล็อคคลิกเขาท่ี
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โหมดแฟลช
กลองรุนนี้รองรับโหมดแฟลชตอไปนี้:

โหมดแฟลช คําอธิบาย

แฟลชสัมพันธกับ
มานชัตเตอรชุดแรก

ควรใชโหมดนี้กับสถานการณท่ัวๆ ไป ในโหมดโปรแกรมอตัโนมัติ
และโหมดอตัโนมัติปรับรูรับแสง ความไวชัตเตอรจะถูกตั้งคาโดยอัตโนมัติ
ใหอยูระหวาง 1/250 และ 1/60 วินาที (1/8000 ถึง 1/60 วินาที เม่ือใชชุดแฟลชเสริม
ภายนอกกับแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอตัโนมัติ; 0 329)

การลดตาแดง

ไฟชวยลดตาแดงจะสวางขึ้นประมาณหนึ่งวินาทีกอนจะยิงแฟลชจริง รูมานตา
ในดวงตาของวัตถุจะหดเล็กลง ชวยลดอาการ “ตาแดง” ซึ่งบางครั้งเกิดจาก
การใชแฟลช เน่ืองจากการหนวงเวลาลั่นชัตเตอรหน่ึงวินาที จึงไมควรใช
โหมดนี้กับวัตถุท่ีเคลื่อนไหว หรือในสถานการณท่ีตองใชการตอบสนอง
ของชัตเตอรอยางรวดเร็ว หลีกเลี่ยงการขยับกลองขณะที่ไฟชวยลดตาแดง
สวาง

การลดตาแดง
พรอมแฟลชสัมพันธ
ท่ีความไวชัตเตอรต่ํา

รวมการลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา ใชสําหรับ
ถายภาพบุคคลท่ีมีพ้ืนหลังเปนกลางคืน ใชไดในโหมดโปรแกรมอัตโนมัติ
และการถายภาพอัตโนมัติปรับรูรับแสง แนะนําใหใชขาตั้งกลองเพ่ือปองกัน
ความพรามัวท่ีเกิดจากกลองสั่น

แฟลชสัมพันธ
ท่ีความไวชัตเตอรต่ํา

แฟลชจะทํางานรวมกับความไวชัตเตอรท่ีชาเพียง 30 วินาทีเพ่ือถายภาพวัตถุ
และพื้นหลังตอนกลางคืนหรือภายใตแสงสลัว โหมดน้ีจะใชไดในโหมด
การถายภาพโปรแกรมอตัโนมัติและอัตโนมัติปรับรูรับแสง แนะนําใหใช
ขาตั้งกลองเพ่ือปองกันความพรามัวท่ีเกิดจากกลองสั่น
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แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดท่ีสอง

ในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอรเองหรือโหมดการถายภาพดวย
ตนเอง แฟลชจะยิงกอนชัตเตอรปดเพียงเล็กนอย ใชทําใหเกิด
แสงไฟที่ดานหลังของวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ี ในโหมดโปรแกรม
อัตโนมัติและอัตโนมัติปรับรูรับแสง กลองจะใชแฟลชสัมพันธมานชัตเตอร
ชุดท่ีสองเก็บภาพวัตถุและพื้นหลัง แนะนําใหใชขาตั้งกลองเพื่อปองกัน
ความพรามัวท่ีเกิดจากกลองสั่น

ปดแฟลช แฟลชไมทํางาน

D แฟลชในตัวกลอง
สําหรับขอมูลเก่ียวกับเลนสท่ีใชกับแฟลชในตัวกลองได ใหดูหนา 425 ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกัน
เงา แฟลชมีระยะต่ําสุดท่ี 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงถายภาพระยะใกลของเลนสซูมดวยฟงกชั่น
ถายภาพระยะใกล

การควบคุมแฟลช i-TTL สามารถเลือกใชไดเม่ือคาความไวแสง (ISO) อยูในชวง 64 ถึง 12800

หากใชคาอืน่ อาจไมไดภาพตามที่ตองการสําหรับคารูรับแสงหรือชวงแฟลช

หากไฟแฟลชจะยิงในโหมดถายภาพตอเน่ือง (0 102) กลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพทุกคร้ังท่ีกดปุม
กดชัตเตอร

ชัตเตอรจะไมทํางานชั่วขณะเพื่อปองกันแฟลชหลังจากที่ใชถายภาพติดตอกันหลายภาพ แฟลชสามารถ
ใชงานไดอีกคร้ังหลังจากหยุดใชงานกลองชั่วครูหน่ึง

โหมดแฟลช คําอธิบาย
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A การถายภาพโดยใชแฟลช ความไวชัตเตอรและรูรับแสง

โหมด ความไวชัตเตอร รูรับแสง ดูหนา

e
กลองตั้งคาเองโดยอัตโนมัติ
(1/250 วินาที – 1/60 วินาที) 1, 2

กลองตั้งคาเองโดยอัตโนมัติ
118

f
คาท่ีผูใชเลือก

(1/250 วินาที – 30 วินาที) 2
119

g
กลองตั้งคาเองโดยอัตโนมัติ
(1/250 วินาที – 1/60 วินาที) 1, 2

ผูใชเลือกคาเอง 3

120

h
คาท่ีผูใชเลือก 

(1/250 วินาที – 30 วินาที, A, &) 2
121

1 ความไวชัตเตอรสามารถตั้งคาใหต่ําลง 30 วินาทีในโหมดแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา
โหมดแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสองท่ีความไวชัตเตอรต่ํา และโหมดแฟลชสัมพันธ
ท่ีความไวชัตเตอรต่ําพรอมระบบลดตาแดง

2 ความเร็ว 1/8000 วินาที สามารถใชชุดแฟลชเสริมท่ีรองรับแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูง
(0 430) เม่ือเลือก 1/320 วินาที (Auto FP) หรือ 1/250 วินาที (Auto FP) สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสมัพันธกับแฟลช, 0 329)

3 ชวงแฟลชแตกตางกันขึ้นอยูกับรูรับแสงและคาความไวแสง (ISO) ศึกษาตารางแสดงชวงแฟลช
(0 195) เม่ือตั้งคารูรับแสงในโหมด g และ h



194

A โหมดควบคุมแฟลช
กลองรองรับโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL ตอไปน้ี:

• แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR: แฟลชจะปลอยแสง
พรีแฟลชซึ่งเกือบจะมองไมเห็น (พรีแฟลชตรวจสอบ) กอนท่ีจะปลอยแสงแฟลชหลัก เซ็นเซอร RGB

ความละเอียดประมาณ 91K (91000) พิกเซลจะเลือกพรีแฟลชท่ีสะทอนจากวัตถุในทุกพ้ืนท่ีของกรอบ
และทําการวิเคราะหรวมกับชุดขอมูลจากระบบวัดแสงภาพเพื่อปรับกําลังแฟลชใหสมดุลระหวาง
วัตถุหลักและแสงพื้นหลงัโดยรอบ ถาใชเลนสประเภท G, E หรือ D ขอมูลระยะหางจะถูกนํามารวม
ในการคํานวณกําลังแฟลช ความแมนยําของการคํานวณจะเพิ่มขึ้นสําหรับเลนสชนิดไมมี CPU

โดยการใหขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงสูงสุด ใหดู 0 229) ไมสามารถใชไดเม่ือใช
ระบบวัดแสงเฉพาะจุด

• แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR: กลองจะปรับเอาทพุทแฟลชเพื่อปรับแสง
ของเฟรมใหอยูในระดบัมาตรฐานโดยไมคํานึงถึงความสวางพื้นหลัง ควรใชในการถายภาพท่ีเนน
วัตถุหลักในรายละเอียดของพื้นหลัง หรือเม่ือมีการใชการชดเชยแสง แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับ
กลองดิจิตอล SLR จะทํางานโดยอัตโนมัติเม่ือมีการเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุด

สามารถเลือกโหมดการควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลองโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3

(การควบคุมแฟลชในตัวกลอง, 0 331) การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงโหมด
การควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลองดังตอไปน้ี:

สัมพันธกับแฟลช Auto FP (0 329, 330)

i-TTL —

ปรับเอง —

การยิงแฟลชซ้ํา —

โหมดสั่งแฟลช
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A โปรดอาน
ดูหนา 198 สําหรับขอมูลเก่ียวกับการล็อคคาแฟลช (FV) สําหรับวัตถุท่ีวัดคาแสงกอนจัด
องคประกอบภาพใหม

สําหรับขอมูลเก่ียวกับแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติและการเลือกความเร็วสัมพันธกับ
แฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1(ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 329) สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการเลือกความไวชัตเตอรชาใชไดเม่ือใชแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2

(ความไวชัตเตอรของแฟลช, 0 331) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการควบคุมและใชแฟลชในตัวกลอง
ในโหมดสั่งแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การควบคมุแฟลชในตัวกลอง, 0 331)

ดูหนา 428 สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชชุดแฟลชเสริมภายนอก

A รูรับแสง ความไวแสงและชวงแฟลช
ชวงแฟลชอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับความไวแสง (ความเทียบเทา ISO) และรูรับแสง

คารูรับแสงสูงสุดที่เทียบเทา ISO ของ ชวง
64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 เมตร
— 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 0.7–8.5

1.6 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 0.6–6.0

2.2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 0.6–4.2

3.2 4 5.6 8 11 16 22 32 — 0.6–3.0

4.5 5.6 8 11 16 22 32 — — 0.6–2.1

6.3 8 11 16 22 32 — — — 0.6–1.5

9 11 16 22 32 — — — — 0.6–1.1

13 16 22 32 — — — — — 0.6–0.8

แฟลชในตัวกลองมีระยะต่ําสุด 0.6 เมตร

ในโหมดการถายภาพ e รูรับแสงกวางสุด (คารูรับแสงต่ําสุด) ถูกจํากัดตามคาความไวแสง (ISO)

ดังท่ีแสดงไวดานลาง:
คารูรับแสงสูงสดุที่เทียบเทา ISO ของ:

64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
2.5 2.8 3.5 4 5 5.6 7.1 8 10

หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาคาท่ีกําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสงจะเปนคา
รูรับแสงสูงสุดของเลนส
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การชดเชยแสงแฟลชจะใชเพื่อเปล่ียนกําลังแฟลชจาก –3 EV ถึง +1 EV โดยเพิ่มข้ึนครั้งละ
1/3 EV เพื่อเปลี่ยนความสวางของวัตถุหลักใหสัมพันธกับฉากหลัง สามารถปรบัเพิ่มกําลังแฟลช
เพื่อใหวตัถุหลักสวางขึ้น หรือลดลงเพื่อปองกันแสงที่ไมตองการหรือแสงสะทอน

ในการเลือกคาชดเชยแสงแฟลช ใหกดปุม M (Y) และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
ไปจนกระทั่งคาที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุม โดยทั่วไปเลือกคาบวกเพื่อใหความสวาง
กับวัตถุหลักเพิ่มคาลบเพื่อใหวัตถุมืดลง

สําหรับคาอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ±0.0 สัญลักษณ Y จะปรากฏในแผงควบคุม
และชองมองภาพหลังจากปลอยปุม M (Y) ยืนยันคาปจจุบันสําหรับการชดเชยแสงแฟลช
โดยกดปุม M (Y)

สามารถเรยีกคืนคากําลังแฟลชปกติโดยการตั้งคาชดเชยแสงแฟลชเปน ±0.0 กลองจะไมรีเซ็ต
การชดเชยแสงแฟลชเมื่อกลองปดการทํางาน

ชดเชยแสงแฟลช

ปุม M (Y) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย

±0 EV
(กดปุม M (Y))

–0.3 (–1/3) EV +1.0 EV
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A ชุดแฟลชเสริมภายนอก
คาชดเชยแสงแฟลชที่เลือกจากชุดแฟลชเสริมภายนอกจะถูกเพิ่มลงในคาชดเชยแสงแฟลชที่เลือก
จากกลอง

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกความกวางของระดับขั้นในการชดเชยแสงแฟลช ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง b3 (ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง, 0 315) สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
การเลือกวิธใีชการชดเชยแสงรวมกับแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนเอง e4 (การชดเชยแสง
เมื่อใชแฟลช, 0 338) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับระดับแฟลชโดยอัตโนมัติในการถายภาพ
ชุดหน่ึง ใหดูหนา 133
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คุณสมบัตินีจ้ะใชในการล็อคกําลังแฟลช ซ่ึงจะทําใหภาพถูกจัดองคประกอบใหมโดยไมเปลี่ยน
ระดับแฟลชและมัน่ใจวากําลังแฟลชจะเหมาะสมกับวัตถุ แมจะไมไดวางวัตถุไวตรงกลาง
ของกรอบภาพก็ตาม กําลังแฟลชจะถูกปรับโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ในคาความไวแสง (ISO) และคารรูับแสง

การใชล็อคคาแสงแฟลช:

1 กําหนดล็อคคาแสงแฟลชใหแกการควบคุมกลอง
เลือก ล็อคคาแสงแฟลช เปน “กด” ในการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f4 (กําหนดปุม Fn, 0 343),

f5 (กําหนดปุม Preview, 0 349), หรอื
f6 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 349)

2 กดปุมแฟลชปอปอัป
แฟลชในตัวกลองจะเปดข้ึน แลวเริม่ชารจไฟแฟลช

3 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุใหอยูตรงกลางของ
กรอบภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งเพื่อปรบัโฟกัส

การล็อคคาแสงแฟลช

ปุมแฟลชปอปอัป
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4 ล็อคระดับแฟลช
หลังจากสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M)

ปรากฏบนชองมองภาพ ใหกดปุมที่เลือกในข้ันตอนที่ 1 แฟลชจะยิงแฟลชนําเพื่อตรวจสอบ
ระดับแฟลชทีเ่หมาะสม กําลังแฟลชจะถูกล็อคในระดับนี้และสัญลักษณการล็อคคา
แสงแฟลช (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, 0 331)

A การใชการล็อคคาแสงแฟลชกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
ฟงกชั่นล็อคคาแสงแฟลชสามารถเลือกใชรวมกับชุดแฟลชเสริมภายนอก ในโหมด TTL และ
(หากรองรับ) โหมดควบคุมแฟลชนํา AA และแฟลชนํา A โปรดทราบวาเมื่อเลือกโหมดสั่งแฟลช
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การควบคุมแฟลชในตัวกลอง, 0 331) ทานตองตั้งคา
โหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชหลักหรือแฟลชรีโมตอยางนอยหน่ึงหน่ึงกลุมใหกับ TTL หรือ AA

A ระบบวัดแสง
พ้ืนท่ีวัดแสงสําหรับการล็อคคาแสงแฟลชเมื่อใชชุดแฟลชเสริมภายนอกมีดังน้ี:

ชุดแฟลช โหมดแฟลช พ้ืนที่วัดแสง

ชุดแฟลชเดี่ยว i-TTL วงกลมขนาด 6 มม. ตรงกลางกรอบภาพ
AA พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช

ใชกับชุดแฟลชอื่นๆ 

(การควบคุมการทํางานแฟลช
แบบไรสาย)

i-TTL ท้ังภาพ
AA พ้ืนท่ีวัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช

A (แฟลชหลัก)
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ตัวเลือกการถายภาพอื่นๆ

การกดปุม R ระหวางการถายภาพดวยชองมองภาพจะแสดงขอมูลการถายภาพในจอภาพ
ซ่ึงไดแก ความไวชัตเตอร คารูรับแสง จํานวนภาพที่เหลือ และโหมดพื้นที่ AF

ปุม R (การถายภาพดวยชองมองภาพ)

1 โหมดการถายภาพ ................................. 116

2 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน .... 118

3 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 329

4 ความไวชัตเตอร ............................. 119, 121

การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด........... 151

อุณหภูมิสี ..................................... 148, 155

จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม
คาแสงและแฟลช.................................. 134

จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม
ไวตบาลานซ......................................... 139

จํานวนภาพในการถายภาพซอน ............. 211

ทางยาวโฟกัส (เลนสชนิดไมมี CPU) ....... 232

5 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง ............ 120, 424

6 รูรับแสง (คารูรับแสง) ..................... 120, 121

รูรับแสง (จํานวนสต็อป).................. 120, 424

การเพิ่มคารูรับแสงเมื่อถายครอม .... 135, 140

จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม 

ADL .................................................... 143

คารูรับแสงสูงสุด (เลนสชนิดไมมี CPU) ... 232

7 สัญลักษณแสดงอุณหภูมิสี ..... 148, 155, 157

8 สัญลักษณแสดงพื้นท่ีภาพ ........................ 74

9 สัญลักษณแสดงโหมดลั่นชัตเตอร............ 102

ความเร็วในการถายภาพตอเน่ือง............. 104

10 สัญลักษณแสดงจุดโฟกัส.......................... 94

สัญลักษณแสดงโหมดพื้นท่ี AF ................ 90
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11 ไอคอนการล็อคความไวชัตเตอร ...............126

12 สัญลักษณแสดงมานชัตเตอรชุดแรก
อิเล็กทรอนิกส .......................................323

13 สัญลักษณแสดงโหมดหนวงเวลาถาย .......322

14 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช .....199

15 สัญลักษณการล็อครูรับแสง .....................127

สัญลักษณแสดง HDR (ถายเปนชุด) ........188

สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน 

(ถายเปนชุด) .........................................211

16 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช ......196

คาชดเชยแสงแฟลช ................................196

17 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง ...............130

คาการชดเชยแสง ...................................130

18 สัญลักษณแสดงการถายครอม
คาแสงและแฟลช ..................................134

สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ .........................................139

สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL ........143

จํานวนการถายครอม ADL ......................144

สัญลักษณ HDR.....................................185

ความแตกตางของคาแสง HDR ...............188

สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน ...........210

19 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
ของกลอง ............................................... 19

20 จอแสดงผลประเภทแบตเตอรี่ MB-D12 ... 327

สัญลักษณแสดงระดับพลังงาน
แบตเตอรี่ MB-D12............................... 328

21 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือ
หนวยความจําสําหรับการถายภาพ
มากกวา 1000 ภาพ) .............................. 20

22 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 20, 489

หมายเลขเลนสแบบปรับเอง.................... 232

สัญลักษณแสดงการบันทึกภาพ
เหลื่อมเวลา.................................. 223, 227

23 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง ISO ......  109

สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO 

อัตโนมัติ .............................................. 111

24 ไวตบาลานซ.......................................... 148

สัญลักษณแสดงการปรับไวตบาลานซ
แบบละเอยีด ........................................ 152

25 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Eye-Fi ....... 382

26 สัญลักษณแสดงโหมดโฟกัสอตัโนมัติ......... 87

27 โหมดแฟลช ........................................... 191
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28 สัญลักษณแสดงการถายแบบเวน
ชวงเวลา ...................................... 216, 219

สัญลักษณแสดงการเหลื่อมเวลา ..... 223, 227

29 ระบบวัดแสง.......................................... 114

30 ขนาดภาพ (ภาพ JPEG และ TIFF) ........... 83

31 คุณภาพของภาพ ..................................... 79

ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง ........................ 86

32 สัญลักษณขนาดภาพเล็ก 

(ภาพ NEF/RAW) ................................... 85

33 สัญลักษณแสดง T .............................. 466

34 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ .............. 375

35 สัญลักษณแสดงขอมูลลิขสิทธิ์................. 376

36 สัญลักษณแสดงสัญญาณดาวเทียม ........ 233

37 เสียง “เตือน”.......................................... 321

38 สัญลักษณแสดง Picture Control ........... 172

39 สัญลักษณแสดงการควบคุมขอบมืด ........ 297

A สัญลักษณแสดง T
นาฬิกาในกลองจะใชพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจแยกตางหาก ซึ่งตองชารจหากจําเปน
เม่ือใสแบตเตอรี่หลักไวหรือเม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอปุกรณเสริม (0 436)

การชารจเปนเวลาสองวันจะทําใหนาฬิกาใชงานไดเปนเวลาสามเดือน หากสัญลักษณ T กะพริบใน
จอแสดงผลขอมูล จะทําใหนาฬิกาตั้งเวลาใหมและวันท่ีและเวลาที่บันทึกในรูปภาพใหมจะไมถูกตอง
ตั้งคานาฬิกาใหเปนเวลาและวันท่ีท่ีถูกตองโดยใชตัวเลือก โซนเวลาและวันที่ > วนัที่และเวลา
ในเมนูตั้งคา (0 18)
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หมายเหต:ุ หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณท้ังหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง

40 สัญลักษณแสดง Active D-Lighting ....... 183

41 สัญลักษณแสดงการลดนอยซ
ท่ีความไวแสงสูง ................................... 299

42 ชองเมนูถายภาพ ................................... 291

43 ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง ................. 304

44 สัญลักษณแสดงการลดนอยซ
เม่ือเปดรับแสงเปนเวลานาน.................. 299

45 การกําหนดปุม D ............................. 350

46 การกําหนดปุม AE-L/AF-L ..................... 349

47 การกําหนดปุม Fn ................................. 343

48 การกําหนดปุม Pv.................................. 349

49 สัญลักษณแสดงพื้นท่ีสี ........................... 296

50 สัญลักษณแสดงคาแสง .......................... 122

สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 130

แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม:

การถายครอมคาแสงและแฟลช ........ 134

การถายครอมไวตบาลานซ ............... 139

การถายครอม ADL.......................... 143

A การปดจอภาพ
ในการลางขอมูลการถายภาพออกจากจอภาพ ใหกดปุม R อีกคร้ัง หรือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
จอภาพจะปดโดยอัตโนมัติถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 10 วินาที

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระยะเวลาที่จะใหจอภาพเปดอยู ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4

(หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 320) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนสีตัวอักษรในการแสดงผลขอมูล
การถายภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d10 (การแสดงผลขอมูลการถายภาพ, 0 326)
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กดปุม b เพื่อเขาใชงานอยางรวดเรว็ไปยังการตัง้คา
ตอไปนี้ระหวางการถายภาพดวยชองมองภาพ ไฮไลท
รายการดวยตัวเลือกคําสั่ง แลวกด J เพื่อดูตัวเลือก
สําหรับรายการที่ไฮไลทไว กดปุม b อีกครั้ง
เพื่อดําเนินการถายภาพตอ

ปุม b.

ปุม b

ตัวเลือก 0

ชองเมนูถายภาพ 291

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 299

Active D-Lighting 183

พ้ืนที่สี 296

กําหนดปุม Preview 349

กําหนดปุม Fn 343

กําหนดปุม AE-L/AF-L 349

กําหนดปุม BKT 350

ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน 299

ชองการตัง้คาแบบกําหนดเอง 304

ตัวเลือก 0

A คําแนะนําเก่ียวกับเคร่ืองมือ
คําแนะนําเก่ียวกับเคร่ืองมือจะแสดงชื่อของรายการที่เลือก 

ซึ่งปรากฏอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ ทานสามารถ
ปดคําแนะนําเกี่ยวกับเคร่ืองมือไดโดยใชการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง d9 (แสดงคําแนะนําบนจอ; 0 325)
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สามารถเรยีกคืนคาตั้งจากโรงงานจากการ
ตั้งคากลองดานลางโดยการกดปุม T

และ E คางไวพรอมกันเปนเวลาสองวินาที
(ปุมเหลานี้มเีครื่องหมายจุดสีเขียวกํากับ)

แผงควบคุมปดช่ัวครูในขณะที่การตั้งคา
ถูกรีเซ็ต

การรีเซ็ตโดยกดสองปุม: การเรยีกคนืคาต้ังจากโรงงาน
ปุม E

ปุม T
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❚❚การตั้งคาทีเ่ขาใชไดจากเมนถูายภาพ 1

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
คุณภาพของภาพ JPEG Normal

การบันทึก JPEG/TIFF

ขนาดภาพ ใหญ
การบันทึก NEF (RAW)

ขนาดภาพ ใหญ
ไวตบาลานซ อัตโนมัติ > ปกติ
การปรับละเอยีด A-B: 0, G-M: 0

การตั้งคา Picture Control 2 ไมเปลี่ยนแปลง
HDR (High Dynamic Range) ปด 3

ตั้งคาความไวแสง (ISO)

คาความไวแสง (ISO) 100

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ปด
การถายภาพซอน ปด 4

การถายแบบเวนชวงเวลา ปด 5

1 ยกเวนการตั้งคาการถายภาพซอนและเวนชวงเวลาและพารามิเตอร Picture Control กลองจะรีเซ็ต
เฉพาะการตั้งคาในชองท่ีไดเลือกไวในขณะนั้น โดยใชตัวเลือก ชองเมนูถายภาพ (0 291) ไมมีผล
ตอการตั้งคาในชองอื่นๆ

2 เฉพาะ Picture Control คาปจจุบัน
3 กลองจะไมรีเซ็ตคาความเนียนและความแตกตางของคาแสง
4 หากฟงกชั่นการถายภาพซอนทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะหยุดลง แลวกลองจะสรางภาพซอน

จากภาพที่บันทึกไวตั้งแตจุดน้ัน คาเกนและจํานวนภาพจะไมถูกรีเซ็ต
5 หากการถายแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะสิ้นสุดลง เวลาเริ่มตน, ชวงเวลา

ในการถายภาพ ระยะหางและจํานวนภาพ รวมท้ังปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะไมถูกรีเซ็ต
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❚❚การต้ังคาอื่นๆ

ตวัเลือก คาเร่ิมตน
จุดโฟกัส 1 กลาง
จุดโฟกัสท่ีตั้งเอง กลาง
โหมดการถายภาพ โปรแกรมอตัโนมัติ
โปรแกรมแบบยืดหยุน ปด
ชดเชยแสง ปด
คางปุมล็อค AE ปด
ล็อครูรับแสง ปด
ล็อคความไวชัตเตอร ปด
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ AF-S

โหมดพื้นท่ี AF

ชองมองภาพ AF จุดเดียว
การถายภาพไลฟวิว/ไลฟวิวของภาพยนตร AF พ้ืนท่ีปกติ

ไวตบาลานซจอแสดงผลไลฟวิวภาพถาย ไมมี
แสดงไฮไลท ปด
ความดังของหูฟง 15

ระบบวัดแสง เฉลี่ยท้ังภาพ
การถายครอม ปด 2

โหมดแฟลช แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก
ชดเชยแสงแฟลช ปด
FV lock (การล็อคคาแสงแฟลช) ปด
โหมดหนวงเวลาถาย ปด 3

+ NEF (RAW) ปด
1 จุดโฟกัสจะไมปรากฏถาเลือก AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF

2 จํานวนภาพจะถูกรีเซ็ตคาเปนศูนย ระดับการเพิ่มคาเมื่อถายครอมจะถูกรีเซ็ตคาเปน 1EV

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

3 กลองจะรีเซ็ตเฉพาะการตั้งคาในชองท่ีไดเลือกไวในขณะนั้น โดยใชตัวเลือก ชองการตั้งคา
แบบกําหนดเอง (0 304) ไมมีผลตอการตั้งคาในชองอื่นๆ

A โปรดอาน
ดูรายการคาตั้งจากโรงงานไดท่ีหนา 272
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ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อบันทึกภาพชุดตั้งแตสองถึงสิบภาพเปนภาพถายใบเดียว
ทานสามารถถายภาพซอนโดยใชขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพของกลองผลิตสีทีเ่ห็นไดชัด
วาดีกวาสีจากภาพที่สรางการซอนภาพโดยใชซอฟตแวร
❚❚การสรางภาพซอน
กลองไมสามารถบันทึกภาพซอนในโหมดไลฟวิว ออกจากโหมดไลฟวิวกอนดําเนินการ
โปรดทราบวาตามคาตั้งจากโรงงาน การถายภาพจะสิ้นสุดและการถายภาพซอนจะถูกบันทึก
โดยอัตโนมตัิหากไมมีการดําเนินการเปนเวลา 30 วินาที

1 เลือก การถายภาพซอน 
ไฮไลท การถายภาพซอน ในเมนูถายภาพ แลวกด 2

การถายภาพซอน

A ระยะเวลาการบันทึกที่นานขึ้น
สําหรับชวงเวลาระหวางภาพที่นานกวา 30 วินาที ใหยืดเวลาหนวงกอนปดระบบวัดแสงโดยใชการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 319) ชวงเวลาสูงสุดระหวางการถายภาพจะนานกวา
ตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 ประมาณ 30 วินาที หากปดจอภาพลงในขณะ
แสดงภาพหรือใชงานเมนู และไมใชงานกลองเปนเวลา 30 วินาที หลังจากตั้งเวลาสแตนดบายไดหมดลง
การถายภาพจะสิ้นสุดและกลองจะสรางภาพซอนจากภาพที่บันทึกไวถึงจุดน้ัน
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2 เลือกโหมด
ไฮไลท โหมดการถายภาพซอน แลวกด 2

ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J:

• ในการถายภาพซอนเปนชุด เลือก 0 เปด
(ถายเปนชุด) การถายภาพซอนจะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลอืก ปด สําหรบั โหมดการถายภาพซอน

• ในการถายภาพซอนหนึ่งภาพ เลือก เปด
(ถายภาพเดียว) กลองจะเริ่มถายภาพปกติ
โดยอัตโนมัติเมื่อทานสรางภาพซอนภาพเดี่ยวเสร็จ

• ในการออกจากฟงกชัน่นี้โดยไมสรางภาพซอนเพิ่ม เลือก ปด

ถาเลอืก เปด (ถายเปนชดุ) หรือ เปด (ถายภาพเดียว)
สัญลักษณ n จะปรากฏบนแผงควบคุม
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3 เลือกจํานวนภาพ
ไฮไลท จํานวนภาพ แลวกด 2

กด 1 หรอื 3 เพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะนํามารวม
เปนภาพเดียว แลวกด J 

A ปุม D
ถาเลือก การถายภาพซอน สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f8 (กําหนดปุม BKT; 0 350)

ทานสามารถเลือกโหมดการถายภาพซอนไดโดยกดปุม
D แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก สวนจํานวนภาพ
เลือกไดโดยกดปุม D แลวหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย โหมดและจํานวนภาพที่ถายจะปรากฏ
บนแผงควบคุม: สัญลักษณ n และ F จะปรากฏ
เม่ือเลือก เปด (ถายเปนชุด) สวน n จะปรากฏ
เม่ือเลือก เปด (ถายภาพเดียว) จะไมมีสัญลักษณใดๆ
ปรากฏเมื่อปดการถายภาพซอน
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4 เลือกจํานวนเกน
ไฮไลท ปรับแสงอัตโนมัติ แลวกด 2

ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ไฮไลทตัวเลือก
แลวกด J 

• เปด: เกนถูกปรบัตามจํานวนภาพถายที่บันทกึจริง
(เกนสําหรบัคาแสงแตละภาพถูกตั้งเปน 1/2 สําหรับ
ภาพถาย 2 ภาพ 1/3 สําหรบัภาพถาย 3 ภาพ ฯลฯ)

• ปด: ไมมีการปรับเกนขณะบันทึกภาพซอน
โปรดทราบวาภาพอาจจะมีคลื่นรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน
ฝา หรอืเสนในบริเวณตางๆ ของภาพ)
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5 จัดองคประกอบภาพ โฟกสั แลวถายภาพ
ในโหมดลั่นชัตเตอรตอเนือ่ง (0 102) กลองจะบันทึกคาแสงทั้งหมด
ในการถายครั้งเดียว ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) กลองจะบันทึกภาพซอน
ตอในขณะที่กดปุมกดชัตเตอร หากเลือก เปด (ถายภาพเดียว)
การถายภาพซอนจะสิ้นสุดลงเมือ่ถายภาพแรกเสร็จ ในโหมดตั้งเวลาถาย กลองจะ
บันทึกภาพอัตโนมัติตามจํานวนที่เลือกไวในข้ันตอนที่ 3 ในหนา 211 ไมวาจะใชตัวเลือกใด
ที่เลือกไวสําหรบัการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ต้ังเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 319)

อยางไรก็ตาม ชวงเวลาระหวางภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3

(ต้ังเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดลั่นชัตเตอรโหมดอื่น
กลองจะถายภาพหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร กลองจะถายภาพตอเนื่องจนกระทั่ง
ทุกภาพไดถูกบันทึกไวแลว (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการถายภาพซอนหยุดชะงัก
กอนที่กลองจะบันทกึภาพทั้งหมดไว ใหดูหนา 214)

สัญลักษณ n จะกะพรบิจนกวาการถายภาพจะสิ้นสุด
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) การถายภาพซอน
จะสิ้นสุดลงเมื่อเลือก ปด สําหรบัโหมด
การถายภาพซอนเทานัน้ ถาเลอืก เปด (ถายภาพเดียว)
การถายภาพซอนจะหยุดลง
โดยอัตโนมตัิเมื่อการถายภาพซอนเสรจ็สมบูรณ สัญลักษณ n จะหายไปจาก
สวนแสดงผลเมื่อกลองถายภาพซอนเสร็จ
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❚❚การถายภาพซอนหยุดชะงัก
ขณะถายภาพซอน หากตองการหยุดกลางคันกอนที่กลอง
จะถายภาพครบตามที่กําหนดไว ใหเลือก ปด สําหรับโหมด
การถายภาพซอน หากการถายภาพสิ้นสุดลงกอนทีก่ลอง
จะถายภาพครบตามที่กําหนดไว กลองจะสรางภาพซอน
จากภาพทีถู่กบันทึกไปยังจุดนั้น ถาเปด ปรับแสงอัตโนมติั
คาเกนจะถูกปรับตามจํานวนภาพถายที่บันทกึจริง
โปรดทราบวาการถายภาพจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหาก:

• มีการรเีซ็ตโดยกดสองปุม (0 206)

• ปดกลอง
• แบตเตอรี่หมด
• ภาพถูกลบ

D การถายภาพซอน
อยาลบหรือเปล่ียนการดหนวยความจําในขณะที่บันทึกภาพซอน

กลองไมสามารถบันทึกภาพซอนในโหมดไลฟวิว การถายภาพในโหมดไลฟวิวจะเปนการรีเซ็ตคา
โหมดการถายภาพซอน เปน ปด

ขอมูลการถายภาพที่อยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (รวมถึงระบบวัดแสง คาแสง
โหมดการถายภาพ ทางยาวโฟกัส วันท่ีบันทึกและการปรับทิศทางกลอง) สําหรับการถายภาพแรก
ในการถายภาพซอน
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A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ถาเปดใชการถายภาพแบบเวนชวงเวลากอนถายภาพแรก กลองจะบันทึกภาพในชวงเวลาที่เลือก
จนกวาจํานวนภาพที่ระบุไวในเมนูถายภาพซอนจะถูกถาย (กลองจะไมใชจํานวนภาพที่อยูในเมนู
การถายแบบเวนชวงเวลา) จากน้ัน ภาพจะถูกบันทึกเปนภาพเดียว แลวการถายภาพแบบเวนชวงเวลา
จะส้ินสุดลง (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) สําหรับโหมดการถายภาพซอน การถายภาพซอน
จะหยุดลงโดยอัตโนมัติ)

A การตั้งคาอื่นๆ
ขณะถายภาพซอน การดหนวยความจําจะฟอรแมตไมได และเมนูบางรายการจะปรากฏเปนสีเทา
ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงคาเมนูดังกลาวไมได
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กลองถูกตั้งใหถายภาพโดยอัตโนมตัิในชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนา

1 เลือก การถายแบบเวนชวงเวลา 
ไฮไลท การถายแบบเวนชวงเวลา ในเมนูถายภาพ
แลวกด 2 เพื่อแสดงการตั้งคาเวนชวงเวลา

การถายภาพแบบเวนชวงเวลา

D กอนถายภาพ
เลือกโหมดลั่นชัตเตอรนอกจากการตั้งเวลาถาย (E) เม่ือใชชวงหางเวลา กอนเร่ิมถายภาพ
แบบเวนชวงเวลา ใหลองถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบันและดูภาพที่ไดบนหนาจอ เม่ือปรับการตั้งคา
ตามท่ีคุณพอใจแลว ใหปดตัวเปดปดชองมองภาพ เพ่ือปองกันไมใหมีแสงเขามาทางชองมองภาพ
สงผลตอการถายภาพและคาแสง (0 106)

กอนเลือกเวลาเริ่มตน เลือก โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตั้งคาและแนใจวานาฬิกาในกลอง
ถูกตั้งเปนเวลาและวันท่ีท่ีถูกตอง (0 18)

แนะนําใหใชขาตั้งกลอง ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองกอนถายภาพ เพ่ือใหม่ันใจวาการถายภาพ
จะไมถูกขัดจังหวะ ควรแนใจวาแบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็ม ถาไมแนใจ ชารจแบตเตอร่ีกอนท่ีจะใช
หรือใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก)
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2 การปรับการต้ังคาเวนชวงเวลา
เลือกตัวเลือกเริ่ม ชวงเวลา จํานวนภาพตอชวงเวลา และตัวเลือกปรบัคาแสงทุกภาพ
ใหเทากัน
• การเลือกตัวเลือกเร่ิม:

การเร่ิมถายภาพทันที ใหเลือก ทันที การเร่ิมถายภาพในวันท่ีและเวลาที่เลือก ใหเลือก
เลือกวันเร่ิมและเวลาเริ่ม จากน้ันใหเลือกวันท่ีและเวลา แลวกด J

• การเลือกชวงเวลาระหวางภาพ:

ไฮไลท ตัวเลือกในการเริ่ม แลวกด 2 ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

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

ในโหมด S (ถายทีละภาพ) ภาพถายสําหรับแตละชวงเวลาจะถูกถายดวยอตัราท่ีเลือก
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2 (ความเร็วการถายในโหมด CL, 0 321)

• การเปดหรือปดใชงานปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:

การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถปรับคาแสงใหเขากับภาพที่ถายกอนหนาในโหมด e, f และ g 

(โปรดทราบวาการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะมีผลในโหมด h เฉพาะเมื่อเปดควบคุม
ความไวแสงอัตโนมัติ)

ไฮไลท จํานวนครั้งในการถาย ×
จํานวนช็อต/ชวงเวลา แลวกด 2

เลือกจํานวนชวงเวลาและจํานวนภาพ
ตอชวงเวลา แลวกด J

ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน 
แลวกด 2

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

A ขณะถายภาพ
ในขณะถายภาพแบบเวนชวงเวลา สัญลักษณ Q
บนแผงควบคุมจะกะพริบ ทันทีกอนท่ีชวงเวลาการถายภาพ
ถัดไปจะเร่ิม จอแสดงผลความไวชัตเตอรจะแสดงจํานวน
ชวงท่ีเหลือ และการแสดงผลคารูรับแสงจะแสดงจํานวนภาพ
ท่ีเหลืออยูในชวงเวลาปจจุบัน สวนคาอื่นๆ สามารถดูจํานวน
ชวงเวลาที่เหลืออยูและจํานวนภาพในแตละชวงไดโดยการ
กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (ทันทีท่ีปุมถูกปลอยความไวชัตเตอรและรูรับแสงจะแสดงจนกวาตั้งเวลา
สแตนดบายส้ินสุดลง)

สามารถแสดงภาพไดในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู จอภาพจะปดโดยอัตโนมัติ
ประมาณสี่วินาที ในระหวางแตละชวง โปรดทราบวาการเปลี่ยนการตั้งคาของกลองในขณะที่
การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูน้ันจะทําใหการถายภาพหยุดลงได

ปุม J
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❚❚การหยุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลาชั่วคราว
สามารถหยุดการถายภาพช่ัวคราวระหวางชวงเวลาไดโดยการกด J หรือเลือก หยุดชั่วคราว
ในเมนูการถายแบบเวนชวงเวลา
❚❚การถายแบบตั้งชวงหางเวลาตอ
การถายภาพตอ:

การเร่ิมทันที

การเร่ิมในเวลาที่กําหนด

❚❚การสิ้นสุดการถายแบบเวนชวงเวลา
การสิ้นสุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลาและถายภาพแบบปกติตอกอนที่จะถายภาพทั้งหมด
ใหเลือก ปด ในเมนูถายภาพแบบเวนชวงเวลา

ไฮไลท เร่ิมใหม แลวกด J

สําหรับ ตัวเลือกในการเริ่ม
ใหไฮไลท 

เลือกวนัเร่ิมและเวลาเริ่ม
แลวกด 2

เลือกวันเร่ิมและเวลาเริ่ม
แลวกด J

ไฮไลท เร่ิมใหม แลวกด J
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❚❚ ไมมีภาพถาย
กลองจะขามรอบเวลาปจจบุนัหากมกีรณใีดกรณหีนึง่ตอไปนีเ้กดิขึน้เปนเวลาแปดวนิาทขีึน้ไป
หลงัจากกาํหนดการเริม่รอบเวลา: ยงัไมไดถายภาพสาํหรบัรอบเวลาทีแ่ลว การดหนวยความจาํ
เตม็ หรอืใชงานโฟกสัอตัโนมตัทิลีะภาพอยู หรอืกลองไมสามารถโฟกสัได (โปรดทราบวา
กลองจะโฟกสัใหมทกุครัง้ในแตละภาพ) กลองจะกลบัมาถายภาพตอในชวงเวลาถดัไป

D พ้ืนที่หนวยความจําเต็ม
ถาการดหนวยความจําเต็ม การถายแบบเวนชวงเวลาจะยังคงทํางานอยู แตภาพจะไมถูกถาย
ใหถายภาพตอ (0 220) หลังจากลบภาพบางสวนหรือปดกลองและใสการดหนวยความจําอันใหมแลว

A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
เลือกชวงเวลาหางใหนานกวาเวลาถายภาพตามจํานวนที่เลือกไว หากชวงเวลาหางสั้นเกินไป
จํานวนภาพที่ถายอาจนอยกวาจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 (จํานวนชวงเวลาหางคูณดวย
จํานวนภาพตอชวงเวลาหาง) การถายภาพแบบเวนชวงเวลาไมสามารถใชรวมกับการเปดรับแสง
เปนเวลานาน (การถายภาพแบบเปดชัตเตอรคางหรือเวลา 0 123) หรือการถายไลฟวิว
หรือเหลื่อมเวลา (0 35, 223) รวมท้ังไมสามารถเลือกใชไดในไลฟวิวของภาพยนตร (0 49)

หรือเม่ือเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 364)

โปรดทราบวาเน่ืองจากความไวชัตเตอร อัตราการบันทึกภาพ และเวลาที่ใชในการบันทึกภาพ
อาจแตกตางจากชวงเวลาหนึ่งไปยังอีกชวงเวลาหนึ่ง จึงทําใหเวลาระหวางจุดสิ้นสุดของชวงเวลาหนึ่ง
และเร่ิมตนของอีกชวงเวลาแตกตางกัน ถาไมสามารถถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบัน (เชน ถาเลือก
ความไวชัตเตอรของ A หรือ & ไวในโหมดการถายภาพดวยตนเองหรือเวลาเริ่มตนนอยกวา
หน่ึงนาที) การแจงเตือนจะปรากฏบนจอภาพ

การถายแบบเวนชวงเวลาจะหยุดชั่วคราวเมื่อเลือกโหมด E (ตั้งเวลาถาย) หรือหากปดกลอง
แลวเปดอีกคร้ัง (เม่ือปดสวิทชกลอง สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่และการดหนวยความจําไดโดยไมทําให
การถายภาพแบบชวงเวลาสิ้นสุดลง) การหยุดถายภาพชั่วคราวไมสงผลตอการตั้งคาชวงเวลา
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A การถายครอม
การปรับการตั้งคาการถายครอมกอนท่ีจะเริ่มการถายภาพแบบเวนชวงเวลา ถาคาชดเชยแสง
แฟลชหรือภาพครอม ADL ถูกเปดใชงานขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาถูกเปดใชงาน
กลองจะถายภาพหลายภาพในโปรแกรมภาพครอมในชวงเวลาตางๆ โดยไมคํานึงถึงจํานวนภาพ
ท่ีระบุไวในเมนูชวงหางเวลา ถาการถายครอมไวตบาลานซถูกเปดใชงานในขณะที่การถายภาพแบบ
เวนชวงเวลาทํางานอยู กลองจะถายภาพครั้งละหนึ่งภาพในแตละชวงเวลาและดําเนินการ
เพ่ือสรางภาพใหมตามจํานวนที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม

A ชองเมนูถายภาพ
การเปลี่ยนแปลงเปนการตั้งคาการถายแบบเวนชวงเวลาจะมีผลกับชองเมนูการถายภาพทั้งหมด
(0 291); การเปลี่ยนชองเมนูการถายภาพไมสงผลกระทบตอการถายภาพแบบเวนชวงเวลา ถารีเซ็ต
การตั้งคาเมนูถายภาพโดยใชรายการ ชองเมนูถายภาพ ในเมนูถายภาพ (0 292) การถายแบบ
เวนชวงเวลาจะสิ้นสุดและการตั้งคาการถายแบบเวนชวงเวลาจะถูกรีเซ็ตคาดังตอไปน้ี:

• ตัวเลือกเร่ิม: ทันที
• ระยะเวลา: 00:01':00"

• จํานวนของชวงเวลาหาง: 1

• จํานวนภาพ: 1

• ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน: ปด
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กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติตามชวงเวลาที่เลือกไวเพื่อสรางภาพยนตรเหลื่อมเวลาแบบเงียบ
โดยใชตัวเลือกที่ไดเลือกไวในขณะนั้นสําหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม, คุณภาพภาพยนตร
และ ปลายทาง ในเมนูการตั้งคาภาพยนตร (0 62) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ภาพทีใ่ช
สําหรับภาพยนตรเหลื่อมเวลา ใหดูหนา 59

1 เลือก ถายภาพเหลื่อมเวลา
ไฮไลท ถายภาพเหล่ือมเวลา ในเมนูถายภาพ
แลวกด 2 เพื่อแสดงการตั้งคาถายภาพเหลื่อมเวลา

การถายภาพเหล่ือมเวลา

A กอนถายภาพ
กอนจะเร่ิมการถายภาพเหลื่อมเวลา ใหลองถายภาพดวยคาปจจุบัน (จัดองคประกอบภาพ
บนชองมองภาพเพื่อใหไดภาพที่ถูกตอง) แลวดูผลภาพที่ไดบนจอภาพ สําหรับการใชสีท่ีคงท่ี ใหเลือก
การตั้งคาไวตบาลานซอื่นท่ีไมใชอตัโนมัติ (0 148) เม่ือปรับการตั้งคาตามที่คุณพอใจแลว ใหปด
ตัวเปดปดชองมองภาพ เพ่ือปองกันไมใหมีแสงเขามาทางชองมองภาพสงผลตอการถายภาพ
และคาแสง (0 106)

แนะนําใหใชขาตั้งกลอง ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองกอนถายภาพ เพ่ือใหแนใจวากลองจะไมหยุด
ถายภาพกลางคัน ใหใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC หรือใชแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว
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2 การปรับการต้ังคาถายภาพเหลื่อมเวลา
เลือกชวงเวลา เวลาการถายภาพทั้งหมด และตัวเลือกปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
• การเลือกชวงเวลาระหวางเฟรม:

• การเลือกเวลาการถายภาพทั้งหมด:

• การเปดหรือปดใชงานปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:

การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถเปลี่ยนคาแสงทันทีไดอยางราบร่ืนในโหมด e, f และ g

(โปรดทราบวาการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะมีผลในโหมด h เฉพาะเมื่อเปดควบคุม
ความไวแสงอัตโนมัติ)

ไฮไลท ชวงเวลาหาง แลวกด 2 เลือกชวงเวลาหางใหนานกวาความไวชัตเตอร
ท่ีใชเปนคาต่ําสุด (นาทีและวินาที) แลวกด J

ไฮไลท ระยะเวลาในการถายภาพ
แลวกด 2

เลือกเวลาการถายภาพ (สูงสุด 7 ชั่วโมง
59 นาที) แลวกด J

ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
แลวกด 2

ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
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3 เร่ิมถายภาพ
ไฮไลท เร่ิม แลวกด J การถายภาพเหลื่อมเวลา
จะเริม่ข้ึนเมื่อเวลาผานไปประมาณ 3 วินาที
กลองจะถายภาพตามชวงเวลาหางที่ไดเลือกไวสําหรบั
เวลาการถายภาพที่เลือก
เมื่อถายภาพเสรจ็ ภาพยนตรเหลื่อมเวลาจะถูกบันทึก
ลงในการดหนวยความจําที่เลือกไวสําหรบั
ต้ังคาภาพยนตร > ปลายทาง (0 63)

❚❚การสิ้นสุดการถายภาพเหลื่อมเวลา
การสิ้นสุดการถายภาพเหลื่อมเวลากอนที่จะถายภาพทัง้หมด ใหไฮไลท ปด ในเมนู
การถายภาพเหลื่อมเวลา แลวกด J หรือกด J ระหวางเฟรม หรือทันทหีลังจากทีบั่นทึก
เฟรมเสร็จ ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมทีถ่ายไปจนถึงจุดที่การถายภาพเหลื่อมเวลาสิ้นสุดลง
โปรดทราบวาการถายภาพเหลื่อมเวลาจะสิ้นสุดลง และจะไมมีการบันทึกภาพยนตร
หากถอดแหลงพลังงานออก หรอืนําการดหนวยความจําปลายทางออก

ปุม J
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❚❚ ไมมภีาพถาย
กลองจะขามกรอบภาพปจจุบันหากใชงานโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพอยู และกลองไมสามารถ
โฟกัสได (โปรดทราบวากลองจะโฟกัสอีกครัง้กอนการถายแตละภาพ) กลองจะกลับมา
ถายภาพตอในกรอบภาพถัดไป

D การถายภาพเหลื่อมเวลา
การถายภาพเหลื่อมเวลาจะใชงานไมไดในไลฟวิว (0 35, 49), ท่ีความไวชัตเตอร A หรือ &

(0 123) เม่ือการถายครอม (0 133), High Dynamic Range (HDR), 0 184), การถายภาพซอน
(0 209) หรือการถายภาพแบบเวนชวงเวลา (0 216) ทํางานอยู โปรดทราบวาดวยความจําเปน
ท่ีตองมีความไวชัตเตอรและเวลาเพื่อบันทึกภาพเขาในการดหนวยความจํา ชวงระยะเวลาระหวาง
ภาพถายท่ีถูกบันทึกและระยะเวลาเริ่มตนของภาพถายตอไปอาจแตกตางกันออกไป กลองจะไมเร่ิม
ถายภาพหากไมสามารถบันทึกภาพยนตรเหลื่อมเวลาตามการตั้งคาปจจุบันได (ตัวอยางเชน ถาการด
หนวยความจําเต็ม ชวงหางเวลาหรือระยะเวลาในการถายภาพคือศูนย หรือชวงหางเวลานานกวา
ระยะเวลาในการถายภาพ)

การถายภาพเหลื่อมเวลาอาจสิ้นสุดลงหากใชปุมควบคุมของกลองหรือเปลี่ยนการตั้งคาหรือเชื่อมตอ
สาย HDMI ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดท่ีการถายภาพเหลื่อมเวลาสิ้นสุดลง
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A การคํานวณความยาวภาพยนตร 
จํานวนเฟรมทั้งหมดในภาพยนตรสามารถประมาณคาได
โดยหารระยะเวลาในการถายภาพดวยชวงหางเวลา แลวปดเศษ
ซึ่งสามารถคํานวณความยาวภาพยนตรไดโดยหารจํานวนภาพ
ดวยอัตราการบันทึกภาพที่เลือกไวสําหรับ ตั้งคาภาพยนตร >
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ตัวอยางเชน ภาพยนตร 48 เฟรม
ท่ีบันทึกดวยคา 1920×1080; 24 p จะมีความยาวประมาณ
สองวินาที ความยาวภาพยนตรสูงสุดท่ีบันทึกโดยใช
การถายภาพเหลื่อมเวลาคือ 20 นาที

A ขณะถายภาพ
ขณะถายภาพเหลื่อมเวลา สัญลักษณ Q จะกะพริบ
และสัญลักษณการบันทึกภาพเหลื่อมเวลาจะปรากฏบน
แผงควบคุม เวลาที่เหลืออยู (แสดงเปนชั่วโมงและนาที)
จะปรากฏบนสวนแสดงผลความไวชัตเตอรทันทีกอนท่ี
แตละเฟรมจะถูกบันทึก ในชวงเวลาอื่น เวลาที่เหลืออยู
สามารถตรวจดูไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ไมวาจะใช
ตัวเลือกใดสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 319) ฟงกชั่นตั้งเวลา
สแตนดบายจะไมส้ินสุดลงในขณะถายภาพ

ในการดูการตั้งคาการถายภาพเหลื่อมเวลาปจจุบัน หรือส้ินสุด
การถายภาพแบบเหลื่อมเวลา (0 220) ใหกดปุม G

ระหวางภาพ

ความยาวที่บันทึกไว/
ความยาวสูงสุด

ขนาดเฟรม/อตัราเฟรม

สัญลักษณแสดง
การดหนวยความจํา
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A แสดงภาพทันทีที่ถาย
ปุม K ไมสามารถใชดูภาพไดในขณะถายภาพเหลื่อมเวลา แตเฟรมปจจุบันจะปรากฏบนจอภาพ
หลังจากถายแตละภาพไปสองสามวินาทีหากทานเลือก เปด ไวสําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย
ในเมนูแสดงภาพ (0 287) กลองไมสามารถแสดงภาพอืน่ๆ ไดในขณะที่แสดงเฟรมดังกลาวบนหนาจอ

A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพหนึ่งภาพในแตละชวงเวลา ฟงกชั่นตั้งเวลาถาย
ไมสามารถใชได

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการตั้งคาใหเสียงเตือนดังขึ้นเมื่อการถายภาพเหลื่อมเวลาเสร็จสมบูรณ
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน, 0 321)
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สามารถใชเลนสชนดิไมมี CPU ในโหมดการถายภาพ g และ h โดยการตั้งคารูรับแสง
ดวยแหวนปรับรูรับแสงของเลนส โดยการระบบขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและรรูับแสงสูงสุด
ของเลนส) ผูใชจะสามารถเขาถึงฟงกช่ันของเลนสชนิดมี CPU ตอไปนี้ได

หากทราบทางยาวโฟกัสของเลนส:
• สามารถใชซูมอัตโนมัติกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
• ทางยาวโฟกัสจะระบุไว (มีเครือ่งหมายดอกจันกํากับ) ในการแสดงผลขอมลูภาพถาย

หากทราบคารูรบัแสงสูงสุดของเลนส:
• คารูรับแสงจะปรากฏบนแผงควบคุมและชองมองภาพ
• ระดับแฟลชจะถูกปรับตามการเปลี่ยนแปลงคารรูับแสงหากชุดแฟลชรองรับโหมด AA

(รูรบัแสงอัตโนมัติ)
• รูรับแสงจะระบุ (ที่มเีครื่องหมายดอกจันกํากับ) ในการแสดงผลขอมูลภาพถาย

ระบุทั้งทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุดของเลนส:
• ใชระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบสีได (โปรดทราบวาอาจตองใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพ
หรือระบบวัดแสงเฉพาะจุดเพื่อใหไดผลลัพธที่ถูกตองกับเลนสบางเลนส รวมถึงเลนส
Reflex-NIKKOR)

• ชวยเพิ่มความแมนยําของระบบวัดแสงเนนกลางภาพและเฉพาะจุดและแฟลชลบเงา
เพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล 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 ปอนทางยาวโฟกัสและรูรับแสง
ไฮไลท ทางยาวโฟกสั (มม.) หรอื คารูรับแสงสูงสุด
แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อแกไขรายการทีไ่ฮไลท

4 บันทึกการต้ังคาและออกจากเมนู
กด J ทางยาวโฟกัสและคารรูับแสงที่ระบุไวจะถูกเก็บไวในหมายเลขเลนสที่ไดเลือกไว
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A ทางยาวโฟกัสไมไดระบุไว
ถาทางยาวโฟกัสท่ีถูกตองไมอยูในรายการ ใหเลือกคาท่ีใกลเคียงกับทางยาวโฟกัสจริงของเลนส
มากท่ีสุด

A เทเลคอนเวอรเตอรและเลนสซูม
คารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรคือคารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรรวมกับของเลนส
โปรดทราบวาขอมูลจะไมถูกปรับเปลี่ยนเมื่อซูมเลนสชนิดไมมี CPU เขาหรือออก ขอมูลสําหรับ
ทางยาวโฟกัสตางๆ สามารถปอนเปนหมายเลขเลนสแยกตางหาก หรือสามารถแกไขขอมูล
สําหรับเลนสใหแสดงคาใหมของทางยาวโฟกัสเลนสและคารูรับแสงสูงสุดแตละคร้ังท่ีปรับคาซูม
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การเรียกดูขอมูลเลนสเมือ่ใชเลนสชนิดไมมี CPU:

1 การเลือกหมายเลขเลนสชนิดไมมี CPU กับปุมบนกลอง
เลือก เลือกหมายเลขเลนสท่ีไมม ีCPU เปนตัวเลือก “กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง”
ใหกับปุมของกลองในเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 348) สามารถกําหนด
การเลือกหมายเลขเลนสที่ไมมี CPU ใหกับปุม Fn (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f4,

กําหนดปุม Fn, 0 343), ปุม Pv (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f5, กําหนดปุม Preview,

0 349) หรือปุม A AE-L/AF-L (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f6, กําหนดปุม AE-L/AF-L,

0 349)

2 ใชปุมควบคุมที่เลือกไวเพ่ือเลือกหมายเลขเลนส
กดปุมที่เลือกและหมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักหรือยอยจนกระทั่งหมายเลขเลนส
ที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุม

ทางยาวโฟกัส คารูรับแสงสูงสุด

ปุม Fn แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก หมายเลขเลนส
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ชุด GPS สามารถเชื่อมตอกับข้ัวตอรีโมต 10-pin ได ทําใหคนหาคาละติจูด ลองจิจูด ความสูง
เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) และทิศทางที่มุงไป แลวบันทึกลงในภาพที่ถายไวแตละภาพได
กลองสามารถใชไดกับอุปกรณเสริมชุด GPS รุน GP-1 และ GP-1A (ดูดานลาง โปรดทราบวา
รุนเหลานี้จะไมมหีัวเข็มทิศ) หรือชุดอุปกรณย่ีหออ่ืนที่รองรับโดยการเชื่อมตอผานทางสาย
อะแดปเตอร GPS รุน MC-35 (0 440)

❚❚ชุด GPS รุน GP-1/GP-1A
อุปกรณเสริมชุด GPS เหลานี้ออกแบบมาเพื่อใชกับ
กลองดิจิตอล Nikon สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอ
ชุด GPS ใหดูคูมือที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ

ขอมูลบอกตําแหนง

A สัญลักษณ o
สถานะการเชื่อมตอจะแสดงดวยสัญลักษณ o:

• o (แสดงคาง): กลองมีการเชื่อมตอส่ือสารกับอปุกรณ GPS

ขอมูลภาพถายสําหรับภาพที่ถายในขณะที่สัญลักษณน้ี
ปรากฏจะมีขอมูลตําแหนง (0 246) เพ่ิมลงไปดวย

• o (กะพริบ): อปุกรณบอกตําแหนงกําลังหาสัญญาณ
การถายภาพในขณะที่สัญลักษณน้ีกะพริบจะไมมีขอมูล
ตําแหนง

• ไมมีสญัลักษณ: ไมมีขอมูลตําแหนงใหมท่ีไดรับจากชุดอุปกรณ GPS เปนเวลาอยางนอยสองวินาที
ถายภาพในขณะที่ไอคอน o ไมปรากฏจะไมรวมขอมูลตําแหนง
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❚❚ ตัวเลอืกเมนูต้ังคา
รายการ ขอมูลบอกตําแหนง ในเมนตูั้งคามตีัวเลือกที่ปรากฏดานลาง
• ต้ังเวลาสแตนดบาย: เลือกวาจะปดระบบวัดคาแสงโดยอัตโนมัติเมือ่ติดตัง้ชุด GPS หรือไม

• ตําแหนง: รายการนี้จะใชไดในกรณีที่เช่ือมตอกลองกับอุปกรณ GPS เทานั้น เมื่อปรากฏ
ละติจูด ลองจิจูด ระดับความสูงและเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) และทิศทางที่มุงไป
(ถารองรับ) ปจจุบันตามที่รายงานโดยอุปกรณ GPS

• ต้ังนาฬิกาตามดาวเทียม: เลือก ใช เพื่อตั้งนาฬิกาของกลองกับเวลาที่อุปกรณ GPS

รายงานใหทํางานพรอมกัน

ตวัเลือก คําอธิบาย

เปดใช

ระบบวัดแสงจะปดโดยอัตโนมัติหากไมมีการใชงานตามเวลาที่ระบุไวในการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c2 (ตัง้เวลาสแตนดบาย, 0 319; ในการใหกลองใชเวลา
ดึงขอมูลบอกตําแหนง เม่ือเชื่อมตอ GP-1 หรือ GP-1A เวลาสามารถยืดใหนานได
ถึงหน่ึงนาทีหลังจากระบบวัดแสงทํางานหรือหลังจากเปดกลอง) ซึ่งจะประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่

ไมใช ระบบวัดแสงจะไมปดการทํางานขณะเชื่อมตอ GPS กับกลอง

A ทิศทางที่มุงไป
ทิศทางที่มุงไปจะถูกบันทึกไวหากอุปกรณ GPS มีหัวเข็มทิศ
(โปรดทราบวา GP-1 และ GP-1A ไมมีหัวเข็มทิศ) กําหนดให
อุปกรณ GPS หันไปทางทิศทางเดียวกันกับเลนส และ
มีระยะหางจากกลองไมต่ํากวา 20 ซม.

A เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
ขอมูล UTC ไดจากอุปกรณ GPS และเปนอิสระจากนาฬิกา
ในกลอง
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ขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการแสดงภาพ

การแสดงภาพเต็มจอ
เมื่อตองการแสดงภาพ กดปุม K ภาพถายลาสุด
จะปรากฏบนจอภาพ ทานสามารถแสดงภาพอื่นๆ ได
โดยกด 4 หรือ 2 หากตองการดูขอมูลเพิ่มเติมของภาพ
ปจจุบัน กด 1 หรือ 3 (0 238)

การแสดงภาพขนาดยอ
ในการดูหลายภาพพรอมกัน กดปุม W ขณะทีภ่าพ
แสดงเต็มหนาจอ จํานวนภาพที่แสดงบนจอภาพ
สามารถเพิ่มจํานวนไดตั้งแต 4 ถึง 9 ถึง 72 ทุกครั้งที่กดปุม
W และสามารถลดจํานวนการแสดงผลไดทุกครัง้ที่กดปุม
X ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกดแปนหมุนเลือก
คําสั่งตรงกลางเพื่อดูภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มหนาจอ

การดูภาพ
W

X

W

X

W

X

การแสดงภาพเต็มจอ
การแสดงภาพขนาดยอ

ปุม K

ปุม W
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A หมุนแนวตั้ง
การแสดงผลภาพถาย “แนวตั้ง” (ทิศทางแนวตั้ง) ในทิศทางสูง
ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือก หมุนแนวตั้ง ในเมนูแสดงภาพ
(0 288)

A แสดงภาพทันทีที่ถาย
เม่ือเลือก เปด สําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย ในเมนูแสดงภาพ (0 287) ภาพจะปรากฏโดยอัตโนมัติ
ในหนาจอหลังจากถายภาพ (เน่ืองจากกลองอยูแลวในทิศทางที่ถูกตอง ภาพจะไมหมุนเองโดยอัตโนมัติ
ในระหวางแสดงภาพทันทีท่ีถาย) ในโหมดถายภาพตอเน่ือง กลองจะแสดงภาพทันทีเม่ือถายภาพเสร็จ
โดยจะเริ่มจากภาพแรกของชุดภาพปจจุบัน

A รีทัชและแกไข
การสรางสําเนารีทัชหรือแกไขของภาพถายหรือภาพยนตรท่ีแสดงขึ้นลาสุดในการแสดงภาพแบบ
เต็มหนาจอ ใหกดปุม b และเลือกตัวเลือก
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A การดหนวยความจําสองใบ
หากใสการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถเลือกการด
หนวยความจําท่ีจะแสดงภาพไดโดยกดปุม W เม่ือภาพ
ขนาดยอปรากฏขึ้น 72 ภาพ ขอความที่แสดงทางดานขวา
จะปรากฏ ไฮไลทชองท่ีตองการแลวกด 2 เพ่ือแสดงรายการ
โฟลเดอร จากน้ันไฮไลทโฟลเดอรแลวกด J เพ่ือดูภาพ
ในโฟลเดอรท่ีเลือก

A การถายภาพตอ
ในการปดจอภาพ แลวกลับไปท่ีโหมดถายภาพ ใหกด K หรือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง
ทานสามารถถายภาพไดทันที

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกระยะเวลาที่จะใหหนาจอทํางานอยูแมไมมีการใชงาน ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 320) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกหนาท่ี
การทํางานที่ใชปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (ปุมเลือกคําสัง่ตรงกลาง,

0 341) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อคนหาภาพหรือเมนู ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f9 (แปนหมุนเลอืกคําสั่ง) > เมนูและการแสดงภาพ (0 352)
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ขอมูลภาพถายจะปรากฏซอนทับบนภาพที่ปรากฏบนการแสดงภาพเต็มจอ กด 1 หรือ 3
เพื่อเลื่อนดูขอมลูภาพถายตามที่แสดงดานลาง โปรดทราบวา “เฉพาะรูปภาพ”, ขอมูล
การถายภาพ, กราฟ RGB ฮิสโตแกรม และไฮไลท จะปรากฏขึ้นถามีการเลือกตัวเลือก
ที่สัมพันธกันสําหรบั ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ (0 282) ขอมลูบอกตําแหนงจะปรากฏขึ้น
ถาไดใชอุปกรณ GPS ในการถายภาพนั้น (0 233)

ขอมูลภาพถาย

ขอมูลไฟล ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ) ขอมูลภาพรวม

ไฮไลท ขอมูลบอกตําแหนง

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม ขอมูลการถายภาพ
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❚❚ขอมลูไฟล

1 แสดงขึ้นหากเลือก จุดโฟกัส สําหรับ ตัวเลอืกหนาจอแสดงภาพ (0 282)
2 หากถายภาพโดยใช AF-S สวนแสดงผลจะแสดงจุดทีล่็อคโฟกัสไวครัง้แรก หากถายภาพโดยใช AF-C จดุโฟกัส

จะปรากฏบนหนาจอถาเลอืกตัวเลอืกอ่ืนที่ไมใช AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นที่ AF
และกลองสามารถโฟกัสภาพได

1 สถานะปองกัน........................................250

2 สัญลักษณแสดงการรีทัช .........................384

3 จุดโฟกัส 1, 2...............................................94

4  กรอบพ้ืนท่ี AF 1........................................17

5 จํานวนเฟรม/จํานวนเฟรมทั้งหมด
6 คุณภาพของภาพ ......................................79

7 ขนาดภาพ ............................................... 83

8 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 74

9 เวลาในการบันทึก .................................... 18

10 วันท่ีบันทึก .............................................. 18

11 ชองบรรจุการดปจจุบัน ............................. 20

12 ชื่อโฟลเดอร........................................... 293

13 ชื่อไฟล .................................................. 295
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❚❚ ไฮไลท

* พ้ืนท่ีท่ีกะพริบแสดงสวนไฮไลท (พ้ืนท่ีท่ีอาจมีแสงสวาง
มากเกินไป) สําหรับชองสัญญาณปจจุบัน กดปุม W

คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพ่ือเล่ือนดูชองสัญญาณ
ตางๆ ดังตอไปน้ี:

1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร - หมายเลขเฟรม........ 293

3 ชองสัญญาณปจจุบัน *

ปุม W

RGB

(ชองสัญญาณทั้งหมด)

R

(แดง)

G

(เขียว)

B

(นํ้าเงิน)
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❚❚กราฟ RGB ฮสิโตแกรม

* พ้ืนท่ีท่ีกะพริบแสดงสวนไฮไลท (พ้ืนท่ีท่ีอาจมีแสงสวาง
มากเกินไป) สําหรับชองสัญญาณปจจุบัน กดปุม W

คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพ่ือเลื่อนดูชองสัญญาณ
ตางๆ ดังตอไปน้ี:

1 สวนไฮไลทบนภาพ *

2 หมายเลขโฟลเดอร - หมายเลขเฟรม ........293

3 ไวตบาลานซ...........................................148

อุณหภูมิสี ........................................155

การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .....151

ตั้งคาเอง..........................................158

4 ชองสัญญาณปจจุบัน *

5 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณ RGB)

ในกราฟฮิสโตแกรมทั้งหมด แกนนอน
แสดงถึงความสวางของพิกเซล สวนแกนตั้ง
หมายถึงจํานวนพิกเซล

6 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีแดง)
7 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีเขียว)

8 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีนํ้าเงิน)

ปุม W

RGB 

(ชองสัญญาณทั้งหมด)

R

(แดง)

G

(เขียว)

B

(นํ้าเงิน)

ปดการแสดงผล
ไฮไลท
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A การซูมแสดงภาพ
หากตองการซมูเขาภาพขณะแสดงกราฟฮสิโตแกรม ใหกด X

ใชปุม X และ W เพื่อซมูเขาและซมูออก และเลือ่นภาพดวย
ตวัเลอืกคาํสั่ง กราฟฮสิโตแกรมจะอปัเดตเพือ่แสดงเฉพาะขอมลู
ของภาพในสวนทีม่องเห็นบนจอภาพ

A กราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมของกลองมีไวเพ่ือใชเปนแนวทางเทาน้ันและอาจแตกตางจากกราฟฮิสโตแกรมใน
โปรแกรมภาพถายอื่นๆ ตัวอยางกราฟฮิสโตแกรมมีแสดงอยูดานลาง:

หากภาพมีวัตถุท่ีมีความสวางหลากหลาย
การกระจายโทนสีจะคอนขางสม่ําเสมอ

ถาภาพมืด การกระจายโทนสีจะเลื่อนไป
ทางซาย

ถาภาพสวาง การกระจายโทนสีจะเลื่อนไป
ทางขวา

การเพิ่มการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางขวา ในขณะที่การลดการชดเชยแสง
จะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางซาย กราฟฮิสโตแกรมสามารถใหแนวคิดคราวๆ ของแสงโดยรวม
เม่ือแสงในบรรยากาศรอบๆ สวางทําใหยากท่ีจะเห็นภาพในจอภาพ
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❚❚ขอมลูการถายภาพ

1 ระบบวัดแสง ..........................................114

มานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอนิกส ............323

ความไวชัตเตอร ..............................119, 121

รูรับแสง .........................................120, 121

2 โหมดการถายภาพ ..................................116

คาความไวแสง (ISO) 1 ............................109

3 การชดเชยแสง........................................130

ปรับคาแสงที่ดีท่ีสุด 2 ...............................318

4 ทางยาวโฟกัส .................................229, 427

5 ขอมูลเลนส ............................................229

6 โหมดโฟกัส...............................................87

เลนส VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) 3

7 ประเภทแฟลช ............................... 189, 428

โหมดสั่งแฟลช ....................................... 334

8 โหมดแฟลช ........................................... 191

9 การควบคุมแฟลช .................................. 331

การชดเชยแสงแฟลช .............................. 196

10 ชื่อกลอง
11 พ้ืนท่ีภาพ ................................................ 74

12 หมายเลขโฟลเดอร - หมายเลขเฟรม........ 293



244

13 ไวตบาลานซ .......................................... 148

อุณหภูมิสี ....................................... 155

การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .... 151

ตั้งคาเอง......................................... 158

14 พ้ืนท่ีสี ................................................... 296

15 Picture Control 4 ................................... 170

16 การลดนอยซท่ีความไวแสงสูง ................. 299

การลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน ............. 299

17 Active D-Lighting................................. 182

18 ความแตกตางของคาแสง HDR............... 186

ความเนียนภาพ HDR ............................ 186

19 ควบคุมขอบมืด ...................................... 297

20 ประวัติการรีทัช ...................................... 384

21 คําอธิบายภาพ....................................... 375
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1 ปรากฏเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
2 ปรากฏหากกําหนดการตั้งคาแบบกําหนดเอง b7 (ชดเชยแสงอยางละเอียด, 0 318) เปนคาอื่น

ท่ีไมใชศูนยสําหรับระบบวัดแสง
3 ปรากฏขึ้นเมื่อใสเลนส VR เทาน้ัน
4 รายการที่แสดงจะแตกตางกันไปตาม Picture Control ท่ีเลือก
5 หนาท่ีส่ีของขอมูลการถายภาพจะปรากฏขึ้นถามีการบันทึกขอมูลลิขสิทธิล์งในภาพตามที่ไดอธบิายไว

ในหนา 376

22 ชื่อชางภาพ 5...........................................376 23 เจาของลิขสิทธิ์ 5..................................... 376
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❚❚ขอมลูบอกตําแหนง 1 (0 233)

1 ขอมูลภาพยนตรสําหรับการเริ่มตนบันทึก
2 จะปรากฏขึ้นถาอปุกรณ GPS มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส

1 ละติจูด
2 ลองจิจูด
3 ความสูง

4 เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)

5 ทิศทางที่มุงไป 2
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❚❚ภาพรวม

* ปรากฏเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

1 จํานวนเฟรม/จํานวนเฟรมทั้งหมด
2 สถานะปองกัน........................................250

3 สัญลักษณแสดงการรีทัช .........................384

4 การถายภาพซอน....................................209

5 สัญลักษณแสดงขอมูลบอกตําแหนง.........233

6 ชื่อกลอง
7 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ ...............375

8 กราฟฮิสโตแกรมแสดงการกระจายโทนสี
ในภาพ (0 242)

9 คุณภาพของภาพ ......................................79

10 ขนาดภาพ................................................83

11 พ้ืนท่ีภาพ .................................................74

12 ชื่อไฟล...................................................295

13 เวลาในการบันทึก .....................................18

14 ชื่อโฟลเดอร............................................293

15 วันท่ีบันทึก ...............................................18

16 ชองบรรจุการดปจจุบัน ..............................20

17 ระบบวัดแสง.......................................... 114

18 โหมดการถายภาพ ................................. 116

19 ความไวชัตเตอร ............................. 119, 121

20 การชดเชยแสงแฟลช .............................. 196

โหมดสั่งแฟลช ....................................... 334

21 รูรับแสง......................................... 120, 121

22 คาความไวแสง (ISO)* ............................ 109

23 โหมดแฟลช ........................................... 191

24 ทางยาวโฟกัส ................................ 229, 427

25 Active D-Lighting ................................ 182

26 Picture Control .................................... 170

27 พ้ืนท่ีสี ................................................... 296

28 ไวตบาลานซ.......................................... 148

อุณหภูมิสี ....................................... 155

การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .... 151

ตั้งคาเอง......................................... 158

29 การชดเชยแสง ....................................... 130
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กดปุม X เพื่อซูมเขาบนภาพที่แสดงในการแสดงภาพ
แบบเต็มจอ ขณะที่ใชฟงกช่ันซูม กลองสามารถทํางาน
ตอไปนี้ได:

ดูภาพใกลย่ิงข้ึน: การซูมแสดงภาพ

ไปที่ ใช คําอธิบาย

ซูมเขาหรือออก X / W

กด X เพ่ือซูม
เขาภาพรูปแบบ
36 × 24 (3 : 2)

ไดสูงสุดประมาณ
46 เทา (ภาพใหญ),
34 เทา (ภาพกลาง)
หรือ 22 เทา 

(ภาพเล็ก) กด W เพ่ือซูมออก ในขณะซูมภาพเขา
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อดูพ้ืนท่ีของภาพที่มองไมเห็นบนจอภาพ
กดตัวเลือกคําสั่งคางไวเพ่ือเลื่อนไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ ของภาพ
อยางรวดเร็ว หนาจอนําทางจะปรากฏขึ้นหากมี
การเปลี่ยนแปลงอัตราการซูม พ้ืนท่ีท่ีมองเห็นบนจอภาพ
ขณะนั้นจะมีขอบสีเหลืองกํากับ แถบดานลางหนาจอ
นําทางแสดงอัตราการซูม กลายเปนสีเขียวท่ีสัดสวนภาพ
1 : 1

ดูพ้ืนท่ีสวนอื่นๆ
ของภาพ

ปุม X
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เลือกใบหนา

ใบหนา (สูงสุด 35)

ท่ีตรวจจับไดใน
ระหวางการซูมจะมี
ขอบสีขาวกํากับใน
หนาจอนําทาง
หมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยเพื่อดู
ใบหนาอื่นๆ

ดูภาพอื่นๆ
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อดูตําแหนงเดียวกัน
ในภาพอืน่ๆ ดวยอัตราการซูมปจจุบัน การซูม
ขณะแสดงภาพจะถูกยกเลิกเมื่อเปดดูภาพยนตร

กลับไปท่ี
โหมดถายภาพ  / K กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงหรือกดปุม K เพ่ือออกไปยัง

โหมดถายภาพ

ไปที่ ใช คําอธิบาย
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ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ การซูมแสดงภาพ และการแสดงภาพขนาดยอ กดปุม
L (Z/Q) เพื่อปองกันภาพปจจุบันไมใหถูกลบโดยไมตั้งใจ ไฟลทีไ่ดรบัการปองกัน
จะถูกทําเครือ่งหมายดวยสัญลักษณ P และไมสามารถลบไดโดยใชปุม O (Q)

หรือตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ โปรดทราบวาภาพที่ไดรับการปองกันจะถูกลบ
เมื่อการดความจําถูกฟอรแมต (0 366) การลบการปองกันจากรูปภาพเพื่อใหสามารถ
ลบรปูภาพไดนั้น ใหแสดงหรือไฮไลทแลวกดปุม L (Z/Q)

การปองกนัไมใหลบภาพ

ปุม L (Z/Q)

A การยกเลิกการปองกันออกจากภาพทั้งหมด
ในการลบการปองกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอรหรือโฟลเดอรปจจุบันท่ีเลือกไวในเมนู
โฟลเดอรแสดงภาพ กดปุม L (Z/Q) และ O (Q) พรอมกันประมาณสองวินาที
ขณะแสดงภาพ
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ในการลบภาพที่ปรากฏในการแสดงภาพเต็มจอหรอืภาพที่ไฮไลทในรายการภาพขนาดยอ
ใหกดปุม O (Q) ในการลบภาพที่ไดเลือกไวหลายภาพหรือภาพทั้งหมดในโฟลเดอร
ที่แสดงภาพในขณะนั้น ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ เมื่อลบภาพทิง้ไปแลว จะกูคืนไมได
โปรดทราบวาภาพที่ปองกันหรอืซอนไวจะไมถูกลบ

การแสดงภาพขนาดยอและแบบเต็มจอ
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพปจจุบัน

1 กดปุม O (Q)
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น

2 กดปุม O (Q) อีกคร้ัง
ในการลบภาพ กดปุม O (Q) หากตองการ
ออกจากเมนโูดยไมลบภาพ ใหกดปุม K

การลบภาพ

A โปรดอาน
ตัวเลือก หลังจากลบ ในเมนูแสดงภาพจะกําหนดวาจะแสดงภาพถัดไปหรือภาพกอนหนา หลังจาก
ลบภาพนี้แลว (0 287)

ปุม O (Q)

ปุม O (Q)
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เมนูแสดงภาพ
ตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้ โปรดทราบวาบางครั้ง
ทานอาจตองลบภาพออก ทั้งนี้ข้ึนอยูกับจํานวนภาพ

❚❚ทีเ่ลอืกไว: การลบภาพที่เลือกไว

1 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกดตัวเลือกคําสั่ง
ตรงกลางเพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก ภาพที่เลือกไว
จะมีสัญลักษณ O กํากับ ทําซํ้าตามที่ตองการ
เพื่อเลือกภาพเพิ่มเติม

2 ลบภาพที่เลือก
กด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอแสดงผล
ใหไฮไลท ใช แลวกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย
Q ที่เลือกไว ลบภาพที่เลือก

R ทั้งหมด ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอรท่ีเลือกไวในปจจุบันสําหรับแสดงภาพ (0 281)

ถาใสการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถเลือกการดท่ีจะลบ
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การเชือ่มตอ

ติดตั้งซอฟตแวรที่ใหมาเพื่อแสดงและแกไขภาพถายและภาพยนตรที่ไดคัดลอกลงใน
คอมพิวเตอร กอนการติดตั้ง ViewNX 2 โปรดตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของทานตรงตาม
ความตองการของระบบที่อยูในหนา 255 ตรวจสอบใหแนใจวาใช ViewNX 2 เวอรช่ันลาสุด
ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตที่ระบุไวในหนา xx เนื่องจากเวอรช่ันรุนกอนหนา
ที่ไมรองรบั D810 อาจทําใหโอนยายภาพ NEF (RAW) ไดไมถูกตอง

1 เปดใชงานตัวติดต้ัง
เปดคอมพิวเตอร ใสแผนซีดีติดตั้ง แลวเปดใชงานตัวติดตั้ง หนาจอเลือกภาษาจะปรากฏขึ้น 

หากภาษาที่ตองการไมมีให คลิก Region Selection (เลือกภูมิภาค) เพื่อเลือกภมูิภาคอื่น
(การเลือกภูมิภาคจะไมมีใหรุนที่จําหนายในยุโรป)

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

Windows

CPU

• ภาพถาย: Intel Celeron, Pentium 4 หรือ Core series 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)

• สี: สีแบบ 24 บิท (สีเหมือนจริง) หรือสูงกวา

อินเทอรเฟส ตองมีพอรต USB ในตัว ซอฟตแวรอาจไมทํางานตามที่คาดหวังหากเชื่อมตอกลอง
ผานทาง USB hub

* ดูเว็บไซตท่ีระบุไวในหนา xx 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)

• ส:ี สี 24 บิท (หลายลานสี) หรือสูงกวา

อนิเทอรเฟส ตองมีพอรต USB ในตัว ซอฟตแวรอาจไมทํางานตามที่คาดหวังหากเชื่อมตอกลอง
ผานทาง USB hub

* ดูเว็บไซตท่ีระบุไวในหนา xx สําหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ
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คัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร
กอนดําเนินการ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดติดตั้งซอฟตแวรที่ใหมาในซีดี ViewNX 2

(0 253)

1 เชือ่มตอสาย USB
หลังจากปดกลองและตรวจสอบวาใสการดหนวยความจําแลว ใหเช่ือมตอสาย USB

ที่ใหมากับกลองตามภาพประกอบ จากนั้นใหเปดกลอง

การใชงาน ViewNX 2

A ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
เพ่ือปองกันไมใหการถายโอนขอมูลหยุดชะงักกลางคัน ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจแบตเตอร่ี
ของกลองจนเต็มแลว

A การเชื่อมตอสายสญัญาณ
ปดกลองกอนการเชื่อมตอหรือถอดสายสัญญาณ อยาใชกําลังฝนหรือพยายามสอดขั้วตอเขาท่ีมุม

D ขณะโอนยายขอมูล
อยาปดกลองหรือถอดสาย USB ออกขณะโอนยายขอมูล
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2 เร่ิมใชงานคอมโพเนนต Nikon Transfer 2 ของ ViewNX 2
หากมีขอความขอใหเลือกโปรแกรมปรากฏบนหนาจอ ใหเลือก Nikon Transfer 2

A ตัวล็อคสาย USB
ในการปองกันไมใหสายหลุดออกมา ใหประกอบตัวล็อคสายที่จัดมาใหดังภาพ

D USB Hub
เชื่อมตอกลองเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง อยาเชื่อมตอผาน USB hub หรือแปนพิมพ

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

(นําเขาภาพนิ่งและวิดีโอ) คลิก Change program
(เปลี่ยนโปรแกรม) จะปรากฏกรอบโตตอบ
ใหเลือกโปรแกรมขึ้นมา; ใหเลือก Import File using
Nikon Transfer 2 (นําเขาไฟลโดยใช
Nikon Transfer 2) และคลิก OK (ตกลง) 

2 ดับเบิลคลิก Import File (นําเขาไฟล)
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3 คลิก Start Transfer (เร่ิมโอนยาย)
ตามคาตั้งจากโรงงาน ภาพในการดหนวยความจําจะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร

4 ยกเลิกการเชื่อมตอ
เมื่อเสร็จสิ้นการโอนยาย ใหปดกลองและถอดสาย USB

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

Start Transfer (เร่ิมโอนยาย)
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A การเปดใช ViewNX 2 ดวยตนเอง
• Windows: ดับเบิลคลิกปุมลัด ViewNX 2 บนเดสกท็อป
• Mac: คลิกไอคอน ViewNX 2 ใน Dock

A ขอมูลเพ่ิมเติม
ทานสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช ViewNX 2 ไดจากวิธีใชออนไลน

A Capture NX-D
ใชซอฟตแวร Capture NX-D ของ Nikon เพ่ือรีทัชภาพถายหรือเปล่ียนการตั้งคาสําหรับภาพ NEF

(RAW) แลวบันทึกลงในรูปแบบอืน่ Capture NX-D ยังมีคุณสมบัติภาพลบฝุน ท่ีชวยลบสิ่งรบกวน
ภาพที่เกิดจากฝุนภายในกลอง สามารถดาวนโหลด Capture NX-D ไดจากลิงกในตัวติดตั้ง ViewNX 2

(0 253)
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อีเทอรเน็ตและเครือขายไรสาย
สามารถใชชุดสื่อสาร UT-1 (0 437) ซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิเพื่ออัปโหลดรปูภาพไปยัง
คอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอร ftp เช่ือมตอกลองไปยัง UT-1 โดยใชสาย USB ที่จัดมาให
พรอมกับกลอง ในขณะที่ UT-1 ทําหนาที่เช่ือมตอไปกลับไปยังเครือขายผานทาง
สายอีเทอรเน็ตหรือตัวสงขอมลูแบบไรสาย WT-5 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม (0 437) ชุดสื่อสาร
ที่เปนอุปกรณเสรมิและตัวสงขอมลูแบบไรสายรองรับโหมดตอไปนี้

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชงานชุดสื่อสารหรอืตัวสงขอมูลแบบไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสรมิ
ใหดูในคูมือซ่ึงจัดมาใหพรอมกับอุปกรณ โปรดตรวจสอบแนใจวาไดอัปเดตเฟรมแวรอุปกรณ
และซอฟตแวรที่เกี่ยวของรุนลาสุดแลว

โหมด ฟงกช่ัน
อัปโหลด FTP อปัโหลดภาพหรือภาพยนตรท่ีมีไปยังคอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอร FTP

รวมถึงอัปโหลดภาพใหมท่ีกําลังถายโอนยายภาพ

ควบคุมกลอง ควบคุมกลองโดยใชซอฟตแวร Camera Control Pro 2 แลวบันทึกภาพ
และภาพยนตรใหมลงในคอมพิวเตอรไดโดยตรง

เซิรฟเวอร HTTP ดูและถายภาพระยะไกลโดยใช iPhone หรือคอมพิวเตอรท่ีมีเบราเซอร
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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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ทานสามารถสั่งพิมพภาพ JPEG ทีเ่ลือกไวออกทางเครื่องพิมพ PictBridge (0 485)

ที่เช่ือมตอโดยตรงกับกลองได

การเชื่อมตอเครื่องพิมพ
เช่ือมตอกลองโดยใชสาย USB ที่ใหมา อยาใชกําลังฝนหรือพยายามสอดขั้วตอเขาที่มุม

เมื่อเปดเครือ่งกลองถายรปูและเครื่องพิมพ หนาจอยินดีตอนรับจะแสดงบนจอภาพ ตามดวย
สวนแสดงผล PictBridge

การพิมพภาพ

D USB Hub
เชื่อมตอกลองเขากับเคร่ืองพิมพโดยตรง อยาเชื่อมตอสายผาน USB hub

D การเลือกภาพสําหรับพิมพ
ไมสามารถเลือกพิมพภาพที่สรางขึ้นโดยใชการตั้งคาคุณภาพของภาพ NEF (RAW) หรือ TIFF (RGB)

(0 79) ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF
(RAW) ในเมนูรีทัช (0 399)

A การพิมพผานการเชื่อมตอ USB โดยตรง
ตรวจสอบใหแนใจวาชารจแบตเตอร่ีจนเต็มแลว หรือใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC

ซึ่งเปนอุปกรณเสริม เม่ือตองการจะพิมพภาพผานการเชื่อมตอ USB โดยตรง ใหตั้งคา พ้ืนที่ส ีเปน
sRGB (0 296)
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การพิมพทีละภาพ

1 แสดงภาพที่ตองการ
กด 4 หรือ 2 เพื่อดูภาพเพิ่มเติม กดปุม X เพื่อซูมเขาภาพปจจุบัน (กดปุมเลือกคําสั่ง
ตรงกลางเพื่อออกจากการซูม) การดูภาพขนาดยอ ใหกดที่ก่ึงกลางของตัวเลือกคําสั่ง
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ หรือกดแปนหมุนเลือกคําสั่งตรงกลางอีกครั้ง
เพื่อแสดงภาพที่ไฮไลทไวแบบเตม็จอ หากตองการดูภาพในตําแหนงอ่ืนๆ กด W

ขณะแสดงภาพขนาดยอ แลวเลือกการดหรอืโฟลเดอรที่ตองการตามที่ไดอธิบายไว
ในหนา 237

A โปรดอาน
ดูหนา 472 สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการแกไขหากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพิมพภาพ
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2 ปรับตัวเลือกการพิมพ
กด J เพื่อแสดงรายการตอไปนี ้จากนั้นกด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลทรายการแลวกด 2
เพื่อดูตัวเลือก (เฉพาะตัวเลือกที่รองรับโดยเครื่องพิมพปจจุบันจะปรากฏขึ้นมาในรายการ
การใชตัวเลือกคาเริ่มตน ใหเลือก คาเร่ิมตนของเครื่องพิมพ) หลังจากที่เลือก
ตัวเลือกแลว ใหกด J เพื่อกลับไปสูเมนูการตั้งคาเครือ่งพิมพ

3 เร่ิมพิมพ
เลือก เร่ิมพิมพ แลวกด J เพื่อเริ่มพิมพ หากตองการยกเลิกกอนพิมพภาพทั้งหมด
ใหกด J

ตัวเลอืก คําอธิบาย
ขนาดหนา เลือกขนาดหนา

จํานวนชุด ตัวเลือกน้ีจะปรากฏเรียงรายขึ้นมาเมื่อพิมพภาพทีละภาพ กด 1 หรือ 3
เพ่ือเลือกจํานวนสําเนา (สูงสุด 99)

ขอบภาพ เลือกวาจะจัดองคประกอบภาพในเสนกรอบสีขาว
ประทับวันที่ เลือกวาจะพิมพวันท่ีและเวลาที่บันทึกภาพบนภาพถาย

การตดัครอบ

ตัวเลือกน้ีจะปรากฏเรียงรายขึ้นมาเมื่อพิมพภาพทีละภาพ หากตองการออก
โดยไมใชการตัดครอบ ใหไฮไลท ไมตดัครอบ แลวกด J หากตองการ
ตัดครอบภาพปจจุบัน ใหไฮไลท ตัดครอบ แลวกด 2 กรอบโตตอบ
การตัดครอบจะปรากฏขึ้น กด X เพ่ือเพ่ิมขนาดการตัดครอบ หรือ W

เพ่ือลดขนาด แลวใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อตัดกรอบ โปรดทราบวาคุณภาพการพิมพ
อาจลดลงหากส่ังพิมพการตัดครอบท่ีมีขนาดเล็กออกมาเปนภาพขนาดใหญ



266

การพิมพพรอมกันหลายภาพ

1 แสดงเมนู PictBridge
กดปุม G เพื่อแสดงเมนูในจอแสดงผล PictBridge

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้แลวกด 2
• เลือกภาพพิมพ: เลือกภาพเพื่อพิมพ ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (หากตองการ
ดูภาพในตําแหนงอ่ืน กดปุม W แลวเลือกการดและโฟลเดอรทีต่องการตามที่
อธบิายไวในหนา 237; หากตองการแสดงภาพปจจุบันแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X

คางไว) จากนั้น ใหกดปุม L (Z/Q) คางไว กด 1 หรอื 3 เพื่อเลือกจํานวน
ที่ตองการพิมพ (สูงสุด 99) หากตองการยกเลิกการเลือกภาพ ใหตั้งคาจํานวนภาพ
ที่พิมพไปเปนศูนย

• พิมพ (DPOF): พิมพคําสั่งพิมพ DPOF ปจจุบัน (0 267) สามารถดคูําสั่งและแกไข
กอนพิมพตามที่อธิบายไวในรายละเอียดสําหรบั เลือกภาพพิมพ ขางตน

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

3 ปรับตัวเลือกการพิมพ
ปรบัการตั้งคาเครื่องพิมพตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2 ในหนา 265

4 เร่ิมพิมพ
เลือก เร่ิมพิมพ แลวกด J เพื่อเริม่พิมพ หากตองการยกเลิกกอนพิมพภาพทั้งหมด
ใหกด J
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การสรางคําสั่งพิมพ DPOF: ชุดท่ีพิมพ
ใหใชตัวเลือก คําส่ังพิมพ DPOF ในเมนแูสดงภาพเพื่อสราง “คําสั่งพิมพ” ดิจิตอล
สําหรับเครื่องพิมพที่ใช PictBridge ไดและอุปกรณที่รองรับ DPOF (0 485)

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

2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (หากตองการ
ดูภาพในตําแหนงอ่ืน กดปุม W แลวเลือกการด
และโฟลเดอรที่ตองการตามที่อธบิายไวในหนา 237;

หากตองการแสดงภาพปจจุบันแบบเต็มหนาจอ
ใหกดปุม X คางไว) จากนั้น ใหกดปุม
L (Z/Q) คางไว กด 1 หรือ 3
เพื่อเลือกจํานวนทีต่องการพิมพ (สูงสุด 99) หากตองการยกเลิกการเลือกภาพ
ใหตั้งคาจํานวนภาพที่พิมพไปเปนศูนย กด J เมื่อเลือกภาพทีต่องการทั้งหมดแลว
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3 เลือกตัวเลือกการพิมพขอมูล
ไฮไลทตัวเลือกตอไปนี้และกด 2 เพื่อเปดหรือปด
ตัวเลือกที่ไฮไลทไว
• พิมพขอมูลการถายภาพ: พิมพความไวชัตเตอร
และรรูับแสงของภาพทุกภาพในคําสั่งพิมพ

• พิมพวันที่: พิมพวันที่ถายบนภาพทั้งหมด
ในคําสั่งพิมพ

4 ส้ินสุดคําส่ังพิมพ
กด J เพื่อเสรจ็สิ้นคําสั่งพิมพ

D คําสั่งพิมพ DPOF
ในการพิมพคําสั่งพิมพปจจุบันเมื่อเชื่อมตอกลองกับเคร่ืองพิมพ PictBridge แลว ใหเลือก
พิมพ (DPOF) ในเมนู PictBridge และดําเนินการตามขั้นตอนใน “การพิมพพรอมกันหลายภาพ”

เพ่ือแกไขและพิมพคําสั่งปจจุบัน (0 266) ไมรองรับตัวเลือกขอมูลการถายภาพและพิมพวันท่ี DPOF

เม่ือพิมพผานการเชื่อมตอ USB โดยตรง ในการพิมพวันท่ีท่ีถูกบันทึกในภาพในคําสั่งพิมพปจจุบัน
ใหใชตัวเลือก ประทับวันที่ ใน PictBridge

ตัวเลือก คําสั่งพิมพ DPOF ไมสามารถใชไดถาไมมีพ้ืนท่ีเก็บคําสั่งพิมพเพียงพอในการดหนวยความจํา

ไมสามารถเลือกภาพ NEF (RAW) (0 79) สําหรับพิมพโดยใชตัวเลือกน้ี ทานสามารถสรางภาพ JPEG

จากภาพ NEF (RAW) โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 399)

คําสั่งพิมพอาจไมพิมพอยางถูกตองถาใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอืน่ๆ ลบภาพท้ิงไปหลังสราง
คําสั่งพิมพขึ้นมาแลว
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สามารถใชอุปกรณเสริมสาย HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (0 440) หรอื
สาย HDMI ประเภท C (หาซ้ือไดจากรานคาทั่วไป) เพื่อเช่ือมตอกลองกับอุปกรณวิดโีอ
ความละเอียดสูง ใหปดการทํางานของกลองทุกครั้งกอนถอดหรือเช่ือมตอสาย HDMI

ปรับสัญญาณอุปกรณไปยังชองสัญญาณ HDMI จากนั้นใหเปดกลองแลวกดปุม K

ระหวางการแสดงภาพ ภาพจะแสดงบนหนาจอโทรทัศน ทานสามารถใชปุมควบคุม
บนโทรทัศนปรับระดับความดงัเสียง แตไมสามารถใชปุมควบคุมที่ตัวกลองได

การดูภาพบนโทรทัศน

A ตัวล็อคสาย HDMI
เม่ือใชอุปกรณเสริมสาย HDMI จาก Nikon ใหติดตัวล็อคสายที่จัดมาใหตามท่ีแสดงเพื่อปองกัน
การตัดการเชื่อมตอโดยไมตั้งใจ หามใชตัวล็อคสายกับสายท่ีไมใชของ Nikon

เชื่อมตออุปกรณความละเอียดสูง 
(เลือกสายสัญญาณที่เชื่อมตอกับอุปกรณ 
HDMI)

เชื่อมตอกับกลอง
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ตัวเลือก HDMI
ตัวเลือก HDMI ในเมนตูั้งคา (0 365) จะควบคุมความละเอียดของสัญญาณและตัวเลือก
HDMI ข้ันสูง
❚❚ความละเอียดของสัญญาณ
เลือกรปูแบบภาพที่สงไปยังอุปกรณ HDMI ถาเลือก
อัตโนมติั กลองจะเลือกรปูแบบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

❚❚ขั้นสูง

ตัวเลือก คําอธิบาย

ความละเอียดของ
สัญญาณภาพ

ควรใชคา อัตโนมัติ สําหรับสถานการณโดยทั่วไป ถากลองไมสามารถกําหนด
ความละเอียดของสัญญาณภาพ RGB สําหรับอุปกรณ HDMI ท่ีถูกตองได
ทานสามารถเลือกไดจากตัวเลือกตอไปน้ี:

• จํากัดความละเอียด: สําหรับอุปกรณท่ีมีชวงการรับสัญญาณภาพ
RGB 16 ถึง 235 ใหเลือกตัวเลือกน้ีถาสังเกตเห็นการสูญเสียรายละเอียด
ในสวนเงามืด

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

ขนาดหนาจอของ
สัญญาณภาพ

เลือกการครอบคลุมการมองเห็นภาพแนวนอนและแนวตั้งสําหรับ
การสงสัญญาณ 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
อตัโนมัติเม่ือ การแสดงผลบนหนาจอของไลฟวิว ถูก ปด
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A การแสดงภาพบนโทรทัศน
แนะนําใหใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก) สําหรับ
การเลนแบบตอพวง หากไมสามารถมองเห็นขอบของรูปถายในจอโทรทัศนได ใหเลือก 95% สําหรับ
HDMI > ข้ันสูง > ขนาดหนาจอของสัญญาณภาพ (0 270)

A HDMI และไลฟวิว
เม่ือเชื่อมตอกลองผานทางสาย HDMI แลว ทานสามารถใชสวนแสดงผล HDMI สําหรับแสดง
การถายภาพไลฟวิวและไลฟวิวของภาพยนตร (0 48, 59) โปรดทราบวาหากเลือก 1920 × 1080; 60 p
สําหรับตัวเลือก ตั้งคาภาพยนตร > ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูถายภาพ (0 62)

การตั้งคาท่ีเลือกจะสะทอนใหเห็นในสัญญาณออก HDMI ระหวางการบันทึกภาพยนตร หากเปนไปตาม
สภาวะดังตอไปน้ีท้ังหมด: เลือก อัตโนมัติ หรือ 1080p (โปรเกรสซีฟ) สําหรับ HDMI > ความละเอียด
ของสัญญาณ เลือก 100% สําหรับ HDMI > ข้ันสูง > ขนาดหนาจอของสัญญาณภาพ และเลือก ปด
สําหรับ HDMI > ข้ันสูง > การแสดงผลบนหนาจอของไลฟวิว (0 270) เม่ือใชการตั้งคาอื่น
ความละเอียดของสัญญาณ ขนาดจอแสดงผล หรือ อตัราเฟรมอาจแตกตางจากท่ีเลือกในเมนูกลอง
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คําแนะนําเมนู

คาตั้งจากโรงงานสําหรบัตัวเลือกตางๆ ในเมนกูลองมดีังตอไปนี ้สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรเีซ็ต
โดยกดสองปุม ใหดูหนา 206

❚❚คาเริ่มตนของเมนแูสดงภาพ

❚❚คาเริ่มตนของเมนถูายภาพ 1

คาเริม่ตน

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
โฟลเดอรแสดงภาพ (0 281) ND810

แสดงภาพทันทีท่ีถาย (0 287) ปด
หลังจากลบ (0 287) แสดงภาพถัดไป
หมุนแนวตั้ง (0 288) เปด
ฉายสไลด (0 288)

ประเภทของภาพ (0 288) ภาพนิ่งและภาพยนตร
ชวงเวลาระหวางภาพ (0 288) 2 วินาที

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
ชองเมนูเพ่ิมเติม (0 292) ปด
การตั้งชื่อไฟล (0 295) DSC

เลือกชองบรรจุการดหลัก (0 86) ชองบรรจุการด SD

ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง (0 86) ภาพที่เกินมา
คุณภาพของภาพ (0 79) JPEG Normal

การบันทึก JPEG/TIFF (0 295)

ขนาดภาพ (0 83) ใหญ
การบีบอัดภาพ JPEG (0 81) เนนขนาด

การบันทึก NEF (RAW) (0 295)

ขนาดภาพ (0 85) ใหญ
การบีบอัดภาพ NEF (RAW) (0 81) บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ
ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) (0 82) 14 บิท
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พ้ืนท่ีภาพ (0 74)

เลือกพ้ืนท่ีภาพ (0 75) FX (36×24)

ตัดสวน DX อัตโนมัติ (0 75) เปด
ไวตบาลานซ (0 148) อัตโนมัติ > ปกติ
การปรับละเอยีด (0 151) A-B: 0, G-M: 0

เลือกอุณหภูมิสี (0 155) 5000 K

ตั้งคาเอง (0 158) d-1

ตั้งคา Picture Control (0 170) มาตรฐาน
พ้ืนท่ีสี (0 296) sRGB

Active D-Lighting (0 182) ปด
HDR (High Dynamic Range) (0 184)

โหมด HDR (0 185) ปด
ความแตกตางของคาแสง (0 186) อตัโนมัติ
ความเนียน (0 186) ปกติ

ควบคุมขอบมืด (0 297) ปกติ
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ (0 298) ปด
ลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน (0 299) ปด
ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง (0 299) ปกติ
ตั้งคาความไวแสง (ISO) (0 109)

คาความไวแสง (ISO) (0 109) 100

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (0 111) ปด
การถายภาพซอน (0 209) 2

โหมดการถายภาพซอน (0 210) ปด
จํานวนภาพ (0 211) 2

ปรับแสงอัตโนมัติ (0 212) เปด

ตวัเลือก คาเร่ิมตน
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การถายแบบเวนชวงเวลา (0 216) ปด
ตัวเลือกในการเริ่ม (0 217) ทันที
ชวงเวลาหาง (0 217) 1 นาที
จํานวนครั้งในการถาย×จํานวนช็อต/ชวงเวลา (0 218) 0001×1

ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน (0 218) ปด
ถายภาพเหลื่อมเวลา (0 223) ปด
ชวงเวลาหาง (0 224) 5 วินาที
ระยะเวลาในการถายภาพ (0 224) 25 นาที
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน (0 224) เปด

ตั้งคาภาพยนตร (0 62)

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม (0 62) 1920×1080; 60 p

คุณภาพภาพยนตร (0 62) ปกติ
ความไวของไมโครโฟน (0 62) ความไวอัตโนมัติ
การตอบสนองความถี่ (0 63) ชวงกวาง
ลดเสียงรบกวนจากลม (0 63) ปด
ปลายทาง (0 63) ชองบรรจุการด SD

ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร (0 64)

คาความไวแสง (โหมด M): 100

ควบคุมความไวแสงอตัโนมัติ
(โหมด M): ปด

ความไวแสงสูงสุด: 12800

1 ทานสามารถเรียกคืนคาตั้งจากโรงงานไดโดยใช ชองเมนูถายภาพ (0 291) กลองจะรีเซ็ตเฉพาะ
คาในชองเมนูถายภาพปจจุบันเทาน้ัน โดยไมรวม ชองเมนูเพ่ิมเติม, การถายภาพซอน,

การถายแบบเวนชวงเวลา และ ถายภาพเหลื่อมเวลา
2 ขณะถายภาพจะรีเซ็ตเมนูถายภาพไมได

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
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❚❚คาเริม่ตนของเมนูการต้ังคาแบบกําหนดเอง *

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
a1 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-C (0 306) การถาย
a2 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-S (0 307) โฟกัส
a3 ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค (0 308) 3 (ปกติ)
a4 เปดใช AF (0 308) ชัตเตอร/AF-ON

a5 ไฟแสดงจุดโฟกัส (0 309)

โหมดแมนวลโฟกัส เปด
แสดง AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส ปด
สัญลักษณ AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสเปนกลุม o (ส่ีเหลี่ยมจตุรัส)

a6 ไฟแสดงจุด AF (0 310) อัตโนมัติ
a7 จุดโฟกัสแบบวนรอบ (0 310) ไมวน
a8 จํานวนจุดโฟกัส (0 311) 51 จุด
a9 บันทึกตามการหมุนกลอง (0 312) ปด

a10 ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง (0 313) เปด
a12 บังคับเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ (0 314) ไมบังคับ
b1 ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) (0 315) 1/3 สตอ็ป
b2 ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง (0 315) 1/3 สต็อป
b3 ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง (0 315) 1/3 สต็อป
b4 ชดเชยแสงอยางงาย (0 316) ปด
b5 วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ (0 317) เปดระบบหาใบหนา
b6 บริเวณที่เนนกลางภาพ (0 317) ø 12 มม.

b7 ชดเชยแสงอยางละเอียด (0 318)

วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ 0

วัดแสงเนนกลางภาพ 0

วัดแสงเฉพาะจุด 0

ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท 0
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c1 ล็อค AE เม่ือกดชัตเตอร (0 319) ปด
c2 ตั้งเวลาสแตนดบาย (0 319) 6 วินาที
c3 ตั้งเวลาถาย (0 319)

หนวงเวลาถายเมื่อตั้งเวลา 10 วินาที
จํานวนภาพ 1

ชวงเวลาหางระหวางภาพ 0.5 วินาที
c4 หนวงเวลาปดจอภาพ (0 320)

แสดงภาพ 10 วินาที
เมนู 1 นาที
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ  10 วินาที
แสดงภาพทันทีท่ีถาย 4 วินาที
ไลฟวิว 10 นาที

d1 เสียงเตือน (0 321)

ความดัง ปด
ความสูงต่ํา ต่ํา

d2 ความเร็วการถายในโหมด CL (0 321) 3 fps

d3 ถายตอเน่ืองสูงสุด (0 322) 100

d4 โหมดหนวงเวลาถาย (0 322) ปด
d5 มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส (0 323) ไมใช
d6 การเรียงหมายเลขไฟล (0 324) เปด
d7 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ (0 325) ปด
d8 การแสดงและปรับความไวแสง (0 325) แสดงจํานวนภาพที่ถายได
d9 แสดงคําแนะนําบนจอ (0 325) เปด

d10 การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 326) อัตโนมัติ
d11 ไฟหนาจอ LCD (0 326) ปด
d12 แบตเตอรี่ประเภท MB-D12 (0 327) LR6 (AA อลัคาไลน)
d13 ลําดับแบตเตอรี่ (0 328) ใชแบตเตอรี่ MB-D12 กอน

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
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e1 ความเร็วสัมพันธกับแฟลช (0 329) 1/250 วินาที
e2 ความไวชัตเตอรของแฟลช (0 331) 1/60 วินาที
e3 การควบคุมแฟลชในตัวกลอง/แฟลชเสริม (0 331, 

333)
TTL

e4 การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช (0 338) ท้ังภาพ
e5 โมเดลลิ่งแฟลช (0 338) เปด
e6 ตั้งคาการถายครอมอตัโนมัติ (0 338) AE และแฟลช
e7 ถายครอมอตัโนมัติ (โหมด M) (0 339) แฟลช/ความเร็ว
e8 ลําดับการถายครอม (0 340) MTR > อนัเดอร > โอเวอร
f1 ปุม D (0 341) แบ็คไลท LCD (D)

f2 ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง (0 341)

โหมดถายภาพ เลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง
โหมดแสดงภาพ เปด/ปดภาพขนาดยอ
ไลฟวิว เลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง

f3 ปุมเลือกคําสั่ง (0 343) ไมใชงาน
f4 กําหนดปุม Fn (0 343)

กด (0 344) ระนาบกลองในชองมองภาพ
กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 348) ไมมี

f5 กําหนดปุม Preview (0 349)

กด ดูตัวอยาง
กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง ไมมี

f6 กําหนดปุม AE-L/AF-L (0 349)

กด ล็อค AE/AF

กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง ไมมี
f7 ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง (0 350)

ล็อคความไวชัตเตอร ปด
ล็อครูรับแสง ปด

f8 กําหนดปุม BKT (0 350) ถายครอมอัตโนมัติ

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
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f9 แปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 351)

หมุนแบบยอนกลับ (0 351)
ชดเชยแสง: U

ความไวชัตเตอร/รูรับแสง: U

สลับหลัก/รอง (0 351)
การปรับคาแสง: ปด

การโฟกัสอตัโนมัติ: ปด
การตั้งคารูรับแสง (0 352) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
เมนูและการแสดงภาพ (0 352) ปด
การเลื่อนภาพดวยแปนหมุนยอย (0 352) 10 ภาพ

f10 ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน (0 353) ไม
f11 ล็อคชัตเตอรเม่ือไมใสการด (0 354) กดชัตเตอรได
f12 แสดงคากลับดาน (0 354)

f13 กําหนดปุมบันทึกภาพยนตร (0 355)

กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง ไมมี
f14 ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว (0 356) เปดใช
f15 กําหนดปุม AF-ON ของ MB-D12 (0 356) AF-ON

f16 กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) (0 357) ไมมี
f17 ปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสบนเลนส (0 359) ล็อค AF เทาน้ัน
g1 กําหนดปุม Fn (0 361)

กด ไมมี
g2 กําหนดปุม Preview (0 362)

กด ใสเคร่ืองหมายดัชนี
g3 กําหนดปุม AE-L/AF-L (0 363)

กด ล็อค AE/AF

g4 กําหนดปุมชัตเตอร (0 364) ถายภาพ
* สามารถเรียกคืนคาตั้งจากโรงงานของชองการตั้งคาแบบกําหนดเองโดยใช ชองการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง (0 304)

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
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❚❚คาเริม่ตนของเมนูต้ังคา

ตัวเลือก คาเร่ิมตน
ความสวางของจอภาพ (0 367) 0

สมดุลของสีบนจอภาพ (0 368) A-B: 0, G-M: 0

ทําความสะอาดเซ็นเซอร (0 445)

ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด (0 446) ทําความสะอาดเมื่อเปดและปด
ลดการกะพริบ (0 371) อัตโนมัติ
โซนเวลาและวันท่ี (0 372)

ชดเชยเวลากลางวัน (0 372) ปด
หมุนภาพอัตโนมัติ (0 373) เปด
HDMI (0 269)

ความละเอียดของสัญญาณ (0 270) อัตโนมัติ
ขั้นสูง (0 270)

ความละเอียดของสัญญาณภาพ อตัโนมัติ
ขนาดหนาจอของสัญญาณภาพ 100%

การแสดงผลบนหนาจอของไลฟวิว ปด
แสดงภาพสองจอ เปด

ขอมูลบอกตําแหนง (0 234)

ตั้งเวลาสแตนดบาย เปดใช
ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม ใช

สง Eye-Fi (0 382) เปดใช
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ในการแสดงเมนูแสดงภาพ กด G แลวเลือกแท็บ K (เมนูแสดงภาพ)

ตัวเลือกเมนูแสดงภาพ
เมนูแสดงภาพมตีัวเลือกดังตอไปนี้:

D เมนูแสดงภาพ: การจัดการภาพ

ปุม G

ตัวเลือก 0

ลบ 252

โฟลเดอรแสดงภาพ 281

ซอนภาพ 281

ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ 282

คัดลอกภาพ 283

แสดงภาพทันทีที่ถาย 287

หลังจากลบ 287

หมุนแนวตัง้ 288

ฉายสไลด 288

คําสั่งพิมพ DPOF 267

ตัวเลือก 0

A โปรดอาน
คาเร่ิมตนของเมนูจะระบุไวในหนา 272
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เลือกโฟลเดอรสําหรบัแสดงภาพ (0 235)

ซอนหรือแสดงภาพที่เลือกตามทีอ่ธิบายดานลาง ภาพที่ซอนไวจะปรากฏเฉพาะในเมนู
ซอนภาพ และสามารถลบไดเมื่อฟอรแมตการดหนวยความจําเทานั้น

1 เลือก เลือก/ต้ัง
ไฮไลท เลือก/ต้ัง แลวกด 2 (หากตองการ
ขามข้ันตอนที่เหลืออยู แลวแสดงภาพทัง้หมด ไฮไลท
ไมเลือกเลย แลวกด J)

โฟลเดอรแสดงภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย
ND810 ภาพในโฟลเดอรท้ังหมดที่ถายดวยกลอง D810 จะปรากฏขณะแสดงภาพ
ทั้งหมด ภาพในโฟลเดอรท้ังหมดจะปรากฏขณะแสดงภาพ
ปจจุบัน เฉพาะภาพในโฟลเดอรปจจุบันจะปรากฏในขณะแสดงภาพ

ซอนภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

D ภาพท่ีปองกันและซอนไว
การแสดงภาพที่มีการปองกันจะเปนการลบการปองกันออกจากภาพ
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2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเลื่อนไปตามภาพบนการด
หนวยความจํา (หากตองการดูภาพที่ไฮไลทไว
แบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X คางไว หากตองการ
ดูภาพในตําแหนงอ่ืน กด W แลวเลือกการด
และโฟลเดอรที่ตองการตามที่ไดอธิบายไวในหนา 237) 

แลวกดตัวเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเลือกภาพปจจุบัน ภาพที่เลือกไวจะมสีัญลักษณ R
กํากับไว หากตองการยกเลิกภาพที่เลือก ใหไฮไลทภาพ แลวกดตัวเลือกคําสั่งตรงกลาง
อีกครัง้ ทําตอจนเลือกภาพครบทกุภาพตามที่ตองการ

3 กด J
กด J เพื่อดําเนนิการใหเสร็จสมบูรณ

เลือกขอมลูที่มีอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 238) กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด 2 เพื่อเลือกตัวเลือกสําหรับการแสดงผลขอมูลการถายภาพ เครือ่งหมาย L
จะปรากฏถัดจากรายการที่เลือก หากตองการยกเลิกการเลือก ใหไฮไลทรายการและกด 2
หากตองการกลับไปยังแสดงภาพ ใหกด J

ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
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คัดลอกภาพจากการดหนวยความจําแผนหนึ่งไปยังอีกแผน ตัวเลือกนี้จะใชไดเฉพาะ
เมื่อใสการดหนวยความจําสองใบลงในกลอง

1 เลือก เลือกตนทาง
ไฮไลท เลือกตนทาง แลวกด 2

2 เลือกการดตนทาง
ไฮไลทชองบรรจุการดที่มีภาพทีจ่ะคัดลอก แลวกด J

3 เลือก เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

คัดลอกภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย
เลือกตนทาง เลือกการดจากภาพท่ีจะคัดลอก
เลือกภาพ เลือกภาพที่จะคัดลอก
เลือกโฟลเดอร
ปลายทาง เลือกโฟลเดอรปลายทางจากการดท่ีเหลืออยู

คัดลอกภาพ? คัดลอกภาพท่ีเลือกไปไวปลายทางที่กําหนด
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4 เลือกโฟลเดอรตนทาง
ไฮไลทโฟลเดอรที่มีภาพที่จะคัดลอก แลวกด 2

5 ทําการเลือกเบื้องตน
กอนจะเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพแตละภาพ
ทานสามารถทําเครือ่งหมายที่ภาพทัง้หมดหรือภาพที่
ไดรับการปองกันทั้งหมดในโฟลเดอรเพื่อคัดลอกโดย
เลือก เลือกภาพทั้งหมด หรอื เลือกภาพที่ปองกันไว
ในการใสเครือ่งหมายเฉพาะภาพทีเ่ลือกไวเพื่อคัดลอก
เลือก ไมเลือกทั้งหมด กอนดําเนินการ

6 เลือกภาพเพิ่มเติม
ไฮไลทภาพแลวกดตัวเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเลือก
หรือยกเลิกการเลือก (ในการดูภาพที่ไฮไลทไว
แบบเต็มหนาจอ กดปุม X คางไว) ภาพที่เลือกไว
จะมีสัญลักษณ L กํากับไว กด J เพื่อดําเนินการ
ถึงข้ันตอนที่ 7 เมือ่เลือกภาพเสร็จแลว
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7 เลือก เลือกโฟลเดอรปลายทาง
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรปลายทาง แลวกด 2

8 เลือกโฟลเดอรปลายทาง
ในการปอนหมายเลขโฟลเดอร เลือก
เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข ใสหมายเลข
(0 293) แลวกด J

หากตองการเลือกจากรายการโฟลเดอรที่มีอยู ใหเลือก
เลือกโฟลเดอรจากรายการ ไฮไลทโฟลเดอร
แลวกด J
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9 คัดลอกภาพ
ไฮไลท คัดลอกภาพ? แลวกด J

ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; ไฮไลท ใช แลวกด J

กด J อีกครัง้เพื่อออกเมื่อการคัดลอกเสรจ็สมบูรณ

D การคัดลอกภาพ
กลองจะคัดลอกภาพไมไดหากการดปลายทางมีพ้ืนท่ีไมเพียงพอ แนใจวาแบตเตอรี่ชารจจนเต็ม
กอนการคัดลอกภาพยนตร

ถาโฟลเดอรปลายทางมีภาพที่มีชื่อเดียวกับภาพท่ีจะคัดลอก
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก แทนที่ภาพท่ีมีอยูแลว
เพ่ือเปลี่ยนเปนภาพที่จะคัดลอก หรือเลือก แทนที่ทุกภาพ
เพ่ือแทนท่ีรูปภาพที่มีอยูท้ังหมดดวยชื่อเดียวกันโดยไมตอง
แจงตอ ในการดําเนินการตอโดยไมแทนที่ภาพ เลือก ขาม
หรือเลือก ยกเลิก เพ่ือออกโดยไมตองคัดลอกภาพเพิ่มเติม
ไฟลท่ีปองกันหรือซอนไวในโฟลเดอรปลายทางจะไมถูกแทนที่

สถานะปองกันจะถูกคัดลอกพรอมกับภาพ แตเคร่ืองหมายการพิมพ (0 267) จะไมถูกคัดลอก
ไมสามารถคัดลอกภาพที่ซอน



287

เลือกวาจะใหภาพปรากฏโดยอัตโนมัตบินจอภาพทันทีที่ถายภาพเสร็จหรือไม ถาเลือก ปด
ภาพจะปรากฏก็ตอเมื่อกดปุม K เทานั้น

เลือกภาพที่จะแสดงหลังจากลบภาพ

แสดงภาพทนัททีี่ถาย
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

หลังจากลบ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

S
แสดงภาพ
ถัดไป แสดงภาพตอไปน้ี หากภาพที่ถูกลบเปนเฟรมสุดทาย ภาพกอนหนาจะปรากฏ

T
แสดงภาพ
กอนหนา แสดงภาพกอนหนาน้ี หากภาพที่ถูกลบเปนเฟรมแรก ภาพถัดไปจะปรากฏ

U
แสดงตอ
จากเดิม

หากผูใชงานเลื่อนดูภาพตามลําดับการบันทึก ภาพตามลําดับจะปรากฏ
ตามท่ีไดอธิบายไวสําหรับ แสดงภาพถัดไป หากผูใชงานเลื่อนดูภาพ
ในลําดับยอนกลับ ภาพกอนหนาจะปรากฏตามที่ไดอธิบายไวสําหรับ
แสดงภาพกอนหนา
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เลือกวาจะหมนุภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) ใหแสดงบนจอภาพในระหวาง
การแสดงภาพ โปรดทราบวาตัวกลองเองอยูในทิศทางที่เหมาะสมอยูแลวในขณะถายภาพ
จะไมมีการหมนุภาพอยางอัตโนมัติในระหวางการแสดงภาพทันทีทีถ่าย

สรางสไลดโชวของภาพในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน (0 281) ภาพที่ซอนไว (0 281)

จะไมปรากฏ

ในการเริม่ฉายสไลด ไฮไลท เร่ิม แลวกด J ทานสามารถ
ดําเนินการตอไปนีไ้ดในขณะฉายสไลด:

หมุนแนวตั้ง
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลอืก คําอธิบาย

เปด
กลองจะหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) อยางอัตโนมัติเพ่ือแสดงขึ้นมา
บนจอของกลอง ภาพที่ถายเมื่อเลือก ปด สําหรับ หมุนภาพอัตโนมตัิ (0 373)

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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ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏเมื่อฉายสไลดเสร็จ 

เลือก เร่ิมใหม เพื่อเริม่ใหมหรือ ออก เพื่อกลับไปยังเมนู
แสดงภาพ

ไปที่ กด คําอธิบาย

ขามไปขางหลัง/
ขามไปขางหนา

กด 4 เพ่ือกลับไปยังเฟรมกอนหนาน้ี กด 2 เพ่ือขามไปยัง
เฟรมถัดไป

ดูขอมูลภาพถาย
เพ่ิมเติม

เปลี่ยนหรือซอนขอมูลภาพถายท่ีแสดงบนหนาจอ
(เฉพาะภาพนิ่ง; 0 238)

หยุดชั่วคราว J หยุดการฉายสไลดชั่วคราว เลือก เร่ิมใหม เพ่ือดําเนินการตอ
ออกไปยังเมนู
แสดงภาพ G ส้ินสุดการฉายสไลดและกลับไปท่ีเมนูแสดงภาพ

ออกไปยังโหมด
แสดงภาพ K ส้ินสุดการฉายสไลดแลวออกไปท่ีโหมดแสดงภาพ

ออกไปยังโหมด
ถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อกลับไปยังโหมดถายภาพ
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ในการแสดงเมนูถายภาพ ใหกด G แลวเลือกแท็บ C (เมนูถายภาพ)

ตัวเลือกเมนูถายภาพ
เมนูถายภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี:้

C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ

ปุม G

ตัวเลือก 0

ชองเมนูถายภาพ 291

ชองเมนูเพ่ิมเติม 292

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล 293

การตั้งช่ือไฟล 295

เลอืกชองบรรจุการดหลัก 86

ฟงกช่ันชองบรรจุการดรอง 86

คณุภาพของภาพ 79

การบันทึก JPEG/TIFF 81, 83

การบันทึก NEF (RAW) 81

พ้ืนที่ภาพ 74

ไวตบาลานซ 148

ตัง้คา Picture Control 170

จัดการ Picture Control 177

พ้ืนที่สี 296

Active D-Lighting 182

HDR (High Dynamic Range) 184

ควบคุมขอบมืด 297

ควบคุมความผิดเพ้ียนอัตโนมัติ 298

ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน 299

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง 299

ตั้งคาความไวแสง (ISO) 109

การถายภาพซอน 209

การถายแบบเวนชวงเวลา 216

ถายภาพเหลือ่มเวลา 223

ตั้งคาภาพยนตร 62

ตัวเลือก 0

A โปรดอาน
คาเร่ิมตนของเมนูจะระบุไวในหนา 272
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ตัวเลือกในเมนูถายภาพจะถูกจัดเก็บไวในชองใดชองหนึง่จากสี่ชองที่มใีห ยกเวน
ชองเมนูเพ่ิมเติม, การถายภาพซอน, การถายแบบเวนชวงเวลา, ถายภาพเหลื่อมเวลา
และคาที่เปลี่ยนแปลงใน Picture Control (ปรับอยางเร็วและปรบัคาอ่ืนๆ ดวยตนเอง)
การเปลี่ยนการตั้งคาในหนึ่งชองจะไมมีผลตอชองอ่ืนๆ ในการจัดเก็บการตั้งคาที่ใชบอยรวมกัน
เลือกชองใดชองหนึ่งจากสี่ชอง แลวตั้งคากลองเปนคาเหลานี้ คาใหมจะถูกจัดเก็บลงในชอง
แมจะปดกลองแลวก็ตาม กลองจะเรยีกคืนคาดังกลาวในครั้งถัดไปที่เลือกชอง ทานสามารถ
เก็บการตั้งคาอ่ืนลงในชองอ่ืนได ทําใหผูใชสามารถเปลี่ยนจากคาหนึ่งไปเปนอีกคาหนึง่
ไดทนัทีโดยเลือกชองที่เหมาะสมจากเมนูชอง

ช่ือเริ่มตนของชองเมนูถายภาพทั้งสี่ชองคือ A, B, C และ D ทานสามารถใสคําอธิบาย
ที่มีความยาวไดถึง 20 ตัวอักษรตามที่ไดอธิบายไวในหนา 178 โดยไฮไลทชองเมนู แลวกด 2

ชองเมนถูายภาพ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A ชองเมนูถายภาพ
การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงชองเมนูถายภาพ
ปจจุบัน

A โปรดอาน
โหมดการถายภาพและโหมดแฟลช ความไวชัตเตอร และรูรับแสงสามารถใสลงชองเมนูถายภาพได
โดยใชตัวเลือก ชองเมนูเพ่ิมเติม ในเมนูถายภาพ (0 292)
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❚❚การเรียกคืนคาต้ังจากโรงงาน
ในการเรยีกคืนคาตั้งจากโรงงาน ไฮไลทชองในเมนู
ชองเมนูถายภาพ แลวกด O (Q) ขอความยืนยัน
จะปรากฏบนหนาจอ ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อเรียกคืน
คาตั้งจากโรงงานสําหรบัชองเมนูที่เลือกไว ดูรายการ
คาตั้งจากโรงงานไดที่หนา 272

เพื่อเปนการเรยีกคืนทุกครั้งที่เลือกชองเมนู ใหเลือก เปด เพื่อใสโหมดการถายภาพ
และโหมดแฟลช ความไวชัตเตอร (โหมด f และ h เทานั้น) และรรูับแสง (โหมด g และ h

เทานั้น) ในขอมลูที่บันทกึในแตละชองจากชองเมนถูายภาพสี่ชอง การเลือก ปด เปนการคืนคา
ที่เคยใชงานกอนเลือกคา เปด

ชองเมนูเพิ่มเติม
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

ปุม O (Q)
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เลือกโฟลเดอรเพื่อจัดเก็บภาพถายตอๆ ไป
❚❚ เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข

1 เลือก เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข แลวกด 2
ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ
โดยจะมีเสนใตปรากฏที่ชองบรรจุการดหลักที่ใช
ขณะนั้น (0 86)

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

3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กด J เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ และกลับไปยังเมนูถายภาพ (หากตองการออก
โดยไมเปลี่ยนโฟลเดอรจัดเก็บขอมูล ใหกดปุม G) ถายังไมมโีฟลเดอรตามหมายเลข
ที่ระบุอยู กลองจะสรางโฟลเดอรใหมข้ึนมาบนการดที่อยูในชองบรรจุการดหลัก
ภาพถายหลังจากนั้นจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอรที่เลือกเวนแตโฟลเดอรจะเต็ม

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
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❚❚ เลือกโฟลเดอรจากรายการ

1 เลือก เลือกโฟลเดอรจากรายการ 
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรจากรายการ แลวกด 2

2 ไฮไลทโฟลเดอร
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทโฟลเดอร

3 เลือกโฟลเดอรท่ีไฮไลท
กด J เพื่อเลือกโฟลเดอรที่ไฮไลท แลวกลับไปที่เมนูถายภาพ ภาพถายหลังจากนี้
จะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอรทีเ่ลือก

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

A เวลาในการเปดกลอง
กลองอาจใชเวลาเปดการทํางานนานขึ้นหากการดหนวยความจํามีไฟลหรือโฟลเดอรอยูเปนจํานวนมาก
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ภาพถายจะถูกบันทึกโดยใชช่ือไฟลที่ประกอบดวย “DSC_” หรือในกรณีของภาพถาย
ที่ใชพื้นที่สี Adobe RGB (0 296) จะเปน “_DSC” ตามดวยตัวเลขสี่หลักและนามสกุล
เปนตัวอักษรสามตัว (เชน “DSC_0001.JPG”) ใชตัวเลือก การต้ังชือ่ไฟล เพื่อเลือกตัวอักษร
สามตัวที่จะใชแทนสวน “DSC” ของช่ือไฟล สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับการแกไขช่ือไฟล
ใหดูหนา 178

ปรับการตั้งคาขนาดสําหรับรูปภาพที่ถายในรปูแบบ JPEG และ TIFF (0 83) และเลือก
ตัวเลือกการบีบอัดภาพสําหรบัภาพ JPEG (0 81)

เลือกการบีบอัด (0 81), ความลึกบิทสี (0 82) และขนาด (0 85) ของรปูภาพที่บันทึก
ในรูปแบบ NEF (RAW)

การต้ังชื่อไฟล
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A นามสกุล
กลองจะใชนามสกุลตอไปน้ี: “.NEF” สําหรับภาพ NEF (RAW), “.TIF” สําหรับภาพ TIFF (RGB), “.JPG”

สําหรับภาพ JPEG, “.MOV” สําหรับภาพยนตร และ “.NDF” สําหรับขอมูลอางอิงภาพลบฝุน
ในภาพถายแตละคูท่ีบันทึกดวยการตั้งคาคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW)+JPEG ภาพ NEF

และภาพ JPEG จะมีชื่อไฟลเดียวกันแตตางนามสกุลกัน

การบันทกึ JPEG/TIFF
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

การบันทกึ NEF (RAW)
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
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พื้นที่สีเปนตัวกําหนดชวงของสีทีส่ามารถนําไปใชในการปรบัปรงุคุณภาพส ีแนะนําใหใช sRGB 

สําหรับภาพยนตรและสําหรบัรูปภาพที่ถายสําหรับการพิมพและการแสดงผลเพื่อวัตถุประสงค
ในการใชงานทัว่ไป ในขณะที่ แนะนําใหใช Adobe RGB ทีม่ีชวงสีที่กวางกวาสําหรับการตีพิมพ
ระดับมืออาชีพและการพิมพเชิงพาณิชย

พื้นที่สี
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A Adobe RGB
สําหรับการปรับปรุงคุณภาพสีใหถูกตอง ภาพ Adobe RGB จะตองมีแอพพลิเคชั่น สวนแสดงผล
และเคร่ืองพิมพท่ีรองรับการจัดการสี

A พ้ืนที่สี
ViewNX 2 (จัดมาให) และซอฟตแวร Capture NX-D (0 260) ของ Nikon จะเลือกพ้ืนท่ีสีท่ีถูกตอง
โดยอัตโนมัติเม่ือเปดภาพที่ถายดวยกลองรุนน้ี ไมสามารถรับประกันผลลัพธเม่ือใชกับซอฟตแวร
ของผูผลิตอื่น
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“วิกเนต” คือความสวางที่จางลงบรเิวณขอบภาพ ควบคุมขอบมดื จะชวยลดวิกเนตสําหรับ
เลนสชนิด G, E และ D (ไมรวมเลนส PC) การทํางานของฟงกช่ันนีใ้หผลตอเลนสแตละเลนส
แตกตางกัน และจะเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจนเมื่อใชคารูรบัแสงสูงสุด เลือกจาก สูง, 

ปกติ, ตํ่า และ ปด

ควบคุมขอบมดื
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A ควบคุมขอบมืด
ท้ังน้ีขึ้นกับฉาก สภาพการถายภาพ และชนิดของเลนส บนภาพ TIFF และ JPEG อาจเกิด
สัญญาณรบกวน (ฝา) หรือความสวางผิดเพี้ยน ขณะเดียวกัน ฟงกชั่น Picture Control แบบกําหนดเอง
และ Picture Control ท่ีตั้งคาไวลวงหนา ท่ีมีการปรับคาจากคาตั้งจากโรงงานอาจทําใหไดถายภาพ
ไมตรงตามที่ตองการ ถายภาพทดสอบแลวดูผลท่ีไดในจอภาพ ควบคุมขอบมืดไมสามารถใชได
กับภาพยนตร (0 49), การถายภาพซอน (0 209) หรือภาพที่ถายดวยเลนส FX และ DX (24 × 16)
ท่ีเลือกไวสําหรับ พ้ืนที่ภาพ > เลือกพ้ืนที่ภาพ (0 75) หรือกับเลนส DX ตัวเลือกอื่นท่ีไมใช
DX (24 × 16) ท่ีเลือกไวสําหรับ เลือกพ้ืนที่ภาพ และ ปด ท่ีเลือกไวสําหรับ พ้ืนที่ภาพ >

ตัดสวน DX อัตโนมตัิ (0 75)
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เลือก เปด เพื่อลดภาพบิดเบ้ียวที่มีลักษณะเวาออกเมื่อถายภาพดวยเลนสมุมกวาง
และเพื่อลดภาพบิดเบ้ียวที่มีลักษณะโคงเขาเมื่อถายภาพดวยเลนสระยะไกล (โปรดทราบวา
พื้นที่ขอบภาพที่มองเหน็ในชองมองภาพอาจถูกตัดออกในภาพถายที่ได และเวลาทีใ่ชในการ
โปรเซสภาพกอนเริ่มการบันทึกภาพอาจนานขึ้น) ตัวเลือกนี้จะไมมีผลกับภาพยนตรและใชได
กับเลนสชนิด G, E และ D เทานัน้ (ไมสามารถใชไดกับเลนส PC, ฟชอายและเลนสอ่ืนๆ บางรุน) 

ทั้งนีไ้มรับประกันผลการใชงานกับเลนสอ่ืนๆ กอนใชฟงกช่ันควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
กับเลนส DX ใหเลือก เปด สําหรับ ตัดสวน DX อัตโนมติั หรอืเลือกพื้นที่ภาพ DX (24×16)
ตามที่อธิบายในหนา 75 การเลือกตัวเลือกอ่ืนอาจทําใหเกิดความผิดเพี้ยนในภาพมากหรือ
การตัดสวนภาพมาก

ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A รีทัช: ควบคุมความผิดเพ้ียน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการสรางสําเนาภาพถายท่ีมีอยูโดยลดภาพบิดเบี้ยวท่ีมีลักษณะเวาออกและ
ภาพบิดเบี้ยวท่ีมีลักษณะโคงเขา ใหดูหนา 405
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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 ภาพจะไดรับการบันทึกแตจะไมมี
การลดสัญญาณรบกวน) ในโหมดถายภาพตอเนื่อง อัตราการบันทึกภาพจะชาลง และในขณะ
กําลังประมวลผลภาพ ความจุของหนวยความจําบัฟเฟอรจะลดลง การลดนอยซเมื่อรับแสง
เปนเวลานานจะเลือกใชไมไดในขณะบันทึกภาพยนตร

ภาพที่ถายดวยความไวแสงสูง สามารถรบัการโปรเซสเพื่อลดสัญญาณรบกวนได

ลดนอยซเมือ่เปดรบัแสงนาน 
(การลดสญัญาณรบกวนเมือ่เปดรับแสงเปนเวลานาน)

ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

ลดนอยซทีค่วามไวแสงสงู
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย
สงู ลดสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน), โดยเฉพาะในภาพ

ท่ีถายดวยคาความไวแสง (ISO) สูง เลือกระดับการลดสัญญาณรบกวนจาก สงู, ปกติ 
และ ต่ํา

ปกติ
ต่ํา

ปด การลดสัญญาณรบกวนเปนการทํางานเฉพาะเมื่อตองการและใชไมไดเม่ือมีปริมาณ
สูงกวาขณะที่เลือก ต่ํา
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ในการแสดงเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง กด G แลวเลือกแท็บ A (เมนูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง)

การตั้งคาแบบกําหนดเองใชเพื่อปรับแตงการตั้งคากลองใหเหมาะสมตามความตองการ
ของผูใช

A การตั้งคาแบบกําหนดเอง: การต้ังคากลองอยางละเอียด

ปุม G

กลุมการตั้งคาแบบกําหนดเอง

เมนูหลัก

ชองการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง (0 304)
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การต้ังคาแบบกําหนดเอง
การตั้งคาแบบกําหนดเองมใีหเลือกใชดังตอไปนี้:

การตั้งคาแบบกําหนดเอง 0

ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง 304

a โฟกัสอัตโนมตัิ
a1 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-C 306

a2 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-S 307

a3 ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค 308

a4 เปดใช AF 308

a5 ไฟแสดงจุดโฟกัส 309

a6 ไฟแสดงจุด AF 310

a7 จุดโฟกัสแบบวนรอบ 310

a8 จํานวนจุดโฟกัส 311

a9 บันทึกตามการหมุนกลอง 312

a10 ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง 313

a11 จํากัดการเลือกโหมดพื้นท่ี AF 314

a12 บังคับเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ 314

b การวัดแสง/คาแสง
b1 ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) 315

b2 ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง 315

b3 ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง 315

b4 ชดเชยแสงอยางงาย 316

b5 วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ 317

b6 บริเวณที่เนนกลางภาพ 317

b7 ชดเชยแสงอยางละเอยีด 318

c ตั้งเวลา/ล็อค AE

c1 ล็อค AE เม่ือกดชัตเตอร 319

c2 ตั้งเวลาสแตนดบาย 319

c3 ตั้งเวลาถาย 319

c4 หนวงเวลาปดจอภาพ 320
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d การถายภาพ/แสดงผล
d1 เสียงเตือน 321

d2 ความเร็วการถายในโหมด CL 321

d3 ถายตอเน่ืองสูงสุด 322

d4 โหมดหนวงเวลาถาย 322

d5 มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส 323

d6 การเรียงหมายเลขไฟล 324

d7 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ 325

d8 การแสดงและปรับความไวแสง 325

d9 แสดงคําแนะนําบนจอ 325

d10 การแสดงผลขอมูลการถายภาพ 326

d11 ไฟหนาจอ LCD 326

d12 แบตเตอรี่ประเภท MB-D12 327

d13 ลําดับแบตเตอร่ี 328

e การถายครอม/แฟลช
e1 ความเร็วสัมพันธกับแฟลช 329

e2 ความไวชัตเตอรของแฟลช 331

e3 การควบคุมแฟลชในตัวกลอง 331

e4 การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช 338

e5 โมเดลลิ่งแฟลช 338

e6 ตั้งคาการถายครอมอตัโนมัติ 338

e7 ถายครอมอตัโนมัติ (โหมด M) 339

e8 ลําดับการถายครอม 340

การตั้งคาแบบกําหนดเอง 0



303

f การควบคุม
f1 ปุม D 341

f2 ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง 341

f3 ปุมเลือกคําสั่ง 343

f4 กําหนดปุม Fn 343

f5 กําหนดปุม Preview 349

f6 กําหนดปุม AE-L/AF-L 349

f7 ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง 350

f8 กําหนดปุม BKT 350

f9 แปนหมุนเลือกคําสั่ง 351

f10 ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน 353

f11 ล็อคชัตเตอรเม่ือไมใสการด 354

f12 แสดงคากลับดาน 354

f13 กําหนดปุมบันทึกภาพยนตร 355

f14 ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว 356

f15 กําหนดปุม AF-ON ของ MB-D12 356

f16 กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) 357

f17 ปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสบนเลนส 359

g ภาพยนตร
g1 กําหนดปุม Fn 361

g2 กําหนดปุม Preview 362

g3 กําหนดปุม AE-L/AF-L 363

g4 กําหนดปุมชัตเตอร 364

การตั้งคาแบบกําหนดเอง 0
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การตั้งคาแบบกําหนดเองจะถูกจัดเก็บไวในชองใดชองหนึ่งจากสี่ชองที่มีให การเปลี่ยนแปลง
การตั้งคาในชองหนึ่งจะไมมผีลกับชองอ่ืนๆ ในการจัดเก็บการตั้งคาที่ใชบอยรวมกัน
เลือกชองใดชองหนึ่งจากสี่ชอง แลวตั้งคากลองเปนคาเหลานี ้คาใหมจะถูกจัดเก็บลงในชอง
แมจะปดกลองแลวก็ตาม กลองจะเรยีกคืนคาดังกลาวในครั้งถัดไปที่เลือกชอง ทานสามารถ
เก็บการตั้งคาอ่ืนลงในชองอ่ืนได ทําใหผูใชสามารถเปลี่ยนจากคาหนึง่ไปเปนอีกคาหนึ่ง
ไดทันทีโดยเลือกชองที่เหมาะสมจากเมนูชอง

ช่ือเริ่มตนของชองการตั้งคาแบบกําหนดเองทั้งสี่ชองคือ A, B, C และ D ทานสามารถ
ใสคําอธิบายที่มคีวามยาวไดถึง 20 ตัวอักษรตามทีไ่ดอธิบายไวในหนา 178 โดยไฮไลทชองเมนู 
แลวกด 2

❚❚การเรียกคืนคาต้ังจากโรงงาน
ในการเรยีกคืนคาตั้งจากโรงงาน ไฮไลทชองในเมนู
ชองการต้ังคาแบบกําหนดเอง แลวกด O (Q)

ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ ไฮไลท ใช แลวกด J

เพื่อเรยีกคืนคาตั้งจากโรงงานสําหรับชองเมนูที่เลือกไว
(0 275)

ชองการต้ังคาแบบกําหนดเอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ปุม O (Q)
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A ชองการตัง้คาแบบกําหนดเอง
การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงชองการตั้งคา
แบบกําหนดเองปจจุบัน

A โปรดอาน
คาเร่ิมตนของเมนูจะระบุไวในหนา 275 หากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาในชองปจจุบันจากคาตั้ง
จากโรงงาน จะมีเคร่ืองหมายดอกจันปรากฏขึ้นติดกับคาท่ีเปลี่ยนแปลงในระดับสองของเมนูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง
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เมื่อเลือก AF-C สําหรบัการถายภาพดวยชองมองภาพ (0 87) ตัวเลือกนีจ้ะควบคุมวาจะ
ถายภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอร (เนนการกดชัตเตอร) หรอืเมือ่กลองอยูในโฟกัส (เนนโฟกัส)

ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว กลองจะไมล็อคโฟกัสเมื่อเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ
กลองจะปรับโฟกัสตอไปจนกวาจะลั่นชัตเตอร

a: โฟกัสอัตโนมัติ

a1: เลอืกสิ่งที่สําคัญเมือ่ใช AF-C
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
G การถาย สามารถถายภาพเมื่อล่ันชัตเตอร

E
การถาย + 
โฟกัส

สามารถถายภาพไดแมกลองยังโฟกัสภาพไมได ในโหมดตอเน่ือง อัตรา
การบันทึกภาพจะชาเพื่อใหกลองโฟกัสภาพไดดีขึ้นในกรณีท่ีวัตถุมืดหรือ
มีคอนทราสตต่ํา

F โฟกัส สามารถถายภาพไดเม่ือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏบนจอภาพ
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เมื่อเลือก AF-S สําหรับการถายภาพดวยชองมองภาพ (0 87) ตัวเลือกนี้จะควบคุมวา
จะถายภาพเมือ่กลองอยูในโฟกัส (เนนโฟกัส) หรอืเมื่อกดปุมกดชัตเตอร (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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ตัวเลือกนี้จะควบคุมการปรับโฟกัสอัตโนมัติตามการเปลี่ยนระยะหางของวตัถุอยางกะทันหนั
หากเลือก AF-C (0 87) ขณะที่ถายภาพดวยชองมองภาพ

ถาเลือก ชตัเตอร/AF-ON ทานสามารถใชไดทั้งปุมกดชัตเตอรและปุม B ในการเริ่ม
ออโตโฟกัส เลือก AF-ON เทาน้ัน เพื่อปองกันไมใหกลองโฟกัสเมือ่กดปุมกดชัตเตอร
ลงครึง่หนึ่ง

a3: ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
C 5 (นาน) เม่ือระยะหางของวัตถุเปลี่ยนอยางกะทันหัน กลองจะรอภายในชวงเวลา

ท่ีกําหนด แลวจึงปรับระยะหางของวัตถุ ซึ่งจะชวยปองกันไมใหกลองปรับโฟกัส
ภาพใหมถาวัตถุถูกขวางโดยวัตถุท่ีวิ่งผานหนากลอง โปรดทราบวา 2, 1 (สั้น)
และ ปด จะมีคาเทากับ 3 (ปกติ) เม่ือเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติหรือ
AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นท่ี AF

( 4

D 3 (ปกติ)
) 2

E 1 (สั้น)

ปด กลองจะปรับระยะโฟกัสทันทีหากระยะหางของวัตถุเปลี่ยนไป ใชเม่ือถาย
หลายภาพติดตอกันอยางรวดเร็วโดยที่วัตถุอยูหางจากกลองในระยะที่ตางกัน

a4: เปดใช AF
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกจากตัวเลือกหนาจอแสดงจุดโฟกัสตอไปนี้

a5: ไฟแสดงจุดโฟกัส
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย
โหมดแมนวล

โฟกัส
เลือก เปด เพ่ือแสดงจุดโฟกัสท่ีใชงานในโหมดแมนวลโฟกัส เลือก ปด เพ่ือแสดง
จุดโฟกัสเฉพาะระหวางท่ีเลือกจุดโฟกัส

แสดง AF แบบ
ปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่โฟกัส

เลือก เปด เพ่ือแสดงทั้งจุดโฟกัสท่ีเลือกไวและจุดโฟกัสท่ีอยูรอบๆ ในโหมด AF

แบบปรับเปลี่ยนพื้นท่ีโฟกัส (0 90) เม่ือใชการตดิตามระยะโฟกัส 3 มิติ จะมีจุด
ปรากฏที่ตําแหนงก่ึงกลางของจุดโฟกัส (n) เลือก ปด เพ่ือแสดงเฉพาะจุดโฟกัส
ท่ีเลือก

สัญลกัษณ AF
แบบเลือกพ้ืนที่
โฟกัสเปนกลุม

เลือกวิธีการแสดงจุดโฟกัสท่ีใชใน AF 

แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสเปนกลุม (0 91)
ตัวเลือก หนาจอแสดงจุดโฟกัส

o

p
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เลือกวาจะไฮไลทจุดโฟกัสที่ใชอยูในชองมองภาพเปนสีแดงหรือไม

เลือกวาจะใหเลือกจุดโฟกัสแบบ “วนรอบ” จากมุมหนึ่งของชองมองภาพไปยังอีกมมุหนึ่งหรือไม

a6: ไฟแสดงจุด AF
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

อัตโนมตัิ จุดโฟกัสท่ีเลือกจะถูกไฮไลทโดยอัตโนมัติตามตองการเพื่อแสดงใหเห็นคอนทราสต
กับพ้ืนหลัง

เปด จุดโฟกัสท่ีเลือกไวจะถูกไฮไลททุกคร้ังโดยไมยึดตามความสวางของพื้นหลัง
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความสวางของพื้นหลัง จุดโฟกัสท่ีเลือกไวอาจมองแทบไมเห็น

ปด จุดโฟกัสท่ีเลือกไมถูกไฮไลท พ้ืนท่ีดานนอกสวนครอบตัดปจจุบันจะปรากฏเปนสีเทา
(0 76)

a7: จุดโฟกัสแบบวนรอบ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

วนรอบ

การเลือกจุดโฟกัสแบบ “วนรอบ” จากดานบน
ไปดานลาง, จากดานลางไปดานบน, จากขวา
ไปซาย และจากซายไปขวา เชน การกด 2
เม่ือจุดโฟกัสท่ีมุมขวาของชองมองภาพถูก
ไฮไลทไว (q) จะเปนการเลือกจุดโฟกัส
ท่ีสัมพันธกันท่ีมุมซายของจอภาพ (w)

ไมวน สวนแสดงผลจุดโฟกัสจะลอมรอบดวยจุดโฟกัสนอกสุด ตัวอยางเชน การกด 2
เม่ือจุดโฟกัสท่ีมุมขวาของสวนแสดงผลถูกเลือกไวจะไมมีผลใดๆ

qw
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เลือกจํานวนจุดโฟกัสที่ใชไดเมือ่เลือกจุดโฟกัสเอง

a8: จํานวนจุดโฟกัส
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

B 51 จุด เลือกจากจุดโฟกัส 51 จุดท่ีแสดง
ทางดานขวา

A 11 จุด
เลือกจากจุดโฟกัส 11 จุดท่ีแสดง
ทางดานขวา ใชสําหรับเลือกจุดโฟกัส
อยางรวดเร็ว
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สามารถเลือกโดยแยกจุดโฟกัสสําหรับการถายภาพในแนว “กวาง” (แนวนอน), สําหรบั
ทิศทางแนว “ตั้ง” (แนวตั้ง) โดยหมุนกลองตามเข็มนาฬิกา 90 ° และสําหรับทิศทางแนว “ตั้ง”
โดยหมนุกลองทวนเข็มนาฬิกา 90 °

เลือก ปด เพื่อใชจุดโฟกัสและโหมดพื้นที ่AF เดียวกัน โดยไมคํานึงถึงทิศทางการหมุนกลอง

เลือก จุดโฟกัส เพื่อเปดใชการเลือกโดยแยกจุดโฟกัส หรอืเลือก จุดโฟกัสและโหมดพื้นท่ี AF 

เพื่อเปดใชการเลือกโดยแยกทั้งจุดโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF

a9: บันทึกตามการหมุนกลอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

หมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา
90 °

ทิศทางแนวนอน (กวาง) หมุนกลองตามเข็มนาฬิกา
90 °

หมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา
90 °

ทิศทางแนวนอน (กวาง) หมุนกลองตามเข็มนาฬิกา
90 °
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เลือกวาจะเปดไฟชวยหา AF ในตัวกลองเพื่อชวยโฟกัสภาพ
เมื่อมีแสงนอยหรือไม

a10: ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด

ไฟชวยหา AF จะสวางเม่ือแสงไมเพียงพอ (เฉพาะการถายภาพดวยชองมองภาพเทาน้ัน)

ไฟชวยหา AF จะใชไดเม่ือเกิดท้ังสองเงื่อนไขตอไปน้ี:

1 AF-S ถูกเลือกไวสําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ (0 87)

2 AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติถูกเลือกไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF (0 90)

หรือมีการเลือกตัวเลือกอื่นท่ีไมใช AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติและมีการเลือก
จุดโฟกัสก่ึงกลางไว

ปด ไฟชวยหา AF จะไมสวางเพ่ือชวยโฟกัสภาพ กลองอาจไมสามารถใชโฟกัสอัตโนมัติ
ในการโฟกัสภาพไดหากแสงไมเพียงพอ

A ไฟชวยหา AF
ไฟชวยหา AF มีระยะประมาณ 0.5–3.0 เมตร เม่ือใชไฟชวยหา ใหถอดเลนสฮูดออก

A โปรดอาน
ดูหนา 425 สําหรับขอจํากัดของเลนสท่ีสามารถใชในการชวยหา AF ได
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เลือกโหมดพื้นที่ AF ที่สามารถเลือกไดโดยใชปุมโหมด AF

และแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยในการถายรปูโดยใช
ชองมองภาพ (ไมมผีลตอไลฟวิว; 0 90) ไฮไลท
โหมดที่ตองการแลวกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก
กด J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง เมื่อตั้งคาเสรจ็สมบูรณ

เลือกโหมดออโตโฟกัสที่มใีนการถายภาพโดยใช
ชองมองภาพ (0 87) หากเลือกโหมดเพียงหนึง่โหมด
จะไมสามารถเลือกโหมดออโตโฟกัสโดยใชปุมโหมด AF

และแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักได

a11: จํากัดการเลอืกโหมดพื้นที ่AF
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

a12: บังคับเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกระดับการเพิ่มคาที่ใชในการปรับคาความไวแสง (ISO) (0 109) ถาเปนไปได
กลองจะยังใชคาความไวแสง (ISO) ปจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนระดับการเพิ่มคา หากคา
ความไวแสง (ISO) ปจจุบันไมสามารถใชไดในระดับการเพิ่มคาใหม คาความไวแสง (ISO)

ดังกลาวจะถูกปดเศษไปยังคาที่ใกลเคียงทีสุ่ดทีส่ามารถนํามาใชได

เลือกระดับการเพิ่มคาที่จะใชเมื่อปรับความไวชัตเตอร รรูบัแสงและการถายครอม

เลือกระดับการเพิ่มคาที่จะใชเมื่อปรับคาแสงและการชดเชยแสงแฟลช

b: การวัดแสง/คาแสง

b1: ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO)
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

b2: ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

b3: ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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ตัวเลือกนี้จะควบคุมวาจําเปนตองตั้งปุม E เปนคาชดเชยแสง (0 130) หรือไม ถาเลือก
เปด (ออโตรีเซต็) หรือ เปด 0 ที่ก่ึงกลางของการแสดงคาแสงจะกะพรบิแมวาการชดเชยแสง
จะถูกตั้งเปน ±0

b4: ชดเชยแสงอยางงาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด (ออโตรีเซ็ต)

การชดเชยแสงจะถูกตั้งคาตามการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งแปนใดแปนหน่ึง
(ดูหมายเหตุดานลาง) การตั้งคาท่ีถูกเลือกโดยใชแปนหมุนเลือกคําสั่งจะถูกรีเซ็ต
เม่ือกลองปดอยูหรือหมดเวลาสแตนดบาย (การตั้งคาชดเชยแสงที่เลือก
โดยใชปุม E จะไมถูกรีเซ็ต)

เปด ดังท่ีแสดงขางตน การหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งจะไมถูกรีเซ็ตเมื่อกลองปดอยู
หรือหมดเวลาสแตนดบาย ยกเวนวามีการเลือกคาชดเชยแสง

ปด การชดเชยแสงจะถูกตั้งคาจากการกดปุม E และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก

A สลับหลัก/รอง
แปนหมุนท่ีใชในการตั้งคาการชดเชยแสงเมื่อเลือก เปด (ออโตรีเซ็ต) หรือ เปด สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง b4 (ชดเชยแสงอยางงาย) ขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f9 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลัก/รอง (0 351)

แปนหมุนเลือกคําสั่ง > สลับหลัก/รอง
ปด เปด

โหมดการถ ายภาพ
e แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
f แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
g แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
h ไมมี
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เลือก U เปดระบบหาใบหนา เพื่อเปดใชระบบการตรวจหาใบหนาเมื่อถายภาพบุคคล
ดวยการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ (0 114)

เมื่อคํานวณคาแสง คาบริเวณที่เนนกลางภาพจะกําหนดน้ําหนักมากทีสุ่ดทีว่งกลมตรงกลาง
ของกรอบ เสนผานศูนยกลาง (φ) ของวงกลมนีส้ามารถตั้งเปน 8, 12, 15 หรือ 20 มม.

หรือคาเฉลี่ยทั้งเฟรม

โปรดทราบวาเมือ่ใชเลนสแบบทีไ่มใช CPU พื้นที่ที่กําหนดน้ําหนักสูงสุดในการวัดแสง
แบบเนนกลางภาพจะเทียบเทากับวงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 12 มม. โดยไมข้ึนกับ
การตั้งคาทีเ่ลือกสําหรบั ขอมลูเลนสท่ีไมมี CPU ในเมนูตั้งคา (0 229)

A แสดงคา ISO/ISO อยางงาย
ไมสามารถใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง b4 (ชดเชยแสงอยางงาย) กับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d8

(การแสดงและปรับความไวแสง) > แสดงคา ISO/ISO อยางงาย (0 325) การปรับรายการใดๆ
เหลาน้ีจะเปนการรีเซ็ตรายการที่เหลือ และจะมีขอความปรากฏขึ้นเมื่อมีการรีเซ็ตรายการ

b5: วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

b6: บรเิวณทีเ่นนกลางภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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ใชตัวเลือกนี้ปรบัคาแสงทีเ่ลือกจากกลองอยางละเอียด ทานสามารถปรบัคาแสงอยางละเอียด
ตามการวดัแสงแตละแบบไดตั้งแต +1 ถึง –1 EV ในลําดับข้ันของ 1/6 EV

b7: ชดเชยแสงอยางละเอียด
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

D การปรับคาแสงอยางละเอียด
คาแสงสําหรับชองการตั้งคาแบบกําหนดเองแตละชองสามารถปรับไดอยางละเอียด และไมมีผลใดๆ
ตอการรีเซ็ตโดยกดสองปุม โปรดทราบวาเมื่อสัญลักษณแสดงคาชดเชยแสง (E) ไมปรากฏ วิธเีดียว
ท่ีจะกําหนดคาแสงวาจะใหเปลี่ยนแปลงมากนอยเทาไหรคือการดูคาในเมนูการปรับละเอียด
การชดเชยแสง (0 130) เหมาะสําหรับในสถานการณสวนใหญ
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ถาเลือก เปด คาแสงจะล็อคเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

เลือกระยะเวลาที่กลองจะยังคงวัดแสงเมือ่ไมไดใชกลอง ความไวชัตเตอรและรูรบัแสง
จะปรากฏในแผงควบคุม สวนชองมองภาพจะปดโดยอัตโนมตัิเมื่อหมดเวลาสแตนดบาย

เลือกการหนวงเวลาสําหรบัตั้งเวลาสแตนดบายเพื่อยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่

เลือกระยะเวลากอนลั่นชัตเตอร จํานวนภาพที่ตองการถาย และชวงเวลาหางระหวางภาพ
ในโหมดตั้งเวลาถาย (0 106)

• หนวงเวลาถายเมื่อต้ังเวลา: เลือกระยะเวลาในการหนวงของการลั่นชัตเตอร 
• จํานวนภาพ: กด 1 และ 3 เพื่อเลือกจํานวนภาพทีจ่ะถายทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร
• ชวงเวลาหางระหวางภาพ: เลือกชวงเวลาหางระหวางภาพเมื่อ จํานวนภาพ มากกวา 1

c: ต้ังเวลา/ล็อค AE

c1: ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

c2: ต้ังเวลาสแตนดบาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

c3: ต้ังเวลาถาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกระยะเวลาที่จอภาพยังเปดอยูแมไมมีการใชงานใดๆ
ในขณะแสดงภาพ (แสดงภาพ; คาเริ่มตนคือ 10 วินาที)
และรวีิวภาพ (แสดงภาพทันทีท่ีถาย; คาเริ่มตนคือ
4 วินาที ), เมื่อเมนู (เมนู; คาเริ่มตนคือ 1 นาที) หรอืขอมลู
(การแสดงผลขอมูลการถายภาพ; คาเริ่มตนคือ
10 วินาที) ปรากฏบนจอภาพ หรอืเมือ่อยูในโหมดไลฟวิว
และบันทึกภาพยนตร (ไลฟวิว; คาเริ่มตนคือ 10 นาที) เลือกการหนวงเวลาปดจอภาพที่สั้นลง
เพื่อยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

c4: หนวงเวลาปดจอภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกระดับเสียงและความดังของเสียงเตือนซ่ึงจะดังเมื่อกลองโฟกัสโดยใช AF ทลีะภาพ 

(AF-S; 0 87) เมือ่กลองล็อคโฟกัสขณะถายภาพไลฟวิว หรอืในขณะที่ตัวจับเวลาลั่นชัตเตอร
นับเวลาถอยหลังในโหมดตั้งเวลาถาย (0 106) เมือ่กดปุมกดชัตเตอรเปนครั้งที่สอง
เพื่อถายภาพในโหมดยกกระจกขึ้น (0 108) เมื่อสิ้นสุดการถายภาพเหลื่อมเวลา (0 223)

หรือหากคุณพยายามถายภาพเมือ่การดหนวยความจําล็อคอยู (0 22)

• ความดัง: เลือก 3 (สูง), 2 (กลาง), 1 (ต่ํา) หรอื 

ปด (ปดเสียง) เมือ่ตัวเลือกอ่ืนๆ ที่ไมใช ปด สัญลักษณ c
จะปรากฏในแผงควบคุมและการแสดงผลขอมลู
การถายภาพ

• ความสูงตํ่า: เลือก สูง หรือ ตํ่า

เลือกอัตราการบันทึกภาพสูงสุดข้ันสูงในโหมด T (ถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา) (0 104)

d: การถายภาพ/แสดงผล

d1: เสยีงเตือน
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A เสียงเตือน
โปรดทราบวาโดยไมขึ้นกับตัวเลือกท่ีเลือก เสียงเตือนจะไมดังขึ้นเมื่อกลองโฟกัสในโหมดไลฟวิว
ของภาพยนตร (0 49) หรือโหมดลั่นชัตเตอรแบบเงียบ (โหมด J และ M; 0 102)

d2: ความเรว็การถายในโหมด CL
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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จํานวนภาพสูงสุดที่สามารถถายไดในการถายภาพตอเนื่องหนึ่งชุดในโหมดถายภาพตอเนื่อง
สามารถตั้งคาไดระหวาง 1 ถึง 100 โปรดทราบวาการตั้งคานี้ไมมผีลที่ความไวชัตเตอร 4 วินาที
หรือต่ํากวา

ในสถานการณที่มีการขยับกลองเล็กนอยจะทําใหภาพเบลอ เลือก 1 วินาที, 2 วินาท ีหรอื
3 วินาที เพื่อหนวงเวลาลั่นชัตเตอรจนกระจกยกขึ้นหนึง่, สอง หรือสามวินาที

d3: ถายตอเนื่องสงูสดุ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A หนวยความจําบัฟเฟอร
โดยไมคํานึงถึงตัวเลือกสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d3 การถายภาพจะชาลงเมื่อใสหนวยความจํา
บัฟเฟอร (tAA) ดูหนา 489 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับความจุของหนวยความจําบัฟเฟอร

d4: โหมดหนวงเวลาถาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง



323

เลือก เปดใช เพื่อเปดใชงานมานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอนิกสในโหมด V ลดภาพสั่นไหว
ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของชัตเตอร ชัตเตอรแบบกลไกจะถูกใชในโหมดลั่นชัตเตอรอ่ืน

d5: มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนกิส
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A มานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอนิกส
แนะนําการใชเลนสชนิด G, D หรือ E ใหเลือก ไมใช หากคุณสังเกตเห็นเสนหรือฝาเมื่อถายภาพ
ดวยเลนสอื่น ความไวชัตเตอรท่ีเร็วท่ีสุดท่ีสามารถใชไดกับมานชัตเตอรชุดแรกอิเล็กทรอนิกสคือ
1/2000 วินาที
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เมื่อถายภาพ กลองจะตัง้ช่ือไฟลโดยการบวกหนึ่งจากตัวเลขไฟลลาสุดที่ใช ตัวเลือกนี้
จะควบคุมวาหมายเลขไฟลจะตอจากหมายเลขสุดทายที่ใชเมื่อโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น
การดหนวยความจําถูกฟอรแมต หรือเมื่อใสการดหนวยความจําใหมลงในกลองหรือไม

d6: การเรยีงหมายเลขไฟล
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด

เม่ือโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น การดหนวยความจําถูกฟอรแมต หรือเสียบการด
หนวยความจําใหมลงในกลอง กลองจะตั้งหมายเลขไฟลตอจากหมายเลขสุดทาย
ท่ีใชหรือจากหมายเลขไฟลท่ีมากท่ีสุดในโฟลเดอรปจจุบัน โดยยึดเอาคาใดคาหน่ึง
ท่ีสูงกวา ถาถายภาพเมื่อโฟลเดอรปจจุบันมีภาพถายหมายเลข 9999 โฟลเดอรใหม
จะถูกสรางขึ้นโดยอตัโนมัติและหมายเลขไฟลจะเริ่มตนจาก 0001 อีกคร้ัง

ปด
หมายเลขไฟลจะถูกรีเซ็ตเปน 0001 เม่ือโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น การดหนวยความจํา
ถูกฟอรแมต หรือใสการดหนวยความจําใหมลงในกลอง โปรดทราบวาโฟลเดอรใหม
จะถูกสรางขึ้นโดยอตัโนมัติ ถาถายภาพเมื่อโฟลเดอรปจจุบันมีภาพถาย 999 ภาพ

รีเซ็ต
สําหรับ เปด ยกเวนวาภาพถัดไปถูกตั้งหมายเลขไฟลโดยการเพิ่มหน่ึงเขาใน
หมายเลขไฟลท่ีมากท่ีสุดในโฟลเดอรปจจุบัน ถาโฟลเดอรวางเปลา หมายเลขไฟล
จะถูกตั้งคาใหมเปน 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 เพื่อแสดงเสนตารางตามความตองการในชองมองภาพเพื่อใชอางอิงขณะจัด
องคประกอบภาพ (0 6)

ถาเลือก แสดงความไวแสง (ISO) หรอื แสดงคา ISO/ISO อยางงาย แผงควบคุม
จะแสดงคาความไวแสง (ISO) แทนจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ถาเลือก แสดงคา ISO/
ISO อยางงาย ทานสามารถกําหนดคาความไวแสง (ISO) ไดในโหมดการถายภาพ e และ f 

โดยหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย หรือในโหมด g โดยหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก เลือก
แสดงจํานวนภาพที่ถายได เพื่อแสดงจํานวนภาพทีส่ามารถบันทึกไดในชองมองภาพ
และแผงควบคุม

เลือก เปด เพื่อแสดงเคล็ดลับเครือ่งมือสําหรับรายการที่ไฮไลทไวในสวนแสดงผลปุม b ระหวาง
การถายภาพดวยชองมองภาพ (0 205)

d7: แสดงเสนตารางในชองมองภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d8: การแสดงและปรับความไวแสง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d9: แสดงคําแนะนําบนจอ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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ถาเลือก อัตโนมัติ (AUTO) สีของตัวอักษรในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 201)

จะเปลี่ยนจากสีดําเปนสีขาวหรือจากขาวเปนดําโดยอัตโนมตัิเพื่อรกัษาความคมชัดของพื้นหลัง 
หากตองการใชตัวอักษรสีเดียวกันเสมอ เลือก ปรับเอง แลวเลือก พ้ืนหลังสวาง
(B; ตัวอักษรสีดํา) หรอื พ้ืนหลังมืด (W; ตัวอักษรสีขาว) ความสวางของจอภาพ
จะถูกปรบัเปลี่ยนโดยอัตโนมตัิเพื่อใหเกิดคอนทราสตสูงสุดจากสีตัวอักษรที่เลือกไว

ถาเลือก ปด ไฟแบ็คไลทในแผงควบคุม (ไฟหนาจอ LCD) จะติดเมื่อสวิทชเปดปดการทํางาน
ถูกหมนุไปทาง D  ถาเลือก เปด แผงควบคุมจะสวางทุกครัง้ที่ตั้งเวลาสแตนดบายทํางานอยู
(0 34) เลือก ปด เพื่อยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

d10: การแสดงผลขอมลูการถายภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

พ้ืนหลังสวาง พื้นหลังมืด

d11: ไฟหนาจอ LCD
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เพื่อใหมัน่ใจวาการทํางานของกลองเปนไปตามที่คาดไวเมื่อใชชุดแบตเตอรี่ MB-D12 ซ่ึงเปน
อุปกรณเสริมกับแบตเตอรี ่AA ใหจับคูตัวเลือกในเมนูนี้ใหตรงกับประเภทของแบตเตอรี่
ใสในชุดแบตเตอรี ่ไมจําเปนตองปรับตัวเลือกนี้เมือ่ใชแบตเตอรี่ EN-EL15 หรือ EN-EL18a/

EN-EL18 ซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิ

d12: แบตเตอรีป่ระเภท MB-D12
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
1 LR6 (AA อัลคาไลน) เลือกเมื่อใชแบตเตอรี่ AA อัลคาไลน LR6

2 HR6 (AA Ni-MH) เลือกเมื่อใชแบตเตอรี่ AA Ni-MH HR6

3 FR6 (AA ลิเธียม) เลือกเมื่อใชแบตเตอรี่ AA ลิเธียม FR6

A การใชแบตเตอร่ี AA
ความจุของแบตเตอรี่ AA จะลดลงอยางรวดเร็วท่ีอุณหภูมิต่ํากวา 20 °C และจะแตกตางกันขึ้นอยูกับ
ย่ีหอและสภาพการเก็บรักษา ในบางกรณี แบตเตอรี่อาจหยุดทํางานกอนวันหมดอายุ แบตเตอรี่ AA

บางย่ีหอไมสามารถใชได เน่ืองจากลักษณะของประสิทธิภาพและความจุท่ีจํากัด แบตเตอรี่อัลคาไลน
มีความจุท่ีนอยกวาประเภทอื่นและควรใชในกรณีท่ีไมมีแบตเตอรี่อืน่แลว และเฉพาะที่อณุหภูมิอุน
กลองจะแสดงระดับของแบตเตอรี่ AA ดังตอไปน้ี:

แผงควบคุม ชองมองภาพ คําอธิบาย
L — แบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็ม
I d แบตเตอรี่ใกลหมด แบตเตอรี่ใหมพรอมใชงาน
H

(กะพริบ)

d
(กะพริบ)

ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน ชารจแบตเตอร่ี
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เลือกวาจะใชแบตเตอรี่ในกลองหรือแบตเตอรี่ในชุดแบตเตอรี่กอนเมื่อใสชุดแบตเตอรี่ MB-D12

ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม โปรดทราบวาถา MB-D12 ไดรบัพลงังานจากอะแดปเตอร AC และปลัก๊ตอ
อะแดปเตอร AC กลองจะใชอะแดปเตอร AC ไมวาจะเลอืกตวัเลอืกใดไวกต็าม

สัญลักษณ s จะปรากฏในแผงควบคุมของกลอง
เมื่อใชแบตเตอรีใ่น MB-D12

d13: ลําดับแบตเตอรี่
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

A ชุดแบตเตอรี่ MB-D12
MB-D12 จะใชแบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 หรือ EN-EL18a/EN-EL18 หน่ึงกอน
หรือแบตเตอรี่ AA อัลคาไลน, Ni-MH หรือลิเธียม แปดกอน (รุน EN-EL15 จะใหมาพรอมกลอง
สวนรุน EN-EL18a/EN-EL18 และแบตเตอร่ี AA มีจําหนายท่ัวไป)

การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงประเภทของแบตเตอรี่
ท่ีใสไวใน MB-D12 ดังตอไปน้ี:

จอแสดงผลประเภทแบตเตอรี่ 
MB-D12

ประเภทแบตเตอรี่

v แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15

x แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL18a/EN-EL18

u แบตเตอรี่ AA



329

ตัวเลือกนี้จะควบคุมความเร็วสัมพันธกับแฟลช

e: การถายครอม/แฟลช

e1: ความเรว็สมัพันธกับแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

1/320 วินาที 
(Auto FP)

กลองจะใชแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอตัโนมัติเม่ือใชชุดแฟลชที่รองรับ
คุณสมบัติดังกลาว (0 430) หากใชแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชอื่น
ความไวชัตเตอรจะถูกตั้งเปน 1/320 วินาที เม่ือกลองแสดงความไวชัตเตอร
1/320 วินาที ในโหมดการถายภาพ e หรือ g แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูง
อัตโนมัติจะถูกเปดใชงานถาความไวชัตเตอรจริงเร็วกวา 1/320 วินาที

1/250 วินาที 
(Auto FP)

กลองจะใชแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอตัโนมัติเม่ือใชชุดแฟลชที่รองรับ
คุณสมบัติดังกลาว (0 430) หากใชแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชอื่น
ความไวชัตเตอรจะถูกตั้งเปน 1/250 วินาที เม่ือกลองแสดงความไวชัตเตอร
1/250 วินาที ในโหมดการถายภาพ e หรือ g แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูง
อัตโนมัติจะถูกเปดใชงานถาความไวชัตเตอรจริงเร็วกวา 1/250 วินาที

1/250 วินาที–
1/60 วินาที ความเร็วสัมพันธกับแฟลชถูกตั้งคาตามคาท่ีเลือกไว

A ความไวชัตเตอรแบบตายตัวจะถูกตั้งเปนขีดจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลช
ในการล็อคความไวชัตเตอรท่ีคาจํากัดความไวแฟลชในโหมดอตัโนมัติปรับชัตเตอรเองหรือ
โหมดปรับคาแสงเอง ใหเลือกความไวชัตเตอรคาถัดไปตอจากความไวชัตเตอรชาสุดท่ีเปนไปได 
(30 วินาที หรือ &) X (สัญลักษณแสดงแฟลชสัมพันธ) จะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพ

A แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมตัิ
สามารถใชแฟลชที่ความไวชัตเตอรสูงสุดท่ีกลองรองรับได ทําใหสามารถเลือกรูรับแสงสูงสุดเพื่อลด
ระยะชัดลึกแมวัตถุอยูในตําแหนงยอนแสงหรือภายใตแสงแดดจา การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
จะแสดงสัญลักษณแสดงโหมดแฟลช “FP” เม่ือแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติทํางานอยู
(0 194)
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❚❚แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมติั
เมื่อเลือก 1/320 วินาที (Auto FP) หรือ 1/250 วินาที (Auto FP) สําหรบัการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกบัแฟลช, 0 329) ทานสามารถใชแฟลชในตัวกลอง
ดวยความไวชัตเตอรที่เรว็เทากับ 1/320 วินาท ีหรือ 1/250 วินาที ขณะเดียวกันชุดแฟลชเสรมิ
ภายนอกที่รองรบั (0 430) สามารถใชกับความไวชัตเตอรคาใดก็ได (แฟลชสัมพันธ
ที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ)

ความเร็วสัมพันธ
กับแฟลช

1/320 วินาที
(Auto FP)

1/250 วินาที
(Auto FP)

1/250 วินาที

ความไวชัตเตอร

แฟลชใน
ตัวกลอง

ชุดแฟลช
เสริม

ภายนอก

แฟลชใน
ตัวกลอง

ชุดแฟลช
เสริม

ภายนอก

แฟลชใน
ตัวกลอง

ชุดแฟลช
เสริม

ภายนอก
ตั้งแต 1/8000 แตไมรวม 

1/320 วินาที — Auto FP — Auto FP — —

ตั้งแต 1/320 แตไมรวม 
1/250 วินาที สัมพันธกับแฟลช* — Auto FP — —

1/250–30 วินาที สัมพันธกับแฟลช
* ชวงแฟลชจะลดลงเมื่อความไวชัตเตอรเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม ชวงแฟลชจะสูงกวาชวงแฟลชที่ไดจาก
ความเร็วระดับเดียวกันท่ีใชกับ Auto FP

D สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน
เม่ือกลองยิงแฟลชเต็มกําลัง สัญลักษณแสดงแฟลชในชองมองภาพจะกะพริบเตือนวาภาพที่ได
อาจมีแสงไมเพียงพอ โปรดทราบวาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางานของชุดแฟลชเสริมภายนอก
จะไมแสดงคําเตือนน้ีหากเลือก 1/320 วินาที (Auto FP)
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ตัวเลือกนี้จะกําหนดความไวชัตเตอรต่ําสุดที่สามารถใชได เมื่อใชแฟลชสัมพันธมานชัตเตอร
ชุดแรกหรือชุดที่สอง หรอืใชการลดตาแดงในโหมดถายภาพโปรแกรมอัตโนมัติ
หรืออัตโนมัตปิรับรูรบัแสง (ไมวาจะเลือกคาใดไว ความไวชัตเตอรจะต่ําได 30 วินาที
เมื่ออยูในโหมดอัตโนมัติปรบัชัตเตอรเองหรอืโหมดปรับคาแสงเอง หรอืการตั้งคาแฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดแรกและแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง หรอืการลดตาแดงดวย
ความไวชัตเตอรต่ํา)

เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลอง

e2: ความไวชัตเตอรของแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

e3: การควบคุมแฟลชในตัวกลอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
r TTL กลองจะปรับคาแสงแฟลชโดยอตัโนมัติตามสภาพการถายภาพ
s ปรับเอง เลือกระดับแฟลช กลองไมยิงแฟลชนํา
t การยิงแฟลชซํ้า แฟลชจะยิงซ้ําขณะที่ชัตเตอรเปดออก ทําใหเกิดแสงจาจากแสงแฟลช

u โหมดสั่งแฟลช ใชแฟลชในตัวกลองเปนแฟลชหลักเพื่อควบคุมชุดแฟลชเสริมภายนอกหนึ่ง
หรือหลายกลุม (0 334)
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❚❚ปรับเอง
เลือกระดับแฟลช ระดับแฟลชที่ระบุเปนเศษสวนของกําลังไฟเต็ม: หากมกํีาลังไฟเต็ม
แฟลชในตัวมีไกดนัมเบอร 12 (เมตร, ISO 100, 20 °C)

❚❚การยิงแฟลชซ้ํา
แฟลชจะยิงซํ้าขณะที่ชัตเตอรเปดออก ทําใหเกิดแสงจา
จากแสงแฟลช กด 4 หรอื 2 เพื่อไฮไลทตัวเลือกตอไปนี้
กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยน

ตัวเลือก คําอธิบาย
กําลังแฟลช เลือกกําลังแฟลช (แสดงเปนเศษสวนของกําลังไฟเต็ม)

จํานวนครั้ง
เลือกจํานวนครั้งท่ีจะใหกลองยิงแฟลชตามกําลังไฟท่ีเลือกไว โปรดทราบวา
ขึ้นอยูกับความไวชัตเตอรและตัวเลือกท่ีไดเลือกไวสําหรับ ความถี่ จํานวนที่
ปลอยแฟลชจริงอาจจะนอยกวาคาท่ีเลือกไว

ความถี่ เลือกความถี่ในการยิงแฟลชตอวินาที

A โหมดควบคุมแฟลช
โหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลองจะปรากฏ
ในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 194, 202)

A “ปรับเอง” และ “การยิงแฟลชซํ้า”
สัญลักษณ Y จะกะพริบบนแผงควบคุมและชองมองภาพเมื่อเลือกตัวเลือกเหลาน้ี
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A แฟลชเสริม SB-400 และ SB-300
เม่ือใสแฟลชเสริมภายนอก SB-400 หรือ SB-300 และเปดกลอง การตั้งคาแบบกําหนดเอง e3

จะเปลี่ยนเปน แฟลชเสริม ทําใหเลือกโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมไดระหวาง TTL และ
ปรับเอง

A “จํานวนครั้ง”
ตัวเลือกท่ีเลือกใชไดสําหรับ การยิงแฟลชซ้ํา > จํานวนครั้ง จะถูกกําหนดโดยกําลังแฟลช
กําลังไฟ ตัวเลือกสําหรับ “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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❚❚ โหมดสั่งแฟลช
ใชแฟลชในตัวกลองเปนแฟลชหลักควบคุมชุดแฟลชเสริมภายนอกตั้งแตหนึ่งตัวข้ึนไป
ชุดแฟลชสรมิภายนอกแบงออกไดถึงสองกลุม (A และ B) โดยใชการควบคุมการทํางาน
แฟลชแบบไรสาย (0 430)

การเลือกตัวเลือกนี้จะแสดงเมนูบนจอภาพตามที่
แสดงในภาพดานขวา กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลือก
ตอไปนี้ กด 1 หรือ 3 เพื่อเปล่ียน

ตัวเลือก คําอธิบาย
แฟลชในกลอง เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลอง (แฟลชชุดควบคุม)

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; 0 430) เลือกการชดเชยแสงแฟลช
จากคาระหวาง +3.0 ถึง –3.0 EV โดยเพิ่มคาคร้ังละ 1/3 EV

M เลือกระดับแฟลช
– – ชุดแฟลชกลุมน้ีจะไมยิง

กลุม B เลือกโหมดแฟลชสําหรับชุดแฟลชทั้งหมดในกลุม B ตัวเลือกท่ีใชไดจะเหมือนกัน
กับตัวเลือกสําหรับ กลุม A ขางตน

ชองสัญญาณ เลือกจากชองสัญญาณ 1–4 ชุดแฟลชทั้งหมดในทั้งสองกลุมจะตองตั้งคา
เปนชองสัญญาณเดียวกัน



335

ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อถายภาพในโหมดสั่งแฟลช

1 ปรับคาสําหรับแฟลชในตัวกลอง
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลชสําหรับ
แฟลชในตัวกลอง โปรดทราบวาไมสามารถปรับระดับ
กําลังแฟลชไดในโหมด – –

2 ปรับการต้ังคาสําหรับกลุม A
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลชสําหรับ
ชุดแฟลชในกลุม A

3 ปรับการต้ังคาสําหรับกลุม B
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลชสําหรับ
ชุดแฟลชในกลุม B

4 เลือกชองสัญญาณ

5 กด J
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6 จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพ แลวจัดชุดแฟลชตามที่แสดงในภาพดานลาง โปรดทราบวาระยะทาง
สูงสุดที่สามารถวางชุดแฟลชรีโมตไดอาจแตกตางกันตามสภาพการยิงแฟลช

7 กําหนดคาชดุแฟลชรีโมต
เปดชุดแฟลชรีโมตทั้งหมด แลวปรบัการตั้งคากลุมตามที่ตองการ จากนั้น ตั้งคา
ในชองสัญญาณที่เลือกในขั้นตอนที ่4 โปรดดูรายละเอียดในคูมือการใชงานของชุดแฟลช

8 ยกแฟลชในตัวกลอง
กดปุมแฟลชปอปอัปเพื่อยกแฟลชในตัวกลองข้ึน โปรดทราบวาแมวาจะเลือก – – สําหรับ
แฟลชในกลอง > โหมด แฟลชในตัวกลองตองยกขึ้นเพื่อใหกลองปลอยแฟลชนํา

10 เมตร หรือนอยกวา
60 ° หรือนอยกวา

60 ° หรือนอยกวา

30 °
หรือนอยกวา

30 °
หรือนอยกวา

5 เมตร หรือนอยกวา

5 เมตร หรือนอยกวา

เซ็นเซอรรีโมตแบบไรสายบนชุดแฟลชควรหันเขาหากลอง

กลอง (แฟลชในตัว)
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9 จัดองคประกอบภาพ โฟกสัและถายภาพ
เมื่อไฟแสดงแฟลชพรอมทํางานในกลองและไฟแสดงแฟลชพรอมทํางานของชุดแฟลชอ่ืนๆ 

สวางขึ้น ใหจัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวยิง สามารถใชล็อคคาแสงแฟลช (0 198)

ไดหากตองการ

A การแสดงผลโหมดสัมพันธกับแฟลช
M จะไมปรากฏในการแสดงผลโหมดสัมพันธกับแฟลชบนแผงควบคุมหากเลือก – – สําหรับ
แฟลชในกลอง > โหมด

A การชดเชยแสงแฟลช
คาชดเชยแสงแฟลชที่เลือกไวดวยปุม M (Y) และแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจะถูกเพิ่มลงในคาชดเชย
แสงแฟลชที่ไดเลือกไวสําหรับแฟลชในตัวกลอง, กลุม A และกลุม B ในเมนู โหมดสัง่แฟลช สัญลักษณ
Y จะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพเมื่อเลือกคาชดเชยแสงแฟลชเปนคาอื่นๆ ท่ีไมใช ±0

สําหรับ แฟลชในกลอง > TTL สัญลักษณ Y จะกะพริบเม่ือแฟลชในตัวกลองอยูในโหมด M

D โหมดสั่งแฟลช
ตําแหนงหนาตางเซ็นเซอรในชุดแฟลชรีโมตจะรับแฟลชนําจากแฟลชในตัวกลอง (ตองระมัดระวัง
เปนพิเศษหากไมติดกลองบนขาตั้งกลอง) ตรวจสอบใหแนใจวาแสงโดยตรงหรือแสงสะทอน
จากชุดแฟลชรีโมตไมเขาสูเลนส (ในโหมด TTL) หรือโฟโตเซลลในชุดแฟลชรีโมต (โหมด AA)

เพราะอาจรบกวนคารับแสง เพ่ือปองกันระยะเวลาที่ยิงแฟลชจากแฟลชในตัวกลองปรากฏในภาพถาย
ท่ีชวงสั้นๆ ใหเลือกคาความไวแสง (ISO) ต่ําหรือรูรับแสงแคบ (คารูรับแสงมาก) หรือใชตัวเลือก
แผงอินฟราเรด SG-3IR สําหรับแฟลชในตัวกลอง จําเปนตองใช SG-3IR เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด
เมื่อใชแฟลชสัมพันธมานชตัเตอรชดุที่สอง ที่ยิงแฟลชในเวลาที่สวาง หลังจากวางตําแหนง
ชุดแฟลชรีโมตจะมีการยิงทดสอบและดูผลลัพธในหนาจอกลอง

แมวาจะมีการจํากัดจํานวนของชุดแฟลชรีโมตท่ีอาจใชได จํานวนสูงสุดท่ียิงไดจริงคือสามคร้ัง
หากจํานวนมากกวาน้ี ไฟชุดแฟลชรีโมตท่ีปลอยออกมาจะรบกวนประสิทธิภาพ
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เลือกวิธีทีก่ลองปรับระดับแฟลชเมื่อใชการชดเชยแสง

ถาเลือก เปด เมื่อใชกลองกับชุดแฟลชในตัวกลองหรอืแฟลชเสริมภายนอกทีร่องรบัระบบ
Nikon Creative Lighting system (0 428) กลองจะยิงโมเดลลิ่งแฟลชเมือ่กดปุม
Pv (0 117) โมเดลลิ่งแฟลชจะไมถูกยิงหากเลือก ปด

เลือกการตั้งคาหรอืคาทีต่องการถายครอมเมื่อใชการถายครอมอัตโนมตัิ (0 133) เลือก AE
และแฟลช (j) เพื่อทําการถายภาพและถายครอมระดับแฟลช, AE เทาน้ัน (k) เพื่อถาย
ครอมคาแสง, แฟลชเทาน้ัน (l) เพื่อถายครอมแฟลชเทานั้น, ถายครอมไวตบาลานซ (m)

เพื่อทําการถายครอมไวตบาลานซ (0 139) หรือ ถายครอม ADL (y) เพื่อถายครอมโดยใช 
Active D-Lighting (0 143) โปรดทราบวาไมสามารถเลือกการถายภาพครอมไวตบาลานซ
ที่การตั้งคาคุณภาพของภาพ NEF (RAW) หรอื NEF (RAW) + JPEG

e4: การชดเชยแสงเมือ่ใชแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

YE ทั้งภาพ กลองจะปรับท้ังระดับแฟลชและการชดเชยแสงเพื่อปรับเปลี่ยน
คาแสงทั้งภาพ

E ฉากหลังเทานั้น ใชการชดเชยแสงกับพ้ืนหลังเทาน้ัน

e5: โมเดลลิง่แฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

e6: ต้ังคาการถายครอมอตัโนมติั
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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ตัวเลือกนี้จะกําหนดวาจะมีผลตอคาใดบางเมือ่เลือก AE และแฟลช หรอื AE เทาน้ัน
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 ในโหมดปรับคาแสงเอง

การถายครอมแฟลชจะใชไดกับการควบคุมแฟลช i-TTL หรือ AA เทานั้น ถาเลือกการตั้งคาอ่ืน
ที่ไมใช แฟลชเทาน้ัน และไมใชแฟลช คาความไวแสง (ISO) จะใชคาคงที่ตามคาที่ใช
ในภาพแรก ไมวาทานจะเลือกคาใดไวสําหรบัควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (0 111)

e7: ถายครอมอัตโนมัติ (โหมด M)
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

F แฟลช/ความเร็ว
กลองจะปรับความไวชัตเตอร (การตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 ตั้งคาเปน
AE เทานั้น) หรือความไวชัตเตอรและระดับแฟลช (การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง e6 ตั้งคาเปน AE และแฟลช)

G
แฟลช/ความเร็ว/
รูรับแสง

กลองจะปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสง (การตั้งคาแบบกําหนดเอง
e6 ถูกตั้งคาเปน AE เทานั้น) หรือความไวชัตเตอร รูรับแสง
และระดับแฟลช (การตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 ถูกตั้งคาเปน
AE และแฟลช)

H แฟลช/รูรับแสง
กลองจะปรับรูรับแสง (การตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 ถูกตั้งคาเปน
AE เทานั้น) หรือรูรับแสงและระดับแฟลช (การตั้งคาแบบกําหนดเอง
e6 ถูกตั้งคาเปน AE และแฟลช)

I แฟลชเทานั้น กลองจะปรับระดับแฟลชเพียงอยางเดียว (การตั้งคาแบบกําหนดเอง e6

ถูกตั้งคาเปน AE และแฟลช)
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ตามคาตั้งจากโรงงาน MTR > อันเดอร > โอเวอร (H) กลองจะใชการถายครอมไวตบาลานซ 
แฟลช และแสงตามลําดับทีไ่ดอธิบายไวในหนา 135 และ 140 ถาเลือก อันเดอร > MTR >
โอเวอร (I) กลองจะดําเนนิการถายภาพตามลําดับจากคาต่ําสุดไปยังคาสูงสุด
การตั้งคานี้ไมมีผลตอการถายครอม ADL

e8: ลําดับการถายครอม
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกสิ่งที่ตองการใหเกิดข้ึนเมื่อหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปยังตําแหนง D

ตัวเลือกนี้จะกําหนดหนาที่ของปุมเลือกคําสั่งตรงกลางขณะถายภาพดวยชองมองภาพ,

แสดงภาพ และเมื่อใชโหมดไลฟวิว (ไมวาจะเลือกตวัเลือกใดไว การกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง
ขณะแสดงภาพยนตรแบบเต็มจอจะเปนการเริม่เลนภาพยนตร)

f: การควบคุม

f1: ปุม D.

ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
D แบ็คไลท LCD (D) ไฟในจอแผงควบคุมจะสวางประมาณ 6 วินาที

h
D และจอแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ

ไฟในจอแผงควบคุมจะสวางขึ้นและกลองจะแสดงขอมูล
การถายภาพบนจอภาพ

f2: ปุมเลอืกคําสัง่ตรงกลาง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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❚❚ โหมดถายภาพ

❚❚ โหมดแสดงภาพ

ตัวเลอืก หนาที่ของปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

J
เลือกจุดโฟกัส
ก่ึงกลาง เลือกจุดโฟกัสก่ึงกลาง

v จุดโฟกัสที่ตั้งเอง

การกดท่ีตรงกลางของตัวเลือกคําสั่งจะเลือกจุดโฟกัสท่ีตั้งเอง
การเลือกจุด ใหเลือกแลวกดท่ีตรงกลางของตัวเลือกคําสั่งขณะท่ีกดปุม
โหมด AF จนกวาจุดโฟกัสกะพริบ สามารถเลือกโดยแยกจุดโฟกัส
สําหรับการถายภาพในแนว “กวาง” (แนวนอน) และท้ังสองแนวแยกกัน
สําหรับการถายภาพในแนว “ตั้ง” (แนวตั้ง) หากเลือก จุดโฟกัส หรือ
จุดโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a9 

(บันทึกตามการหมุนกลอง, 0 312)

K
ไฮไลทจุดโฟกัส
ที่ใช ไฮไลทจุดโฟกัสท่ีใช

ไมมี การกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางจะไมสงผลใดๆ ในการถายภาพโดยใช
ชองมองภาพ

ตัวเลอืก หนาที่ของปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

n
เปด/ปดภาพ
ขนาดยอ สลับไปมาระหวางการแสดงภาพแบบเต็มจอกับการแสดงภาพขนาดยอ

o ดูกราฟฮิสโตแกรม
ในการแสดงภาพแบบเต็มจอและการแสดงภาพขนาดยอ
กราฟฮิสโตแกรมจะปรากฏบนจอภาพขณะที่กดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง
(0 242)

p เปด/ปดซูม

สลับไปมาระหวางการแสดงภาพแบบเต็มจอหรือการแสดงภาพ
ขนาดยอ และการแสดงภาพแบบซูม เลือกการตั้งคาซูมแรกเริ่มจาก
กําลงัขยายต่ํา (50%), 1 : 1 (100%) และ กําลังขยายสูง (200%)
การแสดงผลการซูมจะอยูท่ีจุดก่ึงกลางของจุดโฟกัสท่ีใชอยู

u
เลือกชองบรรจุ
การดและโฟลเดอร แสดงขอความเลือกชองบรรจุการดและโฟลเดอร (0 237)
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❚❚ ไลฟวิว

ถาเลือก รีสตารทตัวต้ังเวลาสแตนดบาย การใชปุมเลือกคําสั่งเมือ่ตั้งเวลาสแตนดบาย
หมดเวลา (0 34) จะเปนการเปดใชระบบวัดแสงและเริ่มการตั้งเวลาสแตนดบาย ถาเลือก
ไมใชงาน ตัวตั้งเวลาจะไมเริม่ทํางานเมื่อกดปุมเลือกคําสั่ง

เลือกหนาที่ของปุม Fn ไมวาจะเปนหนาที่ของปุมเอง (กด)

หรือเมื่อใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง (กด + แปนหมุน
เลือกคําส่ัง)

ตัวเลือก หนาที่ของปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง

J
เลือกจุดโฟกัส
ก่ึงกลาง

การกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางในโหมดไลฟวิวจะเปนการเลือกจุดโฟกัส
ก่ึงกลาง

p เปด/ปดซูม
กดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเปดปดการซูม เลือกการตั้งคาซูมแรกเริ่ม
จาก กําลังขยายต่ํา (50%), 1 : 1 (100%) และ กําลังขยายสูง (200%)
การแสดงผลการซูมจะอยูท่ีจุดก่ึงกลางของจุดโฟกัสท่ีใชอยู

ไมมี การกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางจะไมสงผลใดๆ ในโหมดไลฟวิว

f3: ปุมเลอืกคําสัง่
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f4: กําหนดปุม Fn
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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❚❚กด
การเลือก กด จะแสดงตัวเลือกตอไปนี้:

ตัวเลือก คําอธิบาย

q ดูตัวอยาง

ระหวางท่ีถายภาพโดยใชชองมองภาพ คุณสามารถดูตัวอยางระยะ
ความชัดลึกในขณะที่กดปุม Fn ได (0 117) ระหวางท่ีถายภาพไลฟวิว
คุณสามารถกดปุมอีกคร้ังเพื่อเปดเลนสใหมีคารูรับแสงสูงสุด ทําให
ตรวจสอบโฟกัสไดงายขึ้น ใหกดปุมอีกคร้ังเพื่อคืนคารูรับแสง
ใหกลับเปนคาเดิม (0 41)

r ล็อคคาแสงแฟลช
กดปุม Fn เพ่ือล็อคคาแสงแฟลช (แฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริม
ภายนอกที่รองรับระบบน้ีเทาน้ัน 0 198, 430) กดอกีคร้ังเพื่อยกเลิก
การล็อคคาแสงแฟลช

B ล็อค AE/AF โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม Fn

C ล็อค AE เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม Fn

D
ล็อค AE (รีเซ็ต
เมื่อลั่นชัตเตอร)

กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม Fn และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมน้ี
อีกคร้ัง มีการลั่นชัตเตอร หรือหมดเวลาแสตนดบาย

E ล็อค AE (คาง) กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม Fn และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมน้ี
อีกคร้ังหรือหมดเวลาแสตนดบาย

F ล็อค AF เทานั้น กลองจะล็อคโฟกัสเม่ือกดปุม Fn

A AF-ON การกดปุม Fn จะเปนการเร่ิมฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ

z Iไมใช/เปดใช
หากแฟลชในปจจุบันปดอยู กลองจะเลือกแฟลชสัมพันธมานชัตเตอร
ชุดแรกเมื่อกดปุม Fn หากแฟลชในปจจุบันเปดอยู แฟลชจะปดลง
เม่ือกดปุม Fn
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1
ถายตอเนื่อง
แบบครอม

ถากดปุม Fn ขณะท่ีการถายครอม ADL การถายครอมคาแสง
หรือการถายครอมคาแฟลชทํางานอยูในโหมดถายทีละภาพหรือการกด
ชัตเตอรแบบเงียบ กลองจะถายภาพทุกภาพที่ใชโปรแกรมถายครอม
ในขณะนั้นเมื่อทานกดปุมกดชัตเตอร ถากําลังใชการถายครอม
ไวตบาลานซหรือเลือกโหมดถายตอเน่ือง (โหมด U, T หรือ M)

กลองจะถายภาพแบบครอมตอไปเร่ือยๆ ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไว

4 + NEF (RAW)

ถาคุณภาพของภาพถูกตั้งเปน JPEG Fine, JPEG Normal หรือ
JPEG Basic “RAW” จะปรากฏในแผงควบคุมและภาพ NEF (RAW)

จะถูกบันทึกไวกับภาพถัดไปหลังจากที่กดปุม Fn (การตั้งคาคุณภาพ
ของภาพเดิมจะถูกเรียกคืนเมื่อคุณเอามือออกจากปุมกดชัตเตอร)
สําเนาภาพ NEF (RAW) จะถูกบันทึกไวท่ีการตั้งคาปจจุบันท่ีเลือก
สําหรับ การบันทึก NEF (RAW) ในเมนูการถายภาพ (0 295)

ในการออกโดยไมบันทึกภาพ NEF (RAW) กดปุม Fn อกีคร้ัง

L
วัดแสงเฉลี่ย
ทั้งภาพ กลองจะวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพเมื่อกดปุม Fn

M
วัดแสง
เนนกลางภาพ กลองจะวัดแสงเนนกลางภาพเมื่อกดปุม Fn

N วัดแสงเฉพาะจุด กลองจะวัดแสงเฉพาะจุดเมื่อกดปุม Fn

4
ระบบวัดแสง
ที่เนนไฮไลท กลองจะวัดแสงเนนไฮไลทเม่ือกดปุม Fn

ตวัเลือก คําอธิบาย
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w
แสดงเสนตาราง
ในชองมองภาพ กดปุม Fn เพ่ือเปดหรือปดการแสดงเสนตารางในชองมองภาพ (0 6)

!
ระนาบกลอง
ในชองมองภาพ กดปุม Fn เพ่ือดูการแสดงระนาบกลองในชองมองภาพ (0 347)

x
ปดการลั่นชัตเตอร
พรอมกัน

กดปุม Fn คางไวเพ่ือถายภาพดวยกลองหลักเทาน้ัน เม่ือใช
รีโมตคอนโทรลไรสายสําหรับล่ันชัตเตอรพรอมกันจากระยะไกล

y
ลั่นเฉพาะชัตเตอร
ระยะไกล

กดปุม Fn คางไวเพ่ือถายภาพดวยกลองระยะไกลเทาน้ัน เม่ือใช
รีโมตคอนโทรลไรสายสําหรับล่ันชัตเตอรพรอมกันจากระยะไกล

% เมนูของฉัน การกดปุม Fn จะแสดง “เมนูของฉัน” (0 414)

3
ไปรายการบนสุด
ในเมนูของฉัน

กดปุม Fn เพ่ือขามไปยังรายการแรกสุดใน “เมนูของฉัน”

เลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือใหเรียกใชงานเมนูท่ีใชบอยไดอยางรวดเร็ว

K แสดงภาพ ปุม Fn ทําหนาท่ีเหมือนปุม K เลือกเมื่อใชเลนสเทเลโฟโต
หรือในสถานการณอื่นๆ ท่ียากตอการใชปุม K ดวยมือซาย

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ

A ตัวเลือกที่ไมสามารถใชงานรวมกันได
หากไมสามารถใชตัวเลือกท่ีเลือกสําหรับ กด รวมกับตัวเลือกท่ีเลือกสําหรับ กด + แปนหมุน
เลือกคําสั่ง กลองจะแสดงขอความและไมวาจะเปน กด หรือ กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง ท่ีตั้งคา
ไวกอนจะถูกตั้งคาเปน ไมมี

ตัวเลือก คําอธิบาย
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A ระนาบกลอง
เม่ือเลือก ระนาบกลองในชองมองภาพ สําหรับ f4 (กําหนดปุม Fn) > กด การกดปุม Fn จะแสดง
สัญลักษณการแปลงพิกัดในชองมองภาพ กดปุมน้ีอีกคร้ังเพื่อลบสัญลักษณออกจากหนาจอ

Roll (เอียงซาย หรือขวา)
กลองเอียงขวา กลองอยูในแนวระนาบ กลองเอียงซาย

ความสูงต่ํา
กลองเอยีงไปดานหนา กลองอยูในแนวระนาบ กลองเอยีงไปดานหลัง

โปรดทราบวาการแสดงผลจะไมถูกตองเม่ือกลองเอยีงทํามุมไปดานหนาหรือดานหลัง
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❚❚กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง
การเลือก กด + แปนหมุนเลือกคําส่ัง จะแสดงตัวเลือกตอไปนี้:

ตัวเลือก คําอธิบาย

i เลือกพ้ืนที่ภาพ

กดปุม Fn แลวหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งเพื่อเลือกพื้นท่ีภาพ
ท่ีเลือกไวแลวลวงหนา
(0 74) การเลือก
เลอืกพ้ืนที่ภาพ จะแสดง
รายการพื้นท่ีภาพ ใหไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด 2 เพ่ือเลือก
หรือยกเลิกการเลือก จากนั้นกด J 

$
ล็อคความไว
ชัตเตอรและ
รูรับแสง

กดปุม Fn แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อล็อคความไว
ชัตเตอรในโหมด f และ h กดปุม Fn แลวหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยเพื่อล็อครูรับแสงในโหมด g และ h ดูหนา 126 สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม

v
ความไว/
รูรับแสง 1 สตอ็ป

ถากดปุม Fn เม่ือหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง ทานสามารถเปลี่ยน
ความไวชัตเตอร (โหมดการถายภาพ f และ h) และรูรับแสง
(โหมดการถายภาพ g และ h) ไดเพ่ิมคร้ังละ 1 EV ไมวาจะเลือก
ตัวเลือกใดไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดบั EV
สําหรับควบคุมคาแสง, 0 315)

w
เลือกหมายเลข
เลนสที่ไมมี CPU

กดปุม Fn และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกหมายเลขเลนส
ท่ีกําหนดใหใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 229)

y Active D-Lighting
กดปุม Fn และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อปรับคา Active 

D-Lighting (0 182)

&
โหมดหนวงเวลา
ถาย

กดปุม Fn แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกโหมด
หนวงเวลาถาย (0 322)

ไมมี กลองจะไมดําเนินการใดๆ เม่ือหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งขณะกดปุม
Fn
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เลือกหนาที่ของปุม Pv ไมวาจะเปนหนาที่ของปุมเอง (กด) 

หรือเมื่อใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง (กด + แปนหมุน
เลือกคําส่ัง) ตัวเลือกที่ใชไดจะเหมอืนกันกับตัวเลือก
สําหรับ กําหนดปุม Fn (0 343) ตัวเลือกเริม่ตนสําหรับ
กด และ กด + แปนหมนุเลือกคําส่ัง คือ ดูตัวอยาง และ
ไมม ีตามลําดับ

เลือกหนาที่ของปุม A AE-L/AF-L ไมวาจะเปนหนาที่
ของปุมเอง (กด) หรือเมื่อใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง
(กด + แปนหมุนเลือกคําส่ัง) ตัวเลือกที่ใชไดจะเหมือนกัน
กับ กําหนดปุม Fn (0 343) ยกเวน ความไว/รูรับแสง
1 สต็อป และ Active D-Lighting จะใชไมได ตัวเลือก
เริ่มตนสําหรับ กด และ กด + แปนหมุนเลือกคําส่ัง คือ
ล็อค AE/AF และ ไมม ีตามลําดับ

f5: กําหนดปุม Preview
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f6: กําหนดปุม AE-L/AF-L
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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การเลือก เปด สําหรบั ล็อคความไวชัตเตอร จะล็อคความไวชัตเตอรเปนคาที่ไดเลือกไว
ในขณะนั้นในโหมด f หรอื h การเลือก เปด สําหรับ ล็อครูรับแสง จะล็อครรูับแสง
เปนคาที่ไดเลือกไวในขณะนั้นในโหมด g หรอื h ฟงกช่ันล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง
จะเลือกใชไมไดในโหมด e

เลือกหนาที่ของปุม D หากเปดใช High Dynamic

Range หรือการถายภาพซอนขณะกําหนดฟงกช่ันอ่ืน
ใหกับปุม D ทานไมสามารถใชปุม D จนกวา
High Dynamic Range หรือการถายภาพซอนสิ้นสุดลง

f7: ล็อคความไวชัตเตอรและรรูับแสง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f8: กําหนดปุม BKT
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

t ถายครอมอตัโนมัติ กดปุม t แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกระดับ
การเพิ่มคาเมื่อถายครอมและจํานวนภาพในการถายครอม (0 133)

$ การถายภาพซอน กดปุม t แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกโหมด
และจํานวนภาพในการถายภาพซอน (0 211)

2
HDR (High Dynamic
Range)

กดปุม t แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกโหมด
และความแตกตางของคาแสง (0 184)
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ตัวเลือกนี้จะควบคุมการทํางานของแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักและแปนหมนุเลือกคําสั่งยอย

f9: แปนหมนุเลือกคําสั่ง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลอืก คําอธิบาย

หมุนแบบ
ยอนกลับ

กลับทิศทางการหมุนของแปนหมุนเลือกคําสั่ง
เม่ือใชแปนหมุนปรับคา ชดเชยแสง และ/หรือ
ความไวชัตเตอร/รูรับแสง ไฮไลทตัวเลือก
แลวกด 2 เพ่ือเลือกหรือยกเลิกการเลือก
แลวกด J การตั้งคาน้ีจะใชกับแปนหมุน
เลือกคําสั่งของชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่
หลายรูปแบบ MB-D12

สลบัหลัก/
รอง

การปรับคาแสง: ถาเลือก ปด แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจะควบคุมความไวชัตเตอร
และแปนหมุนคําสั่งยอยจะควบคุมคารูรับแสง ถาเลือก เปด แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จะควบคุมคารูรับแสงและแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจะควบคุมความไวชัตเตอร
ถาเลือก เปด (โหมด A) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจะใชกําหนดคารูรับแสงในโหมด
การถายภาพ g เทาน้ัน
การโฟกัสอัตโนมัติ: หากเลือก เปด จะสามารถเลือกโหมดออโตโฟกัสโดยการกดปุม
โหมด AF คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย เลือกโหมดพื้นท่ี AF โดยกดปุม
โหมด AF คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
การตั้งคาน้ียังใชกับแปนหมุนเลือกคําสั่งสําหรับ MB-D12
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การตัง้คา
รูรับแสง

ถาเลือก แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย รูรับแสงจะปรับไดดวยแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
เทาน้ัน (หรือโดยใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักถาเลือก เปด สําหรับ สลับหลัก/รอง >
การปรับคาแสง) ถาเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง คารูรับแสงสามารถปรับได
ดวยวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส และการแสดงผลรูรับแสงกลองจะแสดงคา
รูรับแสงโดยเพิ่มขึ้นคร้ังละ 1 EV (รูรับแสงเลนสประเภท G และ E ยังคงตั้งคาไดโดยใช
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย) โปรดทราบวาไมวาจะเลือกวงแหวนปรับรูรับแสงหรือไม
จะตองใชวงแหวนปรับรูรับแสงปรับคารูรับแสงเม่ือติดตั้งเลนสชนิดไมมี CPU

เมนูและ
การแสดงภาพ

ถาเลือก ปด ตัวเลือกคําสั่งจะใชเลือกภาพที่แสดงขณะแสดงภาพแบบเต็มจอ, ไฮไลท
ภาพยอสวนขนาดเล็ก และคนหาเมนู ถาเลือก เปด หรือ เปด (ยกเวนเมื่อแสดง
ภาพทันทีที่ถาย) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจะใชเลือกภาพท่ีแสดงขณะแสดงภาพ
แบบเต็มจอ, เลื่อนเคอรเซอรไปทางซายหรือขวาขณะแสดงภาพขนาดยอ และเลื่อน
แถบไฮไลทเมนูขึ้นหรือลง แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจะใชในการเลนแบบเต็มกรอบ
เพ่ือขามไปขางหนาหรือขางหลัง ตามตัวเลือกท่ีเลือกสําหรับ การเลื่อนภาพดวย
แปนหมุนยอย และการแสดงภาพขนาดยอ เพ่ือเลื่อนหนาขึ้นหรือลง ในขณะที่เมนู
ปรากฏ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางขวาเพื่อแสดงเมนูยอยของตัวเลือก
ท่ีไดเลือกไว ขณะท่ีหมุนไปทางซายเพื่อแสดงเมนูกอนหนา หากตองการเลือก กด 2,

ตัวเลือกคําสั่งตรงกลาง หรือ J เลือก เปด (ยกเวนเมื่อแสดงภาพทันทีที่ถาย)
เพ่ือปองกันไมใหใชแปนหมุนเลือกคําสั่งขณะแสดงภาพทันทีท่ีถาย

การเลื่อนภาพ
ดวยแปนหมุน

ยอย

เม่ือเลือก เปด หรือ เปด (ยกเวนเมื่อแสดงภาพทันทีที่ถาย) สําหรับ เมนูและ
การแสดงภาพ จะสามารถหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งระหวางท่ีแสดงภาพ
แบบเต็มเฟรมเพื่อเลือกโฟลเดอรหรือเพ่ือขามไปขางหนาหรือขางหลังคร้ังละ 10 หรือ
50 ภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย
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การเลือก ใช ชวยใหสามารถปรบัไดตามปกติโดยการกดปุมแลวหมนุแปนหมนุเลือกคําสั่ง
โดยการหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจากที่ปลอยปุมแลว การตั้งคาสิ้นสุดเมื่อกดปุมอีกครั้ง
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่ง หรือเมือ่หมดเวลาสแตนดบาย สามารถใชตัวเลือกนี้
กับปุมตอไปนี้

1 เม่ือกําหนด Active D-Lighting หรือโหมดหนวงเวลาถายโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4
2 เม่ือกําหนด Active D-Lighting หรือโหมดหนวงเวลาถายโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f5
3 เม่ือกําหนดโหมดหนวงเวลาถายโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f6
4 เม่ือกําหนดไวตบาลานซหรือคาความไวแสง (ISO) โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f13

f10: ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ปุม 0

ปุม I (Q) 116

ปุม E 131

ปุม M (Y) 190

ปุม D
134, 139, 

143

ปุม S 109

ปุม T 80, 84

ปุม U
149, 153, 

157, 159, 

163

ปุม c 115

ปุมโหมด AF
39, 41, 88, 

91

ปุม Fn 1 348

ปุม Pv 2 349

ปุม A AE-L/AF-L 3 349

ปุมบันทึกภาพยนตร 4 355

ปุม 0
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การเลือก กดชตัเตอรได ทําใหลั่นชัตเตอรไดเมื่อไมไดใสการดหนวยความจําลงในกลอง
แมไมมีการบันทึกภาพก็ตาม (อยางไรก็ตาม ภาพจะแสดงบนจอภาพในโหมดตัวอยาง) ถาเลือก 

ล็อคชัตเตอร ทานจะกดปุมกดชัตเตอรไดเมื่อใสการดหนวยความจําไวในกลองเทานั้น

ถาเลือก  สัญลักษณแสดงคาแสงบนแผงควบคุม ชองมองภาพ
และการแสดงผลขอมูลการถายภาพจะปรากฏพรอมคาลบที่ดานซายและคาบวกทีด่านขวา
เลือก  เพื่อแสดงคาบวกทางดานซายและคาลบทางดานขวา

f11: ล็อคชัตเตอรเมือ่ไมใสการด
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f12: แสดงคากลบัดาน
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกหนาที่การทํางานที่ใชปุมบันทึกภาพยนตรระหวาง
การถายภาพดวยชองมองภาพและภาพถายไลฟวิว

❚❚กด + แปนหมุนเลอืกคําสัง่

f13: กําหนดปุมบันทกึภาพยนตร
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

m ไวตบาลานซ กดปุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกตัวเลือกไวตบาลานซ
(0 148)

9
คาความไวแสง 
(ISO)

กดปุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกคาความไวแสง (ISO)

(0 109)

i เลือกพ้ืนที่ภาพ

กดปุมแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกพื้นท่ีภาพที่เลือกไวแลว
ลวงหนา (0 74) การเลือก เลือกพ้ืนที่ภาพ จะแสดงรายการพื้นท่ีภาพ
ใหไฮไลทตัวเลือก แลวกด 2 เพ่ือเลือกหรือยกเลิกการเลือก จากน้ันกด
J

$
ล็อคความไว
ชัตเตอรและ
รูรับแสง

กดปุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อล็อคความไวชัตเตอร
ในโหมด f และ h กดปุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อล็อค
รูรับแสงในโหมด g และ h ดูหนา 126 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

ไมมี กลองจะไมดําเนินการใดๆ ถาหมุนแปนหมุนเลือกคาํสั่งขณะกดปุม

ปุมบันทึกภาพยนตร
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เลือก ไมใช เพื่อปดการใชงานปุม a เพื่อปองกันไมให
เริ่มตนไลฟวิวโดยไมตั้งใจ

เลือกฟงกช่ันที่จะใชกับปุม B บนชุด
แบตเตอรี่ MB-D12 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม

f14: ตัวเลอืกสําหรับปุมไลฟวิว
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f15: กําหนดปุม AF-ON ของ MB-D12
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
A AF-ON การกดปุม MB-D12 B จะเปนการเริ่มฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ

F
ล็อค AF
เทานั้น กลองจะล็อคโฟกัสขณะกดปุม MB-D12 B

B ล็อค AE/AF กลองจะล็อคโฟกัสและคาแสงไวขณะท่ีกดปุม MB-D12 B

C
ล็อค AE
เทานั้น กลองจะล็อคคาแสงขณะกดปุม MB-D12 B

D
ล็อค AE 
(รีเซ็ตเมื่อลั่น
ชัตเตอร)

กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม MB-D12 B และยังคงล็อคไวจนกวา
จะกดปุมน้ีอีกคร้ัง มีการลั่นชัตเตอร หรือหมดเวลาแสตนดบาย
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เลือกหนาที่ของปุม Fn บนรีโมตคอนโทรลไรสาย

E ล็อค AE (คาง) กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม MB-D12 B และยังคงล็อคไวจนกวา
จะกดปุมน้ีอีกคร้ังหรือหมดเวลาแสตนดบาย

r
ล็อคคาแสง
แฟลช

กดปุม MB-D12 B เพ่ือล็อคคาแสงแฟลช (แฟลชในตัวกลอง
และชุดแฟลชเสริมภายนอกที่รองรับระบบน้ีเทาน้ัน 0 198, 430)

กดอกีคร้ังเพื่อยกเลิกการล็อคคาแสงแฟลช

G
เหมอืนกับ
ปุม Fn

ปุม MB-D12 B จะทําหนาท่ีตามท่ีไดเลือกไวในการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f4 (0 343)

f16: กําหนดปุม Fn บนรโีมต (WR)
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

q ดูตัวอยาง

ระหวางท่ีถายภาพโดยใชชองมองภาพ คุณสามารถดูตัวอยางระยะ
ความชัดลึกในขณะที่กดปุม Fn ได (0 117) ระหวางท่ีถายภาพไลฟวิว
คุณสามารถกดปุมอีกคร้ังเพื่อเปดเลนสใหมีคารูรับแสงสูงสุด ทําให
ตรวจสอบโฟกัสไดงายขึ้น ใหกดปุมอกีคร้ังเพื่อคืนคารูรับแสงใหกลับเปน
คาเดิม (0 41)

r
ล็อคคา
แสงแฟลช

กดปุม Fn เพ่ือล็อคคาแสงแฟลช (แฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริม
ภายนอกที่รองรับระบบน้ีเทาน้ัน 0 198, 430) กดอีกคร้ังเพื่อยกเลิก
การล็อคคาแสงแฟลช

B ล็อค AE/AF โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม Fn

ตัวเลือก คําอธิบาย
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C
ล็อค AE
เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม Fn

D
ล็อค AE
(รีเซ็ตเมื่อ
ลั่นชัตเตอร)

กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม Fn และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมน้ี
อกีคร้ัง มีการลั่นชัตเตอร หรือหมดเวลาแสตนดบาย

F
ล็อค AF
เทานั้น กลองจะล็อคโฟกัสเม่ือกดปุม Fn

A AF-ON การกดปุม Fn จะเปนการเริ่มฟงกชั่นโฟกัสอตัโนมัติ

z Iไมใช/เปดใช
หากแฟลชในปจจุบันปดอยู กลองจะเลือกแฟลชสัมพันธมานชัตเตอร
ชุดแรกเมื่อกดปุม Fn หากแฟลชในปจจุบันเปดอยู แฟลชจะปดลง
เม่ือกดปุม Fn

4 + NEF (RAW)

ถาคุณภาพของภาพถูกตั้งเปน JPEG Fine, JPEG Normal หรือ JPEG
Basic “RAW” จะปรากฏในแผงควบคุมและภาพ NEF (RAW)

จะถูกบันทึกไวกับภาพถัดไปหลังจากที่กดปุม Fn (การตั้งคาคุณภาพ
ของภาพเดิมจะถูกเรียกคืนเมื่อคุณเอามือออกจากปุมกดชัตเตอร)
สําเนาภาพ NEF (RAW) จะถูกบันทึกไวท่ีการตั้งคาปจจุบันท่ีเลือกสําหรับ
การบันทึก NEF (RAW) ในเมนูการถายภาพ (0 295) ในการออกโดย
ไมบันทึกภาพ NEF (RAW) กดปุม Fn อกีคร้ัง

a ไลฟวิว การกดปุม Fn จะทําใหเร่ิมตนและออกจากโหมดไลฟวิว
ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ

ตัวเลือก คําอธิบาย
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เลือกหนาที่ของปุมฟงกช่ันระบบโฟกัสบนเลนส สามารถ
ใชปุมเหลานี้เพื่อกําหนดฟงกช่ันเฉพาะเมื่อเลือก AF-L
กับตัวเลือกฟงกช่ันระบบโฟกัส

f17: ปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสบนเลนส
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

F
ล็อค AF
เทานั้น ล็อคโฟกัสเม่ือกดปุมฟงกชั่นระบบโฟกัส

B ล็อค AE/AF ล็อคโฟกัสและคาแสงเมื่อกดปุมฟงกชั่นระบบโฟกัส

C
ล็อค AE
เทานั้น ล็อคคาแสงเมื่อกดปุมฟงกชั่นระบบโฟกัส

v
จุดโฟกัส
ที่ตัง้เอง

กดปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสคางไวเพ่ือเลือกจุดโฟกัสท่ีตั้งเอง (0 342)

ปลอยปุมเพื่อคืนคากลับไปยังการเลือกจุดโฟกัสเดิม

K โหมดพื้นที่ AF

ไฮไลทตัวเลือกน้ีแลวกด 2 เพ่ือเลือกโหมดพื้นท่ี AF (ไมรวมการติดตาม
ระยะโฟกัส 3 มิติ; 0 90) โหมดท่ีเลือกจะทํางานเมื่อกดปุมฟงกชั่น
ระบบโฟกัส การปลอยปุมจะคืนคากลับไปยังโหมดพื้นท่ี AF เดิม ไมสามารถ
ใชปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสบนเลนสเพ่ือเลือกโหมดพื้นท่ี AF ขณะใชโฟกัส
อัตโนมัติ หากเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติโดยใชปุมควบคุมบนกลอง

ปุมฟงกชั่นระบบโฟกัส

ตัวเลือกฟงกชั่นระบบโฟกัส
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z Iไมใช/เปดใช
หากแฟลชในปจจุบันปดอยู กลองจะเลือกแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดแรก
เม่ือกดปุมฟงกชั่นระบบโฟกัส หากแฟลชในปจจุบันเปดอยู แฟลชจะปดลง
เม่ือกดปุมฟงกชั่นระบบโฟกัส

x
ปดการลั่น
ชัตเตอร
พรอมกัน

กดปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสปุมใดปุมหน่ึงคางไวเพ่ือถายภาพดวยกลอง
มาสเตอรเทาน้ัน เม่ือใชรีโมตคอนโทรลไรสายสําหรับล่ันชัตเตอรพรอมกัน
จากระยะไกล

y
ลั่นเฉพาะ
ชัตเตอร
ระยะไกล

กดปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสปุมใดปุมหน่ึงคางไวเพ่ือถายภาพดวยกลอง
ระยะไกลเทาน้ัน เม่ือใชรีโมตคอนโทรลไรสายสําหรับล่ันชัตเตอรพรอมกัน
จากระยะไกล

ตัวเลือก คําอธิบาย
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เลือกหนาที่ของปุม Fn ขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
❚❚กด

g: ภาพยนตร

g1: กําหนดปุม Fn
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

t
ปรับรูรับแสง
ดวยไฟฟา (เปด)

รูรับแสงจะเปดกวางขึ้นขณะกดปุม ใชรวมกับการตั้งคาแบบกําหนดเอง
g2 (กําหนดปุม Preview) > ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา (ปด) สําหรับ
การปรับรูรับแสงแบบใชปุมควบคุม (0 362)

r
ใสเคร่ืองหมาย
ดชันี

กดปุมน้ีขณะบันทึกภาพยนตรเพ่ือใสดัชนีท่ีตําแหนงปจจุบัน (0 54)

ดัชนีสามารถใชเม่ือดูและตัดตอภาพยนตร

s
ดขูอมูล
การถายภาพ

กดปุมเพื่อแสดงขอมูลความไวชัตเตอร รูรับแสง และการตั้งคาภาพตางๆ
แทนการแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร กดปุมอีกคร้ังเพื่อกลับสู
การแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ

A ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา

ไมสามารถใชปรับรูรับแสงดวยไฟฟากับเลนสบางชนิด ฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาจะใชได
ในโหมดการถายภาพ g และ h เทาน้ัน โดยไมสามารถใชในขณะแสดงขอมูลการถายภาพ
(สัญลักษณ 6 แสดงวาไมสามารถใชงานฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาได)
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เลือกหนาที่ของปุม Pv ขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
❚❚กด

g2: กําหนดปุม Preview
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

q
ปรับรูรับแสง
ดวยไฟฟา (ปด)

รูรับแสงจะแคบลงขณะกดปุม ใชรวมกับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1

(กําหนดปุม Fn)> ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา (เปด) สําหรับการปรับ
รูรับแสงแบบใชปุมควบคุม (0 361)

r
ใสเคร่ืองหมาย
ดัชนี

กดปุมน้ีขณะบันทึกภาพยนตรเพ่ือใสดัชนีท่ีตําแหนงปจจุบัน (0 54)

ดัชนีสามารถใชเม่ือดูและตัดตอภาพยนตร

s
ดูขอมูล
การถายภาพ

กดปุมเพื่อแสดงขอมูลความไวชัตเตอร รูรับแสง และการตั้งคาภาพตางๆ
แทนการแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร กดปุมอีกคร้ังเพื่อกลับสู
การแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ
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เลือกหนาที่ของปุม A AE-L/AF-L ขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
❚❚กด

g3: กําหนดปุม AE-L/AF-L
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

r
ใสเคร่ืองหมาย
ดชันี

กดปุมน้ีขณะบันทึกภาพยนตรเพ่ือใสดัชนีท่ีตําแหนงปจจุบัน (0 54)

ดัชนีสามารถใชเม่ือดูและตัดตอภาพยนตร

s
ดขูอมูล
การถายภาพ

กดปุมเพื่อแสดงขอมูลความไวชัตเตอร รูรับแสง และการตั้งคาภาพตางๆ
แทนการแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร กดปุมอีกคร้ังเพื่อกลับสู
การแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร

B ลอ็ค AE/AF กลองจะล็อคโฟกัสและคาแสงเมื่อกดปุม
C ลอ็ค AE เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม
E ลอ็ค AE (คาง) กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมน้ีอกีคร้ัง
F ลอ็ค AF เทานั้น กลองจะล็อคโฟกัสเม่ือกดปุม

ไมมี การกดปุมจะไมมีผลใดๆ
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เลือกหนาที่ในการกดปุมกดชัตเตอรเมือ่เลือก 1 ดวยตัวเลือกไลฟวิว

g4: กําหนดปุมชัตเตอร
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

C ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงท้ังหมดจนสุดเพื่อส้ินสุดการบันทึกภาพยนตร
และถายรูปดวยสัดสวนภาพ 16 : 9 (สําหรับขอมูลเก่ียวกับขนาดภาพ
ใหดูหนา 60)

1 บันทึกภาพยนตร

กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเร่ิมโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
ทานสามารถกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อโฟกัสภาพ (เฉพาะโหมด
โฟกัสอัตโนมัติ) แลวกดปุมจากที่เหลือลงจนสุดเพื่อเร่ิมหรือส้ินสุด
การบันทึก ไมสามารถใชปุมกดชัตเตอรสําหรับวัตถุประสงคอื่น
ระหวางไลฟวิวของภาพยนตร หากตองการปดโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
ใหกดปุม a ปุมกดชัตเตอรท่ีอปุกรณเสริมรีโมตคอนโทรลไรสาย หรือ
สายลั่นชัตเตอร (0 439, 441) ทําหนาท่ีเหมือนกันกับปุมกดชัตเตอร
ท่ีตัวกลอง
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ในการแสดงเมนูตั้งคา กด G และเลือกแทบ็ B (เมนูตั้งคา)

ตัวเลือกเมนูต้ังคา
เมนูตั้งคาประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้:

1 ไมสามารถใชไดถาแบตเตอรี่ใกลหมด
2 ใชงานไดเฉพาะเมื่อใสการดหนวยความจํา Eye-Fi ท่ีใชงานรวมกันได

B เมนูต้ังคา: การต้ังคากลอง

ปุม G

ตัวเลือก 0

ฟอรแมตการดหนวยความจํา 366

ความสวางของจอภาพ 367

สมดุลของสีบนจอภาพ 368

ทําความสะอาดเซ็นเซอร 445

ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด 1 448

ภาพอางองิสําหรับลบฝุน 369

ลดการกะพริบ 371

โซนเวลาและวันที่ 372

ภาษา (Language) 372

หมุนภาพอัตโนมัติ 373

ขอมูลแบตเตอรี่ 374

คําอธิบายภาพ 375

ขอมูลลิขสิทธิ์ 376

บันทึก/โหลดการตั้งคา 377

ระนาบกลอง 379

ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU 229

ปรับ AF อยางละเอียด 380

HDMI 269

ขอมูลบอกตําแหนง 234

เครือขาย 261

สง Eye-Fi 2 382

รุนเฟรมแวร 383

ตัวเลือก 0

A โปรดอาน
คาเร่ิมตนของเมนูจะระบุไวในหนา 279
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จะตองฟอรแมตการดหนวยความจํากอนการใชงานครัง้แรกหรือหลังจากนําไปใชหรอื
ถูกฟอรแมตในอุปกรณอ่ืน โปรดทราบวาการฟอรแมตจะลบภาพและขอมูลอ่ืนๆ ทั้งหมด
ในการด กอนฟอรแมต โปรดแนใจวาไดสํารองขอมลูที่ตองการไวแลว (0 253)

การเลือก ฟอรแมตการดหนวยความจํา ในเมนูตั้งคา
ที่แสดงตัวเลือกทีด่านขวา ใหเลือกชองบรรจุแผนการด
หนวยความจําแลวเลือก ใช เพื่อฟอรแมตการดที่เลือก

สามารถฟอรแมตการดหนวยความจําไดโดยการกดปุม O (Q) และ I (Q) คางไว
พรอมกันจนกวา C ปรากฏหวางในสวนแสดงผลความไวชัตเตอรในแผงควบคุม
และชองมองภาพ

ฟอรแมตการดหนวยความจํา
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

D ขณะฟอรแมต
อยาปดกลองหรือเอาการดหนวยความจําออกในระหวางการฟอรแมต

ปุม O (Q) ปุม I (Q)
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กดปุมพรอมกันอีกครั้งเปนครั้งที่สองเพื่อฟอรแมตการด (หากตองการออกจากการฟอรแมต
การด ใหกดปุมใดปุมหนึ่งหรอืรอประมาณ 6 วินาที จนกวา C จะหยุดกะพริบ) เมือ่การ
ฟอรแมตเสรจ็สมบูรณ แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพถายที่สามารถ
บันทึกไดในการตั้งคาปจจุบัน

กด 1 หรอื 3 เพื่อเลือกความสวางหนาจอสําหรบัการเลน เมนู และการแสดงขอมูล
เลือกคาสูงข้ึนหากตองการความสวางเพิ่มข้ึน และคาต่ําหากตองการลดความสวางลง

A การดหนวยความจําสองใบ
หากใสการดหนวยความจําไวท้ังสองชอง เม่ือกดปุม O (Q) และ I (Q) กลองจะแสดงการด
หนวยความจําท่ีจะถูกฟอรแมตดวยสัญลักษณกะพริบ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกชองตางๆ

ความสวางของจอภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

A ความสวางของจอภาพ
คา +4 ขึ้นไปจะทําใหสามารถอานหนาจอในแสงจาไดงาย แตจะสงผลใหเกิดสีเหลืองในสวนท่ีเปน
สีเขียวดวย เลือกคาต่ําเพื่อการทําซ้ําสีท่ีแมนยํา

A โปรดอาน
ตัวเลือกท่ีเลือกไวสําหรับ ความสวางของจอภาพ จะไมสงผลตอความสวางของจอภาพในระหวาง
การถายภาพไลฟวิวหรือไลฟวิวของภาพยนตร สําหรับขอมูลเก่ียวกับการปรับความสวางของจอภาพ
ในไลฟวิว ใหดูหนา 42
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ใชตัวเลือกคําสั่งตามที่แสดงดานลางเพื่อปรับสมดุลของสี
บนจอภาพโดยระบุอางอิงไปยังภาพตวัอยาง ภาพตัวอยาง
คือภาพที่ถายลาสุด หรือ เปนภาพที่แสดงลาสุดในโหมด
แสดงภาพ การเลือกภาพอื่นที่ตางกัน ใหกดปุม W

แลวเลือกภาพจากรายการแสดงภาพขนาดยอ
(หากตองการแสดงภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มหนาจอ ใหกด
X คางไว การดูภาพที่อยูตําแหนงอ่ืน ใหกด W แลวเลือก
การดและโฟลเดอรที่ตองการตามที่อธิบายไวในหนา 237)

หากไมมีรปูภาพในการดหนวยความจํา กลองจะแสดง
กรอบภาพวางที่มีขอบสีเทาในตําแหนงของภาพตัวอยาง
กด J เพื่อออกจากเมนูเมือ่การปรับแกเสร็จสมบูรณ
สมดุลของสีบนจอภาพจะมีผลกับเมนู การแสดงภาพ
และมมุมองผานเลนสที่แสดงระหวางการถายภาพไลฟวิวและไลฟววิของภาพยนตร
โดยไมสงผลตอภาพที่ถายกับกลอง

สมดุลของสบีนจอภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

เพ่ิมจํานวนสีเขียว

เพ่ิมจํานวนสีนํ้าเงิน เพิ่มจํานวนสีเหลืองอําพัน

เพ่ิมจํานวนสีชมพูแกมมวง
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ตองใชขอมูลอางอิงสําหรบัตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D (มีใหดาวนโหลด 0 260;

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูในวิธีใชออนไลน Capture NX-D)

ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน จะใชไดเมือ่ติดตั้งเลนส CPU บนกลองเทานั้น แนะนําใหใชเลนส
ที่ไมใช DX ที่มีทางยาวโฟกัสอยางนอย 50 มม. เมื่อใชเลนสซูม ใหซูมภาพเขามาจนสุด

1 เลือกตัวเลือกเริ่ม
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี ้แลวกด J หากตองการ
ออกโดยไมใชขอมูลภาพลบฝุน กด G

• เร่ิม: ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏและ
“F” จะปรากฏในสวนแสดงผลของชองมองภาพ
และแผงควบคุม

• ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเร่ิม: เลือกตัวเลือกนี้
เพื่อทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพกอนเริ่ม ขอความ
ที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ และ
“F” จะปรากฏในชองมองภาพและแผงควบคุม
เมื่อทําความสะอาดเซ็นเซอรเสร็จ

ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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2 จัดองคประกอบภาพวัตถุสีขาวท่ีไมมลีวดลายในชองมองภาพ
จัดองคประกอบกลองโดยตั้งระยะเลนสใหหางจากวัตถุสีขาวที่ไมมีลวดลายและมีแสง
เพียงพอประมาณสิบเซนติเมตร เพื่อที่ภาพวัตถุจะเต็มชองมองภาพ จากนั้นกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
ในโหมดโฟกัสอัตโนมตัิ กลองจะกําหนดคาระยะโฟกัสเปนระยะอินฟนิตี้โดยอัตโนมัติ
สวนในโหมดแมนวลโฟกัส ทานตองกําหนดระยะโฟกัสเปนอินฟนิตี้ดวยตนเอง

3 ใชขอมูลอางอิงสําหรับการลบฝุน
กดปุมกดชัตเตอรสวนที่เหลือลงจนสุดเพื่อรับขอมูลอางอิงสําหรบัการลบฝุน จอภาพปด
เมื่อกดปุมกดชัตเตอร

ถาวัตถุอางอิงสวางหรือมืดเกินไป กลองอาจไมสามารถ
รับขอมูลอางอิงภาพลบฝุนและขอความที่แสดง
ทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ เลือกวัตถุอางอิงอ่ืน
และทําซํ้าจากขั้นตอนที่ 1

D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ขอมูลอางอิงการลบฝุนท่ีบันทึกไวกอนทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพจะไมสามารถนํามาใชกับภาพ
ท่ีถายหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเริ่ม
ถาไมตองการใชขอมูลอางอิงการลบฝุนกับภาพที่มีอยู
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ลดการกะพรบิถ่ีและแถบเมือ่ถายภาพใตแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรอืแสงจากหลอดไอปรอท
ขณะที่อยูในโหมดไลฟววิหรือการบันทึกภาพยนตร เลือก อัตโนมติั เพื่อใหกลองเลือก
ความถี่ที่ถูกตองโดยอัตโนมตัิ หรือเลือกคาความถี่ดวยตนเองใหตรงกับความถี่ของแหลงจายไฟ 

AC ในพื้นที่นั้น

D ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน
ขอมูลอางอิงรายการเดียวกันสามารถใชกับภาพที่ถายดวยเลนส
ตางชนิดกันหรือภาพที่ใชคารูรับแสงตางกัน ไมสามารถดูภาพ
อางอิงโดยใชซอฟตแวรภาพสําหรับคอมพิวเตอร รูปแบบ
เสนตารางจะปรากฏเมื่อดูภาพอางอิงจากกลอง

ลดการกะพรบิ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

D ลดการกะพริบ
ถาตัวเลอืก อัตโนมัติ ไมใหผลลัพธตามที่ตองการ และทานไมแนใจเกี่ยวกับคาความถี่ของกระแสไฟ
ที่ใชในพื้นที่นั้น ใหทดสอบตัวเลือกคาความถี่ 50 และ 60 Hz แลวเลอืกคาที่ใหผลที่ดีที่สุด การลด
การกะพริบอาจไมใหผลลัพธที่ตองการก็ได ถาวัตถุที่ตองการถายสวางมากเกินไป ในกรณนีี้ ควรลองใช
คารูรับแสงแคบลง (คารูรับแสงสูงขึ้น) การปองกันการกะพริบถี่ ใหเลือกโหมด h แลวเลือก
ความไวชัตเตอรที่ปรับใหเหมาะกับความถี่ของกระแสไฟในทองถิ่น: 1/125 วนิาที, 1/60 วินาที หรือ 1/30 วนิาที
สําหรับ 60 Hz; 1/100 วินาที, 1/50 วินาที หรือ 1/25 วนิาที สําหรับ 50 Hz
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เปลี่ยนเขตเวลา ตั้งนาฬิกากลอง เลือกลําดับการแสดงวันที่และเปดหรอืปดชดเชยเวลากลางวัน 

(0 18)

หากนาฬิกาถูกตั้งเวลาใหม สัญลักษณ B จะกะพริบในแผงควบคุมและสัญลักษณแสดง
T ที่กะพริบจะปรากฏในจอแสดงผลขอมูลการถายภาพ

เลือกภาษาสําหรับขอความและเมนูในกลอง

โซนเวลาและวันที่
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ตัวเลือก คําอธิบาย

โซนเวลา เลือกโซนเวลา นาฬิกาในกลองจะถูกตั้งคาใหตรงกับเวลาในโซนเวลาใหม
โดยอัตโนมัติ

วนัที่และเวลา การตั้งคาตั้งนาฬิกาในกลอง
รูปแบบวันที่ เลือกลําดับการแสดงวัน เดือน และป
ชดเชยเวลา
กลางวัน

เปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน นาฬิกาในกลองจะตั้งคาใหเร็วขึ้นหรือชาลง
หน่ึงชั่วโมงอยางอัตโนมัติ คาตั้งจากโรงงานคือ ปด

ภาษา (Language)
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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ภาพที่ถายขณะที่เลือกคา เปด จะมขีอมูลการปรับทิศทางกลอง ทําใหกลองหมุนภาพได
โดยอัตโนมตัิขณะแสดงภาพ (0 288) หรอืเมือ่ดภูาพใน ViewNX 2 (มมีาให) หรอื
ใน Capture NX-D (มีใหดาวนโหลด; 0 260) การหมนุกลองจะถูกบันทกึไวดังตอไปนี้:

การหมุนกลองจะไมถูกบันทึกไวหากเลือก ปด เลือกตัวเลือกนี้เมือ่แพนกลองหรือถายภาพ
ดวยเลนสทีช้ี่ข้ึนหรือลง

หมุนภาพอัตโนมัติ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

ทิศทางแนวนอน (กวาง) หมุนกลองตามเข็มนาฬิกา
90 °

หมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา
90 °

A หมุนแนวตัง้
ในการหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) โดยอตัโนมัติในขณะแสดงภาพ ใหเลือก เปด
สําหรับตัวเลือก หมุนแนวตั้ง ในเมนูแสดงภาพ (0 288)
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ดูขอมูลแบตเตอรี่ปจจุบันที่ใสอยูในกลอง

ขอมูลแบตเตอรี่
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

รายการ คําอธิบาย
ระดับ

แบตเตอร่ี ระดับพลังงานแบตเตอรี่ปจจุบันจะแสดงคาเปนเปอรเซ็นต

ภาพที่ถายไป
จํานวนครั้งท่ีล่ันชัตเตอรโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่ปจจุบันนับตั้งแตเวลาที่ชารจ
แบตเตอรี่ไวลาสุด โปรดทราบวาบางครั้งกลองอาจลั่นชัตเตอรโดยไมบันทึกภาพ
ตัวอยางเชน เม่ือวัดไวตบาลานซท่ีตั้งคาเองลวงหนา

คาลิเบรต

• รายการนี้จะปรากฏขึ้นหากกลองใชพลังงานจากชุดแบตเตอรี่ MB-D12 พรอมกับ
EN-EL18a/EN-EL18 (มีแยกจําหนายตางหาก)

• j: เน่ืองจากการใชงานซ้ําและการรีชารจ จึงตองมีการปรับเทียบแบตเตอรี่
เพ่ือใหแนใจวาการวัดระดับพลังงานแบตเตอรี่เปนไปอยางแมนยํา ควรปรับเทียบ
แบตเตอรี่ซ้ํากอนชารจ

• —: ไมตองปรับเทียบแบตเตอรี่

อายุแบตเตอรี่

แสดงอายุแบตเตอรี่บนหนาจอเปนหาระดับ 0 (k) แสดงวาประสิทธภิาพของ
แบตเตอรี่ยังไมเสื่อม, 4 (l) แสดงวาแบตเตอรี่ส้ินสุดอายุการใชงานแลว
ควรเปลี่ยนใหม โปรดทราบวาแบตเตอรี่ใหมท่ีชารจในอุณภูมิต่ํากวา 5 °C

โดยประมาณอาจแสดงอายุการใชงานต่ําลงชั่วคราว อยางไรก็ตาม การแสดงผล
อายุแบตเตอรี่จะกลับเปนปกติเม่ือรีชารจแบตเตอร่ีท่ีอณุหภูมิประมาณ 20 °C

หรือสูงกวา
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เพิ่มคําอธิบายลงในภาพใหมเมือ่ถายภาพ คําอธิบายสามารถดูเปนขอมลูเมตา (คําอธิบาย
ขอมูล) ใน ViewNX 2 (มมีาให) หรือ Capture NX-D (มใีหดาวนโหลด; 0 260) ซ่ึงคําอธิบาย
ภาพจะดูไดในหนาขอมลูการถายภาพ ซ่ึงอยูในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 244)

มีตัวเลือกตอไปนีใ้หเลือกใช:
• ใสคําอธิบาย: แกไขคําอธิบายตามที่อธิบายไวในหนา 178 คําอธิบายมคีวามยาวไดไมเกิน

36 ตัวอักษร
• แนบคําอธิบาย: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบคําอธิบาย
ลงในภาพทีถ่ายหลังจากนั้นทั้งหมด แนบคําอธิบาย
สามารถเปดปดไดดวยการไฮไลทตัวเลือกดังกลาว
แลวกด 2 หลังจากเลือกการตั้งคาที่ตองการแลว
ใหกด J เพื่อออก

A ชุดแบตเตอรี่ MB-D12
การแสดงผลสําหรับชุดแบตเตอร่ี MB-D12 จะปรากฏที่ดานขวา
ในกรณีท่ีใชแบตเตอรี่ EN-EL18a/EN-EL18 จอแสดงผล
จะแจงวาตองปรับเทียบแบตเตอรี่หรือไม หากใชแบตเตอรี่
ขนาด AA ระดับแบตเตอร่ีจะปรากฏเปนสัญลักษณ
ระดับแบตเตอร่ีรายการอื่นๆ จะไมปรากฏ

คําอธิบายภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
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เพิ่มขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพใหมเมื่อถายภาพ ขอมูลลิขสิทธิ์จะมีอยูในขอมูลการถายภาพ
ซ่ึงจะแสดงอยูในสวนแสดงผลขอมลูการถายภาพ (0 245) และสามารถดูเปนขอมูลเมตา
(คําอธิบายขอมูล) ใน ViewNX 2 (ที่ใหมา) หรือใน Capture NX-D (มใีหดาวนโหลด; 0 260) 

มีตัวเลือกตอไปนี้ใหเลือกใช:
• ชื่อชางภาพ: ใสช่ือชางภาพตามที่อธิบายไวในหนา 178 ใสช่ือชางภาพไดสูงสุดถึง

36 ตัวอักษร
• ลิขสิทธิ:์ ใสช่ือของเจาของลิขสิทธิ์ตามที่ไดอธิบายในหนา 178 ช่ือเจาของลิขสิทธิ์
จะตองยาวไมเกิน 54 ตัวอักษร

• แนบขอมูลลิขสิทธิ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบขอมูล
ลิขสิทธิล์งในภาพทีถ่ายหลังจากนั้นทั้งหมด แนบขอมูล
ลิขสิทธิ ์สามารถเปดปดไดดวยการไฮไลทตวัเลือก
ดังกลาว แลวกด 2 หลังจากเลือกการตั้งคา
ที่ตองการแลว ใหกด J เพื่อออก

ขอมูลลิขสิทธิ์
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

D ขอมูลลิขสิทธิ์
เพ่ือปองกันการใชชื่อของศิลปนหรือชื่อเจาของลิขสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต ตองแนใจวาไมไดเลือก
แนบขอมูลลิขสิทธิ์ และชอง ช่ือชางภาพ และ ลิขสิทธิ์ เวนวางไวกอนใหคนอื่นยืมหรือมอบกลอง
ใหคนอื่น Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือขอพิพาทใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการใชงานตัวเลือก
ขอมูลลิขสิทธิ์
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เลือก บันทึกการต้ังคา เพื่อบันทึกคาตอไปนี้ลงในการดหนวยความจํา หรือการด
หนวยความจําที่อยูในชองบรรจุการดหลักในกรณีที่ใสการดหนวยความจําไวสองใบ (0 86;

ถาพื้นที่การดหนวยความจําเต็ม ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏบนหนาจอ) ใชตัวเลือกนี้
เพื่อใชการตั้งคาดังกลาวรวมกับกลอง D810

บันทกึ/โหลดการตั้งคา
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

เมนู ตัวเลือก

แสดงภาพ

ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ
แสดงภาพทันทีท่ีถาย
หลังจากลบ
หมุนแนวตั้ง

การถายภาพ (ทุกชอง)

ชองเมนูถายภาพ
ชองเมนูเพ่ิมเติม
การตั้งชื่อไฟล
เลือกชองบรรจุการดหลัก
ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง
คุณภาพของภาพ
การบันทึก JPEG/TIFF

การบันทึก NEF (RAW)

พ้ืนท่ีภาพ
ไวตบาลานซ (ใชการปรับแบบละเอียดและคาท่ีตั้งเอง d-1–d-6)

ตั้งคา Picture Control (บันทึก Picture Control แบบกําหนดเองเปน
มาตรฐาน)

พ้ืนท่ีสี
Active D-Lighting

ควบคุมขอบมืด
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
ลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน
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สามารถเรยีกคืนการตั้งคาที่ถูกบันทึกดวยกลองรุนนี้ไดโดยเลือก โหลดการตั้งคา
โปรดทราบวา บันทึก/โหลดการต้ังคา จะใชไดเมื่อใสการดหนวยความจําลงในกลอง
และตัวเลือก โหลดการต้ังคา จะใชไดหากในการดมีการตั้งคาที่ไดบันทึกไว

การถายภาพ (ทุกชอง)
ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง
ตั้งคาความไวแสง (ISO)

ตั้งคาภาพยนตร
การตั้งคาแบบกําหนดเอง 

(ทุกชอง) การตั้งคาแบบกําหนดเองทั้งหมด

ตั้งคา

ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ลดการกะพริบ
โซนเวลาและวันท่ี (การยกเวนวันท่ีและเวลา)

ภาษา (Language)

หมุนภาพอัตโนมัติ
คําอธิบายภาพ
ขอมูลลิขสิทธิ์
ขอมูลเลนสท่ีไมมี CPU

HDMI

ขอมูลบอกตําแหนง
สง Eye-Fi

เมนูของฉัน/คาท่ีเพ่ิงตั้ง
รายการเมนูของฉันท้ังหมด
คาท่ีเพ่ิงตั้งท้ังหมด
เลือกแท็บ

A บันทึกการตั้งคา
การตั้งคาจะถูกบันทึกไวในไฟลชื่อ NCSETUPF กลองจะไมสามารถโหลดการตั้งคาถามีการเปลี่ยน
ชื่อไฟล

เมนู ตัวเลือก
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แสดงขอมูลการเอียงกลองซายขวาและระดับความสูงต่ําของกลองโดยยึดตามขอมลูที่ไดจาก
เซ็นเซอรวัดความเอียงของกลอง หากกลองเอียงไปทางซายหรือขวา เสนอางอิงการเอียง
ซายขวาจะเปลี่ยนเปนสีเขียว และหากเงยกลองหรือคว่ํากลองลง จุดที่แสดงที่ก่ึงกลาง
ของจอภาพจะกลายเปนสีเขียว การแบงสวนแตละสวนจะมีคาเทากับประมาณ 5 °

ระนาบกลอง
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

กลองอยูในแนวระนาบ กลองเอยีงไปทางซาย
หรือทางขวา

กลองเอียงไปดานหนา
หรือดานหลัง

D การเอียงกลอง
การแสดงระนาบกลองอาจไมถูกตองเมื่อกมหรือเงยกลองมาก ถากลองไมสามารถวัดการเอียงได ระดับ
ความเอียงจะไมปรากฏขึ้น

A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการดูการแสดงระนาบกลองในชองมองภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4
(กําหนดปุม Fn > กด; 0 343, 347) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการแสดงระนาบกลองในไลฟวิว
ใหดูหนา 46 และ 58
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ปรบัโฟกัสอยางละเอียดตามชนิดของเลนสไดสูงสุดถึง 20 ชนิด ไมแนะนําใหใชการปรับคา AF

อยางละเอียดในสถานการณทั่วไป ซ่ึงอาจไปรบกวนการโฟกัสปกติ ควรใชฟงกช่ันดังกลาว
เมื่อจําเปน 

ปรบั 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 เพ่ือเลือก
คาระหวาง +20 และ –20 กลองสามารถ
บันทึกคาการจูนเลนสไดถึง 20 ชนิด 

คาการจูนสามารถบันทึกไดเพียง
คาเดียวสําหรับเลนสแตละประเภท

คาเร่ิมตน
เลือกคาการจูน AF ท่ีใชเม่ือไมมีคาท่ี
บันทึกไวกอนหนาสําหรับเลนสท่ีใสอยู
ในขณะนั้น (เลนส CPU เทาน้ัน)

เลื่อนจุดโฟกัส
ออกหางจากกลอง คาปจจุบัน

เลื่อนจุดโฟกัส
เขาหากลอง

คากอนหนา
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แสดงคาที่
บันทึกไว

แสดงคาการจูน AF ท่ีบันทึกไวกอนหนา ในการลบเลนสออกจากรายการ ใหไฮไลท
ท่ีเลนสท่ีตองการ แลวกด O (Q) ในการเปลี่ยนตัวระบุเลนส (เชน การเลือก
ตัวระบุวาเปนแบบเดียวกับเลขสองหลักของหมายเลขรุนเลนสหรือไม เพ่ือแยก
ความแตกตางจากเลนสอื่นๆ ท่ีเปนประเภทเดียวกันดวยขอเท็จจริงท่ีวา
คาที่บันทึกไว สามารถใชกับเลนสเพียงอันเดียวสําหรับแตละประเภท) ใหไฮไลท
เลนสท่ีตองการแลวกด 2

เมนูท่ีแสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น
กด 1 หรือ 3 เพ่ือเลือกตัวระบุแลวกด J

เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก

D การจูน AF
เม่ือใชการจูน AF กลองอาจโฟกัสภาพไมไดท่ีชวงแคบสุดหรือระยะอนิฟนิตี้

D ไลฟวิว
กลองจะไมใชการจูนคากับโฟกัสอัตโนมัติเม่ืออยูในโหมดไลฟวิว (0 35)

A คาที่บันทึกไว
คาการจูนสามารถบันทึกไดเพียงคาเดียวสําหรับเลนสแตละประเภท ถาใชเทเลคอนเวอรเตอร คาการจูน
แตละคาสามารถบันทึกไวสําหรับเลนสและเทเลคอนเวอรเตอรแตละตัว

ตัวเลือก คําอธิบาย
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ตัวเลือกนี้จะปรากฏเมื่อใสการดหนวยความจํา Eye-Fi (หาซ้ือไดจากผูผลิตอ่ืน) ในกลองเทานั้น
เลือก เปดใช เพื่ออัปโหลดภาพไปยังปลายทางที่ตั้งไวลวงหนา โปรดทราบวาภาพจะไมถูก
อัปโหลดหากความแรงของสัญญาณไมเพียงพอ

ปฏบัิติตามกฎหมายทองถิ่นทีเ่กี่ยวของกับอุปกรณไรสายและเลือก ไมใช ในสถานที่ที่หามใช
อุปกรณไรสาย

สง Eye-Fi
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา

D การด Eye-Fi
การด Eye-Fi อาจปลอยสัญญาณไรสายเมื่อเลือก ไมใช ถามีขอความเตือนปรากฏบนหนาจอ
(0 470) ใหปดกลองและนําการดออก

ตั้งคาการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 319) เปน 30 วินาที หรือมากกวา
เม่ือใชการด Eye-Fi

ดูคูมือท่ีใหมาพรอมกับการด Eye-Fi และสอบถามขอมูลโดยตรงไดท่ีผูผลิต ทานสามารถใชกลองเปด
หรือปดการด Eye-Fi ได แตอาจจะไมรองรับฟงกชั่นตางๆ ของ Eye-Fi
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เมื่อใสการด Eye-Fi สถานะของการดจะมีสัญลักษณ
กํากับไวในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ:

• d: การสง Eye-Fi ถูกปดใชงาน
• e: การสง Eye-Fi เปดใหทํางานแตไมมีภาพสําหรับสง
• f (เสถียร): การสง Eye-Fi เปดทํางาน กําลังรอ
เพื่อเริ่มสง

• f (เคลื่อนไหว): การสง Eye-Fi ถูกเปดใชงาน กําลังสงขอมลู
• g: ขัดของ — กลองไมสามารถควบคุมการด Eye-Fi หาก W ปรากฏโดยกะพรบิ
ในแผงควบคุมหรือชองมองภาพ ใหดูหนา 470 แตถาสัญลักษณนี้ไมปรากฏ ทานสามารถ
ถายภาพไดตามปกติ แตทานอาจไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคา Eye-Fi

ดูรุนเฟรมแวรปจจุบันของกลอง

A การด Eye-Fi ที่รองรับ
การดบางประเภทอาจไมสามารถใชไดในบางประเทศหรือภูมิภาค โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก
ผูผลิต การด Eye-Fi จะใชไดในประเทศที่จําหนายเทาน้ัน โปรดแนใจวาไดอัปเดตเฟรมแวรการด Eye-Fi 

เปนเวอรชั่นลาสุดแลว

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

ตัวเลือกเมนูรีทัช
ตัวเลือกในเมนูรีทชัสามารถใชรทีัชหรือตัดสวนภาพที่มอียู แลวบันทึกเปนภาพใหม เมนูรทีัช
จะปรากฏเฉพาะเมื่อเสียบการดหนวยความจําที่มีภาพถายที่ไมใชภาพ NEF (RAW) ขนาดเล็ก
เขาในกลอง

1 สามารถเลือกไดโดยกด G และเลือกแท็บ N
2 สามารถใชไดถากดปุม b ในการแสดงภาพแบบเต็มจอขณะแสดงภาพเดิมหรือภาพที่รีทัชแลว

บนหนาจอ

N เมนูรีทัช: การสรางภาพใหมดวยการรทัีช

ปุม G

ตัวเลือก 0

i D-Lighting 388

j แกไขตาแดง 389

k ตัดสวน 390

l โทนสีเดียว 392

m เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร 393

n สมดุลของสี 394

o การซอนภาพ 1 395

7 โปรเซสภาพ NEF (RAW) 399

8 ยอขนาด 401

Y ตกแตงอยางรวดเร็ว 404

Z ปรับภาพตรง 404

a ควบคุมความผิดเพ้ียน 405

b เลนสฟชอาย 406

c ภาพลายเสนสี 406

d ภาพรางสี 407

e ปรับสัดสวนภาพ 408

f ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว 409

g เลือกสีเดน 410

9 ตัดตอภาพยนตร 67

p เปรียบเทียบภาพคูกัน 2 412

ตัวเลือก 0
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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 คางไว

ในการดูภาพในตําแหนงอ่ืน กด W แลวเลือกการด
และโฟลเดอรที่ตองการตามที่ไดอธบิายไวในหนา 237

A รีทัช
ในกรณีท่ีบันทึกภาพที่การตั้งคาคุณภาพของภาพ NEF + JPEG กลองจะรีทัชภาพ NEF (RAW)

เทาน้ัน กลองอาจไมสามารถแสดงหรือรีทัชภาพที่สรางจากอุปกรณอื่น
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3 เลือกตัวเลือกรีทัช
สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ ดูในสวนของรายการที่เลือก หากตองการออกโดยไมสรางภาพรทีัช
กด G

4 สรางภาพใหมดวยการรีทัช
กด J เพื่อสรางภาพใหมดวยการรีทัช สําเนาภาพ
ที่ตกแตงแลวจะมีไอคอน N กํากับ

A หนวงเวลาปดจอภาพ
จอภาพจะปดและการทํางานจะถูกยกเลิกหากไมมีการใชงานกลองในชวงขณะหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ียังไมไดบันทึกไวจะหายไป ในการเพิ่มชวงเวลาใหเปดจอภาพไว
ใหเลือกเวลาในการแสดงผลเมนูท่ีนานขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4

(หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 320)

A การสรางภาพใหมดวยการรีทัชขณะแสดงภาพ
ทานสามารถสรางภาพรีทัชขณะแสดงภาพได

แสดงภาพแบบเต็มจอ
แลวกด b

ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J สรางภาพรีทัช
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D ภาพ NEF (RAW) ขนาดเล็ก + JPEG
ถาบันทึกสําเนา JPEG ของภาพ NEF (RAW) ถูกถายท่ีการตั้งคาคุณภาพของภาพ NEF (RAW) +

JPEG ไปยังการดหนวยความจําเดียวกัน (0 86) จะไมสามารถแกไขท้ังภาพ NEF (RAW) หรือ
สําเนา JPEG ได

D การสรางภาพรีทัช
ตัวเลือกสวนใหญสามารถใชกับภาพใหมท่ีสรางจากตัวเลือกรีทัช ยกเวน การซอนภาพ และ
ตัดตอภาพยนตร > เลือกจุดเร่ิมตน/จุดสิ้นสุด ตัวเลือกแตละตัวสามารถใชไดเพียงคร้ังเดียว
(โปรดทราบวาการแกไขภาพหลายครั้งอาจทําใหสูญเสียรายละเอียดภาพได) จะไมสามารถเลือก
ตัวเลือกท่ีไมสามารถใชกับภาพปจจุบันได

A คุณภาพของภาพ
นอกจากในกรณีท่ีสรางภาพใหมโดยใชตัวเลือก ตัดสวน, การซอนภาพ, โปรเซสภาพ NEF (RAW)
และ ยอขนาด แลว ภาพใหมท่ีสรางจากภาพ JPEG จะมีขนาดและคุณภาพเทากันกับภาพเดิม
สวนภาพใหมท่ีสรางจากภาพ NEF (RAW) จะถูกบันทึกเปนภาพ JPEG ท่ีมีคุณภาพความละเอียด
สูงมาก และภาพใหมท่ีสรางจากภาพ TIFF (RGB) จะถูกบันทึกเปนภาพ JPEG ท่ีมีคุณภาพ
ความละเอียดสูง โดยมีขนาดเทากันกับภาพเดิม กลองจะใชการบีบอัดเนนขนาดเมื่อบันทึกภาพใหม
เปนรูปแบบ JPEG
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D-Lighting จะทําใหสวนเงามืดสวางขึ้น ดังนั้น ฟงกช่ันนี้เหมาะในการถายภาพยอนแสง
หรือภาพที่มแีสงนอย

กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกจํานวนจุดที่จะแกไข ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข กด J เพื่อบันทึกภาพ
รีทัช

D-Lighting
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง
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ตัวเลือกนี้ใชแกไข “ตาแดง” ที่เกิดจากแฟลช และจะใชไดเฉพาะเมื่อถายภาพโดยใชแฟลช
ภาพที่เลือกไวแกไขตาแดงสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข ยืนยันผลของการแกไข
ตาแดงและสรางภาพใหมตามที่อธบิายในตารางตอไปนี ้โปรดทราบวาการแกไขตาแดง
อาจไมใหผลลัพธตามที่คาดหวัง และอาจแตกตางกันออกไปตามแตละกรณีที่ใชกับบางสวน
ของภาพทีไ่มไดรับผลกระทบจากตาแดง โปรดตรวจสอบตัวอยางภาพอยางละเอียด
กอนดําเนินการ

แกไขตาแดง
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปที่ ใช คําอธิบาย

ซูมเขา X กด X เพ่ือซูมเขา กด W เพ่ือซูมออก ในขณะซูมภาพเขา
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อดูพ้ืนท่ีของภาพที่มองไมเห็นบนจอภาพ 

กดตัวเลือกคําสั่งคางไวเพ่ือเล่ือนไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ 

ของภาพอยางรวดเร็ว หนาจอนําทางจะปรากฏเมื่อกดปุมซูม
หรือตัวเลือกคําสั่ง พ้ืนท่ีท่ีมองเห็นบนจอภาพในขณะนั้น
จะอยูในกรอบสีเหลือง กด J เพ่ือยกเลิกการซูม

ซูมออก W

ดูพ้ืนที่สวนอื่นๆ
ของภาพ

ยกเลิกการซูม J

สรางภาพใหม J
หากกลองตรวจพบตาแดงในภาพที่เลือก กลองจะสรางภาพใหม
โดยนํามาประมวลผลเพื่อลดตาแดง กลองจะไมสรางภาพใหม
หากไมพบตาแดง
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ครอบตัดภาพที่เลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม
ภาพที่เลือกไวจะปรากฏบนจอภาพ โดยสวนครอบตัด
ที่เลือกไวจะแสดงในกรอบสีเหลือง สรางภาพใหม
ดวยการครอบตัดตามที่ไดอธิบายไวในตารางตอไปนี้

ตัดสวน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปที่ ใช คําอธิบาย
ลดขนาด

การตัดสวนภาพ W กด W เพ่ือลดขนาดการตัดสวนภาพ

เพ่ิมขนาด
การตัดสวนภาพ X กด X เพ่ือเพ่ิมขนาดการตัดสวนภาพ

เปลี่ยนอตัรา
การตัดสวนภาพ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกสัดสวนภาพ

กําหนดตําแหนง
การตัดสวนภาพ

ใชตัวเลือกคําสั่งวางกรอบตัดสวนภาพ กดปุมคางไวเพ่ือยายกรอบ
ตัดสวนภาพไปยังตําแหนงท่ีตองการอยางรวดเร็ว

ดูตวัอยางภาพ
ที่ตัดสวนภาพแลว กดตัวเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อดูภาพที่ตัดสวนภาพแลว

สรางภาพใหม J บันทึกภาพตัดสวนปจจุบันเปนไฟลใหม
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A ตัดสวน: คุณภาพของภาพและขนาดภาพ
ภาพใหมท่ีสรางจากภาพ NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG

หรือ TIFF (RGB) จะมีคุณภาพของภาพ (0 79) ระดับ JPEG

Fine ภาพใหมท่ีสรางจากภาพ JPEG จะมีคุณภาพของภาพ
เทากันกับภาพเดิม ขนาดของภาพใหมขึ้นอยูกับขนาด
การตัดสวนภาพและสัดสวนภาพ ซึ่งจะปรากฏอยูดานบนซาย
ของการแสดงผลการครอบตัดภาพ

A การดูภาพใหมที่สรางจากการครอบตดัภาพ
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 เพื่อบันทึกภาพรีทัช

เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ตวัเลือก คําอธิบาย

สกายไลท

สรางเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสกายไลท 
ชวยลดแสงสีนํ้าเงินใหภาพ ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพบนจอภาพตามที่แสดงในภาพ
ทางดานขวา

ฟลเตอร
สอีบอุน

สรางภาพใหมโดยใชเอ็ฟเฟกตฟลเตอรสีอบอุน
ทําใหภาพใหมมีโทนสีแดง “อุน” สามารถ
ดูตัวอยางภาพที่ไดบนจอภาพ

เรงสีแดง เนนสีแดง (เรงสีแดง), เนนสีเขียว (เรงสีเขียว),

หรือเนนสีนํ้าเงิน (เรงสีน้ําเงิน) กดปุม 1 

เพ่ือเพ่ิมเอ็ฟเฟกต กด 3 เพ่ือลดเอ็ฟเฟกตเรงสีเขียว

เรงสนี้ําเงิน

ประกายแฉก

เพ่ิมเอ็ฟเฟกตแสงแฉกใหกับแหลงแสง
• จํานวนแฉก: เลือกจากสี่ หก หรือแปด
• ปริมาณฟลเตอร: เลือกความสวาง
ของแหลงแสงที่จะใช

• มุมของฟลเตอร: เลือกมุมของแฉก
• ความยาวของแฉก: เลือกความยาวของแฉก
• ยืนยัน: ดูตัวอยางผลกระทบของฟลเตอร
กด X เพ่ือดูตัวอยางภาพใหมแบบเต็มจอ

• บันทึก: สรางภาพใหมดวยการรีทัช
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ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อสรางภาพใหมดวยสมดุลของสีที่
ปรบัแตงแลวตามที่ปรากฏดานลาง เอ็ฟเฟกตจะปรากฏ
บนจอภาพพรอมกับกราฟฮิสโตแกรมสีแดง, สีเขียว
และสีน้ําเงิน (0 241) ซ่ึงแสดงถึงการกระจายของสี
ในภาพใหม กด J เพื่อบันทึกภาพรีทชั

นุมนวล

เพ่ิมเอ็ฟเฟกตฟลเตอรปรับภาพนุม กด 4 หรือ
2 เพ่ือเลือกความเขมของฟลเตอร

สมดุลของสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

เพ่ิมจํานวนสีเขียว

เพ่ิมจํานวนสีนํ้าเงิน เพิ่มจํานวนสีเหลืองอําพัน

เพ่ิมจํานวนสีชมพูแกมมวง

ตัวเลือก คําอธิบาย
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การซอนภาพเปนการนําภาพ NEF (RAW) ที่มอียูแลวสองภาพมาซอนกันเปนภาพเดียว
ซ่ึงภาพใหมจะถูกบันทึกแยกจากภาพเดิม ภาพใหมที่ไดจากการใชขอมูล RAW

ของเซ็นเซอรภาพจากกลอง จะมีคณุภาพดีกวาภาพที่ซอนโดยใชโปรแกรมภาพอยางเห็นไดชัด
ภาพใหมจะถูกบันทึกตามขนาดและคุณภาพของภาพที่ตั้งไวในขณะนั้น กอนทีจ่ะสราง
ภาพซอน ใหตั้งคาขนาดและคุณภาพของภาพ (0 79, 83; ตัวเลือกทัง้หมดสามารถเลือกได)
ในการสรางภาพใหม NEF (RAW) ใหเลือกคณุภาพของภาพเปน NEF (RAW) และขนาดภาพ
ใหญ (ภาพซอนจะถูกบันทึกเปนภาพ NEF/RAW ขนาดใหญ ถึงแมวาจะเลือก เล็ก)

A ซูม
ในการซูมเขาภาพที่แสดงบนจอภาพ กด X กราฟฮิสโตแกรม
จะไดรับการอปัเดตเพื่อแสดงเฉพาะขอมูลบางสวนของภาพที่
ปรากฏใหเห็นบนจอภาพ ในขณะที่ซูมภาพ กด L (Z/Q)

เพ่ือสลับไปมาระหวางความสมดุลของสีและการซูม
เม่ือเลือกซูม ทานสามารถซูมเขาและซูมออกภาพโดยใชปุม X

และ W และเลื่อนภาพดวยตัวเลือกคําสั่ง

การซอนภาพ
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

+
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1 เลือก การซอนภาพ
ไฮไลท การซอนภาพ ในเมนูรทีัชแลวกด 2 ขอความ
ที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น พรอมกับ ภาพท่ี 1
ที่ถูกไฮไลท กด J เพื่อแสดงกรอบขอความเลือกภาพ
ซ่ึงจะมีเฉพาะภาพ NEF (RAW) ขนาดใหญ ที่สรางจาก
กลองตัวนี้เทานั้น (ไมสามารถเลือกภาพ NEF/RAW

ที่มีขนาดเล็ก)

2 เลือกภาพแรก
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพแรกที่ใชในการ
ซอนภาพ ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ ใหกดปุม
X คางไว ในการดูภาพในตําแหนงอ่ืน กด W

แลวเลือกการดและโฟลเดอรที่ตองการตามที่ไดอธิบาย
ไวในหนา 237 กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไว
และกลับไปยังการแสดงตัวอยางภาพ

3 เลือกภาพที่สอง
ภาพที่เลือกจะปรากฏเปน ภาพท่ี 1 ไฮไลท ภาพท่ี 2 แลวกด J แลวเลือกภาพที่สอง
ตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2
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4 ปรับคาเกน
ไฮไลท ภาพท่ี 1 หรือ ภาพท่ี 2 และปรับคาแสงที่ดีที่สุด
สําหรับภาพซอนโดยการกด 1 หรือ 3 เพื่อเลือก
คาเกนจากคาตั้งแต 0.1 ถึง 2.0 ทําซํ้าแบบเดียวกัน
กับภาพที่สอง คาตั้งจากโรงงานคือ 1.0 เลือก 0.5

เพื่อลดคาเกนลดลงครึง่หนึง่ หรอื 2.0 เพื่อเพิ่มคาเกน
สองเทา ภาพทีไ่ดจากการใชคาเกนจะปรากฏในคอลัมน ดูตัวอยาง

5 แสดงตัวอยางภาพซอน
กด 4 หรือ 2 เพื่อวางเคอรเซอรในคอลัมน
ดูตัวอยาง แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท ซอนภาพ
กด J เพื่อดูตัวอยางภาพซอนตามที่แสดงในภาพ
ทางดานขวา (หากตองการบันทึกภาพซอน
โดยไมดูตัวอยาง ใหเลือก บันทึก) ในการกลับไปยัง
ข้ันตอนที่ 4 และเลือกภาพใหมหรือปรบัคาเกน กด W

6 บันทึกภาพซอน
กด J ในขณะที่ตัวอยางภาพปรากฏเพื่อบันทึก
ภาพซอน หลังจากสรางภาพซอน ภาพทีไ่ดจะปรากฏ
บนจอภาพแบบเต็มจอ
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D การซอนภาพ
เฉพาะภาพ NEF (RAW) ท่ีมีพ้ืนท่ีภาพและความลึกบิทสีเหมือนกันเทาน้ัน จึงจะนํามาซอนกันได

ภาพซอนจะมีขอมูลภาพ (รวมถึงวันท่ีท่ีบันทึก, ระบบวัดแสง, ความไวชัตเตอร, รูรับแสง,
โหมดการถายภาพ, การชดเชยแสง, ทางยาวโฟกัส และการปรับทิศทางภาพ) คาไวตบาลานซและ
Picture Control เหมือนกันกับภาพที่เลือกไวใน ภาพท่ี 1 คําอธบิายภาพปจจุบันจะใสเพ่ิมลงใน
ภาพซอนเมื่อบันทึกภาพ แตขอมูลลิขสิทธิ์จะไมถูกคัดลอกลงไปดวย ภาพซอนท่ีบันทึกในรูปแบบ NEF

(RAW) จะใชคาบีบอัดท่ีเลือกไวสําหรับ การบีบอดัภาพ NEF (RAW) 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) ในเมนูรีทัชแลวกด
2 เพื่อแสดงขอความเลือกภาพทีม่ีเฉพาะภาพ NEF

(RAW) ขนาดใหญ ที่สรางขึ้นดวยกลองนี้เทานั้น
ไมสามารถเลือกภาพ NEF/RAW ขนาดเล็กได
การสรางสําเนาภาพ JPEG ของภาพ NEF (RAW)

ขนาดเล็ก ใหใชซอฟตแวร ViewNX 2 (0 253) ที่จัดมาให หรอื Capture NX-D

(มีใหดาวนโหลด; 0 260)

2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (ในการดภูาพที่ไฮไลท
แบบเต็มจอ กดปุม X คางไว หากตองการดูภาพ
ในตําแหนงอ่ืนตามทีอ่ธิบายในหนา 237 ใหกด W)

กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไว แลวดําเนินการ
ข้ันตอนถัดไป

โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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3 เลือกการตั้งคาสําหรับสําเนา JPEG
ปรบัการตั้งคาที่แสดงดานลาง โปรดทราบวาคาไวตบาลานซและควบคุมขอบมดืจะใชไมได
ในการถายภาพซอนหรือภาพที่สรางจากการซอนภาพ ซ่ึงคาการชดเชยแสงจะกําหนดได
ในชวง –2 ถึง +2 EV

4 คัดลอกภาพ
ไฮไลท EXE แลวกด J เพื่อสรางภาพ JPEG จากภาพ
ที่เลือกไว หากตองการออกจากเมนูโดยไมคัดลอกภาพ
ใหกดปุม G

ควบคุมขอบมืด (0 297)

คุณภาพของภาพ (0 79)

ขนาดภาพ (0 83)

ไวตบาลานซ (0 148)

ชดเชยแสง (0 130)

ตั้งคา Picture Control (0 170)

D-Lighting (0 388)

พ้ืนท่ีสี (0 296)

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง (0 299)
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สรางภาพขนาดเล็กจากภาพที่เลือกไว

1 เลือก ยอขนาด
การยอขนาดภาพที่เลือก ใหไฮไลท ยอขนาด
ในเมนูรทีัชแลวกด 2

2 เลือกปลายทาง
ถาใสการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถ
เลือกปลายทางสําหรับภาพใหมที่ยอขนาดโดยไฮไลท
เลือกปลายทาง แลวกด 2 (ถาใสการด
หนวยความจําเพียงหนึ่งใบ ใหดําเนินการขั้นตอนที่ 3)

เมนูที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลทชองบรรจุ
แผนการดแลวกด J

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

ตัวเลือกที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

4 เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2

ไฮไลทภาพ แลวกดตัวเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเลือก
หรือยกเลิกการเลือก (ในการดูภาพที่ไฮไลทไว
แบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว หากตองการดูภาพ
ในตําแหนงอ่ืนตามที่อธิบายไวในหนา 237 ใหกด W)

ภาพที่เลือกไวจะมสีัญลักษณ 8 กํากับ กด J

เมื่อการเลือกเสรจ็สิ้น โปรดทราบวาภาพที่ถาย
โดยใชการตั้งคาพื้นทีภ่าพ 5 : 4 (0 75) จะไมสามารถนํามาปรับขนาดได
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5 บันทึกภาพที่ยอขนาด
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น ไฮไลท ใช แลวกด J

เพื่อบันทึกภาพที่ปรบัขนาดแลว

A การดูภาพที่ปรับขนาดแลว 
การซูมแสดงภาพอาจเลือกใชไมไดเม่ือแสดงภาพที่ไดจากการปรับขนาด

A คุณภาพของภาพ
ภาพใหมท่ีสรางจากภาพ NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG หรือ TIFF (RGB) จะมีคุณภาพของภาพ
(0 79) ระดับ JPEG Fine ภาพใหมท่ีสรางจากภาพ JPEG จะมีคุณภาพของภาพเทากันกับภาพเดิม
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สรางสําเนาภาพโดยเพิ่มความอิ่มตัวของสีและคอนทราสต
ใหกับภาพ D-Lighting จะใชเมือ่จําเปนตองเพิ่มความสวาง
ใหกับวัตถุที่มืดหรือยอนแสง

กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกปริมาณการปรับ ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข กด J เพื่อบันทึกภาพ
รีทัช

สรางภาพใหมโดยปรบัภาพที่เลือกไวใหตรง กด 2
เพื่อหมนุภาพตามเข็มนาฬิกาไดสูงสุดหาองศาโดยเพิ่ม
ครั้งละ 0.25 องศาโดยประมาณ กด 4 เพื่อหมุนภาพ
ทวนเข็มนาฬิกา (ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอ
แกไข โปรดทราบวามมุภาพจะถูกตัดเพื่อสรางสําเนา
รูปสี่เหลี่ยมจตุรสั) กด J เพื่อบันทกึภาพรีทัช

ตกแตงอยางรวดเร็ว
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ปรบัภาพตรง
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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สรางภาพใหมโดยลดความผิดเพี้ยนที่ขอบภาพ เลือก
อัตโนมัติ เพื่อใหกลองแกความผิดเพี้ยนโดยอัตโนมัติ
แลวจึงปรับความละเอียดโดยใชตัวเลือกคําสั่ง หรือเลือก
ปรับเอง เพื่อลดความผิดเพี้ยนเอง (โปรดทราบวา
อัตโนมัติ ไมสามารถใชไดกับภาพที่ถายโดยใชคาควบคุม
ความผิดเพี้ยนอัตโนมตัิ; ใหดูหนา 298) กด 2
เพื่อลดอาการภาพบิดเบ้ียวที่มลีักษณะเวาออก กด 4 เพื่อลดอาการภาพบิดเบ้ียวที่มลีักษณะ
โคงเขา (ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข โปรดทราบวาการใชคาการควบคุม
ความผิดเพี้ยนที่มากขึ้นจะทําใหขอบภาพถูกตัดออกมากขึ้น) กด J เพื่อบันทึกภาพรีทชั
โปรดทราบวาการควบคุมความผิดเพี้ยนอาจทําใหมกีารครอบตัดภาพมากเกินไปหรอืทําให
ขอบภาพบิดเบ้ียวในภาพใหมที่สรางจากภาพเดิมที่ถายโดยใชเลนส DX ที่มพีื้นที่ภาพคาอ่ืน
ที่ไมใช DX (24 × 16)

ควบคุมความผิดเพี้ยน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

A อัตโนมัติ
อัตโนมัต ิสําหรับใชกับภาพที่ถายดวยเลนสประเภท G, E และ D เทาน้ัน (ไมรวมเลนส PC เลนสฟชอาย
และเลนสอื่นๆ) ไมรับประกันผลลัพธเม่ือใชกับเลนสอื่นๆ
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สรางภาพใหมทีดู่เหมือนถายดวยเลนสฟชอาย กด 2
เพื่อเพิ่มเอ็ฟเฟกต (ซ่ึงจะทําใหขอบภาพถูกตัดออกเพิ่มข้ึน)

กด 4 เพื่อลด ทานสามารถดูตวัอยางภาพได
บนหนาจอแกไข กด J เพื่อบันทึกภาพรีทัช

สรางภาพใหมใหมีแตเสนขอบสําหรบัใชระบายสี
ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข
กด J เพื่อบันทึกภาพรีทัช

เลนสฟชอาย
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ภาพลายเสนสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง
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สรางภาพใหมที่เหมือนกับภาพรางที่สเกตดวยดินสอสีไม
กด 1 หรอื 3 เพื่อไฮไลท ความสดใส หรอื เสนขอบ
แลวกด 4 หรอื 2 เพื่อเปลี่ยน สามารถเพิ่มความสดใส
ใหอ่ิมสีมากขึ้นหรือลดลงกับภาพที่สีจืดจางหรอืใช
โทนสีเดียว พรอมเนนเสนขอบใหหนาขึ้นหรือบางลง
เสนขอบที่หนาขึ้นจะทําใหสีดูสดข้ึน ทานสามารถดู
ตัวอยางภาพไดในหนาจอแกไข กด J เพื่อบันทกึภาพรีทัช

ภาพรางสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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สรางภาพใหมทีล่ดความผิดเพี้ยนของสัดสวนของภาพ
ที่ถายจากดานลางของวัตถุที่สูงมาก ใชตัวเลือกคําสั่ง
เพื่อปรับสัดสวนภาพ (โปรดทราบวายิ่งคาการปรบั
สัดสวนภาพมากขึ้น ภาพที่ไดจะถูกตัดขอบออกไปมาก)

ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดในหนาจอแกไข กด J

เพื่อบันทึกภาพรีทัช

ปรบัสัดสวนภาพ
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง
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สรางภาพใหมที่แสดงภาพเปนสามมิต ิไดผลดีที่สุดเมือ่ใชกับภาพถายจากจุดที่มองเห็นไดกวาง 
พื้นทีท่ี่จะอยูในโฟกัสของภาพใหมจะมเีสนกรอบสีเหลืองกํากับ

ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปที่ กด คําอธิบาย
เลือกทิศทาง W กด W เพ่ือเลือกแนวพื้นท่ีภาพที่จะใหอยูในโฟกัส

เลอืกตําแหนง

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูใน
แนวกวาง กด 1 หรือ 3
เพ่ือวางกรอบแสดงพื้นท่ีของ
ภาพใหมท่ีจะใหอยูในโฟกัส

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูในแนวตั้ง
กด 4 หรือ 2 เพ่ือวางกรอบ
แสดงพื้นท่ีของภาพใหม
ท่ีจะใหอยูในโฟกัส

เลือกขนาด

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูในแนวกวาง กด 4 หรือ 2 เพ่ือเลือกความสูง

ถาพ้ืนท่ีภาพใหมอยูในแนวตั้ง กด 1 หรือ 3 เพ่ือเลือกความกวาง

ดูตัวอยางภาพ X ดูตัวอยางภาพ
สรางภาพใหม J สรางภาพใหม

พ้ืนท่ีในโฟกัส
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สรางภาพใหมทีม่ีเฉพาะเฉดสีที่เลือกไวปรากฏบนภาพเทานั้น

1 เลือก เลือกสีเดน
ไฮไลท เลือกสีเดน ในเมนูรีทัช แลวกด 2 เพื่อแสดง
กรอบขอความเลือกภาพ

2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (ในการดูภาพที่ไฮไลท
แบบเต็มจอ กดปุม X คางไว หากตองการดูภาพ
ในตําแหนงอ่ืนตามที่อธิบายในหนา 237 ใหกด W) 

กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไว แลวดําเนินการ
ข้ันตอนถัดไป

3 เลือกสี
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อวางเคอรเซอรบนวัตถุ แลวกด
ตัวเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเลือกสีวัตถุที่จะใหปรากฏ
ในสําเนาภาพถาย (กลองอาจตรวจหาสีที่ไมสดไดยาก
ทานควรเลือกสีที่อ่ิมตัว) ในการซูมภาพเขา
เพื่อใหเลือกสีไดแมนยํา ใหกด X กด W เพื่อซูมออก

เลอืกสเีดน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

สีท่ีเลือก
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4 ไฮไลทชวงสี
หมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลัก
เพื่อไฮไลทชวงสีของสีที่เลือกไว

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

ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข

6 เลือกสีเพ่ิม
หากตองการเลือกสีเพิ่ม ใหหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อไฮไลท
กลองสีจากทั้งหมดสามกลองที่อยู
ดานบนของหนาจอ แลวทําซํ้า
ข้ันตอนที่ 3 ถึง 5 เพื่อเลือกสีอ่ืน ทําซํ้า
หากตองการเลือกสีที่สาม หากตองการยกเลิกสีทีไ่ฮไลทไว ใหกด O (Q) หากตองการ
ลบสีทั้งหมด ใหกด O (Q) คางไว ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก ใช

ชวงสี
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7 บันทึกภาพใหมท่ีแกไขแลว
กด J เพื่อบันทึกภาพรีทัช

เปรยีบเทียบภาพทีร่ีทัชแลวกับภาพเดิม ตัวเลือกนี้จะใชไดหากกดปุม b เพื่อแสดงเมนูรีทัช
เมื่อแสดงภาพใหมหรือภาพเดิมแบบเต็มจอ

1 เลือกภาพ
เลือกภาพรทีัช (มสีัญลักษณ N กํากับไว) หรือภาพที่
รีทัชและแสดงแบบเต็มจอ แลวกด b

2 เลือก เปรียบเทียบภาพคูกัน
ไฮไลท เปรียบเทียบภาพคูกนั แลวกด J

เปรยีบเทียบภาพคูกัน

ปุม b
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3 เปรียบเทียบภาพใหมกบัภาพเดิม
ภาพตนฉบับจะปรากฏทางดานซาย สวนภาพที่รีทัช
จะแสดงทางดานขวา โดยมีตัวเลือกทีใ่ชในการ
สรางภาพใหมแสดงไวที่ดานบนของจอภาพ
กด 4 หรือ 2 เพื่อเปล่ียนไปมาระหวางภาพตนฉบับ
กับภาพรีทชั ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ ใหกดปุม
X คางไว หากสําเนาถูกสรางขึ้นจากจากภาพตนฉบับ
สองภาพโดยใช การซอนภาพ หรอืถาตนฉบับ
ถูกคัดลอกหลายครัง้ กด 1 หรอื 3 เพื่อดูภาพ
ตนฉบับอ่ืน หากตองการออกไปที่การแสดงภาพ กดปุม
K หรอืกด J เพื่อออกไปที่การแสดงภาพโดยใชภาพไฮไลทที่เลือกไว

D เปรียบเทียบภาพคูกัน
ภาพตนฉบับจะไมปรากฏขึ้นถาภาพใหมสรางจากภาพที่มีการปองกัน (0 250) หรือภาพถูกลบ
หรือซอนไว (0 281)

ตัวเลือกท่ีใชสรางภาพใหม

ภาพตนฉบับ ภาพรีทัช
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ในการแสดงเมนูของฉัน กดปุม G และเลือกแท็บ O (เมนูของฉัน)

ตัวเลือก เมนูของฉัน สามารถใชสรางและแกไขรายการที่กําหนดคาไวจากตัวเลือกในเมนู
แสดงภาพ เมนูถายภาพ เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง เมนูตั้งคา และเมนูรีทัช เพื่อเขาใชงาน
ไดอยางรวดเรว็ (ไดถึง 20 รายการ) หากตองการ ทานสามารถแสดงคาทีเ่พิ่งตั้งแทนตําแหนง
เมนูของฉัน (0 418)

ตัวเลือกสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดลําดับใหมไดตามที่อธิบายไวดานลาง
❚❚การเพิ่มตัวเลือกลงในเมนขูองฉัน

1 เลือก เพ่ิมรายการ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท เพ่ิมรายการ แลวกด 2

2 เลือกเมนู
ไฮไลทช่ือเมนูที่มีตัวเลือกที่ทานตองการเพิ่มแลวกด 2

O เมนูของฉัน/m คาท่ีเพ่ิงต้ัง

ปุม G



415

3 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการเมนูที่ตองการแลวกด J

4 วางตําแหนงรายการใหม
กด 1 หรอื 3 เพื่อยายรายการใหมข้ึนหรอืลง
ในเมนูของฉัน กด J เพื่อเพิ่มรายการใหม

5 เพ่ิมรายการอื่นๆ
รายการที่แสดงอยูในเมนูของฉันในขณะนั้นจะมี
เครื่องหมายถูกกํากับไว รายการที่มีสัญลักษณ V
กํากับไวจะเลือกใชไมได ทําซํ้าข้ันตอนที่ 1–4

เพื่อเลือกรายการเพิ่ม
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❚❚การลบตัวเลอืกจากเมนขูองฉัน

1 เลือก ลบรายการ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท ลบรายการ แลวกด 2

2 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการแลวกด 2 เพื่อเลือกหรอืยกเลิก
การเลือก รายการที่เลือกจะมเีครื่องหมายถูกกํากับไว

3 ลบรายการที่เลือก
กด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ กด J

อีกครัง้เพื่อลบรายการทีเ่ลือก

A การลบรายการในเมนูของฉัน
ในการลบรายการที่ไฮไลทไวในเมนูของฉันในขณะนั้น กดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น;

กด O (Q) อีกคร้ังเพื่อลบรายการท่ีเลือกจากเมนูของฉัน
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❚❚การเรียงลําดับตัวเลอืกในเมนูของฉัน

1 เลือก จัดลําดับ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท จัดลําดับ แลวกด 2

2 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการทีท่านตองการยายแลวกด J

3 วางตําแหนงรายการ
กด 1 หรอื 3 เพื่อยายรายการขึ้นหรือลง
ในเมนูของฉันแลวกด J ทําซํ้าข้ันตอนที่ 2–3

เพื่อจัดตําแหนงรายการอื่นๆ ใหม

4 ออกจากเมนูของฉัน
กดปุม G เพื่อกลับไปยังเมนูของฉัน

ปุม G
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คาท่ีเพ่ิงต้ัง
การแสดงการตั้งคายี่สิบอันดับที่ถูกใชลาสุด เลือก m คาท่ีเพ่ิงต้ัง สําหรบั O เมนูของฉัน > 

เลือกแท็บ

1 เลือก เลือกแท็บ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท เลือกแท็บ แลวกด 2

2 เลือก m คาท่ีเพ่ิงต้ัง
ไฮไลท m คาท่ีเพ่ิงต้ัง แลวกด J ช่ือของเมนู
จะเปลี่ยนจาก “เมนูของฉัน” เปน “คาที่เพิ่งตั้ง”

รายการเมนูจะถูกเพิ่มเขาไปจากดานบนของเมนคูาที่เพิ่งตั้งเมื่อถูกนํามาใชงาน
การดูเมนขูองฉันอีกครั้ง เลือก O เมนูของฉัน สําหรับ m คาท่ีเพ่ิงต้ัง > เลือกแท็บ

A การลบรายการออกจากเมนูคาที่เพ่ิงตั้ง
ในการลบรายการออกจากเมนูคาท่ีเพ่ิงตั้ง ใหไฮไลทรายการ แลวกดปุม O (Q) ขอความยืนยัน
จะปรากฏขึ้น; กดปุม O (Q) อีกคร้ังเพื่อลบรายการที่เลือกไว
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หมายเหตุทางเทคนิค
เนื้อหาในบทนีป้ระกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริมที่รองรบั การทําความสะอาด
และการเก็บรักษากลอง รวมถึงการดําเนินการเมื่อมีขอความผิดพลาดแสดงขึ้นหรอืเมื่อทาน
มีปญหาในการใชงานกลอง

เลนสท่ีรองรับ
การตั้งคากลอง โหมดโฟกัส โหมดการ

ถายภาพ ระบบวัดแสง

เลนส/อุปกรณเสริม
AF

M (การวัด
ระยะแบบ

อิเล็กทรอนิกส) 1

e

f

g

h

L 2

M 3

N 4
4 5

3 มิติ สี

เลนส  C
PU

 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 (0 114)

9 ลูกบิดเอียงสําหรับ PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED อาจสัมผัสตัวกลองเม่ือหมุนเลนส
สามารถปองกันไดโดยติดตั้งลูกบิดเอียงท่ีมีขนาดเล็กกวา ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon

ท่ีไดรับการแตงตั้งเพื่อรับขอมูลเพิ่มเติม
10 ไมสามารถใชรวมกับการเอียงหรือขยับเลนส
11 ระบบควบคุมการวัดคาแสงและแฟลชของกลองอาจทํางานผิดปกติเม่ือเลนสชิฟตและ/หรือทิลต

หรือเม่ือใชรูรับแสงท่ีไมใชกวางท่ีสุด

เลนส ชน ิดไม ม ี C
PU

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 — — ✔ —

เทเลคอนเวอรเตอรชนิด
AI 23

— ✔ 24 — ✔ 18 — ✔ 19 ✔ 20 —

ตัวจับชุดโฟกัสเบลโล
PB-6 25

— ✔ 24 — ✔ 26 — — ✔ —

วงแหวนสวนตอขยาย
อตัโนมัติ (PK-series

11A, 12 หรือ 13;

PN-11)

— ✔ 24 — ✔ 18 — — ✔ —

การตั้งคากลอง โหมดโฟกัส โหมดการ
ถายภาพ ระบบวัดแสง

เลนส/อปุกรณเสริม
AF

M (การวัด
ระยะแบบ

อิเล็กทรอนิกส) 1

e

f

g

h

L 2

M 3

N 4
4 5

3 มิติ สี
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12 เฉพาะโหมดปรับคาแสงเอง
13 ใชไดกับเลนส AF-S และ AF-I เทาน้ัน (0 423) สําหรับขอมูลเก่ียวกับจุดโฟกัสท่ีใชไดสําหรับ

การวัดระยะแบบอเิล็กทรอนิกสและโฟกัสอตัโนมัติ ใหดูหนา 423

14 เม่ือโฟกัสภาพที่ระยะโฟกัสใกลสุด 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
อยูในโฟกัสจะปรากฏบนหนาจอเม่ือภาพบนหนาจอชองมองภาพไมอยูในระยะโฟกัส ใหปรับ
ระยะโฟกัสเองจนกวาภาพในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส

15 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
16 เลนสบางตัวอาจใชไมได (ดูหนา 424)

17 องศาการหมุนของ AI 80–200mm f/2.8 ED บนขาตั้งกลองจะถูกจํากัดโดยตัวกลอง เม่ือยึด
AI 200–400mm f/4 ED จะไมสามารถเปลี่ยนฟลเตอรได

18 ถามีการระบุรูรับแสงกวางสุดโดยใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 229) คารูรับแสงจะแสดง
ในชองมองภาพและแผงควบคุม

19 ใชไดเฉพาะเมื่อมีการระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุดของเลนสโดยใช ขอมูลเลนสที่ไมมี 
CPU (0 229) ใชระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือเนนกลางภาพหากไมไดผลลัพธท่ีตองการ

20 เพ่ือเพ่ิมความแมนยํา ใหระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุดของเลนสโดยใช ขอมูลเลนส
ที่ไมมี CPU (0 229)

21 สามารถใชไดในโหมดการถายภาพดวยตนเองที่ความไวชัตเตอรต่ํากวาความเร็วสัมพันธกับแฟลช
หน่ึงขั้นหรือมากกวา

22 กําหนดคาแสงโดยการตั้งคารูรับแสงของเลนสลวงหนา ในโหมดการถายภาพอัตโนมัติปรับรูรับแสง
ตั้งคารูรับแสงเองโดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสกอนจะล็อค AE และชิฟตเลนส ในโหมด
การถายภาพดวยตนเอง ตั้งคารูรับแสงเองโดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงและกําหนดคาแสง
กอนจะชิฟตเลนส

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 โดยคารูรับแสงท่ีมีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
25 ตองใชวงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ PK-12 หรือ PK-13 อาจตองใช PB-6D ขึ้นกับแนวการตั้งกลอง
26 ใชคารูรับแสงท่ีตั้งเอง ในโหมดการถายภาพอัตโนมัติปรับรูรับแสง ตั้งคารูรับแสงโดยใชตัวจับจุดโฟกัส

กอนจะกําหนดคาแสงและถายภาพ
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• PF-4 Reprocopy Outfit ตองใชรวมกับแทนจับกลอง PA-4

• อาจมีสัญญาณรบกวนในรูปแบบเสนปรากฏขณะใชฟงกชั่นโฟกัสอตัโนมัติท่ีคาความไวแสงสูง
ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส เม่ือปรับคารูรับแสงขณะบันทึกภาพยนตรหรือถายภาพไลฟวิว อาจมีเสน
ปรากฏบนภาพเมื่อใชความไวแสงสูง

A การระบุเลนส CPU และเลนสชนิด G, E และ D
ขอแนะนําใหใชเลนส CPU (โดยเฉพาะชนิด G, E และ D) ท้ังน้ีไมสามารถใชเลนส IX-NIKKOR ได
เลนส CPU จะมีขั้ว CPU อยู โดยเลนสชนิด G, E และ D จะมีตัวอักษรกํากับไวท่ีกระบอกเลนส
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
ตารางดานลางน้ีแสดงจุดโฟกัสท่ีสามารถใชไดกับการโฟกัสอัตโนมัติและการวัดระยะแบบ
อิเล็กทรอนิกสเม่ือติดตั้งเทเลคอนเวอรเตอรชนิด AF-S/AF-I โปรดทราบวากลองอาจไมสามารถโฟกัส
วัตถุมืดหรือมีคอนทราสตต่ํา หากคารูรับแสงที่ใชรวมกับเลนสท่ีชากวา f/5.6 ไมสามารถใชการโฟกัส
อัตโนมัติไดเม่ือใชเทเลคอนเวอรเตอรกับ AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

อุปกรณเสริม 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 กลองจะใช AF จุดเดียวหากเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติหรือ AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติ
สําหรับโหมดพื้นท่ี AF (0 90)

2 ไมสามารถใชงานโฟกัสอตัโนมัติ
3 ขอมูลโฟกัสสําหรับจุดโฟกัสท่ีไมใชจุดก่ึงกลางจะไดจากไลนเซ็นเซอร

1

1

3

1
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A คารูรับแสงของเลนส
คารูรับแสงท่ีอยูในชื่อเลนสคือคารูรับแสงสูงสุดของเลนส

A เลนสชนิดไมมี CPU ที่รองรับ
สามารถใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 229) เพ่ือใชคุณลักษณะหลายๆ ประการที่มีในเลนส CPU

รวมท้ังระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี ถาไมมีการใหขอมูล กลองจะใชระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพ
แทนระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี และหากไมระบุรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุด หนาจอรูรับแสงของกลองจะแสดง
จํานวนสต็อปจากรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุด ซึ่งทานตองอานคารูรับแสงจริงจากวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนส

D เลนสชนิดไมมี CPU และอุปกรณเสริมที่ไมรองรับ
รายการตอไปน้ีไมสามารถใชรวมกับกลองรุน D810:

• 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,

เทเลคอนเวอรเตอร AF TC-16)

• PC 28mm f/4 (หมายเลขซีเรียล 180900

หรือกอนหนา)

• PC 35mm f/2.8 (หมายเลขซีเรียล
851001–906200)

• PC 35mm f/3.5 (ชนิดเกา)

• Reflex 1000mm f/6.3 (ชนิดเกา)

• Reflex 1000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล
142361–143000)

• Reflex 2000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล
200111–200310)
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D ไฟชวยหา AF
เลนสบางชนิดอาจกีดขวางไฟชวยหาที่ระยะโฟกัสบางคา ใหถอดเลนสฮูดออกเมื่อใชไฟชวยหา สามารถ
ดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเลนสท่ีสามารถใชกับไฟชวยหา AF ไดในหนา 494

A แฟลชในตวักลอง
สามารถใชแฟลชในตัวกลองกับเลนส CPU ท่ีมีทางยาวโฟกัส 24 มม. (16 มม. ในรูปแบบ DX)

ถึง 300 มม. ท้ังน้ีในบางกรณีแฟลชอาจไมสามารถใหความสวางกับวัตถุไดอยางท่ัวถึงท่ีบางระยะ
หรือท่ีทางยาวโฟกัสบางคาเน่ืองจากเกิดเงาของเลนส นอกจากนี้เลนสท่ีบังไมใหวัตถุ
เห็นไฟชวยลดตาแดงอาจรบกวนการทํางานของระบบลดตาแดง ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกัน
เงา แฟลชมีระยะต่ําสุดท่ี 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงมาโครของเลนสซูมระยะใกล
รูปภาพตอไปน้ีแสดงผลของวิกเนตที่มีสาเหตุมาจากการเกิดเงาของเลนสเม่ือใชงานแฟลช

เงามืด ขอบมืด

สามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเลนสท่ีสามารถใชกับแฟลชในตัวกลองไดในหนา 494
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A การคํานวณมุมมองภาพ
กลอง D810 สามารถใชกับเลนส Nikon สําหรับกลองรูปแบบ 35 มม. (135) ถาเปดใช ตัดสวน DX
อัตโนมัต ิ(0 75) และไดติดตั้งเลนสรูปแบบ 35 มม. มุมมองภาพจะเหมือนกันกับภาพที่ใชฟลม
35 มม. (35.9 × 24.0 มม.) แตถาติดตั้งเลนส DX มุมมองภาพจะถูกปรับเปน 23.4 × 15.6 มม.

โดยอัตโนมัติ (รูปแบบ DX)

ในการเลือกมุมมองภาพตางจากมุมมองภาพของเลนสท่ีใชในขณะนั้น ใหปด ตัดสวน DX อัตโนมัติ
และเลือกจาก FX (36×24), 1.2× (30×20), DX (24×16) และ 5 : 4 (30×24) ถาติดตั้งเลนสรูปแบบ
35 มม. มุมมองภาพจะลดไดคร้ังละ 1.5 เทา โดยเลือก DX (24×16) หรือ 1.2 เทา โดยเลือก 

1.2× (30×20) หากตองการแสดงพื้นท่ีแคบลง สัดสวนภาพจะเปลี่ยนไดโดยเลือก 5 : 4 (30×24)

เลนส

ขนาดภาพ FX (36×24) (35.9 × 24.0 มม.
เทียบเทากับรูปแบบ 35 มม.)

แนวทแยงมุมของภาพ

ขนาดภาพ DX (24×16) (23.4 × 15.6 มม.
เทียบเทากับกลองรูปแบบ DX)

ขนาดภาพ 5 : 4 (30×24)
(30.0 × 24.0 มม.)

มุมมองภาพ (FX (36×24); รูปแบบ 35 มม.)

มุมมองภาพ (DX (24×16); รูปแบบ DX)

มุมมองภาพ (5 : 4 (30× 24))

ขนาดภาพ 1.2× (30×20)
(30.0 × 19.9 มม.)

มุมมองภาพ (1.2× (30×20))
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A การคํานวณมุมมองภาพ (ตอ)
มุมมองภาพ DX (24×16) จะแคบกวามุมมองภาพรูปแบบ 35 มม. ประมาณ 1.5 เทา ขณะที่
มุมมองภาพ 1.2× (30×20) จะแคบกวาประมาณ 1.2 เทา และมุมมองภาพ 5 : 4 (30×24)
จะแคบกวาประมาณ 1.1 เทา ในการคํานวณทางยาวโฟกัสของเลนส 35 มม. เม่ือเลือก DX (24×16)
ใหคูณทางยาวโฟกัสของเลนสดวย 1.5 คูณดวย 1.2 ถาเลือก 1.2× (30×20) หรือคูณดวย 1.1 ถาเลือก
5 : 4 (30×24) (ตัวอยางเชน ทางยาวโฟกัสท่ีใชของเลนส 50 มม. ในรูปแบบ 35 มม. คือ 75 มม.

เม่ือเลือก DX (24×16) คือ 60 มม. เม่ือเลือก 1.2× (30×20) หรือ 55 มม. เม่ือเลือก 5 : 4 (30×24))
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กลองรองรบั Nikon Creative Lighting System (CLS) และสามารถใชไดกับชุดแฟลช
ที่รองรบัระบบ CLS แฟลชในตัวกลองจะไมทํางานเมือ่ประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอก

Nikon Creative Lighting System (CLS)
ระบบ Creative Lighting System (CLS) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีข้ันสูงของ Nikon ชวยใหกลอง
ติดตอสื่อสารกับชุดแฟลชที่รองรับไดดีข้ึนเพื่อใหการถายภาพโดยใชแฟลชมีคุณภาพดีข้ึน
❚❚ชุดแฟลชทีร่องรับระบบ CLS
สามารถใชกลองรวมกับชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS ดังตอไปนี้:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-300 และ SB-R200:

ชุดแฟลชเสริมภายนอก (แฟลชเสริมภายนอก)

ชุดแฟลช SB-910,
SB-900

 1

SB-800

SB-700
 1

SB-600

SB-400
 2

SB-300
 2

SB-R200
 3คุณลักษณะ

ไกดนัมเบอร 4
ISO 100 34 38 28 30 21 18 10

ISO 200 48 53 39 42 30 25 14

1 ถาใสฟลเตอรสีใหกับ SB-910, SB-900 หรือ SB-700 เม่ือเลือกคาไวตบาลานซเปน v หรือ
N (แฟลช) กลองจะตรวจหาฟลเตอรโดยอตัโนมัติและปรับไวตบาลานซตามความเหมาะสม

2 ไมสามารถใชการควบคุมแฟลชไรสาย
3 ควบคุมระยะไกลดวยแฟลชในตัวกลองในโหมดสั่งแฟลช หรือใชชุดแฟลช SB-910, SB-900, SB-800

หรือ SB-700 หรือตัวสั่งงานแฟลชแบบไรสาย SU-800 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
4 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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• ตัวส่ังงานแฟลชแบบไรสาย SU-800: เมื่อติดตั้งกับกลองทีร่องรบั CLS จะสามารถใช
SU-800 เปนตัวสั่งงานสําหรับชุดแฟลช SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 หรือ
SB-R200 ระยะไกลไดสูงสุดถึงสามกลุม ทั้งนี้ SU-800 จะไมมแีฟลชติดตั้งไว

A ไกดนัมเบอร
ในการคํานวณระยะแฟลชเมื่อยิงแฟลชเต็มกําลัง ใหนําคารูรับแสงมาหารไกดนัมเบอร ตัวอยางเชน
หากชุดแฟลชมีไกดนัมเบอร 34 ม. (ISO 100, 20 °C) จะมีชวงคารูรับแสง f/5.6 เทากับ 34÷5.6

หรือประมาณ 6.1 เมตร เม่ือเพ่ิมคาความไวแสง (ISO) ขึ้นสองเทา ใหคูณไกดนัมเบอรดวยรากที่สอง
ของสอง (ประมาณ 1.4)

A ข้ัวตอซิงค
สายซิงคสามารถใชเสียบท่ีขั้วตอซิงคไดหากตองการ หามเสียบ
ชุดแฟลชอื่นผานสายซิงคเม่ือจะถายภาพโดยใชแฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดท่ีสองจากชุดแฟลชที่ประกอบไวท่ี
ชองเสียบแฟลชนอกของกลอง
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สามารถใชคุณลักษณะตอไปนีกั้บชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS:

SB-910, SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300

แฟลชเด ี ยว

i-TTL

แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ
i-TTL สําหรับดิจิตอล SLR 1

z z z — — z z

แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับ
กลองดิจิตอล SLR

z2 z z2 — — z z

AA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z3 — — — — — —

A อัตโนมัติ ไมใช TTL z3 — — — — — —

GN
ควบคุมแฟลชเองโดยกําหนด
ระยะทาง z z — — — — —

M ปรับเอง z z z — — z4 z4

RPT การยิงแฟลชซํ้า z — — — — — —

การควบค ุมการทำงานแฟลชแบบไร สาย
มาสเตอร 

รีโมตคอนโทรลแฟลช z z — z — — —

i-TTL i-TTL z z — — — — —

[A:B]
การควบคุมแฟลชไรสาย
อยางรวดเร็ว — z — z5 — — —

AA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z6 — — — — — —

A อัตโนมัติ ไมใช TTL z — — — — — —

M ปรับเอง z z — — — — —

RPT การยิงแฟลชซํ้า z — — — — — —

ระยะไกล

i-TTL i-TTL z z z — z — —

[A:B]
การควบคุมแฟลชไรสาย
อยางรวดเร็ว z z z — z — —

AA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ z6 — — — — — —

A อัตโนมัติ ไมใช TTL z — — — — — —

M ปรับเอง z z z — z — —

RPT การยิงแฟลชซํ้า z z z — — — —
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1 ไมสามารถใชไดเม่ือวัดคาแสงแบบจุด
2 สามารถใชกับชุดแฟลชไดดวย
3 เลือกโหมด AA/A ของชุดแฟลชไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง กลองจะเลือก “A” เม่ือใชเลนส

แบบไมมี CPU เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา
4 สามารถเลือกไดโดยกลองเทาน้ัน
5 สามารถใชไดเฉพาะเมื่อถายภาพระยะใกล
6 กลองจะใชโหมดอตัโนมัติแบบไมใช TTL (A) กับเลนสท่ีไมมี CPU โดยอัตโนมัติไมวาจะเลือกชุดแฟลช

เปนโหมดใด เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
7 ใชไดในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL, AA, A, GN และ M เทาน้ัน
8 ใชไดในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL, AA และ A เทาน้ัน
9 สามารถใชไดในโหมดสั่งแฟลช
10 สามารถอปัเดตเฟรมแวรสําหรับ SB-910 และ SB-900 ไดจากกลอง

การสงสัญญาณขอมูลสี z z z — — z z

แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ 7 z z z z z — —

ล็อค FV 8 z z z z z z z

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

การลดตาแดง z z z — — z —

ไฟสองนําทิศทางแสงเงาของกลอง z z z z z — —

การเลือกโหมดแฟลชของกลอง — — — — — z z

อัปเดตเฟรมแวรแฟลชของกลอง z10 z — — — — z

SB-910, SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300
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❚❚ชุดแฟลชอื่นๆ
สามารถใชชุดแฟลชตอไปนีใ้นโหมดอัตโนมตัิที่ไมใช TTL และโหมดปรับเอง

ชุดแฟลช SB-80DX, 
SB-28DX, 

SB-28, SB-26, 
SB-25, SB-24

SB-50DX

SB-30, SB-27 1, 
SB-22S, SB-22, 
SB-20, SB-16B, 

SB-15

SB-23, SB-29 2, 
SB-21B 2, 
SB-29S 2

โหมดแฟลช
A อัตโนมัติ ไมใช TTL ✔ — ✔ —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔

G การยิงแฟลชซ้ํา ✔ — — —

REAR แฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชุดที่สอง 3

✔ ✔ ✔ ✔

1 โหมดแฟลชจะถูกตั้งคาเปน TTL โดยอัตโนมัติและปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน ตั้งคาชุดแฟลชเปน A
(แฟลชอัตโนมัติท่ีไมใช TTL)

2 สามารถใชโฟกัสอตัโนมัติไดกับเลนส AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED และ AF-S

Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED เทาน้ัน
3 ใชไดเม่ือใชกลองเลือกโหมดแฟลช
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D หมายเหตุเก่ียวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
โปรดอานคําแนะนําโดยละเอยีดจากคูมือชุดแฟลช ถาชุดแฟลชรองรับ CLS โปรดอานเนื้อหาสวนของ
กลองดิจิตอล SLR ท่ีรองรับ CLS ท้ังน้ีไมมี D810 อยูในประเภท “digital SLR” (ดิจิตอล SLR) ในคูมือ
SB-80DX, SB-28DX และ SB-50DX

สามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดท่ีคาความไวแสงระหวาง 64 ถึง 12800 ท่ีความไวแสง (ISO) สูง
อาจมีสัญญาณรบกวน (เสน) ปรากฏบนภาพถายท่ีถายดวยชุดแฟลชเสริมภายนอกบางชุด
หากเกิดกรณีเชนน้ี ใหเลือกคาท่ีต่ําลง ท่ีคาความไวแสงต่ําวา 64 หรือมากกวา 12800 อาจไมไดผลลัพธ
ตามท่ีตองการในบางระยะหรือในการตั้งคารูรับแสงบางคา ถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน
กะพริบเปนเวลาประมาณสามวินาทีหลังจากถายภาพในโหมด i-TTL หรือ ไมใช TTL อัตโนมัติ แสดงวา
แฟลชทํางานเต็มกําลังและภาพอาจไดรับแสงนอยเกินไป (เฉพาะชุดแฟลชที่รองรับ CLS สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับสัญลักษณแสดงคาแสงและการชารจแฟลชในอุปกรณอื่น ใหดูคูมือท่ีใหมา
พรอมกับแฟลช)

เม่ือใชสายซิงค SC-series 17, 28 หรือ 29 สําหรับการถายภาพโดยปดแฟลชในตัวกลอง อาจทําให
ไมไดคาแสงที่ถูกตองในโหมด i-TTL ขอแนะนําใหเลือกการควบคุมแฟลช i-TTL มาตรฐาน ถายภาพ
ทดสอบแลวดูผลท่ีไดในจอภาพ

ในโหมด i-TTL ใหใชแผนปดแฟลชหรืออะแดปเตอรสะทอนแสงแฟลชที่ใหมาพรอมกับชุดแฟลช อยาใช
แผนปดแบบอื่นๆ เชน แผนกระจายแสง เน่ืองจากอาจทําใหคาแสงผิดพลาด



434

SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 และ SB-400 จะมีระบบลดตาแดง ในขณะที่ SB-910, 

SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 และ SU-800 จะมีไฟชวยหา AF โดยมีขอจํากัดดังตอไปน้ี:

• SB-910 และ SB-900: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเม่ือใชเลนส AF 17–135 มม.

กับจุดโฟกัสท่ีแสดงดานขวา
• SB-800, SB-600 และ SU-800: สามารถใชไฟชวยหา AF ได
เม่ือใชเลนส AF 24–105 มม. กับจุดโฟกัสท่ีแสดงดานขวา

• SB-700: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเม่ือใชเลนส AF 24–135 มม. กับจุดโฟกัส
ท่ีแสดงดานขวา

ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเลนสท่ีใชและฉากท่ีบันทึก สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้นเมื่อวัตถุ
ไมไดอยูในโฟกัส หรือกลองอาจไมสามารถโฟกัส และปุมกดชัตเตอรอาจถูกปดใชงาน

ในโหมดการถายภาพ e รูรับแสงกวางสุด (คารูรับแสงต่ําสุด) ถูกจํากัดตามคาความไวแสง (ISO)

ดังท่ีแสดงไวดานลาง:
คารูรับแสงสูงสุดที่เทียบเทา ISO ของ:

64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
3.3 4 4.8 5.6 6.7 8 9.5 11 13

หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาคาท่ีกําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสงจะเปนคา
รูรับแสงสูงสุดของเลนส

24–34 mm

35–49 mm

50–105 mm
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A โหมดควบคุมแฟลช
จอขอมูลการถายภาพจะแสดงโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอกที่ประกอบเขากับ
ชองเสียบแฟลชนอกของกลองดังตอไปน้ี:

สมัพันธกับแฟลช Auto FP (0 330)

i-TTL

ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ (AA)

แฟลชอัตโนมัติที่ไมใช TTL (A)

ควบคมุแฟลชเองโดยกําหนด
ระยะทาง (GN)

ปรับเอง

การยิงแฟลชซ้ํา —

การควบคุมการทํางานแฟลช
แบบไรสาย

D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมแฟลชยี่หอ Nikon เทานั้น
ใชเฉพาะชุดแฟลชยี่หอ Nikon เทาน้ัน เม่ือจายศักยไฟฟาลบหรือศักยไฟฟาท่ีสูงเกิน 250 โวลตใหกับ
ชองเสียบแฟลชนอก จะทําใหการทํางานผิดปกติแลวยังจะทําลายวงจรซิงคของกลองหรือแฟลชได
กอนใชงานชุดแฟลชของ Nikon ท่ีไมมีรายชื่ออยูในสวนน้ี โปรดติดตอตัวแทนบริการของ Nikon

ท่ีไดรับการแตงตั้งเพื่อสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม
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ขณะเรยีบเรียงเนื้อหา D810 มีอุปกรณเสรมิดังตอไปนี้
อุปกรณเสริมอื่นๆ

แหลงพลงังาน

• แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 (0 13, 14): ทานสามารถ
ซื้อหาแบตเตอรี่ EN-EL15 เสริมไดจากรานคาปลีกใกลบานทานและตัวแทน
บริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25a (0 13): สามารถใช MH-25a เพ่ือรีชารจ
แบตเตอรี่ EN-EL15 สามารถใชเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25 ไดเชนกัน

• ชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D12: MB-D12 เปนอุปกรณ
ท่ีพรอมกับปุมกดชัตเตอร, ปุม B, ตัวเลือกคําสั่ง และแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักและยอย เพ่ือการถายภาพในแนวตั้ง (สูง) ท่ีดีขึ้น เม่ือประกอบ
MB-D12 ใหถอดฝาปดขั้วตอ MB-D12 ของกลองออก เม่ือใชแบตเตอรี่
EN-EL18a และ EN-EL18 จะตองใชฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ BL-5

และเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-26a หรือ MH-26

• 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 442 โปรดทราบวาเมื่อใชกลองรวมกับ
MB-D12 จะตองใส EP-5B ลงใน MB-D12 ไมใชในตัวกลอง อยาใชกลองโดยใส
ปล๊ักตออะแดปเตอร AC ท้ังในกลองและใน MB-D12 พรอมกัน

ฝาปดตัวกลอง
ฝาปดตัวกลอง BF-1B/ฝาปดตัวกลอง BF-1A: ฝากลองชวยรักษากระจกกลอง
หนาจอของชองมองภาพ และเซ็นเซอรภาพ ไมใหฝุนเกาะจับเม่ือไมไดใสเลนส

ฝาครอบชองเสียบ
อุปกรณเสริม

ฝาครอบชองเสียบแฟลชนอก BS-1: ฝาครอบใชปองกันชองเสียบแฟลชนอก
ชองเสียบแฟลชนอกใชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก
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อะแด็ปเตอร LAN
(0 261)

• ชุดสื่อสาร UT-1: ใชสาย USB เพ่ือเชื่อมตอ UT-1 ไปยังกลองและใชสาย
อีเทอรเน็ตเพื่อเชื่อมตอ UT-1 ไปยังเครือขายอเีทอรเน็ต เม่ือเชื่อมตอแลว
คุณสามารถอัปโหลดภาพถายและภาพยนตรไปยังคอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอร
ftp ควบคุมกลองจากระยะไกลโดยใชซอฟตแวร Camera Control Pro 2

ซึ่งเปนอุปกรณเสริม หรือเรียกดูรูปภาพหรือควบคุมกลองจากระยะไกลดวย
iPhone หรือเว็บเบราเซอรคอมพิวเตอร

• ยางวงแหวนสาย USB และฝาปดชองตอ: ใชฝาปดชองตอ UF-4

สําหรับสาย USB และยางวงแหวนสาย USB UF3-RU14 เพ่ือชวยปองกัน
การตัดการเชื่อมตอโดยไมตั้งใจ กอนการเชื่อมตอสายเคเบิล ใหตอ UF-4

ท่ีปลายของกลองและ UF3-RU14 ท่ีปลายดานท่ีเชื่อมตอกับชุดสื่อสาร

• ตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-5: เชื่อมตอ WT-5 ไปยัง UT-1 เพ่ือเขาใช
เครือขายไรสาย

หมายเหต:ุ การใชอะแดปเตอร LAN จําเปนตองมีอีเทอรเน็ตหรือเครือขายไรสาย
และความรูเก่ียวกับเครือขายพื้นฐาน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดอัปเกรด
ซอฟตแวรท่ีเก่ียวของเปนเวอรชั่นลาสุดแลว

UF-4 (เชื่อมตอไปยังชองตอของกลองถายรูป)

UF3-RU14 (เชื่อมตอไปยังชองตอของ UT-1) 
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อุปกรณเสริม
ชองมองภาพ

• ขอบยางรองตา DK-19: DK-19 จะทําใหดูภาพบนชองมองภาพไดงายขึ้น
ชวยลดอาการเมื่อยลาของดวงตา

• เลนสชองมองภาพแบบปรับแกสายตา DK-17C: เพ่ือเปนการรองรับ
การใชงานตามสภาพสายตาที่แตกตางกันของแตละคน เลนสชองมองภาพ
จึงสามารถใชกับคาไดออปเตอร –3, –2, 0, +1 และ +2 เมตร–1 ใชเลนส
ปรับแกสายตาเมื่อไมสามารถปรับโฟกัสไดตามท่ีตองการเมื่อใชปุมปรับแก
สายตาในตัวกลอง (–3 ถึง +1 เมตร–1) ทดสอบเลนสปรับแกสายตากอนซื้อ
เพ่ือใหแนใจวาสามารถปรับโฟกัสไดตามที่ตองการ

• อุปกรณขยายภาพที่ชองมองภาพ DK-17M: DK-17M จะขยายภาพ
ผานชองมองภาพไดประมาณ 1.2 เทา เพ่ือใหเกิดความแมนยําย่ิงขึ้น
ขณะจัดองคประกอบภาพ

• อุปกรณขยายภาพที่ชองมองภาพ DG-2: DG-2 จะขยายฉากที่แสดงอยู
ตรงกลางชองมองภาพเพื่อใหโฟกัสภาพไดแมนยําขึ้น จําเปนตองใช
อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-18 (มีแยกจําหนายตางหาก)

• อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-18: ทานตองใช DK-18 เม่ือประกอบ
อุปกรณขยายภาพ DG-2 หรือชองมองภาพมุมฉาก DR-3 เขากับกลอง D810

• กระจกชองมองปองกันไอน้ําเกาะ DK-14/DK-17A: อุปกรณเหลาน้ี
จะปองกันไมใหเกิดฝาเมื่อใชงานกลองในสถานท่ีท่ีมีความชื้นหรือมีอากาศ
หนาวเย็น

• ชองมองภาพมุมฉาก DR-5/DR-4: DR-5 และ DR-4 จะประกอบเขากับ
ชองมองภาพเปนมุมฉาก ทําใหดูภาพบนชองมองภาพลงมาจากดานบน
เม่ือวางกลองในแนวนอน DR-5 รองรับการปรับแกสายตาและสามารถใช
ขยายภาพที่ชองมองภาพได 2 เทา เพ่ือใหจัดองคประกอบภาพไดแมนยําย่ิงขึ้น
(โปรดทราบวาเมื่อขยายภาพจะทําใหมองไมเห็นขอบภาพ)
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ข้ัวตอรีโมต

D810 จะมีขั้วตอรีโมต 10-pin (0 3) สําหรับการถายภาพดวยรีโมตคอนโทรล
และการถายภาพอัตโนมัต ิขั้วตอจะมีฝาปดมาดวย ซึ่งจะชวยปองกันหนาสัมผัส
ขณะที่ไมใชงานขั้วตอ อปุกรณเสริมท่ีสามารถใชไดมีดังตอไปน้ี (ความยาว
ท้ังหมดเปนคาโดยประมาณ):

• สายลั่นชัตเตอร MC-22/MC-22A: ตัวลั่นชัตเตอรระยะไกลที่มีขั้วสีนํ้าเงิน
สีเหลือง และสีดํา ใชเชื่อมตอกับอปุกรณล่ันชัตเตอรระบบรีโมต ทําใหควบคุม
ผานทางเสียงและสัญญาณอิเล็กทรอนิกส (ความยาว 1 เมตร)

• สายลั่นชัตเตอร MC-30/MC-30A: ตัวลั่นชัตเตอรระยะไกล สามารถใชลด
อาการกลองสั่นไหว (ความยาว 80 ซม.)

• สายลั่นชัตเตอร MC-36/MC-36A: ตัวลั่นชัตเตอรระยะไกล ใชสําหรับ
การถายภาพแบบเวนชวงเวลาหรือลดอาการกลองสั่นไหว หรือเปดชัตเตอรคาง
ขณะรับแสง (ความยาว 85 ซม.)

• สายตอ MC-21/MC-21A: ใชเชื่อมตอกับ ML-3 หรือ MC-series 20, 22, 22A,

23, 23A, 25, 25A, 30, 30A, 36 หรือ 36A สามารถใช MC-21 หรือ MC-21A

ไดคร้ังละ 1 เสนเทาน้ัน (ความยาว 3 เมตร)
• สายตอเช่ือม MC-23/MC-23A: ใชเชื่อมตอกลองสองตัวใหทํางานพรอมกัน
ดวยขั้วตอรีโมต 10-pin (ความยาว 40 ซม.)

• สายอะแดปเตอร MC-25/MC-25A: สายอะแดปเตอรแบบ 2-pin ถึง 10-pin

ใชสําหรับเชื่อมตออุปกรณท่ีมีขั้วตอ 2-pin รวมท้ังเคร่ืองควบคุมวิทยุ MW-2,

อุปกรณกําหนดชวงเวลาบันทึกภาพ (Intervalometer) MT-2 และชุดควบคุม
ไรสาย ML-2 (ความยาว 20 ซม.)

• อะแดปเตอร WR WR-A10: ใชอะแดปเตอรเพ่ือเชื่อมตอรีโมตคอนโทรล
แบบไรสาย WR-R10 (0 441) กับกลองถายรูปดวยขั้วตอรีโมต 10-pin

• ชุด GPS GP-1/GP-1A (0 233): บันทึกละติจูด ลองจิจูด ระดับความสูง
และเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC time) ไวบนภาพถาย
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ข้ัวตอรีโมต

• สายอะแดปเตอร GPS รุน MC-35 (0 233): สายขนาด 35 ซม. เชื่อมตอ
กลองกับชุดอุปกรณ GPS รุน GARMIN eTrex และ geko รุนเกากวา
ท่ีคลายคลึงกับเวอรชั่น 2.01 หรือ 3.01 ของรูปแบบขอมูล National Marine

Electronics Association NMEA0183 รองรับเฉพาะรุนท่ีมีชองตอกับสาย
ภายนอกของพีซี ไมสามารถใช MC-35 เชื่อมตอกับชุด GPS ผานทาง USB

ได อุปกรณเหลาน้ีจะเชื่อมตอกับ MC-35 โดยใชสายสัญญาณที่มีขั้วตอ D-sub

9-pin ซึ่งผูผลิตอุปกรณ GPS จะใหมาดวย โปรดดูรายละเอียดในคูมือ
การใชงาน MC-35 กอนเปดกลอง ตั้งคาอุปกรณ GPS เปนโหมด NMEA

(4800 บอด) ดูขอมูลเพ่ิมเติมไดจากเอกสารที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ GPS

• ชุดควบคุมรีโมตคอนโทรลไรสาย ML-3: ควบคุมระยะไกลดวย
แสงอินฟราเรดไดไกลถึง 8 เมตร

สาย HDMI
(0 269)

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

ฟลเตอร

• ฟลเตอรสําหรับถายภาพเอฟ็เฟกตพิเศษอาจรบกวนการทํางานของโฟกัส
อัตโนมัติหรือการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส

• ไมสามารถใช D810 รวมกับฟลเตอรโพลาไรซแบบลีเนียรได ใหใชฟลเตอร
โพลาไรซแบบหมุนได C-PL หรือ C-PLII 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)

ดูรายละเอยีดในคูมือของฟลเตอร
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รีโมตคอนโทรล
แบบไรสาย
(0 357)

• รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10/WR-T10: เม่ือติดตั้งรีโมตคอนโทรล
แบบไรสาย WR-R10 เขากับขั้วตอรีโมต 10-pin โดยใชอะแดปเตอร WR-A10

โดยสามารถควบคุมกลองไดจากระยะไกลโดยใชรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย
WR-T10

• รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1: WR-1 สามารถทํางานเปนตัวสงหรือตัวรับ
ขอมูลอยางใดอยางหนึ่ง และใชรวมกันกับรีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1 ตัวอื่น
หรือ WR-R10 หรือ WR-T10 อยางใดอยางหน่ึง ตัวอยางเชน สามารถเชื่อมตอ
WR-1 เขากับขั้วตอรีโมต 10-pin สําหรับใชเปนตัวรับสัญญาณได ทําใหสามารถ
เปลี่ยนการตั้งคากลองหรือชัตเตอรเพ่ือล่ันชัตเตอรจาก WR-1 ตัวอื่น
เปนตัวสงขอมูล

ซอฟตแวร

Camera Control Pro 2: ควบคุมกลองระยะไกลจากคอมพิวเตอรเพ่ือบันทึก
ภาพยนตรและภาพถาย และบันทึกภาพถายลงในฮารดดิสกของคอมพิวเตอร
โดยตรง ขณะใช Camera Control Pro 2 เพ่ือจับภาพโดยตรงจากคอมพิวเตอร
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอพีซี (c) จะปรากฏในแผงควบคุม
หมายเหต:ุ ใหใชซอฟตแวร Nikon รุนลาสุด; สําหรับขอมูลลาสุดวาดวย
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน ใหดูไดจากเว็บไซตตามรายการในหนา xx ตามคา
ตั้งจากโรงงาน Nikon Message Center 2 จะตรวจสอบหารุนอัปเดต
ของเฟรมแวรและซอฟตแวร Nikon เปนระยะเมื่อทานลงทะเบียนเขาใช
คอมพิวเตอร และคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต ขอความจะปรากฏขึ้น
โดยอตัโนมัติเม่ือพบซอฟตแวรรุนใหมกวาใหอัปเดต

ไมโครโฟน
ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1: เสียบ ME-1 เขากับแจคไมโครโฟนของกลอง
เพ่ือบันทึกเสียงสเตอริโอ และลดโอกาสการเกิดเสียงรบกวนจากอุปกรณ
(เชน เสียงท่ีเกิดจากเลนสระหวางใชงานโฟกัสอตัโนมัติ; 0 63)

รายการที่มีอาจจะแตกตางกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค โปรดดูขอมูลลาสุดไดท่ีเว็บไซตหรือโบรชัวร
ของเรา
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การเสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC
ปดการทํางานของกลองกอนเสียบอุปกรณเสริมปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC

1 เตรียมกลองใหพรอม
เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี ่(q)

และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (w)

2 เสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC EP-5B
ใสปลั๊กตอในทิศทางตามที่แสดงในภาพโดยใหปลั๊กตอ
กดกานล็อคแบตเตอรี่สีสมไวที่ดานหนึ่ง กานล็อค
จะล็อคปลั๊กตอเขาที่เมื่อใสปลั๊กตอลงไปจนสุด

3 ปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
จัดสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC

ใหลอดผานชองปล๊ักตออะแดปเตอร
AC แลวปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
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4 เชือ่มตออะแดปเตอร AC EH-5b
เสียบสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC เขากับชองตอ AC บนอะแดปเตอร AC (e) และเสียบ
สายไฟเขากับชองตอ DC (r) สัญลักษณ V จะปรากฏขึ้นบนหนาจอเมื่อกลอง
ไดรบัไฟจากอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC
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การเก็บรักษา
เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน นําแบตเตอรี่ออกและเก็บแบตเตอรี่ไวในทีแ่หงและเย็น
โดยปดฝาครอบข้ัวตอแบตเตอรีไ่ว เก็บกลองไวในที่แหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกัน
การเกิดเช้ือรา หามเก็บกลองไวกับลูกเหมน็หรือการบูรหรอืในสถานทีซ่ึ่ง:
• ถายเทระบายอากาศไมดีหรอืมคีวามชื้นเกินกวา 60%

• ใกลกับอุปกรณที่ใหกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรอืวทิยุ
• มีอุณหภูมสิูงกวา 50 °C หรอืต่ํากวา –10 °C

การทําความสะอาด

หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมรีะเหยชนิดอ่ืนๆ

การดูแลรักษากลอง

ตัวกลอง

ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ
หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุมชุบนํ้าสะอาด
พอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหแหงสนิท
สําคัญ: ฝุนผงหรือส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ ท่ีหลุดเขาไปภายในตัวกลอง อาจทําให
กลองชํารุดเสียหายโดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน

เลนส กระจก 
และชองมองภาพ

ชิ้นสวนท่ีทําจากแกวเหลาน้ีชํารุดเสียหายไดงาย ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรก
หรือฝุนละอองออก ถาใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้ง
เพ่ือปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยน้ิวมือและคราบสกปรกอื่นๆ
ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ
เช็ดทําความสะอาด

จอภาพ
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออก ในการลบรอยนิ้วมือ
หรือคราบสกปรกอื่นๆ ใหใชผานุมหรือผาชามัวรเช็ดหนาจอเบาๆ อยาใชแรงกด
เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ
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การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
หากทานสงสัยวามสีิ่งสกปรกหรอืฝุนละอองบนเซ็นเซอรภาพปรากฏในภาพถาย ทานสามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนูตั้งคา สามารถ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรไดตลอดเวลาโดยใชตวัเลือก ทําความสะอาดทันที หรือสามารถ
ทําความสะอาดโดยอัตโนมัติเมือ่เปดหรอืปดกลอง
❚❚ “ทําความสะอาดทันที”
วางฐานกลองลงกับพื้น เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ในเมนูตั้งคา จากนั้นไฮไลท ทําความสะอาดทันที แลวกด
J กลองจะตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ แลวเริ่ม
ทําความสะอาด ขณะที่กําลังทําความสะอาด จะไมสามารถ
ใชงานกลองได หามถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงาน
ออกจนกวาทําความสะอาดเสร็จสิ้นและเมนูตั้งคาแสดงขึ้น
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❚❚ “ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด”
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

1 เลือก ทําความสะอาดเมือ่เปด/ปด
แสดงเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร ตามที่อธิบาย
ในหนา 445 ไฮไลท ทําความสะอาดเมือ่เปด/ปด
แลวกด 2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย

5
ทําความสะอาด
เมื่อเปด กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติทุกคร้ังท่ีเปดกลอง

6
ทําความสะอาด
เมื่อปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติในขณะ
ปดการทํางานทุกคร้ังท่ีปดกลอง

7
ทําความสะอาด
เมื่อเปดและปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติเม่ือเปดหรือ
ปดการทํางานของกลอง

ไมตอง
ทําความสะอาด ปดการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติ
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D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
การใชปุมควบคุมท่ีตัวกลองจะรบกวนระหวางการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ การทําความสะอาด
เซ็นเซอรรับภาพอาจไมทํางานเมื่อเปดกลองถาแฟลชกําลังชารจอยู

ถาไมสามารถขจัดฝุนออกไดท้ังหมดโดยใชตัวเลือกในเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพดวยตนเอง (0 448) หรือปรึกษาตัวแทนบริการของ Nikon

ท่ีไดรับการแตงตั้ง

ถามีการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพติดๆ กันหลายครั้ง การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
อาจหยุดทํางานชั่วคราวเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง โดยจะสามารถทําความสะอาดไดอีกคร้ัง
หลังจากผานไปชั่วครู
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❚❚การทําความสะอาดดวยตนเอง
ถาไมสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจากเซ็นเซอรภาพไดโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาด
เซ็นเซอร (0 445) ในเมนูตั้งคา จะสามารถทําความสะอาดเซ็นเซอรไดดวยตนเอง
ตามที่อธิบายดานลาง อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาเซ็นเซอรมคีวามบอบบางมาก
และชํารดุเสียหายไดงาย Nikon แนะนําใหนําเซ็นเซอรเขารบัการทําความสะอาดโดยเจาหนาที่
ศูนยบรกิารของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้งเทานั้น

1 ชารจแบตเตอรี่หรือเชือ่มตออะแดปเตอร AC
จําเปนตองใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียงในการตรวจสอบหรอืทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพ ปดกลองและใสแบตเตอรีท่ี่ชารจประจุไฟฟาเต็มหรอืเช่ือมตอกับอะแดปเตอร
AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ตัวเลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด จะมีใหใช
ในเมนูตัง้คาโดยเครื่องมีระดับพลังงานแบตเตอรี ่J

2 ถอดเลนสออก
ปดการทํางานของกลองและถอดเลนสออก

3 เลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด
ไฮไลท ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด ในเมนูตั้งคา
แลวกด 2
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4 กด J 
ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏในจอภาพ
และแถวเสนประจะปรากฏในแผงควบคุมและ
ชองมองภาพ เมือ่ตองการกลับสูการทํางานปกติ
โดยไมตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ ใหปดการทํางาน
ของกลอง

5 ยกกระจกขึ้น
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กระจกจะยกขึ้น
และมานชัตเตอรจะเปดเพื่อใหเห็นเซ็นเซอรภาพ 

การแสดงผลบนชองมองภาพจะดบัลง และแถวเสนประ
บนแผงควบคุมจะกะพริบ

6 ตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ
ถือกลองเพื่อใหแสงไฟตกลงบนเซ็นเซอรภาพ
ตรวจสอบเซ็นเซอรวามสีิ่งสกปรกหรอืฝุนหรือไม
ถาไมพบวัตถุแปลกปลอม ใหทําข้ันตอนที่ 8 ตอไป
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7 ทําความสะอาดเซ็นเซอร 
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรอืฝุนละอองออกจาก
เซ็นเซอร อยาใชแปรงของลูกยางเปาลมเนื่องจาก
ขนแปรงอาจทําใหเซ็นเซอรเสียหาย ฝุนละออง
ที่ไมสามารถขจัดออกดวยลูกยางเปาลมจะสามารถ
ขจัดออกไดโดยเจาหนาที่ศนูยบริการของ Nikon

ที่ไดรับการแตงตั้งเทานั้น หามสัมผัสหรือเช็ดเซ็นเซอรไมวาในกรณีใดๆ

8 ปดกลอง
กระจกจะลดตําแหนงลงและมานชัตเตอรจะปด ใสเลนสหรือฝาปดตัวกลองกลับเขาที่

D ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงาย ถากลองปดลงขณะที่กระจกยกขึ้น มานชัตเตอร
จะปดโดยอตัโนมัติ เพ่ือปองกันความเสียหายตอมานชัตเตอร ใหปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปน้ี:

• อยาปดการทํางานของกลอง หรือถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟในขณะที่กระจกยกขึ้น
• ถาแบตเตอร่ีออนขณะกระจกยกขึ้น เสียงเตือนจะดังขึ้นและไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบขึ้น
เพ่ือเตือนวามานชัตเตอรจะปดและกระจกจะปดลงในอีกประมาณสองนาที ใหหยุด
การทําความสะอาดหรือการตรวจสอบในทันที
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D สิ่งแปลกปลอมในเซ็นเซอรภาพ
Nikon ใชความระมัดระวังอยางเต็มท่ีเพ่ือปองกันไมใหมีส่ิงแปลกปลอมหลุดรอดเขาไปสัมผัสกับ
เซ็นเซอรภาพในระหวางการผลิตหรือการจัดสง อยางไรก็ตาม D810 ไดรับการออกแบบใหใชกับเลนส
ท่ีถอดเปลี่ยนไดและอาจมีส่ิงแปลกปลอมหลุดรอดเขาไปในตัวกลองเมื่อถอดหรือเปลี่ยนเลนส
ส่ิงแปลกปลอมที่หลุดรอดเขาไปในตัวกลองอาจติดอยูบนเซ็นเซอรภาพและอาจปรากฏอยูในภาพถาย
ท่ีถายในบางสภาพการณ เพ่ือปองกันกลองขณะไมไดใสเลนส โปรดแนใจวาไดปดฝาปดตัวกลอง
ท่ีใหมาโดยใหขจัดฝุนละอองและสิ่งแปลกปลอมอืน่ๆ ท่ีอาจติดอยูกับฝาปดตัวกลองออกกอน หลีกเลี่ยง
การเปลี่ยนเลนสในบริเวณที่มีฝุนละออง

หากมีส่ิงแปลกปลอมหลุดรอดเขาไปติดบนเซ็นเซอรภาพ ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรตามท่ีอธิบายไว
ดานบน หรือใหเจาหนาท่ีศูนยบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูทําความสะอาด สามารถ
รีทัชภาพถายท่ีไดรับผลจากสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยูบนเซ็นเซอรไดโดยใชตัวเลือกการทําความสะอาด
ภาพในแอปพลิเคชั่นรูปภาพบางชนิด

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 หากกลไกภายในขึ้นสนิมทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถซอมแซมได

หลีกเลี่ยงการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลนั: การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน เชน
การเขาหรือออกจากอาคารที่เปดเคร่ืองทําความรอนในวันท่ีอากาศหนาว อาจเปนสาเหตุการเกิดไอนํ้า
ควบแนนภายในอุปกรณได เพ่ือปองกันการเกิดไอนํ้าควบแนนดังกลาว ใหใสกลองลงในซองใสกลอง
หรือในถุงพลาสติกกอนจะนํากลองออกไปสัมผัสกับอุณหภูมิซึ่งมีการเปล่ียนแปลง

เก็บไวใหหางจากสนามแมเหลก็แรงสูง: อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกับอุปกรณท่ีใหกําเนิดรังสี
คลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือสนามแมเหล็กแรงสูง นอกจากนี้ ไฟฟาสถิตหรือสนามแมเหล็กแรงสูง
ท่ีกําเนิดจากอุปกรณเคร่ืองมือ เชน เคร่ืองสงสัญญาณวิทยุ สามารถรบกวนการทํางานของจอภาพ
ทําลายขอมูลในการดหนวยความจําหรือมีผลกระทบตอวงจรไฟฟาภายในตัวผลิตภัณฑ

อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตย: อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือ
แหลงกําเนิดแสงสวางจาอื่นๆ เปนเวลานาน แสงจัดจาอาจทําใหเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพหรือทําใหมี
สีขาวฟุงในภาพถายได

การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี่: ขอควรระวัง



453

การทําความสะอาด: ขณะทําความสะอาดตัวกลอง ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง
แลวใชผาแหงเน้ือนุมเช็ดเบาๆ หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเน้ือนุม
ชุบนํ้าสะอาดพอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหกลองแหงสนิท ในบางกรณี
ซึ่งเกิดขึ้นไดนอยมาก ไฟฟาสถิตอาจทําใหจอ LCD สวางขึ้นหรือดับลง ท้ังน้ีไมไดเกิดจากการทํางาน
ท่ีผิดปกติแตอยางใด และหนาจอจะกลับมาทํางานตามปกติอีกคร้ัง

เลนสและกระจกเปนชิ้นสวนท่ีชํารุดเสียหายไดงาย ควรใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละออง
อยางแผวเบา เม่ือใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา
ในการลบรอยน้ิวมือและคราบสกปรกอื่นๆ ออกจากเลนส ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณ
เล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

ดู “การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ” (0 445) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ

หนาสัมผัสเลนส: รักษาใหหนาสัมผัสเลนสสะอาดอยูเสมอ

อยาสัมผัสกับมานชัตเตอร: มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงายมาก อยาใชแรงกด
มานชัตเตอร หรือกดดวยเครื่องมือทําความสะอาด หรือใชเคร่ืองเปาลมเปาดวยกําลังแรงไมวาในกรณีใดๆ
การกระทําเหลาน้ีอาจทําใหมานชัตเตอรเปนรอย ผิดรูปหรือฉีกขาดได

มานชัตเตอรอาจปรากฏเปนสีท่ีไมสมํ่าเสมอ ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอภาพและไมไดเกิดจากการทํางาน
ผิดปกติ
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การเก็บรักษา: เก็บกลองไวในท่ีแหงและมีอากาศถายเท เพ่ือปองกันการเกิดเชื้อรา ถาทานใชอะแดปเตอร
AC อยู ใหถอดอะแดปเตอรเพ่ือปองกันไฟลุกไหม ถาไมใชผลิตภัณฑเปนเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ออก
เพ่ือปองกันสารเคมีร่ัวไหลและเก็บกลองไวในถุงพลาสติกท่ีมีสารดูดซับความชื้น อยางไรก็ตาม หามเก็บ
กระเปากลองไวในถุงพลาสติกเน่ืองจากอาจทําใหวัสดุเสื่อมสภาพ โปรดทราบวาสารดูดความชื้น
จะมีประสิทธิภาพในการดูดซับความชื้นลดลงเรื่อยๆ จึงควรเปลี่ยนทดแทนเปนระยะอยางสม่ําเสมอ

นํากลองออกจากท่ีเก็บอยางนอยเดือนละครั้ง เพ่ือปองกันการเกิดเชื้อรา เปดการทํางานของกลอง
และลั่นชัตเตอรสองสามครั้งกอนท่ีจะนํากลองไปเก็บอีกคร้ัง

เก็บแบตเตอรี่ไวในท่ีแหงและเย็น ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ีกอนนําแบตเตอรี่ไปเก็บอกีคร้ัง

ปดการทํางานของกลองกอนถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังจายไฟออก: อยาถอดปลั๊ก
ผลิตภัณฑหรือถอดแบตเตอรี่ออกขณะกลองเปดอยู หรือขณะกําลังบันทึกหรือลบภาพอยู การฝนตัด
การจายไฟออกในกรณีเหลาน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหหนวยความจําหรือวงจรภายในของ
ผลิตภัณฑชํารุดเสียหายได เพ่ือปองกันการจายไฟชะงักโดยไมตั้งใจ ใหหลีกเลี่ยงการเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑไปมาในระหวางเชื่อมตออะแดปเตอร AC
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หมายเหตุเก่ียวกับหนาจอ: จอภาพสรางขึ้นโดยใชความแมนยําสูงมาก มีพิกเซลใชงานไดจริงไมต่ํากวา
99.99% โดยจะมีสวนท่ีหายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดังน้ัน จอภาพเหลาน้ีจะมีเม็ดสีพิกเซล
ท่ีสวาง (สีขาว สีแดง สีนํ้าเงินหรือสีเขียว) หรือดับ (สีดํา) อยูเสมอ ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติใดๆ
และไมสงผลตอภาพที่บันทึกดวยกลองเคร่ืองน้ี

อาจดูภาพบนจอภาพไดลําบากเมื่ออยูในสถานที่แสงสวางจา

อยาใชแรงกดจอภาพ เน่ืองจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกต ิสามารถใชลูกยางเปาลม
ขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนจอภาพออกได สามารถขจัดคราบสกปรกออกไดโดยการเช็ดเบาๆ
ดวยผานุมหรือผาชามัวร หากจอภาพแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมท้ังระวังไมให
คริสตัลเหลวจากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาและปาก

ปดฝาครอบปองกันจอภาพเมื่อเคลื่อนยายกลองเปนระยะทางไกลหรือเม่ือวางไวหางตัว

แบตเตอรี่และเคร่ืองชารจ: หากใชงานแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง แบตเตอรี่อาจร่ัวหรือระเบิดได
โปรดอานและปฏิบัติตามคําเตือนและขอควรระวังในหนา xiii–xvi ของคูมือฉบับน้ี ปฏิบัติตาม
ขอควรระวังตอไปน้ีในการใชงานแบตเตอรี่:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ท่ีผานการรับรองใหใชกับอุปกรณน้ี
• อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือความรอนสูง
• รักษาใหขั้วตอแบตเตอร่ีสะอาดอยูเสมอ
• ปดเคร่ืองกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเคร่ืองชารจเม่ือไมไดใชงานและปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ี
อุปกรณเหลาน้ีจะดึงกําลังไฟปริมาณเล็กนอยแมเม่ือปดการทํางานอยู และอาจดึงไฟจากแบตเตอรี่ลง
จนทําใหแบตเตอรี่ไมสามารถใชงานไดอกีตอไป หากจะไมใชงานแบตเตอรี่ระยะหนึ่ง ใหใสแบตเตอรี่
ลงในกลองและใชจนแบตเตอรี่หมดกอนแลวถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองเพ่ือนําไปเก็บ ควรเก็บ
แบตเตอรี่ไวในท่ีเย็น โดยมีอุณหภูมิโดยรอบ 15 °C ถึง 25 °C (ไมควรเก็บแบตเตอร่ีในท่ีเย็นจัด
หรือรอนจัด) ทําขั้นตอนนี้ซ้ําอยางนอยหน่ึงคร้ังทุกๆ หกเดือน
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• การเปดปดกลองซ้ําๆ เม่ือแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ส้ันลง
แบตเตอรี่ท่ีไมมีประจุเหลืออยูตองนํามาชารจกอนใชงาน

• อุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่อาจสูงขึ้นขณะใชงาน การพยายามชารจแบตเตอร่ีขณะท่ีอณุหภูมิภายใน
สูงจะทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง และอาจไมสามารถชารจแบตเตอร่ีไดหรือชารจไดเพียง
บางสวน รอใหแบตเตอรี่เย็นตัวลงกอนชารจ

• ชารจแบตเตอร่ีในรมท่ีอุณหภูมิหองระหวาง 5 °C–35 °C หามใชแบตเตอรี่หากอุณหภูมิหองต่ํากวา 0 °C 

หรือสูงกวา 40 °C การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหายหรือทําให
ประสิทธิภาพลดลง ความจุกําลังไฟอาจลดลงและเวลาในการชารจอาจนานขึ้นหากแบตเตอรี่
มีอุณหภูมิระหวาง 0 °C ถึง 15 °C และระหวาง 45 °C ถึง 60 °C แบตเตอรี่จะไมถูกชารจหากอณุหภูมิ
ต่ํากวา 0 °C หรือสูงกวา 60 °C

• ถาไฟ CHARGE กะพริบถ่ีๆ (ประมาณแปดครั้งตอวินาที) ในระหวางชารจ ใหตรวจสอบวา
อุณหภูมิแวดลอมอยูในชวงเหมาะสม ถอดปลั๊กเครื่องชารจและถอดแบตเตอรี่ออกมาแลวใสกลับ
เขาไปใหม ถายังคงมีปญหาอยู ใหหยุดใชงานทันที แลวนําแบตเตอรี่และเครื่องชารจไปยังรานคา
ท่ีทานซื้อหรือตัวแทนบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

• อยาเคลื่อนยายเครื่องชารจหรือสัมผัสแบตเตอรี่ในขณะชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ี
ในบางกรณีซึ่งพบไดนอยมาก อาจทําใหเคร่ืองชารจแสดงถึงการชารจเสร็จสมบูรณแลว ท้ังท่ีชารจ
แบตเตอรี่ไปเพียงบางสวนเทาน้ัน ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับเขาไปใหมเพ่ือเร่ิมชารจอกีคร้ัง
ความจุของแบตเตอรี่อาจลงลดหากชารจแบตเตอร่ีในท่ีอณุหภูมิต่ํา หรือใชแบตเตอรี่ในอุณหภูมิ
ท่ีต่ํากวาในขณะชารจ หากชารจแบตเตอร่ีท่ีอุณหภูมิต่ํากวา 5 °C สัญลักษณแสดงระดับพลังงาน
แบตเตอรี่ในการแสดงผลขอมูลแบตเตอร่ี (0 374) จะแสดงคาท่ีต่ําลงชั่วคราว
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• การชารจแบตเตอร่ีตอไปหลังจากชารจจนเต็มแลวอาจทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง
• เม่ือเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มลดลงอยางมากเมื่อใชงานท่ีอุณหภูมิหอง แสดงวา
ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอร่ี EN-EL15 กอนใหม

• สายไฟและอะแดปเตอรเสียบผนังท่ีใหมาใชไดกับ MH-25a เทาน้ัน ใชเคร่ืองชารจกับแบตเตอรี่ท่ีใชงาน
รวมกันไดเทาน้ัน ถอดปลั๊กออกเมื่อไมใชงาน

• ชารจแบตเตอรี่กอนใชงาน เม่ือถายภาพในโอกาสสําคัญๆ ใหเตรียมแบตเตอรี่กอนสํารองใหพรอม
และชารจไฟไวใหเต็ม ขึ้นอยูกับพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยู ทานอาจหาซื้อแบตเตอรี่กอนใหมไดยากในเวลาฉุกเฉิน
โปรดทราบวาในวันท่ีอากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรี่มักจะลดลง ตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจ
แบตเตอรี่จนเต็มแลวกอนถายภาพภายนอกในสภาพอากาศหนาวเย็น ใหเก็บแบตเตอร่ีสํารอง
ไวในท่ีอบอุนและสลับแทนกันเมื่อจําเปน ในทันทีท่ีไดรับความอุน แบตเตอรี่ท่ีเย็นอาจมีกําลังไฟ
กลับคืนมาบางสวน

• แบตเตอรี่ท่ีใชแลวยังเปนทรัพยากรที่มีคา โปรดนําไปรีไซเคิลตามวิธีการท่ีสอดคลองกับกฎหมาย
ภายในทองถ่ิน



458

โปรแกรมวัดแสงสําหรบัโปรแกรมอัตโนมัติ (0 118) แสดงในกราฟตอไปนี้:

คา EV สูงสุดและต่ําสุดจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับคาความไวแสง (ISO) กราฟดานบน
เปนคาเมื่อใชคาความไวแสง (ISO) เทียบเทากับ ISO 100 เมื่อใชการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
คาที่เกินกวา 16 1/3 EV จะลดลงเหลือ 16 1/3 EV

โปรแกรมวัดแสง

ISO 100; เลนสท่ีมีรูรับแสงกวางสุด f/1.4 และรูรับแสงแคบสุด f/16 (เชน AF 50mm f/1.4D)
ร ูร ับ
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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 17) หากวิธน้ีีไมสามารถแกปญหาได
ใหเลือก AF ทีละภาพ (AF-S; 0 87) AF จุดเดียว (0 90) และจุดโฟกัสก่ึงกลาง (0 94) จากน้ัน
เล็งวัตถุท่ีมีคอนทราสตสูงใหอยูในจุดโฟกัสก่ึงกลางแลวกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อโฟกัสภาพ
เม่ือกลองปรับโฟกัสไดแลว ใหใชปุมปรับแกสายตาเพื่อทําใหวัตถุอยูในโฟกัสในชองมองภาพ
ถาจําเปน สามารถปรับโฟกัสชองมองภาพไดอีกโดยใชเลนสปรับแกสายตาซึ่งเปน
อุปกรณเสริม (0 438)

ชองมองภาพมืด: โปรดใสแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว (0 13, 19)

หนาจอแสดงผลปดโดยไมรูตวั: เลือกการหนวงเวลาที่ยาวขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2

(ตั้งเวลาสแตนดบาย) หรือ c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ) (0 319, 320)

จอแสดงผลในแผงควบคุมหรือชองมองภาพไมตอบสนองและมืดลง: เวลาการตอบสนอง
และความสวางของหนาจอจะแตกตางกันตามอณุหภูมิ
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การถายภาพ
กลองใชเวลานานในการเปดการทํางาน: ลบไฟลหรือโฟลเดอร
ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน: 

• การดหนวยความจําถูกล็อค (เฉพาะการด SD; 0 22) เต็ม หรือไมไดใสการด (0 14)

• เลือก ล็อคชัตเตอร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f11 (ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด; 0 354)

และยังไมไดใสการดหนวยความจําลงในกลอง (0 14)

• วงแหวนปรับรูรับแสงสําหรับเลนส CPU ไมล็อคท่ีคารูรับแสงสูงสุด (ไมใชกับเลนสชนิด G และ E)

ถาสัญลักษณ B ปรากฏในแผงควบคุม ใหเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f9 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > การตัง้คารูรับแสง เพ่ือใชวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนสในการปรับรูรับแสง (0 352)

• เลือกโหมดการถายภาพ f ดวย A หรือ & ซึ่งเลือกไวสําหรับคาความไวชัตเตอร (0 468)

กลองตอบสนองตอปุมกดชัตเตอรชา: เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d4

(โหมดหนวงเวลาถาย; 0 322)

เมื่อกดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ังในโหมดถายภาพตอเนื่อง กลองถายภาพเพียงภาพเดียว: 

• ปดแฟลชในตัวกลอง (0 107)

• ปด HDR (0 184)

ภาพไมอยูในโฟกัส:

• หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี AF (0 87)

• กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติได ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส (0 96, 100)

ใชความไวชัตเตอรไดไมครบทุกคา: ใชแฟลชอยู สามารถเลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลช
โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช) เม่ือใชชุดแฟลชที่ใชรวมกันได เลือก
1/320 วนิาที (Auto FP) หรือ 1/250 วินาที (Auto FP) เพ่ือใหใชความไวชัตเตอรไดทุกคา (0 329)

โฟกัสไมลอ็คเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง: กลองอยูในโหมดโฟกัส AF-C: ใชปุม A AE-L/AF-L
เพ่ือล็อคโฟกัส (0 96)
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ไมสามารถเลือกจุดโฟกัส:

• ปลดล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส (0 94)

• เลือกตัวเลือก AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอัตโนมัติ หรือ AF ท่ีใบหนาสําหรับโหมดพื้นท่ี AF ใหเลือก
โหมดอื่นแทน (0 40, 90)

• กลองอยูในโหมดแสดงภาพ (0 235)

• กําลังใชงานเมนู (0 24)

• กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพื่อเร่ิมตั้งเวลาสแตนดบาย (0 34)

ไมสามารถเลือกโหมด AF:

• หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี AF (0 87)

• เลือก ไมบังคับ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a12 (บังคับเลือกโหมดโฟกัสอตัโนมัติ, 0 314)

ไมสามารถเลือกโหมดพื้นที่ AF: หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปท่ี AF (0 87)

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดภาพได: ตั้งคุณภาพของภาพ เปน NEF (RAW) (0 79) เลือกขนาด
ของภาพโดยใชตัวเลือก การบันทึก NEF (RAW) > ขนาดภาพ ในเมนูถายภาพ
กลองทํางานชาในการบันทึกภาพถาย: ปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการ
เปดรับแสงนาน (0 299)

ไฟชวยหา AF ไมตดิ:

• ไฟชวยหา AF ไมติดถาเลือก AF-C ไวสําหรับโหมดโฟกัสอตัโนมัติ (0 87) เลือก AF-S ถาเลือก
ตัวเลือกใดๆ นอกเหนือจาก AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสอัตโนมัติไวสําหรับโหมดพื้นท่ี AF ใหเลือกจุดโฟกัส
ก่ึงกลาง (0 94)

• กลองอยูในโหมดไลฟวิวหรือกําลังบันทึกภาพยนตร
• เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a10 (ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง) (0 313)

• ไฟชวยหาออโตโฟกัสปดทํางานโดยอตัโนมัต ิหลอดไฟอาจรอนเมื่อใชงานอยางตอเน่ือง โปรดรอ
ใหหลอดไฟเย็นลง
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ไลฟววิสิ้นสดุโดยไมคาดคิดหรือไมเร่ิมทํางาน: ไลฟวิวอาจสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเพ่ือปองกัน
การเสียหายตอวงจรภายในของกลองถายรูป หากวา:

• อุณหภูมิโดยรอบสูง 
• ใชกลองในโหมดไลฟวิวหรือใชบันทึกภาพยนตรมาเปนเวลานาน 

• ใชกลองในโหมดถายภาพตอเน่ืองเปนเวลานาน

หากไลฟวิวไมเร่ิมขึ้นเมื่อกดปุม a ใหรอจนวงจรภายในกลองเย็นลง แลวลองอีกคร้ัง โปรดทราบวา
กลองอาจอุนเมื่อแตะ แตไมไดเปนสัญญาณการทํางานผิดปกติ
สิ่งรบกวนภาพปรากฏระหวางใชไลฟววิ: อุณหภูมิของวงจรภายในของกลองอาจเพิ่มขึ้นระหวางไลฟวิว
อาจทําใหเกิด “สัญญาณรบกวน” ภาพในรูปแบบของจุดสวาง พิกเซลสวางชองไฟแบบสุม หรือฝา ออกจาก
ไลฟวิวเมื่อไมไดใชงานกลอง
มีการกะพริบถี่หรือเสนสัญญาณรบกวนในระหวางไลฟวิวหรือการบันทึกภาพยนตร: เลือกตัวเลือก
สําหรับ ลดการกะพริบ ท่ีตรงกับความถี่ของไฟฟา AC ของทองถ่ิน (0 371)

มีแถบสวางหรือเสนสัญญาณรบกวนในระหวางไลฟววิหรือการบันทึกภาพยนตร: มีการใชแสงไฟ
กะพริบ แฟลช หรือแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ในเวลาสั้นๆ ในระหวางการใชงานไลฟวิวหรือการบันทึก
ภาพยนตร
มีสัญญาณรบกวนนอยซ (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน, ฝา, เสน หรือบริเวณ
ที่เปนสีแดง) ปรากฏในภาพถาย:

• ในการลดจุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน ใหเลือกคาความไวแสง (ISO) ท่ีต่ําลง
หรือใชลดนอยซท่ีความไวแสงสูง (0 109, 299)

• ในการลดจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน หรือฝา เม่ือความไวชัตเตอรต่ํากวา 1 วินาที
หรือลดบริเวณที่เปนสีแดงและสิ่งรบกวนอืน่ๆ เม่ือเปดรับแสงเปนเวลานาน ใหใชตัวเลือกลดนอยซ
เม่ือเปดรับแสงนาน (0 299)

• ปด Active D-Lighting เพ่ือลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวน (0 183)
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จุดดางปรากฏบนภาพถาย: ทําความสะอาดชิ้นเลนสขางหนาและขางหลัง ถาปญหายังคงมีอยู
ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรรับภาพ (0 445)

สีดูไมเปนธรรมชาต:ิ

• ปรับไวตบาลานซใหตรงกับแหลงกําเนิดแสง (0 148)

• ปรับการตั้งคา ตั้งคา Picture Control (0 170)

ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซได: วัตถุท่ีตองการถายสวางหรือมืดเกินไป (0 161)

ไมสามารถเลือกภาพเปนตนฉบับสําหรับคาไวตบาลานซที่ตั้งคาลวงหนา: ภาพดังกลาว
ไมไดถายดวยกลอง D810 (0 167)

ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซ:
• เลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพไวเปน NEF (RAW) หรือ NEF+JPEG (0 79)

• โหมดถายภาพซอนทํางานอยู (0 209)

เอ็ฟเฟกตของ Picture Control ของแตละภาพแตกตางกัน: มีการเลือก A (อัตโนมัติ) ไวสําหรับ
การปรับความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสตหรือความอิ่มตัวของสี เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีคงท่ี
ในภาพชุดหน่ึง ใหเลือกการตั้งคาแบบอื่น (0 175)

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบวัดแสงได: การล็อคคาวัดแสงอัตโนมัติยังทํางานอยู (0 129)

การชดเชยแสงไมสามารถใชงานได: เลือกโหมดการถายภาพ e, f หรือ g (0 116, 132)

ภาพยนตรที่บันทึกไมมีเสียง: เลือก ปดไมโครโฟน ไวสําหรับ ตั้งคาภาพยนตร > ความไวของ
ไมโครโฟน (0 62)
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แสดงภาพ
กลองไมเลนภาพ NEF (RAW): ภาพดังกลาวถายดวยคุณภาพของภาพระดับ NEF + JPEG (0 80)

ไมสามารถดูภาพที่บันทึกดวยกลองอื่น: ภาพที่บันทึกดวยกลองย่ีหออืน่อาจทําใหไมสามารถ
แสดงภาพไดอยางถูกตอง
กลองไมเลนภาพบางภาพในระหวางการเลน: เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ (0 281)

ทิศทางภาพใน “แนวตั้ง” (ภาพถายบุคคล) แสดงในแนว “กวาง” (ภาพทิวทัศน): 
• เลือก เปด สําหรับ หมุนแนวตั้ง (0 288)

• ภาพถูกถายขณะที่เลือก ปด ไวสําหรับ หมุนภาพอัตโนมัติ (0 373)

• กลองแสดงภาพในโหมดแสดงภาพทันทีท่ีถาย (0 236)

• กลองเงยขึ้นหรือกมลงขณะถายภาพ (0 373)

ลบภาพไมได: 
• ภาพไดรับการปองกัน: ยกเลิกการปองกัน (0 250)

• การดหนวยความจําถูกล็อค (0 22)

ไมสามารถรีทัชภาพได: กลองไมสามารถแกไขภาพดังกลาวเพิ่มเติมได (0 385)

กลองแสดงขอความระบุวาไมมีภาพที่สามารถเลนได: เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ
(0 281)

เปลี่ยนแปลงคําสั่งพิมพไมได:
• การดหนวยความจําเต็ม: ลบภาพ (0 19, 251)

• การดหนวยความจําถูกล็อค (0 22)
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เบ็ดเตล็ด

ไมสามารถเลือกภาพถายเพ่ือพิมพได: ไมสามารถพิมพภาพ NEF (RAW) และ TIFF โดยการเชื่อมตอ
USB โดยตรง โอนถายภาพไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรและพิมพโดยใช ViewNX 2 (ใหมาดวย) หรือ
Capture NX-D (มีใหดาวนโหลด; 0 260) สามารถบันทึกภาพ NEF (RAW) ในรูปแบบ JPEG

โดยใชการประมวลผล โปรเซสภาพ NEF (RAW) (0 399)

ไมแสดงภาพในอปุกรณวิดโีอความคมชัดสูง: ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอสาย HDMI หรือไม (0 269)

ตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D ไมใหผลตามที่ตองการ: การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เปลี่ยนตําแหนงฝุนละอองบนเซ็นเซอรภาพ ขอมูลอางอิงภาพลบฝุนท่ีบันทึกไวกอนทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพไมสามารถใชไดกับภาพท่ีถายหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลว ขอมูลอางองิ
ภาพลบฝุนท่ีบันทึกหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลวไมสามารถใชไดกับภาพท่ีถายกอน
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ (0 370)

คอมพิวเตอรแสดงภาพ NEF (RAW) แตกตางจากในกลอง: ซอฟตแวรของบริษัทอื่นจะไมแสดง
เอ็ฟเฟกตของ Picture Control, Active D-Lighting หรือ ควบคุมขอบมืด ใช ViewNX 2 (ท่ีใหมา)

หรือซอฟตแวรของ Nikon เชน Capture NX-D (มีใหดาวนโหลด; 0 260)

ไมสามารถโอนถายภาพไปยังคอมพิวเตอรได: OS ไมสามารถใชไดกับกลองหรือซอฟตแวร
การโอนถายภาพได ใชตัวอานการดเพื่อคัดลอกภาพถายไปยังคอมพิวเตอร (0 255)

วันที่การบันทึกภาพไมถูกตอง: ตั้งนาฬิกาในกลอง (0 18)

ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางตัวอาจไมสามารถใชงานไดในการตั้งคาบางรูปแบบ
หรือเม่ือไมไดใสการดหนวยความจํา โปรดทราบวา ตัวเลือก ขอมูลแบตเตอร่ี จะไมสามารถใชได
เม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอปุกรณเสริม (0 374)
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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)

23

H d แบตเตอรี่ใกลหมด เตรียมแบตเตอรี่สํารองท่ีชารจไฟ
จนเต็มไว

13, 19

H 

(กะพริบ)

d 

(กะพริบ)

• แบตเตอรี่หมด • รีชารจหรือเปล่ียนแบตเตอรี่

xix, 13, 

14, 436

• ไมสามารถใชแบตเตอรี่ได • ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon

ท่ีไดรับการแตงตั้ง
• มีการใสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แบบรีชารจท่ีไมมีไฟเหลืออยูหรือ
ใสแบตเตอรี่ของบริษัทอื่น
ในกลองหรือในชุดแบตเตอรี่
MB-D12

• เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือรีชารจ
แบตเตอรี่ถาแบตเตอร่ีลิเธียม
ไอออนแบบรีชารจหมดพลังงาน

B 

(กะพริบ)
— ไมไดตั้งนาฬิกาในกลอง ตั้งนาฬิกาในกลอง 18
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F

ไมไดใสเลนส หรือใสเลนสชนิด
ไมมี CPU โดยไมไดระบุรูรับแสง
กวางสุด รูรับแสงจะแสดงเปน
จํานวนสต็อปจากรูรับแสงท่ีกวาง
ท่ีสุด

คารูรับแสงจะแสดงขึ้น
ถามีการระบุคารูรับแสงสูงสุด

229

—
F H

(กะพริบ)
กลองไมสามารถโฟกัสภาพ
โดยใชโฟกัสอัตโนมัติได

เปลี่ยนองคประกอบภาพหรือโฟกัส
ดวยตนเอง

30, 100

(สัญลักษณแสดง
คาแสง

สวนแสดงผล
ความไวชัตเตอรหรือ
รูรับแสงกะพริบ)

วัตถุสวางเกินไป; ภาพจะเปด
รับแสงมากเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีต่ําลง 109

• ใชฟลเตอรลดแสง (ND) ซึ่งเปน
อุปกรณเสริม ในโหมดถายภาพ:

440

f เพ่ิมความไวชัตเตอร 119

g เลือกรูรับแสงท่ีแคบลง
(คารูรับแสงสูงขึ้น)

120

วัตถุมืดเกินไป; ภาพจะเปด
รับแสงนอยเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ท่ีสูงขึ้น 109

• ใชแฟลช ในโหมดถายภาพ: 189, 

428

f ลดความไวชัตเตอรลง 119

g เลือกรูรับแสงท่ีกวางขึ้น
(คารูรับแสงต่ําลง)

120

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0
แผง

ควบคมุ
ชอง

มองภาพ
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A

(กะพริบ)
เลือก A ในโหมด
การถายภาพ f

เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือ
เลือกโหมดปรับคาแสงเอง

119, 

121

&

(กะพริบ)
เลือก & ในโหมด
การถายภาพ f

เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือ
เลือกโหมดปรับคาแสงเอง

119, 

121

1 

(กะพริบ)

k
(กะพริบ)

กําลังดําเนินการ รอจนกลองโปรเซสภาพเสร็จ —

—
c

(กะพริบ)

ถาสัญลักษณกะพริบเปนเวลา
3 วินาที หลังจากยิงแฟลช 

ภาพที่ไดอาจเปดรับแสง
นอยเกินไป

ตรวจสอบภาพในจอภาพ;

ถาภาพเปดรับแสงนอยเกินไป
ใหปรับการตั้งคาแลวลองอีกคร้ัง

195

n

i/j 

(กะพริบ)

j
(กะพริบ)

หนวยความจําไมเพียงพอท่ีจะ
บันทึกภาพถายท่ีการตั้งคา
ปจจุบันไดอกี หรือกลองไมมี
หมายเลขไฟลหรือโฟลเดอร
เหลืออยู

• ลดคุณภาพหรือขนาดภาพ 79, 83

• ลบภาพหลังจากคัดลอกภาพ
ท่ีสําคัญไปยังคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณอื่น

251

• ใสการดหนวยความจําแผนใหม 14

O

(กะพริบ)
กลองทํางานผิดปกติ

ล่ันชัตเตอร ถาปญหายังคงมีอยู
หรือเกิดขึ้นบอยคร้ัง โปรดปรึกษา
ตัวแทนบริการของ Nikon

ท่ีไดรับการแตงตั้ง

—

A สัญลักษณ i และ j
สัญลักษณน้ีจะกะพริบเพื่อแสดงการดเกิดปญหา

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0
แผง

ควบคุม
ชอง

มองภาพ
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สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคุม
ไมไดใสการด
หนวยความจํา

S
กลองตรวจไมพบการด
หนวยความจํา

ปดกลองและตรวจสอบวา
ใสการดอยางถูกตอง

14

ไมสามารถใชการด
นี้ได การดอาจไดรับ
ความเสียหาย
โปรดใสการดใบอืน่

W
R
i/j

(กะพริบ)

• การเขาถึงการด
หนวยความจําผิดพลาด

• ใชแบตเตอรี่ท่ี Nikon

รับรอง
487

• ตรวจสอบวาขั้วสัมผัส
สะอาด ถาการดเสีย
โปรดติดตอรานคาหรือ
ศูนยบริการ Nikon

ท่ีไดรับการแตงตั้ง

—

• ไมสามารถสราง
โฟลเดอรใหมได

• ลบไฟลหรือใสการด
หนวยความจําใบใหม
หลังจากคัดลอกภาพที่
สําคัญลงในคอมพิวเตอร
หรืออุปกรณอื่น

14, 251
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g

W, 

R
(กะพริบ)

กลองควบคุมการด
Eye-Fi ไมได

• ตรวจสอบวาเฟรมแวรของ
การด Eye-Fi เปนรุน
ปจจุบัน

383

• คัดลอกไฟลจากการด
Eye-Fi ลงในคอมพิวเตอร
หรืออุปกรณอื่นแลว
ฟอรแมตการด หรือ
ใสการดใบใหม

14, 253

การดหนวยความจํา
ถูกล็อคอยู
เลื่อนตัวล็อคไปที่
ตําแหนง "เขียน"

W, 

j

(กะพริบ)

การดหนวยความจํา
ถูกล็อคอยู
(ปองกันการเขียน) เลื่อนสวิทชปองกันการ

บันทึกขอมูลทับบนการด
ไปท่ีตําแหนง “เขียน”

22

ไมสามารถใชได
หากการด Eye-Fi
ถูกล็อคอยู

W, 

R, 

j

(กะพริบ)

การด Eye-Fi ถูกล็อคไว
(ปองกันการบันทึกขอมูล
ทับ)

ยังไมไดฟอรแมต
การดนี ้
โปรดฟอรแมตการด

[C]
(กะพริบ)

การดหนวยความจํา
ยังไมไดรับการฟอรแมต
ใหใชกับกลอง

ฟอรแมตการดหนวย
ความจําหรือใสการดหนวย
ความจําแผนใหม

14, 366

ไมสามารถเปดไลฟวิว
ได โปรดรอสักครู — อุณหภูมิภายในกลองสูง

โปรดรอใหวงจรภายใน
เย็นลงกอนท่ีจะบันทึก
ภาพยนตรหรือใชไลฟวิวตอ

47, 61

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคุม
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ไมมีภาพในโฟลเดอร —

ไมมีภาพอยูในการด
หนวยความจําหรือ
ในโฟลเดอรท่ีเลือกไว
สําหรับแสดงภาพ

เลือกโฟลเดอรท่ีมีภาพจาก
เมนู โฟลเดอรแสดงภาพ
หรือใสการดหนวยความจํา
ท่ีมีภาพ

14, 281

ภาพท้ังหมด
ถูกซอนอยู —

ภาพทั้งหมดในโฟลเดอร
ปจจุบันถูกซอนไว

ไมสามารถแสดงภาพใดๆ
ไดจนกวาจะเลือกโฟลเดอร
อื่น หรือใช ซอนภาพ
เพ่ือใหแสดงภาพได
อยางนอยหน่ึงภาพ

281

ไมสามารถแสดงไฟลนี้ —

ไฟลถูกสรางขึ้นหรือแกไข
โดยใชคอมพิวเตอรหรือ
โดยใชกลองย่ีหออื่น หรือ
ไฟลเสียหาย

ไมสามารถแสดงไฟล
บนกลองได

—

ไมสามารถเลือกไฟลนี้ —
ไมสามารถรีทัชภาพ
ท่ีเลือกได

ภาพที่สรางขึ้นจากอุปกรณ
อื่นๆ จะไมสามารถรีทัชได

385

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคุม
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ตรวจสอบเครื่องพิมพ —
ขอผิดพลาดของ
เคร่ืองพิมพ

ตรวจสอบเคร่ืองพิมพ
เม่ือตองการดําเนินการตอ
เลือก พิมพตอ (ถามี)

263 *

ตรวจสอบกระดาษ —
กระดาษในเครื่องพิมพ
ไมตรงกับขนาดที่เลือก

ใสกระดาษที่มีขนาดถูกตอง
แลวเลือก พิมพตอ

263 *

กระดาษติดขัด —
กระดาษติดใน
เคร่ืองพิมพ

ดึงกระดาษที่ติดออก
แลวเลือก พิมพตอ

263 *

กระดาษหมด — เคร่ืองพิมพไมมีกระดาษ ใสกระดาษตามขนาด
ท่ีเลือก แลวเลือก พิมพตอ

263 *

ตรวจสอบปริมาณ
หมกึ — หมึกผิดพลาด

ตรวจสอบหมึกพิมพ
เม่ือตองการดําเนินการตอ
เลือก พิมพตอ

263 *

หมกึหมด — เคร่ืองพิมพไมมีหมึก เติมหมึก แลวเลือก
พิมพตอ

263 *

* ดูขอมูลเพ่ิมเติมไดจากคูมือของเครื่องพิมพ

สัญลักษณแสดง

ปญหา การแกปญหา 0จอภาพ
แผง

ควบคุม
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❚❚กลองดิจิตอล Nikon D810

ขอมูลจําเพาะ

ประเภท
ประเภท กลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดียว
เมาทเลนส F เมาท Nikon (มี AF coupling และ AF contacts)

มุมมองภาพที่ใชได รูปแบบ Nikon FX

พิกเซลใชงานจริง
พิกเซลใชงานจริง 36.3 ลาน
เซ็นเซอรภาพ
เซ็นเซอรภาพ เซ็นเซอรแบบ CMOS ขนาด 35.9 × 24.0 มม.

พิกเซลรวม 37.09 ลาน
ระบบลบฝุน การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ, ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน

(ตองใชซอฟตแวร Capture NX-D)

การเก็บรักษา
ขนาดภาพ (พิกเซล) • พ้ืนที่ภาพ FX (36 × 24)

7360 × 4912 (L)

3680 × 2456 (S)

5520 × 3680 (M)

• พ้ืนที่ภาพ 1.2 เทา (30 × 20)
6144 × 4080 (L)

3072 × 2040 (S)

4608 × 3056 (M)

• พ้ืนที่ภาพ DX (24 × 16)
4800 × 3200 (L)

2400 × 1600 (S)

3600 × 2400 (M)

• พ้ืนที่ภาพ 5 : 4 (30 × 24)
6144 × 4912 (L)

3072 × 2456 (S)

4608 × 3680 (M)
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ขนาดภาพ (พิกเซล) • ภาพรูปแบบ FX ที่ถายในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
6720 × 3776 (L)

3360 × 1888 (S)

5040 × 2832 (M)

• ภาพรูปแบบ DX ที่ถายในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
4800 × 2704 (L)

2400 × 1352 (S)

3600 × 2024 (M)

หมายเหต:ุ ภาพที่ถายไวในไลฟวิวของภาพยนตรมีสัดสวนภาพ 16 : 9

รูปแบบยึดตามเลนส DX จะถูกนํามาใชกับภาพที่ถายโดยใชพ้ืนท่ีภาพ
DX (24 × 16) 1.5 เทา; สวนรูปแบบยึดตามเลนส FX จะถูกนํามาใช
กับภาพท้ังหมด

รูปแบบไฟล • NEF (RAW): 12 หรือ 14 บิท บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ.

บีบอัดภาพ หรือไมบีบอัดภาพ มีขนาดเล็ก (เฉพาะไมบีบอัด 12 บิท)

• TIFF (RGB)
• JPEG: ตรงตามมาตรฐาน JPEG-Baseline ดวยการบีบอัดระดับ Fine

(ประมาณ 1 : 4), ธรรมดา (ประมาณ 1 : 8) หรือ พ้ืนฐาน (ประมาณ
1 : 16) การบีบอัด (เนนขนาด); เนนคุณภาพ คือการบีบอัด
ท่ีสามารถใชได

• NEF (RAW)+JPEG: ภาพถายเดี่ยวท่ีบันทึกไวท้ังในรูปแบบ NEF

(RAW) และ JPEG

ระบบ Picture Control มาตรฐาน, สีธรรมชาติ, สีสด, โทนสีเดียว, ภาพบุคคล, ทิวทัศน, แฟลต;

สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ท่ีเลือกได; พ้ืนท่ีเก็บสําหรับ
Picture Control แบบกําหนดเอง

สื่อบันทึกขอมูล การดหนวยความจํา SD (Secure Digital) และ UHS-I compliant

SDHC และ SDXC; การดหนวยความจํา CompactFlash Type I

(UDMA compliant)

ชองบรรจุแผนการด
สองชอง

สามารถใชการดใบใดใบหนึ่งเปนการดหลักหรือสํารองขอมูล หรือใช
เก็บภาพ NEF (RAW) และภาพ JPEG แยกจากกัน; สามารถ
คัดลอกภาพระหวางการดท้ังสองแผนได

ระบบไฟล DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge

การเก็บรักษา
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ชองมองภาพ
ชองมองภาพ ชองมองภาพแบบสะทอนเลนสเดียวท่ีใชปริซึมหาเหล่ียมระดับสายตา
การครอบคลุม
การมองเห็นภาพ

• FX (36 × 24): ประมาณ 100% ในแนวนอนและ 100% ในแนวตั้ง
• 1.2 เทา (30 × 20): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 97% ในแนวตั้ง
• DX (24 × 16): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 97% ในแนวตั้ง
• 5:4 (30 × 24): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 100% ในแนวตั้ง

อัตราสวนขยายขนาด ประมาณ 0.7 เทา (เลนส 50 มม. f/1.4 ท่ีระยะอนันต, –1.0 เมตร–1)

ระยะหางระหวางสายตา
กับชองมองภาพ 17 มม. (–1.0 เมตร–1; จากบริเวณกลางของเลนสชองมองภาพ)

การปรับแกสายตา –3–+1 เมตร–1

โฟกัสซ่ิงสกรีน หนาจอ Type B BriteView Clear Matte Mark VIII พรอมกรอบพ้ืนท่ี AF

(สามารถแสดงเสนตารางได)
กระจกสะทอนภาพ Quick return

การแสดงระยะชัดลึก การกดปุม Pv จะหยุดคารูรับแสงของเลนสอยูท่ีคาท่ีผูใชเลือกไว 
(โหมด g และ h) หรือท่ีกลองกําหนด (โหมด e และ f)

รูรับแสงของเลนส Instant return, ควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
เลนส
เลนสที่รองรับ ใชไดกับเลนส AF NIKKOR รวมท้ังเลนสชนิด G, E และ D

(อาจมีขอจํากัดในการใชเลนส PC) และเลนส DX (การใชพ้ืนท่ีภาพ DX

24 × 16 1.5 ×), เลนส AI-P NIKKOR และเลนสชนิดไมมี CPU AI

(เฉพาะโหมดการถายภาพ g และ h) เลนส IX NIKKOR, เลนสสําหรับ
F3AF และเลนส non-AI ไมสามารถนํามาใชได

การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสสามารถใชกับเลนสท่ีมีคารูรับแสงสูงสุด
f/5.6 หรือสูงกวา (การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสรองรับจุดโฟกัส
11 จุดสําหรับเลนสท่ีมีคารูรับแสงสูงสุด f/8 หรือเร็วกวา)
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ชัตเตอร
ประเภท ชัตเตอรกลไกระนาบโฟกัสแบบเคลื่อนท่ีในแนวดิ่งควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกส; สามารถใชมานชัตเตอรชุดแรกอเิล็กทรอนิกสในโหมด
ล่ันชัตเตอรยกกระจกขึ้น

ความเร็ว 1/8000 – 30 วินาที ปรับขั้นละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV, การเปดชัตเตอรคาง,
เวลา, X250

ความเร็วสัมพันธกับแฟลช X=1/250 วินาที; สัมพันธกับชัตเตอรท่ีความเร็ว 1/320 วินาที หรือชากวา
(ระยะแฟลชจะลดลงที่ความเร็วระหวาง 1/250 ถึง 1/320 วินาที)

การถาย
โหมดลั่นชัตเตอร S (ถายทีละภาพ), T (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วต่ํา),

U (การถายภาพตอเน่ืองความเร็วสูง), J (การกดชัตเตอรแบบเงียบ),

M (การกดชัตเตอรตอเน่ืองแบบเงียบ), E (การตั้งเวลาถาย),

V (ยกกระจกขึ้น)

ความเร็วในการถายภาพ
ตอเนื่องโดยประมาณ

ใชแบตเตอรี่ EN-EL15
• พ้ืนที่ภาพ: FX/5 : 4

- T: 1–5 ภาพตอวินาที
- U: 5 ภาพตอวินาที
- M: 3 ภาพตอวินาที

• พ้ืนที่ภาพ: DX/1.2 เทา
- T: 1–6 ภาพตอวินาที
- U: 6 ภาพตอวินาที
- M: 3 ภาพตอวินาที

แหลงจายไฟอื่นๆ
• พ้ืนที่ภาพ: FX/5 : 4

- T: 1–5 ภาพตอวินาที
- U: 5 ภาพตอวินาที
- M: 3 ภาพตอวินาที

• พ้ืนที่ภาพ: 1.2 เทา
- T: 1–6 ภาพตอวินาที
- U: 6 ภาพตอวินาที
- M: 3 ภาพตอวินาที

• พ้ืนที่ภาพ: DX
- T: 1–6 ภาพตอวินาที
- U: 7 ภาพตอวินาที
- M: 3 ภาพตอวินาที

ตั้งเวลาถาย 2 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที, 20 วินาที; ถาย 1–9 ภาพโดยเวนชวงตั้งแต
0.5, 1, 2 หรือ 3 วินาที
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คาแสง
ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB ความละเอยีดประมาณ 91K

(91000) พิกเซล
วิธีวัดแสง • เฉลี่ยทั้งภาพ: ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพแบบสี 3 มิติ III (เลนสชนิด G, 

E และ D); ระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสี III (เลนส CPU อืน่ๆ); 

เลนสชนิดไมมี CPU จะใชระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพสีไดเม่ือผูใช
ระบุขอมูลเลนส

• เนนกลางภาพ: ใหนํ้าหนักประมาณ 75% ตอวงกลม 12 มม. 

ท่ีกลางกรอบภาพ เสนผานศูนยกลางวงกลมสามารถเปลี่ยนไดตั้งแต 
8, 15 หรือ 20 มม. การใหนํ้าหนักจะคิดจากคาเฉลี่ยภาพทั้งกรอบภาพ 

(เลนสชนิดไมมี CPU จะใชวงกลมขนาด 12 มม.)

• เฉพาะจุด: วัดแสงในวงกลม 4 มม. (ประมาณ 1.5% ของกรอบภาพ) 

โดยมีจุดศูนยกลางอยูท่ีจุดโฟกัสท่ีเลือก (ท่ีจุดโฟกัสก่ึงกลางเมื่อใช
เลนสชนิดไมมี CPU)

• เนนไฮไลท: ใชไดกับเลนสชนิด G, E และ D; เทียบเทากับ
เนนกลางภาพเมื่อใชเลนสอื่นๆ

ระยะ (ISO 100,
เลนส f/1.4, 20 °C)

• ระบบวดัแสงเฉลี่ยทั้งภาพ, เนนกลางภาพ หรือเนนไฮไลท:
0–20 EV

• ระบบวดัแสงเฉพาะจุด: 2–20 EV

การเช่ือมตอระบบวดัแสง CPU ผนวก AI

โหมดการถายภาพ โปรแกรมอตัโนมัติและโปรแกรมแบบยืดหยุน (e),

อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (f); อัตโนมัติปรับรูรับแสง (g); ปรับเอง (h)

ชดเชยแสง –5 – +5 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV

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 2–9 ภาพ ปรับขั้นละ 1, 2 หรือ 3



478

ถายครอม ADL 2 ภาพโดยใชคาท่ีเลือกสําหรับหน่ึงภาพ หรือ 3–5 ภาพโดยใช
คาตั้งลวงหนาสําหรับทุกภาพ

การล็อคคาแสง ล็อคคาแสงเปนคาท่ีวัดไดโดยใชปุม A AE-L/AF-L
คาความไวแสง (ISO)
(ดัชนีคาแสงที่แนะนํา
ใหใช)

ISO 64 – 12800 ปรับไดคร้ังละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV สามารถตั้งคา
ใหอยูประมาณ 0.3, 0.5, 0.7 หรือ 1 EV (เทียบเทา ISO 32) ต่ํากวา
ISO 64 หรือประมาณ 0.3, 0.5, 0.7, 1 หรือ 2 EV (เทียบเทา ISO 51200)

สูงกวา ISO 12800; สามารถใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
Active D-Lighting เลือกไดจาก อัตโนมัติ, สูงมาก, สูง, ปกติ, ต่ํา หรือ ปด
โฟกัส
โฟกัสอัตโนมัติ โมดูลเซ็นเซอรออโตโฟกัส Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX

พรอมการตรวจวัดระยะหาง TTL, การปรับละเอียด, จุดโฟกัส 51 จุด
(รวมถึงเซ็นเซอรชนิด Cross-type 15 ตัว; คารูรับแสง f/8 รองรับดวย
เซ็นเซอร 11 ตัว) และไฟชวยหา AF (ระยะโดยประมาณ 0.5–3 เมตร)

ชวงการตรวจหา –2 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)

เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัติ (AF): ออโตโฟกัสทีละภาพ (AF-S); ออโตโฟกัส
ตอเน่ือง (AF-C); โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนาจะทํางานโดยอัตโนมัติ
ตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ

• แมนวลโฟกัส (M): สามารถใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส
จุดโฟกัส เลือกจุดโฟกัสได 51 จุด หรือ 11 จุด
โหมดพื้นที่ AF AF จุดเดียว, AF แบบปรับเปล่ียนพื้นท่ีโฟกัส 9, 21 หรือ 51 จุด,

การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ, AF แบบเลือกพื้นท่ีโฟกัสเปนกลุม,

AF แบบเลือกพ้ืนท่ีโฟกัสอตัโนมัติ
การล็อคโฟกัส สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง (AF ทีละภาพ)

หรือโดยกดปุม A AE-L/AF-L

คาแสง
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แฟลช
แฟลชในตัวกลอง ยกแฟลชขึ้นโดยใชปุมปลดล็อค และจะมีไกดนัมเบอร 12, 12

เม่ือใชแฟลชแบบปรับเอง (เมตร, ISO 100, 20 °C)

การควบคุมแฟลช TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL โดยใชเซ็นเตอร RGB ความละเอียด
ประมาณ 91K (91000) พิกเซล ท่ีใชไดกับแฟลชในตัวกลอง; สามารถ
ใชแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR

ไดดวยระบบวัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ เนนกลางภาพและเนนไฮไลท สามารถ
ใชแฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR ดวยระบบวัดแสง
เฉพาะจุด

โหมดแฟลช รองรับแฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก, แฟลชสัมพันธ
ท่ีความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง,
การลดตาแดง, การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา,

แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดท่ีสองท่ีความไวชัตเตอรต่ํา, ปด;

แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ
ชดเชยแสงแฟลช –3 – +1 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV

สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางาน

จะสวางขึ้นเมื่อแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชเสริมภายนอกชารจ
เต็มแลว; กะพริบหลังจากยิงแฟลชเต็มกําลัง

ชองเสียบแฟลชนอก ชองเสียบแฟลช ISO 518 พรอมขั้วตอซิงคแฟลชและขอมูลและกานล็อค
Nikon Creative Lighting
System (CLS) รองรับ Nikon CLS; สามารถใชตัวเลือกโหมดสั่งแฟลช

ข้ัวตอซิงค ขั้วตอซิงค ISO 519 แบบมีเกลียวล็อค
ไวตบาลานซ
ไวตบาลานซ อัตโนมัติ (2 แบบ), หลอดไส, ฟลูออเรสเซนต (7 แบบ), แสงอาทิตย,

แฟลช, เมฆมาก, ในรม, ตั้งคาเอง (เก็บไดถึง 6 คา สามารถวัด
คาไวตบาลานซแบบจุดไดในระหวางถายไลฟวิว), เลือกอณุหภูมิสี
(2500 K–10000 K) ท้ังหมดสามารถปรับละเอียดได
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ไลฟววิ
โหมด การถายภาพไลฟวิว (ภาพนิ่ง), ไลฟวิวของภาพยนตร (ภาพยนตร)
เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัติ (AF): ออโตโฟกัสทีละภาพ (AF-S); ออโตโฟกัส

ตลอดเวลา (AF-F)

• แมนวลโฟกัส (M)

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

(กลองเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติเม่ือเลือก AF ใบหนา หรือ
AF ติดตามวัตถุ)

ภาพยนตร
ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอรภาพหลัก
วิธีวัดแสง เฉลี่ยท้ังภาพ, เนนกลางภาพ หรือเนนไฮไลท
ขนาดเฟรม (พิกเซล) และ
อัตราการบันทึกภาพ

• 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 เฟรมตอวินาที ตามลําดับ; 

ตัวเลือกน้ีจะรองรับคุณภาพของภาพระดับปกติและสูง ★
รูปแบบไฟล MOV

การบีบอัดวิดีโอ การเขารหัสวิดีโอขั้นสูง H.264/MPEG-4

รูปแบบการบันทึกเสียง Linear PCM

อุปกรณการบันทึกเสียง ไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอกระบบสเตอริโอ;

ปรับความไวได
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คาความไวแสง (ISO) • โหมดการถายภาพ e, f และ g: การควบคุมความไว ISO อตัโนมัติ 
(ISO 64 ถึง Hi 2) ดวยการเลือกจํากัดคาสูงสุด

• โหมดการถายภาพ h: การควบคุมความไว ISO อัตโนมัติ (ISO 64 ถึง
Hi 2) สามารถใชไดกับการเลือกจํากัดคาสูงสุด; การเลือกแบบแมนวล
(ISO 64 ถึง 12800 ปรับไดคร้ังละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV) ดวยตัวเลือก
เพ่ิมเติมท่ีใชไดซึ่งเทียบเทากับ 0.3, 0.5, 0.7, 1 หรือ 2 EV โดยประมาณ
(เทียบเทา ISO 51200) สูงกวา ISO 12800

ตัวเลือกอื่นๆ ใสเคร่ืองหมายดัชนี, ถายภาพเหลื่อมเวลา
จอภาพ
จอภาพ 8 ซม./3.2 น้ิว, จํานวนจุดประมาณ 1229 k (VGA; 640 × RGBW ×

480 = 1228800 จุด), จอ TFT ท่ีมีมุมมองการมองเห็น 170 °

ครอบคลุมการมองเห็นภาพประมาณ 100% และมีการปรับความสวาง
แสดงภาพ
แสดงภาพ แสดงภาพเต็มจอและภาพขนาดยอ (4, 9 หรือ 72 ภาพ) พรอมซูม

แสดงภาพ, เลนภาพยนตร, ฉายสไลดภาพนิ่งและ/หรือภาพยนตร,
แสดงกราฟฮิสโตแกรม, ไฮไลท, ขอมูลภาพถาย, การแสดงผลขอมูล
บอกตําแหนง และหมุนภาพอัตโนมัติ

ภาพยนตร
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อินเทอรเฟส
USB SuperSpeed USB (ชองตอสาย USB 3.0 Micro-B); แนะนําใหใช

การเชื่อมตอกับพอรต USB

สัญญาณออก HDMI ชองตอ HDMI ประเภท C

สัญญาณเสียงเขา ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.;

รองรับการเสียบปลั๊ก)

สัญญาณเสียงออก ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.)

ข้ัวตอรีโมต 10-pin สามารถใชเชื่อมตอกับรีโมตคอนโทรล อุปกรณเสริมรีโมตคอนโทรล
ไรสาย WR-R10 (ตองมีอะแดปเตอร WR-A10) หรือ WR-1 ชุด GPS

รุน GP-1/GP-1A หรืออุปกรณ GPS ท่ีรองรับกับ NMEA0183 เวอรชั่น
2.01 หรือ 3.01 (ตองมีอุปกรณเสริมสายอะแดปเตอร GPS รุน MC-35

และสายสัญญาณที่มีขั้วตอ D-sub 9-pin)

ภาษาที่รองรับ
ภาษาที่รองรับ อาหรับ, เบงกาลี, บัลแกเรีย, จีน (ตัวยอและดั้งเดิม), เช็ก, เดนมารก,

ดัตช, อังกฤษ, ฟนแลนด, ฝร่ังเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮินดู, ฮังการี,
อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุน, เกาหลี, มราฐี, นอรเวย, เปอรเซีย, โปแลนด,
โปรตุเกส (โปรตุเกสและบราซิล), โรมาเนีย, รัสเซยี, เซอรเบีย, สเปน,

สวีเดน, ทมิฬ, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, เวียดนาม
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• เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น ตัวเลขทั้งหมดเปนคาสําหรับกลองท่ีใสแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มโดยใชงาน
ในบริเวณที่มีอุณหภูมิท่ีกําหนดโดยมาตรฐาน CIPA (Camera and Imaging Products Association; 

สมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑเก่ียวกับการถายภาพ): 23 ±3 °C

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวร
ท่ีไดกลาวไวในคูมือฉบับน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

แหลงพลังงาน
แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 หน่ึงกอน
ชุดแบตเตอรี่ อุปกรณเสริมชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D12

และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL18a หรือ EN-EL18 ของ
Nikon หน่ึงกอน (มีแยกจําหนายตางหาก), แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แบบรีชารจ EN-EL15 หน่ึงกอน หรือแบตเตอร่ี AA อลัคาไลน, Ni-MH

หรือลิเธียม แปดกอน ตองมีฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ BL-5 เม่ือใช
แบตเตอรี่ EN-EL18a หรือ EN-EL18

อะแดปเตอร AC อะแดปเตอร AC รุน EH-5b; ตองใชปล๊ักตออะแดปเตอร AC รุน EP-5B

(มีแยกจําหนายตางหาก)

ชองตอขาตั้งกลอง
ชองตอขาตั้งกลอง 1/4 น้ิว (ISO 1222)

ขนาด/น้ําหนัก
ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 146 × 123 × 81.5 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 980 กรัม พรอมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา SD

แตไมรวมฝาปดตัวกลอง; ประมาณ 880 กรัม (เฉพาะตัวกลองเทาน้ัน)

สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการใชงาน
อุณหภูมิ 0 °C–40 °C

ความชื้น ไมเกิน 85% (ไมมีการควบแนนของไอน้ํา)
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• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวร
ท่ีไดกลาวไวในคูมือฉบับน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี MH-25a
กระแสไฟขาเขา 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 ท่ีอุณหภูมิโดยรอบที่ 25 °C เม่ือไมมีกําลังไฟ
เหลืออยู

อุณหภมูิที่เหมาะกับ
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

อุณหภมูิที่เหมาะกับ
การใชงาน 0 °C–40 °C

ขนาด (กวาง × สูง × ลึก) ประมาณ 40 × 56 × 20.5 มม.

น้ําหนัก ประมาณ 88 กรัม ไมรวมฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่
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A มาตรฐานที่รองรับ
• DCF รุน 2.0: Design Rule for Camera File System (ขอกําหนดในการออกแบบระบบไฟล
ของกลองหรือ DCF) คือมาตรฐานที่ใชกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมกลองดิจิตอลเพื่อใหกลอง
แตละย่ีหอสามารถใชไฟลรวมกันได

• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) คือมาตรฐานที่ใชกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรม
ท่ีทําใหสามารถพิมพภาพจากคําสั่งพิมพท่ีเก็บอยูในการดหนวยความจําได

• Exif รุน 2.3: กลองรองรับ Exif (Exchangeable Image File Format สําหรับกลองภาพน่ิงดิจิตอล)

รุน 2.3, มาตรฐานซึ่งใชขอมูลท่ีเก็บไวกับภาพถายไปใชสําหรับปรับปรุงคุณภาพสีใหดีท่ีสุด
เม่ือพิมพภาพออกมาดวยเครื่องพิมพท่ีรองรับ Exif

• PictBridge: มาตรฐานที่พัฒนารวมกันระหวางอุตสาหกรรมเครื่องพิมพและกลองดิจิตอล
เพ่ือใหสามารถพิมพภาพผานเครื่องพิมพไดโดยตรงโดยไมตองโอนยายไปยังคอมพิวเตอรกอน

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface คือมาตรฐานสําหรับการเชื่อมตอมัลติมีเดียท่ีใชใน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภคและอุปกรณ AV ท่ีสามารถสงผานขอมูลภาพและเสียงรวมท้ัง
สัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณท่ีรองรับ HDMI โดยผานสายสัญญาณที่เชื่อมตออยูเพียงเสนเดียว

A ขอมูลเคร่ืองหมายการคา
Mac และ OS X เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Apple Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือ
ในประเทศอื่นๆ Microsoft, Windows และ Windows Vista เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
หรือเคร่ืองหมายการคาของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือในประเทศอื่นๆ
PictBridge เปนเครื่องหมายการคา โลโก SD, SDHC และ SDXC เปนเคร่ืองหมายการคาของ
SD-3C, LLC. CompactFlash เปนเคร่ืองหมายการคาของ SanDisk Corporation HDMI, โลโก HDMI

และ High-Definition Multimedia Interface เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน
ของ HDMI Licensing, LLC.

ชื่อทางการคาอื่นๆ ท้ังหมดที่กลาวถึงในคูมือฉบับน้ีหรือในเอกสารประกอบอื่นๆ ท่ีใหมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑ Nikon เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของเจาของแตละราย
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A FreeType License (FreeType2)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project

(http://www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์

A MIT License (HarfBuzz)
เน้ือหาสวนน้ีของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2014 The HarfBuzz Project

(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์
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กลองรุนนี้จะใชการดหนวยความจํา SD และ CompactFlash ตามที่ระบุไวในรายการดานลาง 
การดอ่ืนๆ ยังไมไดรับการทดสอบ สําหรบัรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดที่ระบุไวดานลาง
โปรดติดตอผูผลิต
❚❚การดหนวยความจํา SD
การดหนวยความจําตอไปนี้ผานการทดสอบและรับรองใหใชกับกลองแลว แนะนําใหใช
การดที่มีความเร็วในการเขียนระดับ 6 หรอืสูงกวา สําหรับการบันทึกภาพยนตร การบันทึก
อาจสิ้นสุดลงโดยไมคาดคิดเมือ่ใชการดที่มคีวามเรว็ในการเขียนต่ํา

1 ตรวจสอบวาตัวอานการดหรืออุปกรณอืน่ๆ ท่ีจะใชกับการดน้ัน รองรับการดขนาด 2 GB

2 ตรวจสอบวาตัวอานการดหรืออุปกรณอืน่ๆ ท่ีจะใชกับการดน้ัน รองรับ SDHC กลองรองรับ UHS-1

3 ตรวจสอบวาตัวอานการดหรืออุปกรณอืน่ๆ ท่ีจะใชกับการดน้ัน รองรับ 

SDXC กลองรองรับ UHS-1

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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❚❚การดหนวยความจํา CompactFlash
การดหนวยความจํา CompactFlash Type I ตอไปนี้ผานการทดสอบและรับรองใหใชกับกลอง 
แนะนําใหใชการดที่มีความเร็วในการเขียน 30 MB/s (200 เทา) สําหรับการบันทึกภาพยนตร
ที่ความเร็วต่ํากวา จะไมสามารถเลนภาพยนตรไดอยางราบรืน่และการบันทกึอาจหยุดลง
โดยไมคาดคิด สวนการด Type II และ Microdrive ไมสามารถนํามาใชได

SanDisk

Extreme Pro
SDCFXPS 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB

SDCFXP 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

Extreme
SDCFXS 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

SDCFX 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB

Extreme IV SDCFX4 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB

Extreme III SDCFX3 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB

Ultra II SDCFH 2 GB, 4 GB, 8 GB

Ultra
SDCFHS 4 GB, 8 GB, 16 GB

SDCFHG 4 GB, 8 GB, 16 GB

Lexar Media

Professional 
UDMA

1066 × 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB

1000 × 16 GB, 32 GB, 128 GB, 256 GB

800 × 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

600 × 8 GB, 16 GB, 32 GB

400 × 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

300 × 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB

Professional

233 × 2 GB, 4 GB, 8 GB

133 × 2 GB, 4 GB, 8 GB

80 × 2 GB, 4 GB

Platinum II

200 × 4 GB, 8 GB, 16 GB

80 × 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB

60 × 4 GB
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ตารางตอไปนี้จะแสดงถึงจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถจัดเก็บไวไดในการด SanDisk 

SDCFXPS-016G-J92 ขนาด 16 GB ที่การตั้งคาคุณภาพของภาพ (0 79), ขนาดภาพ
(0 83), และพื้นที่ภาพ (0 74) ที่แตกตางกัน
❚❚พื้นที่ภาพ FX (36 × 24) *

* รวมภาพที่ถายดวยเลนสท่ีไมใช DX เม่ือเลือก เปด ไวสําหรับคา ตัดสวน DX อตัโนมัติ

ความจุการดหนวยความจํา

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1
ความจุของ

หนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW), บีบอัด
แบบไมสูญเสียคุณภาพ,

12 บิท
ใหญ 31.9 MB 257 47

NEF (RAW), บีบอัด
แบบไมสูญเสียคุณภาพ,

14 บิท
ใหญ 40.7 MB 199 28

NEF (RAW), บีบอัด, 12 บิท ใหญ 29.2 MB 348 58

NEF (RAW), บีบอัด, 14 บิท ใหญ 36.3 MB 291 35

NEF (RAW), ไมบีบอัด,

12 บิท
ใหญ 55.9 MB 257 34

เล็ก 27.9 MB 516 18

NEF (RAW), ไมบีบอัด,

14 บิท ใหญ 73.2 MB 199 23

TIFF (RGB)

ใหญ 107.2 MB 137 25

กลาง 60.9 MB 242 34

เล็ก 27.9 MB 526 72

JPEG Fine 3

ใหญ 18.1 MB 642 100

กลาง 11.0 MB 1000 100

เล็ก 5.6 MB 2100 100

JPEG Normal 3
ใหญ 9.4 MB 1200 100

กลาง 5.5 MB 2100 100

เล็ก 2.8 MB 4200 100

JPEG Basic 3

ใหญ 3.2 MB 2400 100

กลาง 2.2 MB 4100 100

เล็ก 1.4 MB 7800 100



490

❚❚พืน้ทีภ่าพ DX (24 × 16) *

* รวมภาพที่ถายดวยเลนส DX เม่ือเลือก เปด ไวสําหรับคา ตัดสวน DX อัตโนมตัิ

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1
ความจุของ

หนวยความจํา
บัฟเฟอร 2

NEF (RAW), บีบอัด
แบบไมสูญเสียคุณภาพ,

12 บิท
ใหญ 14.6 MB 580 100

NEF (RAW), บีบอัด
แบบไมสูญเสียคุณภาพ, 

14 บิท
ใหญ 18.3 MB 453 97

NEF (RAW), บีบอดั, 12 บิท ใหญ 13.3 MB 777 100

NEF (RAW), บีบอดั, 14 บิท ใหญ 16.4 MB 653 100

NEF (RAW), ไมบีบอัด,

12 บิท
ใหญ 24.4 MB 580 78

เล็ก 16.4 MB 1100 23

NEF (RAW), ไมบีบอัด,

14 บิท ใหญ 31.8 MB 453 46

TIFF (RGB)

ใหญ 46.2 MB 317 39

กลาง 26.6 MB 549 75

เล็ก 12.4 MB 1100 100

JPEG Fine 3

ใหญ 8.6 MB 1400 100

กลาง 5.3 MB 2200 100

เล็ก 2.9 MB 4000 100

JPEG Normal 3
ใหญ 4.4 MB 2700 100

กลาง 2.7 MB 4300 100

เล็ก 1.5 MB 7600 100

JPEG Basic 3

ใหญ 1.7 MB 5200 100

กลาง 1.3 MB 8100 100

เล็ก 0.9 MB 13200 100
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1 ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ ขนาดไฟลจะแตกตางกันไปตามฉากที่บันทึก
2 จํานวนภาพสูงสุดท่ีสามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอรท่ี ISO 100 ลดลงหากเลือก

เนนคุณภาพ สําหรับ การบันทึก JPEG/TIFF > การบีบอัดภาพ JPEG, ตั้งคาความไวแสง (ISO)

เปน Hi 0.3 หรือสูงกวา หรือควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ หรือ เปดใชลดนอยซเม่ือเปดรับแสงนาน
3 เปนตัวเลขเมื่อตั้งคา การบันทึก JPEG/TIFF > การบีบอัดภาพ JPEG เปน เนนขนาด การเลือก

เนนคุณภาพ จะเพ่ิมขนาดไฟลของภาพ JPEG ทําใหจํานวนภาพและความจุของบัฟเฟอรลดลง

A d3—ถายตอเนื่องสูงสุด (0 322)
สามารถกําหนดจํานวนภาพถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายตอเน่ืองหน่ึงชุดไวเทาใดก็ไดระหวาง
1 ถึง 100
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สวนหนึ่งของภาพยนตรหรือจํานวนภาพทีส่ามารถบันทึกไดเมื่อใชแบตเตอรี่ทีช่ารจเต็ม
จะข้ึนอยูกับสภาพของแบตเตอรี ่อุณหภูมิ ชวงหางเวลาระหวางการถายแตละภาพ
และระยะเวลาที่กลองแสดงเมนู ในกรณีแบตเตอรี่ AA ความจุของแบตเตอรี่ยังแตกตางกัน
ไปในแตละยี่หอและการเก็บรักษา ทัง้นี้ไมสามารถใชแบตเตอรีบ่างรุนได ตอไปนี้เปนคาตัวอยาง
สําหรับกลองและอุปกรณเสรมิชุดแหลงพลังงานแบตเตอรีห่ลายรูปแบบ MB-D12

• ภาพถาย, โหมดถายทีละภาพ (มาตรฐาน CIPA 1)
- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (กลอง): ประมาณ 1200 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (MB-D12): ประมาณ 1200 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL18a หน่ึงกอน (MB-D12): ประมาณ 2070 ภาพ
- แบตเตอร่ี AA อัลคาไลน แปดกอน (MB-D12): ประมาณ 1460 ภาพ

• ภาพถาย, โหมดลั่นชัตเตอรตอเน่ือง (มาตรฐาน Nikon 2)
- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (กลอง): ประมาณ 3860 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (MB-D12): ประมาณ 3860 ภาพ
- แบตเตอร่ี EN-EL18a หน่ึงกอน (MB-D12): ประมาณ 6980 ภาพ
- แบตเตอร่ี AA อัลคาไลน แปดกอน (MB-D12): ประมาณ 4060 ภาพ

• ภาพยนตร 3
- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (กลอง): ประมาณ 40 นาท ีตัวอยางภาพยนตร
ความคมชัดสูง

- แบตเตอร่ี EN-EL15 หน่ึงกอน (MB-D12): ประมาณ 40 นาที ตวัอยางภาพยนตร
ความคมชัดสูง

- แบตเตอร่ี EN-EL18a หน่ึงกอน (MB-D12): ประมาณ 80 นาท ีตัวอยางภาพยนตร
ความคมชัดสูง

- แบตเตอร่ี AA อัลคาไลน แปดกอน (MB-D12): ประมาณ 50 นาที
ตัวอยางภาพยนตรความคมชัดสูง

อายุการใชงานของแบตเตอรี่
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1 วัดผลท่ี 23 °C (±2 °C) ดวยเลนส AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR ภายใตเงื่อนไขการทดสอบ
ตอไปน้ี: ปรับเลนสวนจากระยะอนันตจนระยะต่ําสุดและถายภาพท่ีการตั้งคาเร่ิมตนทุกๆ 30 วินาที
แฟลชจะยิงหน่ึงคร้ังเวนหน่ึงคร้ัง ไมไดใชไลฟวิว

2 วัดผลท่ี 20 °C ดวยเลนส AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II ภายใตเงื่อนไขการทดสอบ
ตอไปน้ี: ปดระบบลดภาพสั่นไหว ตั้งคุณภาพของภาพเปน JPEG Basic ตั้งขนาดภาพเปน ใหญ,
ความไวชัตเตอร 1/250 วินาที วนปรับโฟกัสจากระยะอนันตจนถึงระยะใกลสุดสามรอบ หลังจากกดปุม
ชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเปนเวลา 3 วินาที จากนั้นถายภาพหกภาพตอเน่ืองกันและเปดจอภาพเปนเวลา
5 วินาทีแลวปดจอภาพ หลังจากหมดเวลาแสตนดบาย จะเร่ิมตนใหมอีกคร้ัง

3 วัดผลท่ี 23 °C (±3 °C) ดวยกลองท่ีใชคาท่ีตั้งจากโรงงานและเลนส AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G

ED VR ภายใตเงื่อนไขการทดสอบที่กําหนดโดยสมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑเก่ียวกับ
การถายภาพ (Camera and Imaging Products Association หรือ CIPA) สามารถถายภาพยนตร
ไดความยาวสูงสุดตอนละ 20 นาที (1080/60p) ดวยขนาด 4 GB การบันทึกอาจสิ้นสุดลงกอนจะถึง
จํากัดดังกลาวหากอุณหภูมิของกลองเพ่ิมขึ้น

การใชงานดังตอไปนี้จะทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วข้ึน:

• การใชจอภาพ
• การกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่หนึ่งคางไว
• การใชโฟกัสอัตโนมัติซํ้าๆ
• การถายภาพ NEF (RAW) หรือ TIFF (RGB)

• ความไวชัตเตอรต่ํา
• การใชชุดสื่อสาร UT-1 ซ่ึงเปนอุปกรณเสรมิ หรอืตวัสงขอมลูแบบไรสาย WT-5

• ใชชุด GPS GP-1 หรือ GP-1A

• ใชรโีมตคอนโทรลไรสาย WR-R10/WR-1 หรือชุดควบคุมรีโมตคอนโทรลไรสาย ML-3

• การใชโหมด VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) กับเลนส VR

เพื่อใหมัน่ใจวาทานใชแบตเตอรี ่Nikon แบบรชีารจ EN-EL15 ใหไดประโยชนสูงสุด:

• รักษาใหข้ัวแบตเตอรีส่ะอาดอยูเสมอ ข้ัวแบตเตอรี่ที่สกปรกอาจทําใหประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่ลดลง

• ใชแบตเตอรี่ทันทีหลังจากชารจ หากไมไดใชงานแบตเตอรี่จะสูญเสียพลังงานไป
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เลนสที่ระบุในรายการสวนนี้อาจกีดขวางแฟลชในตัวกลองหรอืไฟชวยหา AF ในบางสภาพ
❚❚ ไฟชวยหา AF
ไฟชวยหา AF ไมสามารถใชงานกับเลนสตอไปนี้:
• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED

• AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II

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

• AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II

• AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II

เลนสอ่ืนๆ ในสวนนี้อาจกีดขวางไฟชวยหา AF ในระยะสั้นๆ ซ่ึงเปนการรบกวนโฟกัสอัตโนมัติ
เมื่อมีแสงสวางไมเพียงพอ รายการตอไปนี้อาจกีดขวางไฟชวยหาในระยะที่ต่ํากวา 0.7 เมตร:
• AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED

รายการตอไปนี้อาจกีดขวางไฟชวยหาในระยะที่ต่ํากวา 1.1 เมตร:
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR

• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR

• AF-S DX Zoom-Nikkor 55–200mm f/4–5.6G ED

• AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR

เลนสท่ีอาจกีดขวางแฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF
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รายการตอไปนี้อาจกีดขวางไฟชวยหาในระยะทีต่่ํากวา 1.5 เมตร:
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR

• AF-S VR Zoom-Nikkor ED 70–200mm f/2.8G (IF)

• AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II

• AF Zoom-Nikkor 70–300mm f/4–5.6G

• AF Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D ED

• AF-S Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D IF-ED

• AF-S NIKKOR 80–400mm f/4.5–5.6G ED VR

รายการตอไปนี้อาจกีดขวางไฟชวยหาในระยะทีต่่ํากวา 2.3 เมตร:
• AF VR Zoom-Nikkor 80–400mm f/4.5–5.6D ED



496

❚❚แฟลชในตัวกลอง
แฟลชในตัวกลองอาจไมสามารถใหความสวางกับวตัถุไดอยางทั่วถึงเมื่อใชรวมกับเลนสตอไปนี้
ที่ระยะใกลกวาระยะที่ระบุดานลาง:

เลนส ตําแหนงชวงซูม ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดวิกเนต

D
X

AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G

IF-ED
18–24 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G 

IF-ED

20 มม. 1.5 เมตร
24–55 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G 

ED VR
28 มม. ไมมีวิกเนต

FX

AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR 35 มม. 1.0 เมตร
AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D 

IF-ED

28 มม. 1.0 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 Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF
24 มม. 1.0 เมตร

28–35 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
35 มม. 1.0 เมตร

50–70 มม. ไมมีวิกเนต
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm 

f/3.5–5.6G IF-ED

24 มม. 1.0 เมตร
28–120 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
28 มม. 1.0 เมตร

35–120 มม. ไมมีวิกเนต
AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D 

IF-ED

35 มม. 1.0 เมตร
50–70 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED 

VR

35 มม. 1.0 เมตร
50–300 มม. ไมมีวิกเนต

PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED * 24 มม. 1.5 เมตร
* เม่ือไมชิฟตหรือทิลต
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เมื่อใชรวมกับ AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED แฟลชจะไมสามารถใหความสวางกับ
วัตถุไดทั่วถึงในทุกระยะ

สามารถใชแฟลชในตัวกลองรวมกับเลนส AI-S, AI-, AI-modified NIKKOR, และ 

Nikon Series E เลนสชนิดไมม ีCPU ที่มทีางยาวโฟกัส 24–300 มม. ได เลนส 
AI 50–300mm f/4.5, modified AI 50–300mm f/4.5 และ AI-S 50–300mm f/4.5 ED 

จะตองใชที่ตําแหนงการซูม 180 มม. ข้ึนไป และเลนส AI 50–300mm f/4.5 ED 

จะตองใชที่ตําแหนงการซูม 135 มม. ข้ึนไป
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ปุม Fn ..................................................  343, 361
ปุม Pv ...................................  54, 117, 349, 362
ปุม R (ขอมูล).......................................... 8, 201
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330
แฟลชสัมพนัธมานชัตเตอรชุดที่สอง .................. 192
แฟลชเสริมภายนอก ...............................  189, 428
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ไฟแสดงจุดโฟกัส ............................................ 309



504

ไฟหนาจอ LCD..............................................  326
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ภาพยอสวนขนาดเล็ก ............................  235, 342
ภาพรางสี.......................................................  407
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มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส.............  323
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ไมโครโฟน................................. 2, 3, 62, 63, 441
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ร
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ระยะชัดลึก.....................................................  117
รีเซ็ต ..............................................................  206
รีโมตคอนโทรลไรสาย ....................... 61, 357, 441
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เรงสีแดง.........................................................  393
เรงสีน้ําเงิน .....................................................  393
เริ่มพิมพ................................................  265, 266
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ลดการกะพริบ ................................................  371
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง ................................  299
ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน............................  299
ลดเสียงรบกวนจากลม (ต้ังคาภาพยนตร) ...........  63
ลบ..........................................................  33, 251
ลบภาพทั้งหมด...............................................  252
ลบภาพปจจุบัน .......................................  33, 251
ลบรายการ (เมนูของฉัน) .................................  416
ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร ..................................  319
ล็อคความไวชัตเตอร ..............................  126, 350
ล็อคชัตเตอรเมือ่ไมใสการด..............................  353
ล็อครูรับแสง ..........................................  126, 350
ลําดับการถายครอม ........................................  340
ลําดับแบตเตอรี่ ..............................................  328
เลนส ..............................  15, 23, 231, 380, 419
เลนส CPU ..............................................  23, 419
เลนสชนิด D ..........................................  419, 422
เลนสชนิด G..........................................  419, 422
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เลนสชนิดไมม ีCPU....................... 229, 420, 424
เลนสที่รองรับ .................................................  419
เลนสฟชอาย ..................................................  406
เลือกจุดเริ่มตน/จดุสิ้นสุด...................................  67
เลือกพื้นที่ภาพ ..................................  75, 77, 348
เลือกภาพพมิพ ...............................................  266
เลือกสีเดน .....................................................  410
เลือกอุณหภูมสิี (ไวตบาลานซ)................  148, 155
ไลฟวิว .......................................................  35, 49
ไลฟวิวของภาพยนตร................................ 49, 361
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วงแหวนปรับโฟกัสของเลนส ...................... 41, 100
วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ ...............................  114, 317
วัดแสงเนนกลางภาพ .............................  114, 317
วัดแสงเนนไฮไลท............................................  114
วันที่และเวลา ........................................... 18, 372
วิธีใช................................................................  25
เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)......................  234, 246
ไวตบาลานซ..........................................  139, 148
ไวตบาลานซแบบจุด .......................................  163

ส

สกายไลท.......................................................  393
สง Eye-Fi ......................................................  382
สมดุลของสี....................................................  394
สมดุลของสีบนจอภาพ ....................................  368
สัญลักษณแสดงคาแสง...................................  122
สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน ...  7, 189, 199, 

337, 433, 479
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส ...........  30, 96, 101
สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส .......  30, 96, 101
สัดสวนภาพ ............................................. 74, 391
สาย USB...........................................  i, 257, 263
สายลั่นชัตเตอร.............................. 123, 439, 440
สํารอง .............................................................  86
สีธรรมชาติ (ต้ังคา Picture Control) ................  170
สีสด (ต้ังคา Picture Control) ..........................  170
เสนตาราง ..................................................  6, 325
เสียงเตือน ......................................................  321

แสงอาทิตย (ไวตบาลานซ) .............................. 148
แสดงคากลับดาน ........................................... 354
แสดงคําแนะนําบนจอ ..................................... 325
แสดงภาพ ...............................................  31, 235
แสดงภาพทันทีที่ถาย ....................  228, 236, 287
แสดงเสนตารางในชองมองภาพ ....................... 325
แสดงไฮไลท......................................................  56
ใสเครื่องหมายดัชนี ................. 54, 361, 362, 363

ห

หนวงเวลาปดจอภาพ ...................................... 320
หนวยความจําบัฟเฟอร.................................... 105
หมุนแนวตั้ง .................................................... 288
หมุนภาพอัตโนมัติ........................................... 373
หลอดไส (ไวตบาลานซ)................................... 148
หลังจากลบ .................................................... 287
หูฟง.................................................................  56
โหมดการถายภาพ .......................................... 116
โหมดถายภาพตอเนื่อง .................................... 102
โหมดพื้นที่ AF ............................................ 40, 90
โหมดแฟลช .................................................... 191
โหมดโฟกัส...............................  39, 87, 306, 307
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ .................................... 39, 87
โหมดยกกระจกขึ้น .................................  103, 108
โหมดลั่นชัตเตอร............................................. 102
โหมดสั่งแฟลช .......................................  331, 334
โหมดหนวงเวลาถาย ....................................... 322

อ

อะแดปเตอร AC ....................................  436, 442
อัตโนมัติ (ไวตบาลานซ)................................... 148
อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง ................................. 119
อัตโนมัติปรับรูรับแสงเอง ................................. 120
อัตราการบันทึกภาพ ........................ 62, 104, 227
อีเทอรเน็ต .............................................  261, 437
อุณหภูมสิี ....................................  148, 150, 155
อุปกรณขยายภาพที่ชองมองภาพ ..................... 438
อุปกรณเสริม .................................................. 436
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