
 

 
ขอแนะนําการใชน้ีเปนเพียงพื้นฐานเบื้องตนเทาน้ัน  

รายละเอียดควรดูจากคูมือกลองซึ่งผูใชสามารถดาวนโหลดไดที่ Nikon Asia หรือ 1Digitutor 
 
 

http://nikonasia-en.custhelp.com/cgi-bin/nikonasia_en.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=6348&p_created=1241403631&p_sid=fxRTbgyj&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MSwxJnBfcHJvZHM9NDAsNTYwJnBfY2F0cz0yMTkmcF9wdj0yLjU2MCZwX2N2PTEuMjE5JnBfc2VhcmNoX3R5cGU9YW5zd2Vycy5zZWFyY2hfbmwmcF9wYWdlPTE*&p_li=&p_topview=1
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รายการอุปกรณท่ีมีในกลอง 
 
ควรตรวจสอบอุปกรณที่บรรจุในกลอง D5000 ดังมีรายการตอไปน้ี 
(การดความจาํจะขายแยกตางหาก ไมรวมกับอุปกรณกลองทีม่ีในกลอง) 
 
• กลองถายภาพ D5000  
• ฝาปดตัวกลอง Body cap  
• ฝาปดชองมองภาพ DK-5 
• ฝาปดชองใสแฟลช BS-1 (อยูทีต่ัวกลอง) 
• ยางรองชองมองภาพ DK-24 (อยูที่ตัวกลอง) 
• ถานแบตเตอรี ่EN-EL9a พรอมฝาครอบ 
• แทนชารทถาน MH-23 พรอมสายต อไฟบาน 
• สายตอหวั USB รุน UC-E6  
• สายวิดีโอ EG-CP14  
• สายสะพาย AN-DC3 
 
ชุดเลนสคทิ 
• เลนส AF-S DX 18-55 3.5-5.6G VR ED II  
• ฝาปดหนาเลนส Front lens Cap 
• ฝาปดทายเลนส Rear lens cap 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• ใบรับประกัน  
• สมุด คูมอืการใชงานภาษาอังกฤษ 
• สมุด คูมอืฉบับยอ (Quick Guide) 
• แผนแนะนําการติดตัง้โปรแกรมใชงาน (Software Installation Guide) 
• แผน CD-ROM (Software Suite)  
• ใบรับประกันภาษาไทย (เฉพาะประเทศไทย) 
 
 
ชื่อและนามสกุล:     หมายเลขกลอง:      
 
จากราน/เบอรโทรศัพท:      วันที่ซื้อ:     
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สารบัญ หนา 

หนาปก 1 
สิ่งที่บรรจุมาในกลอง 2 
สารบัญ 3-6 
สวนท่ี 1 : สวนตางๆของกลองถายภาพดิจิตอล D5000  
กลองถายภาพดิจิตอล D5000  
 ตัวกลองดานหนา  7 
 ตัวกลองดานหลัง 8 
 โหมดชวยถายภาพ 11 
 ชองมองภาพ 12 
 จอ LCD แสดงภาพและคําสั่ง  13 
 ปุม Info แสดงคําสั่งถายภาพ  14 
 การตั้งคาคําสั่งถายภาพ 15 
 รูปแบบการแสดงขอมูลถายภาพ Shooting information  16 
 ปุมคําสั่งและแหวนควบคุมคําสั่ง (Command dials) 17 
 การใชปุมฟงคชั่น Fn-Function 18 
 ชุดรายการคําสั่งหลัก 20 
 การใชแปนกดเลือกชุดรายการคําสั่ง 21 
 วิธีการชารทถาน 23 
 การใสและเปลี่ยนเลนสกับกลอง 25 
 ตั้งนาฬิกาในกลอง 25 
 การดความจําบันทึกไฟลภาพ  26 
 ปรับโฟกัสชองมองภาพ 28 
   
สวนท่ี 2 : เริ่มตนใชงานถายภาพอยางงายๆ  
 เริ่มตนถายภาพขั้นตน  
 เรื่มตนดวยโหมดถายภาพอัตโนมัติ AUTO 29 
 การใชงานโหมดชวยถายภาพอัตโนมัติแบบ SCENE modes 35 
 วิธีใชงานโหมดชวยถายภาพอัตโนมัติแบบ SCENE modes 36 
 โหมดชวยถายภาพอัตโนมัติแบบ SCENE modes ตางๆ 37 
 การเรียกดูภาพที่ถายบันทึกไว Photo Playback 44 
 การลบไฟลภาพ 45 
 การใชโหมดแสดงภาพสด Live View 46 
 การบันทึกภาพวีดีโอ Movie mode 52 
 การเรียกดูคลปิวีดีโอที่ถายบันทึกไว Movie playback  55 
  
สวนท่ี 3 : ขอแนะนําคําสั่งการใชงาน  
ระบบโฟกัส Focus   
 เลือกระบบการโฟกัส 56 
 ไฟสองชวยหาโฟกัส Auto Focus Assisted Light 57 
 การเลือกกรอบโฟกัส Focus area mode 58 
 การล็อคโฟกัส Focus Lock 61 
 กรอบหาโฟกัสแบบมือหมุน Manual focus 62 
ชนิดและขนาดของไฟลภาพถาย Image Quality and Sizes  
 ขนาดภาพและชื่อไฟลภาพ  
 ตั้งชนิดของไฟลภาพถาย Image Quality 64 
 ตั้งขนาดของกรอบภาพ Image Sizes 66 
 ตารางแสดงจํานวนภาพที่บันทึกได 67 
โหมดการลั่นชัตเตอรถายภาพ Release Mode  
 วิธีตั้งโหมดการลั่นชัตเตอร 68 
 การใชไทมเมอรนับเวลาถอยหลัง Self-Timer Release 70 
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 สารบัญ หนา 
การใชแฟลชกลอง Built-in flash  
 การใชแฟลชกลองกับรีโมทลั่นชัตเตอร 71 
 การใชแฟลชกลองกับโหมดชวยถายภาพอัตโนมัติ 72 
 วิธีเลือกโหมดแฟลชหัวกลอง 73 
 โหมดแฟลชสัมพันธมานชัตเตอร 74 
 ขอแนะนําการใชแฟลช 75 
คาความไวแสง Sensitivity หรือ ISO  
 วิธีตั้งคาความไวแสง ISO 76 
 การถายภาพตามกําหนดเวลาที่ตั้งไวลวงหนาดวย Interval Timer 80 
โหมดชวยควบคุมการถายภาพ Exposure Mode  
 โหมดชวยควบคุมการถายภาพ Exposure Mode ที่มีใหเลือกใชได 81 
 โหมดโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติ P – Programmed Auto 83 
 โหมดถายภาพแบบกําหนดความเร็วชัตเตอร S – Shutter Priority Auto 84 
 โหมดถายภาพแบบกําหนดคารูรับแสง A – Aperture Priority Auto 85 
 โหมดถายภาพแบบ ผูใชกาํหนดคาแสงเอง  M – Manual 86 
 การเปดมานชัตเตอรนานๆ โหมด B - Bulb 88 
ระบบวัดแสง Metering  
 ระบบวัดแสง Metering 90 
 การล็อคคาวัดแสง AE-Lock 91 
 การชดเชยคาแสงถายภาพ Exposure compensation 93 
 การชดเชยคาแสงแฟลช Flash compensation 95 
 การใช คําสั่งเพิ่มความสวางในภาพ Active D-Lighting 97 
คาสมดุลยแสงสีขาว White Balance - WB   
 การตั้ง คาสมดุลยแสงสีขาว WB 99 
 คาอุณหภูมิแสง Color Temperature 100 
 การปรับแตง คาสมดุลยแสงสีขาว WB Fine Tuning 103 
 การต้ัง คาสมดุลยแสงสีขาว ดวยตัวผูใชเอง WB – Preset 104 
 การตั้ง คาสมดุลยแสงสีขาว WB จากภาพที่ถายเก็บไว  107 
การถายภาพแบบครอมแสง Bracketing  
 วิธีตั้งคาครอมแสงถายภาพ AE Bracketing 108 
 การครอมคาสมดุลยแสงสีขาว White Balance Bracketing 110 
 การครอมแบบเพิ่มความสวางในภาพ Active D-Lighting  ADL-Bracketing 110 
 ขอแนะนําการถายภาพครอมแสงทั่วๆไป 111 
ระบบควบคุมภาพถาย Picture Control  
 ระบบควบคุมภาพถาย Picture Control 112 
 วิธีใชระบบควบคุมภาพถาย Picture Control 112 
 การดัดแปลงคําสั่งจัดการแตงภาพ Picture Control 113 
 รายการปรับแตงคําสั่งควบคุมภาพอัตโนมัติ Picture Control 115 
 คําสั่งควบคุมภาพ Filter Effect 117 
 การสร างและเก็บคําสั่งควบคุมภาพ  118 
 การบริหารจัดการ เปลี่ยนชื่อคําสั่ง, ลบคําสั่งควบคุมภาพ Picture Control ใ 120 
 การถายโอนคําสั่งควบคุมภาพโหลดลงกลอง 121 
 การลบคําสั่งควบคุมภาพ Picture Control ในการด 122 
 การเปลี่ยนชื่อคําสั่งควบคุมภาพ Picture Control 124 
 การถายโอนคําสั่งควบคุมภาพโหลดเก็บลง การดความจํา 126 
การตอกับอุปกรณเครื่องบอกตําแหนงจากสัญญาณดาวเทียม GPS  
 วิธีตอกับอุปกรณเครื่องบอกตําแหนงจากสัญญาณดาวเทียม GPS 127 
การเรยีกแสดงภาพ Playback  
 คําสั่งเรียกแสดงภาพที่ถาย 129 
 การเรียกดูขอมูลถายภาพ 131 
 ขอมูลไฟลภาพ 132 
 แสดงขอมูลแมสี และ ฮิสโตแกรม 133 
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 สารบัญ หนา 
 แสดงสวนที่สวางเกินไปในภาพ Highlight 135 
 ขอมูลภาพถาย หนาที่ 1 136 
 ขอมูลภาพถาย หนาที่ 2 137 
 ขอมูลภาพถาย หนาที่ 3 138 
 ขอมูล GPS (ถามีขอมูลพิกัด GPS ในไฟลภาพ) 139 
 แสดงขอมูลภาพถายโดยรวม (1) 140 
 แสดงขอมูลภาพถายโดยรวม (2) 141 
 การแสดงภาพถายแบบภาพยอขนาด Thumbnails 142 
 การเลือกแสดงภาพที่ถายตามวันที่ปฎิทิน Date 143 
 การซูมขยายดูภาพที่แสดงบนจอ LCD  144 
 การล็อคเพื่อปองกันการลบภาพโดยไมไดตั้งใจ Protecting 145 
 การลบภาพท่ีไมตองการทิ้งไป Delete 146 
 การลบภาพที่ถายตามวันที่ปฎิทิน Date ที่ไมตองการทิ้งไป Delete Selected Date 150 
 การแสดงชุดภาพ Slide shows  152 
 การพิมพวันทีใ่สลงไปในภาพ Date imprint 153 
 การพิมพจํานวนวันใสลงไปในภาพ Date counter 154 
การตอเชื่อมกบัอุปกรณแสดงภาพอื่นๆ  
 การแสดงภาพถายดวยจอแสดงภาพแบบ AV 156 
 การแสดงภาพถายดวยจอแสดงภาพแบบความละเอียดสูง HDMI 157 
 การตอเชื่อมกลอง D5000 และ คอมพิวเตอรสวนบุคคล PC 158 
 ระบบการใหสี Color space 160 
ชุดรายการคําสั่งจัดแตงภาพถาย Retouch Menu  
 คําสั่งในชุดรายการจัดแตงภาพถาย Retouch Menu 161 
 วิธีใชคําสั่งตัดแตงภาพ Retouch  162 
 คําสั่ง แสงแฟลชเสมือน D-Lighting 163 
 คําสั่ง แกอาการตาแดง Redeye 164 
 คําสั่ง ตัดแตงขนาดภาพ Trim 164 
 คําสั่ง แตงภาพแบบโมโนโครม Monochrome 165 
 คําสั่งแตงภาพ ฟลเตอรเสมือน Filter Effects 166 
 คําสั่งแตงภาพดวยแฉกประกายดาว Cross screen 167 
 คําสั่งแตงภาพ ปรับแตงสี Color Balance 168 
 คําสั่งยอขนาดภาพ Small Picture 169 
 คําสั่งทําภาพทับซอน Image overlay 170 
 คําสั่งการแปลงไฟลภาพ NEF (RAW) processing  173 
 คําสั่งแตงภาพแบบรวดเร็ว Quick Retouch 174 
 คําสั่งแกไขภาพเอียงใหตั้งตรง Straighten 174 
 คําสั่งแตงเสนขอบภาพใหตรง Distortion Control 175 
 คําสั่งปรับแตงภาพเปนภาพเลนสตาปลา Fisheye 175 
 คําสั่งดัดแปลงภาพใหเปนภาพวาดลายเสน  Color outline 176 
 คําสั่งดัดแปลงมุมมองแนวตั้งของภาพ Perspective 176 
 คําสั่งสรางคลิปวีดีโอดวยภาพตอเนื่อง Stop-motion movie 177 
 คําสั่ง เทียบเคียงภาพ Side-by-Side Comparison 179 
การ เรียกดูหัวขอคําสั่งที่ใชไปไปแลว/สรางชุดคําสั่งสวนตัว Recent settings/My menu  
 การเรียกดูหัวขอคําสั่งที่ใชไปไปแลว Recent settings 180 
 การสรางชุดรายการคําสั่งสวนตัว My Menu 181 
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 สารบัญ หนา 
สวนท่ี 4 : อุปกรณเสริมพิเศษอื่นๆ  
ระบบเลนสถายภาพ  
 เลนสและอุปกรณ ที่สามารถใชกับ D5000 ได 183 
 เลนสและอุปกรณ ที่ไมสามารถใชกับ D5000 ได 184 
แฟลชและอุปกรณเสริม  
 การใชแฟลชภายนอก Optional flash 185 
 การใชแฟลชภายนอกรุนอื่นๆ 188 
การทําความสะอาดกระจก เซ็นเซอรรับภาพ  
 วิธีการทําความสะอาดกระจก เซ็นเซอรรับภาพ แบบอัตโนมัติ 189 
 การลบเงาฝุนดวยโปรแกรม Capture NX 191 
 การตั้งใหทําความสะอาดเซ็นเซอรรับภาพ ดวยตัวผูใชเอง 193 
เครื่องหมายและสัญลักษณเตือนตางๆ  
 เครื่องหมายและสัญลักษณเตือนตางๆ 195 
 การรีเซ็ทระบบการทํางานและคําสั่งตางในกลองทั้งหมด Reset 197 
คําสั่งตางๆที่สามารถเลือกใชไดในโหมดชวยถายภาพโปรแกรมดิจิตอล  
 คําสั่งที่สามารถเลือกใชไดในโหมดชวยถายภาพ AUTO และ P,S,A,M 198 
 คําสั่งที่สามารถเลือกใชไดในโหมดชวยถายภาพ SCENE 200 
การรีเซ็ท คําสั่งการทํางาน  (Quick Reset)  
 การ รีเซ็ท คําสั่งการทํางาน ทั่วๆไปอยางรวดเร็ว (Quick Reset) 202 
 การ รีเซ็ท ชุดรายการคําสั่งเฉพาะตัวผูใช (Reset - Custom Menu) 204 
  
สวนท่ี 5 : รายการคําสั่งการใชงานทั้งหมด  
ชุดรายการคําสั่งการจัดเตรยีมใชงานของกลอง Set Up Menu 206 
ชุดรายการคําสั่งการบันทึกถายภาพ Shooting Menu 209 
ชุดรายการแสดงภาพถายที่บันทึกเก็บไวในการดความจาํ Playback Menu 213 
ชุดรายการคําสั่งตัดแตง Retouch 214 
ชุดรายการคําสั่งสวนตัวผูใช My menu 217 
ชุดรายการคําสั่งเฉพาะตัวผูใช Custom Settings Menu   
 รายการคําสั่งเฉพาะ (หัวขอ a: ระบบหาโฟกัสอัตโนมัติ) 218 
 รายการคําสั่งเฉพาะ (หัวขอ b: ระบบวัดคาแสง / ถายภาพ) 219 
 รายการคําสั่งเฉพาะ (หัวขอ c: ระบบตั้งเวลา / ปุมลอคคาวัดแสง และ โฟกัส) 220 
 รายการคําสั่งเฉพาะ (หัวขอ d: ระบบชวยถายภาพ และ แสดงภาพ) 221 
 รายการคําสั่งเฉพาะ (หัวขอ e: ระบบครอมแสงถายภาพ / ครอมแสงแฟลช) 222 
 รายการคําสั่งเฉพาะ (หัวขอ f: ระบบควบคุมปุมตางๆของกลอง) 223 
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ตัวกลองดานหนา 

 
13 หูรอยสายสะพายกลอง 1 แปนหมุนเลือกโหมดชวยถายภาพ P, S, A, M 

และ ระบบโปรแกรมชวยถายภาพอัตโนมัติแบบ 
SCENE 14 ไมโครโฟนบันทึกเสียง 

2 เครื่องหมายแสดงแนวระนาบโฟกัส  15 ฝาปดชองปลั้กเสียบสายตอกลอง 
กับอุปกรณภายนอก 

3   ปุม Info สําหรับเรียกแสดงขอมูล 
       - ถายภาพ ใหแสดงบนจอ LCD 

       (  ปุมรีเซ็ท Reset คําสั่งที่ใชในกลอง) 

16
 ปุมกดตั้งนับเวลาถอยหลัง 

 ปุมฟงคชั่น Fn - Function 

17 จุดชี้แสดงตําแหนงใสเลนส 4   ปุมกด +/- ชดเชยแสงถายภาพ 

 ปุมตั้งคารูรับแสงถายภาพ 
      ปุมตั้งชดเชยคาแสงแฟลช 

18 ปุมกดคลายล็อคปลดเลนส 

5 ปุมกด ลั่นชัตเตอร 19 กระจกสะทอนภาพ 
6 สวิทช ปด-เปด 20 แหวนเมานท สําหรับใสเลนสถายภาพ 
7 ไฟสองชวยระบบหาโฟกัส และ  

ชวยลดตาแดงจากแสงแฟลช 
และ แสดงการนับเวลาถอยหลัง 

21 แผนฝาปดข้ัวแฟลช 

8 หนาตางรับสัญญาณรีโมทอินฟราเรด 22 ขั้วไฟฟา สําหรับตอแฟลชภายนอก 
9 ฝาปดตัวกลอง 

10 ขั้วไฟฟาตอเชื่อมกับ CPU ของเลนส 
23 ชองปลั้กเสียบ อุปกรณพิเศษ เชน  

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GP-1 

11 แฟลชภายในกลอง (แฟลชหัวกลอง) 24 ชองปลั้กเสียบสงสัญญาณยูเอสบี 
12 

 ปุมกดสําหรับปลอยแฟลชหัวกลอง 

 และ +/- ชดเชยคาแสงแฟลช 

25 ชองปลั้กเสียบสงสัญญาณวีดีโอโทรทัศน 
แบบ HDMI  
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ตัวกลองดานหลัง 

 
 
1 ชองมองภาพ 

2 กรอบชองมองภาพ และที่ใสอุปกรณเสริม 

3 จอ LCD แสดงภาพ และ การทํางานของกลอง 

12
  ปุมกด ลอคคาแสง AE-L  หรือ 

           ล็อคจุดโฟกัส AF-L 
    หรือลอคปองกันการลบภาพที่บันทึกไว 

4 
 ปุมกด คําสัง่ลบไฟลภาพทิ้ง 

13 แหวน หมุนเลือกคา หรือ คําสั่งการทํางาน 

5 
 ปุมกดเรียกดูภาพถายที่บันทึกไว 

14 ปุม   แสดงภาพสด Live view บนจอ LCD 

6 
 ปุมกดเรียกดูเมนูเลือกรายการคําสั่ง 

15 ฝาปดชองใสการดความจํา SD 
 

16 แปนกดสี่ทิศทางเลือกตําแหนงกรอบวางจุด
โฟกัส หรือ ใชเลือกคําสั่งรายการตางๆ 

7 
 ปุมเรียกดูภาพยอที่บันทึกไวในการด 

  ปุม Help แสดงคําอธิบายคําสั่ง 17   ปุม OK ยืนยันคาคําสั่งการทํางานที่สั่ง 

8 
 ปุมซูมขยายดูภาพที่กําลังแสดงใน LCD 

 

18 ไฟแสดงสถานะของการดความจํา 

19 ลําโพงฟงเสียงที่อัดบันทึกไว 9 
 ปุมตั้งคาคําสั่งรายการใหกลอง 

  ปุมรีเซ็ท Reset คําสั่งที่ใชในกลอง 20 ฝาปดชองสายไฟ จากหมอแปลงไฟ 
(อแดปเตอร) 

10 รูเกลียวใสขาตั้งกลอง 21 ปุมกลอนล็อคฝาปดชองใสถานแบตเตอรี่ 
11 แปน ปรับเลนสชองมองภาพใหเขากับสายตา 22 ฝาปดชองใสถานแบตเตอรี่ 
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การใชแปนควบคุมโหมดการถายภาพ (Modes Dial) 
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1 เสนตารางชวยจัดภาพ (ใชคําสั่งเฉพาะ d2) 11 BKT แสดงวาตั้งคาครอมแสงเอาไว 
2 วงแสดงพื้นที่วัดแสงแบบเฉลี่ยหนักกลาง 12 แสดงจํานวนภาพที่ยังถายภาพไดอยู  

แสดงจํานวนภาพที่ยังถายภาพแบบตอเนื่องไดอยู 
(กอนความจําชั่วคราวจะเตม็) 
แสดงการตั้งคาสมดุลยแสงสีขาว WB 
แสดงคาชดเชยแสงถายภาพที่ไดตั้งไว    
แสดงคาชดเชยแสงแฟลชที่ไดตั้งไว  
แสดง PC เมือ่มีการเชื่อมตอเขาคอมฯ 

3  เครื่องหมายเตือนวา ไมมีการดความจําในกลอง  สัญลักษณ แสดงกรอบหาโฟกัส และ แสดงโหมด
เลือกกรอบโฟกัสอัตโนมัติที่เลือกใช 

4 เครื่องหมาย แสดง ระดับกําลังไฟฟาในถาน 13 สัญลักษณ “K”  แสดงจํานวนภาพที่สามารถถายได 
(หากมีจํานวนเกิน 1000 ภาพ) 

5  แสดงตําแหนงกรอบโฟกัสในชองมองภาพ 14 สัญญาณ แสดงวาแฟลชพรอมใชงาน 
6 ไฟสัญญาณแสดงวากลองหาโฟกัสไดแลว 15 แสดงวา ตั้งโหมดชวยถายภาพแบบโปรแกรม

อัตโนมัติ (P* = Program Shift) 
7 (AE-L) แสดงวาไดล็อคคาวดัแสงเอาไว 16 สัญลักษณ แสดง คาชดเชยแสง  

หรือ ตําแหนงระยะของจุดโฟกัส  
หรือ คาแสงที่ใช (ในโหมด M แมนนวล)  

8 แสดง ตัวเลขคาเร็วชัตเตอรที่ใชอยู 17 แสดงเตือนวา ตั้งคาชดเชยแสงแฟลชเอาไว 
9 แสดง คารูรับแสงที่เลือกใชอยู 18 แสดงเตือนวา ตั้งคาชดเชยแสงถายภาพเอาไว 
10 เครื่องหมาย แสดง ระดับกําลังไฟฟาในถาน 19 สัญลักษณ แสดง ใชระบบตั้งความไวแสงอัตโนมัติ 

(Auto ISO) 
  20 สัญลักษณ เตือนความผิดปกติในระบบกลอง 

ใหกดปุม ? เพื่อดูสาเหตุที่ทําใหผิดปกติ 
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การใชจอ LCD ที่ดานหลังกลอง 
 
ผูใชสามารถพลิกหงายจอ LCD ที่ดานหลังกลอง ใหหันกลับลงลางได  
และหมุนหันซาย-ขวาไปในทิศทางที่ตองการเพื่อใชในการถายภาพตัวเอง  
หรือ หันมุมอืน่ๆได แตตองไมเกิ นกวามุมที่แสดงในภาพตอไปน้ี 

 
 
 
ตําแหนงจอ LCD ที่ดานหลังกลอง 
เมื่อใชสําหรับถายภาพทั่วๆไป 

 
 

 
 
 
ตําแหนงจอ LCD ที่ดานหลังกลอง 
เมื่อพับเก็บสําหรับใสกระเปาเก็บหรือเดินทาง 

 
 

 
ขอแนะนํา: ไมควรใชกําลังบังคับฝนใหจอ LCD อยูในตําแหนงอื่นๆ ที่ไมไดกําหนดมาให 
  ควรจะปรับจอ LCD ใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม กอนที่ใชยึดกับขาตั้งกลอง  
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การแสดงขอมูลถายภาพ Info Display Format  
 

เมื่อกดปุม  กลองจะแสดงขอมูลการถายภาพ ที่จอ LCD 
ดานหลัง เชน ความเร็วชัตเตอร, คารรูับแสง, ขนาดภาพ ฯลฯ 
  

 
 
คําสั่งถายภาพที่แสดงบนจอ LCD ดานหลัง ในรูปแบบตางๆ 

เมื่อวางกลองในแนวนอน เมื่อตั้งกลองในแนวตั้ง 

  
1 โหมดชวยถายภาพอัตโนมัติที่กําลังใชอยู 18 แสดงคาครอมแสงอัตโนมัติที่ตั้งไว 
2 แสดง ตัวเลขขนาดคารูรับแสงที่ตั้งไว 19 แสดงวาเปดใชระบบเพิ่มแสง Active D-Lighting 
3 แสดง ตัวเลขคาเร็วชัตเตอรที่ใชอยู 20 แสดงระบบวัดแสงที่กําลังใช 
4 สัญลักษณ ภาพกราฟฟก ความเร็วชัตเตอร 21 สัญลักษณ แสดงโหมดกรอบหาโฟกัส หรือ  

แสดงโหมดเลือกกรอบโฟกัสอัตโนมัติที่เลือกใช 
5 สัญลักษณ ภาพกราฟฟก ขนาดของรูรับแสง 
6 สัญลักษณ การถายภาพครอมแสง  

22 โหมดหาโฟกัสอัตโนมัติ แบบเดี่ยว  
หรือแบบหาโฟกัสแบบตอเนื่อง  

23 แสดงโหมดถายภาพทีละภาพ หรือ ตอเนื่อง 7 แสดงแถบมาตรวัดคาแสงถายภาพ  
และสถานะของโหมดถายภาพครอมแสง 
และคาชดเชยแสงที่ตั้งเอาไว 24 คาความไวแสง ISO ที่กําลังใช 

8 
 

แสดงโหมดเลือกกรอบหาโฟกัสแบบอัตโนมัติ
หรือ แบบ โฟกัสติดตามอัตโนมัติ  3D tracking 

25 คาสมดุลยแสงสีขาว WB ที่กําลังใช 

9 Help ขอคําอธิบายหรือคําแนะนํา 26 แสดงขนาดของภาพที่ถูกบันทึก 
L-Large, M-Medium, S-Small 

10 สัญลักษณ การถายภาพครอมแสงแบบ ADL 27 อัตราบีบอัดไฟลภาพที่กําลังใช 
11 แสดงโหมดแฟลชสัมพันธ กับความเร็วมานชัต

เตอรที่ใชอยู 
28 แสดงระดับพลังงานไฟฟาในถานแบตเตอรี่ 
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12 แสดงคาชดเชยแสงถายภาพที่ตั้งเอาไว 29 แสดงวาเปดระบบเสียงเตือน (  ฺ Beep) โฟกัส 
13 คําสั่งครอมแสงอัตโนมัติแบบ ADL ที่เลือกใช 30 แสดงวาเปดระบบความไวแสง ISO อัตโนมัติ 
14 แสดงคาชดเชยแสงแฟลชที่ตั้งเอาไว 31 แสดง ผูใชปรับตั้งคาแสงแฟลชไว หรือ ตั้งคาชดเชย

แฟลชไวใชกับแฟลชภายนอก 
15 แสดงเปดใชระบบแตงภาพ Image Optimize 32 แสดงวาเปดใชระบบพิมพวันที่ลงในภาพ Date Imprint 
16 แสดงจํานวนภาพที่ยังถายภาพได 33 แสดงวากําลังตอเชื่อมกับสัญญาณระบบดาวเทียม GPS 
17 สัญลักษณ “K”  แสดงจํานวนภาพที่สามารถถาย

ได (หากมีจํานวนเกิน 1000 ภาพ) 
34 แสดงวากําลังตอเชื่อมกับระบบสงภาพผานการด Eye-fi 

 
 
 
การตั้งคาคําสั่งถายภาพที่แสดงบนจอ LCD ดานหลัง  
 
 
เมื่อกดปุม  จอ LCD ก็จะเปลี่ยนเปนหนา 
Quick setting display ผูใชสามารถใชแปน 4 ทิศ 
เลือกกําหนดไดวาตองการใหแสดงคาคําสั่งอื่นๆที่
เกี่ยวของ อะไรบาง เชน WB, ความไวแสง ISO, 
ระบบโฟกัส ฯลฯ แลวกดปุม  เพื่อเปล่ียนคา
เหลาน้ันตามที่ตองการ  
คาคําสั่งที่แสดงเหลาน้ี บางคําสั่งสามารถใชแปน
ควบคุม หรือ ปุมคําสั่ง ทีม่ีอยูแลวบนกลองปรับ
เปลี่ยนแปลงโดยตรงก็ไดเชนกัน 
 

 

 
ภาพสัญลักษณ กราฟฟกแสดงความสัมพันธของความเร็วชัตเตอรและขนาดของรูรับแสงที่ปรับแปรได 
 

 
 

หากกดปุม  อีกครั้ง ก็จะเปนการ Off ปดการทํางานระบบสั่งงาน Quick setting display ของจอ LCD หรือ 
หากวา ผูใชกดแตะปุมล่ันชัตเตอรเบาๆ หรือ ไมมกีารสั่งหรือใชงานใดๆใน 8 วินาที กลองก็จะปดระบบ 
สั่งงานนี้เชนกัน  เมื่อจอ LCD ปดการทํางานไปแลว ผูใชก็สามารถเรียกหนาคําสั่ง Quick setting display ให

กลับมาแสดงไดอีกโดยกดปุม  ซ้ําอีกครั้ง 
 
ขอแนะนํา:  คําสั่งเฉพาะ c2 (Auto Timer off) ใชสําหรับตั้งเวลาวาจะใหจอ LCD ปดเองในกี่วินาที 
  คําสั่ง Info display format ใชสําหรับตั้งรูปแบบของการแสดงขอมูลบนจอ LCD  
  คําสั่ง Auto information display ใชสําหรับตั้งการแสดงบนจอ LCD เมื่อกดปุมชัตเตอร 
  คําสั่ง Info wraps around ใชสั่งแสดงขอมูลในจอ LCD วาจะใหวนกลับไปมาที่เดิมหรือไม 
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รูปแบบการแสดงขอมูลสําหรับการถายภาพ Information display format 
 
ในหนาชุดคําสั่ง จัดเตรียมกลอง Set up menu เมื่อใชคําสั่ง Info display format  
 

 
 

ผูใชสามารถเลือกรูปแบบการแสดงขอมูลกลองบนจอแสดง LCD ได 2 แบบดังน้ี 
 

 
 
 
หมายเหตุ: 
 
ผูใชสามารถเลือกไดวาในโหมดชวยถายภาพ SCENE หรือ P,S,A,M จะใหแสดงขอมูลในแบบใด 
การแสดงขอมูลแบบคลาสสิก Classic ผูใชสามารถเลือกสีฉากหลังได 3 สี คือ นํ้าเงิน, ดํา และ สสีม 
การแสดงขอมูลแบบกราฟฟก Graphic ผูใชสามารถเลือกสีฉากหลังได 3 สี คือ ขาว, ดํา และ สสีม 
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การใชแหวนหมุนเลือกคําสั่งการทํางาน Command Dial 

 
ผูใชสามารถใชแหวนหมุนนเลือกคําสั่งการทํางาน Command dial ที่ดานหลังกลอง 
สําหรับตั้งคาใหกับรายการคําสั่งตางๆ ที่แสดงในเมนูจอ LCD หรือ ในชองมองภาพ 
โดยหมุนเลือกโดยตรงที่แหวน หรือ อาจจะใชประกอบกับปุมกดตางๆดังน้ี 
 
ในโหมด SCENE  
ใชเลือกโหมดชวยถายภาพที่
ตองการ เชนโหมด Night 
Landscape ภาพวิวกลางคืน 

 
 
ในโหมดชวยถายภาพ P 
ใชเลือกคู  
คารูรับแสง/ความเร็วชัตเตอร 

 
 
ในโหมดชวยถายภาพ S, M 
 ใชปรับตั้งคาความเร็วชัตเตอร 
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ในโหมดชวยถายภาพ A 
 ใชปรับตั้งคารูรับแสง 

 

ในโหมดชวยถายภาพ M  ใชกับปุม  เพื่อปรับตั้งคารูรับแสง 

ในโหมดชวยถายภาพ P, S, A  ใชกับปุม  เพื่อปรับตั้งคาชดเชยแสง (Exposure compensation) 

 
ในโหมดแฟลช 
ใชกับปุม  ตั้งโหมดแฟลช 
 

 
ในโหมดชวยถายภาพ P, S, A, M  ใชกับปุม  และ ปุม  เพื่อปรับตั้งคาชดเชยแสงแฟลช  (Flash comp.)
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การกําหนดหนาที่ของปูม   
เมื่อใชคําสั่งเฉพาะ f1 ผูใชสามารถเลือกใหปุม Fn 
สําหรับตั้งการปรับตั้งที่ใชบอยๆได 1 หัวขอคําสั่ง ดังน้ี 
1. ชนิดไฟลภาพ /ขนาดภาพ 
2. ชนิดของ White Balance  
3. ความไวแสง ISO  
4. โหมดถายภาพเดี่ยว/ตอเน่ือง/รีโมท/ไทมเมอรตั้งเวลา 
5. ระบบเพิ่มแสง Active D-Lighting 
6. คําสั่งครอมแสงถายภาพ AE Bracketing 
  
 
ชนิดไฟลภาพ /ขนาดภาพ 

 

 
โหมดถายภาพเดี่ยว/ตอเน่ือง/รีโมท/ไทม- 
                        -เมอรนับเวลาถอยหลัง 

 
ชนิดของ White Balance  

 

ระบบเพิ่มแสง Active D-Lighting 

 
ความไวแสง ISO  

 

คําสั่งครอมแสงถายภาพ AE Bracketing 

 

 
สวิทช เปด-ปด การทํางานของกลอง (ON-OFF switch) 
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เมนูหัวขอรายการคําสั่งตางๆในกลอง 
 

 
กดปุม  ที่ดานหลังกลอง  
เพื่อเรียกดู หรือ เรียกใช คําสั่งในชุด
รายการตางๆในกลอง 

 

 
 

ชุดรายการคําสั่งหลัก คําอธิบาย 

 ชุดรายการคําสั่งเรียกดูและจัดการภาพที่บันทึกไวในการดบันทึกภาพ 

 ชุดรายการคําสั่งใชในการถายภาพ 

 ชุดรายการคําสั่งปรับแตงกลองตามเฉพาะตัวบุคคลผูใช กับกลองตัวน้ี 

 ชุดรายการคําสั่งเพื่อจัดเตรียมบันทึกภาพทั่วๆไปของกลองกอนใชงาน 

 ชุดรายการคําสั่งตัดแตงภาพที่บันทึกไวในกลอง 

 ชุดรายการคําสั่งที่ถูกเรียกใชบอยๆ ที่ตัวผูใชสรางขึ้นเอง 

 แสดงคําสั่ง 20 รายการลาสุดที่ถูกใชไป  
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การใชแปนกด 4 ทิศ เลือกคําสั่งการทํางาน  
 
วิธีใชแปน กด 4 ทิศทาง และปุม  เพื่อเลือกหัวขอรายการคําสัง่ 

 
 
 
กดปุม Menu เพื่อเรียกดูเมนูหัวขอรายการคําสั่งตางๆ 
 

 
 

 
 
 
กดซาย เพื่อเรียกดูเมนูหัวขอรายการคําสั่งหลัก 
 

 

 
 
กดขึ้น-ลง เพื่อเลือกหนารายการคําสั่งหลัก 
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กดขวา เพื่อเขาสูรายการคําสั่งหลักน้ัน 
 

 
 
กดขึ้น-ลง เพื่อเลือกหัวขอคําสั่งในหนาคําสั่งหลักน้ัน 
 

 
 
กดขวา เพื่อเขาทํารายการคําสั่งหลักน้ัน 
 

 
 
กดขึ้น-ลง เพื่อ ปรับตั้งคาคําสั่งหลักน้ัน  
เชน ตั้งคา จาก On – เปดใช เปน Off – ปด ไมใช 
 
 

 
 
กดปุม  เพื่อยืนยันคาคําสั่งที่ไดตั้งไว 
 
หากไมตองการเปลี่ยนแปลงคาที่ตั้งไวแลว  
กดปุม Menu เพื่อออกจากหนารายการไดทันที 

 

 
 

 
ขอแนะนํา หัวขอคําสั่งที่เปนแสดงสีเทา แสดงวาไมสามารถเปดใชรายการคําสั่งน้ันได 

ตามปกติการกดขวา จะเทียบเทาการกดปุม OK ยืนยันการเปลี่ยนคาที่ตั้งไว  
แตในบางคําสั่ง อาจจะตองกดปุม OK เพื่อยืนยันการเปลี่ยนคาคําสั่งดวย 

  หากแตะปุมล่ันชัตเตอรเบาๆ กลองจะออกจากหนารายการคําสั่ง เพื่อใชพรอมถายภาพทันที 
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การชารทถาน แบตเตอรรี่ EN- EL9a 
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เลนสถายภาพ 

 
1 ฝาปดหนาเลนสแบบหนีบตรงกลาง 
2 แหวนโฟกัส (ปรับเปลี่ยนระยะโฟกัส) ของเลนส 
3 แหวนซูม (ปรับเปลี่ยนทางยาวโฟกัส) ของเลนส 
4 สวิทช ปด-เปด ระบบ ลดความไหวสะเทือน VR Vibration Reduction 
5 สวิทช ตั้งระบบโฟกัสอัตโนมัติ/ผูใชปรับเอง (A/M) 
6 ขั้วชิพ CPU สงสัญญาณไฟฟาทายเลนส 
7 ฝาปดทายเลนส 
8 เลขบอกทางยาวโฟกัสของเลนส 
9 จุดช้ีทางยาวโฟกัสของเลนส 
10 จุดเครื่องหมาย ช้ีแสดงตําแหนงที่ใสเลนสกับกลอง 
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การใสเลนสถายภาพ กับกลอง D5000 
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ขอแนะนํา เมื่อเปดสวิทช On ที่เลนสที่มีระบบปองกันการไหวสะเทือน VR-Vibration Reduction  
  เลนสจะปรับตัวเองเพื่อลดความไหวเบลอในภาพจากการใชความเร็วชัตเตอรต่ําๆ 
  หากมีการแพนหมุนกลอง เลนสจะชวยลดความไหวสะเทือนในแกนแนวตั้ง vertical เทาน้ัน 

ในระหวางการเปดใชงานระบบ VR ภาพท่ีปรากฏในชองมองภาพอาจจะเบลอเล็กนอย จากการ
ขยับปรับตัวของเลนส ซึ่งเปนอาการปกติ 
 
ผูใชควรปด off ในกรณีที่ตั้งยึดกลองบนขาตั้ง แตหากใชกลองกับขาเดี่ยวโมโนพอด หรือ 
ไมไดยึดกลองตดิแนน ผูใชก็ยังสามารถเปดใชระบบ VR ชวยไดตามปกติ 
 
ผูใชไมควรถอดเปลี่ยนเลนสในขณะที่เปดใชระบบ VR เพราะอาจจะทําใหเลนสภายใน 
เคล่ือนได ในกรณแบบนี้ ใหใสเลนสกลับเขาไปที่กลอง แลวเปด On และ ปด Off อีกครั้ง 
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เริ่มตนใชกลอง 
เมื่อเปดสวิทชกลอง On เปนครั้งแรก กลองจะแสดงรายการภาษาสําหรับใชคําสั่งงาน  
เลือกภาษาที่ตองการใชสั่งงานกลอง จากนั้นใหตั้งเวลา และวันที่ 
กลองจะยังไมสามารถใชถายภาพได จนกวาจะปอนขอมูลเวลา วันที่ เรียบรอยแลว 
 

 
 
เมื่อตองการเปลี่ยนเวลานาฬิกาในกลอง  
หากผูใชเดินทางขามโซนเวลา ผูใชสามารถเปลี่ยนเวลานาฬิกาในกลองไดโดยเพียง 
ไปที่ชุดรายการคําสั่งการใชงานขั้นพื้นฐาน Set up Menu แลวเลือกคําสั่ง Time zone and date 
เพื่อเปล่ียนระบบบอกเวลา หรือ เปลี่ยนโซนเวลา หรือ วันที่ไดทันที 
 
นาฬิกาภายในกลองใชไฟจากถานชารทขนาดเล็กภายในกลอง ซึ่งสามารถเดินไดประมาณ 1 เดือน 
หากนาฬิกากลองหยุดเดิน ใหใสถาน EN-EL9a ที่ชารทใหมๆ แลวทิ้งไวขามคืนเพื่อชารทถานนาฬิกา 
ภายในกลอง แลวทําการตั้งเวลา วันที่ ใหมอีกครั้ง 
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การใสและถอดเปลี่ยนการดความจํา 
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การฟอรแมทการดความจํา Format Memory Card 
เมื่อใชการด SD เปนครั้งแรกในกลอง D5000 ควรทําการฟอรแมท เพื่อเตรียมการดสําหรับการเขียน 
บันทึกภาพ และควรระวังเสมอวาการฟอรแมทเปนการลบไฟลภาพและไฟลตางๆที่มีในการดทั้งหมด 
ดังน้ันหากไมแนใจ ควรตรวจสอบวาไดทํา copy สําเนาไฟลตางๆที่มีในการดเอาไวเรียบรอยกอนแลว 
 
การฟอรแมท การดความจําทําไดดังน้ี 
 
1. เปดสวิทชกลอง 

 
 
2. กดปุม Menu เรียกเมนูรายการคําสั่ง 
    เลือกชุดรายการคําสั่งจัดเตรียมกลอง Set up   

     (ที่เปนรูปเครื่องหมาย ) 
   
   เลือก หัวขอคําสั่ง Format memory card 
   กด ขวาเพือ่เขาสูชุดรายการคําสั่ง Format 

 
3. เลือก Yes หากตองการจะฟอรแมทการดความจํา 
 
หากไมแนใจ หรือตองการยกเลิกคําสั่ง ใหเลือก No 
แลวกดปุม OK หรือ แตะกดปุมชัตเตอรเบาๆ เพื่อ
ยกเลิกการทํารายการคําสั่งน้ี 

 
4.  กด OK เพื่อทําการฟอรแมทการดความจํา 
    กลองจะทําการฟอรแมทการดความจํา SD  
    
    ในระหวางนี้ ไมควรปดสวิทชกลอง, เปลี่ยนถาน, 
    หรือ ถอดเปลี่ยนการดความจํา 
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การปรับโฟกัสชองมองภาพ 

 
 
 
เพื่อความปลอดภัย ปองกันกลองตกหลน 
แนะนําใหใสสายสะพายกลอง AN-DC3 (จัดไวใหกับกลอง) ตามขั้นตอนที่แสดงในภาพ 
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การถายภาพเบื้องตน Basic Photography 
บทตอไปน้ีจะเปนการอธิบายวิธีการใชกลองอยางงายๆ ดวยโหมดถายภาพอัตโนมัติ   
โดยจะเปนแบงเปน 4 ขั้นตอนคือ การเตรียมกลอง, การจัดภาพ, การหาโฟกสัและลั่นชัตเตอรถายภาพ,  
การเรียกแสดงภาพถายที่ถายบันทึกไวแ ลว รวมทั้งการใชโหมดชวยถายแบบโปรแกรมดิจิตอล SCENE เพื่อปู
พื้นฐานการถายภาพ กอนที่เขาไปสูขัน้ตอนที่กาวหนาตอไป 
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โหมดถายภาพแบบอัตโนมัติ    สําหรับการใชงานงายๆเพื่อความสะดวกสบาย  
เพียงแตยกกลองขึ้นเล็งแลวกดปุมล่ันชัตเตอรถายภาพไดทันที โดยกลองจะจัดการใหหมด 
ทุกอยาง ตามความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในขณะนั้น 
ขั้นที่ 1  การเตรียมกลอง  
 
1. เปดสวิทชกลองไปที่ On 
ถอดฝาครอบเลนส เมื่อเปดสวิทช กลองจะทําความสะอาด
จอรับภาพ และ จอ LCD จะแสดงคาการถายภาพ โดยอัตโนมัติ 
เมื่อยกกลองขึ้นเล็ง กลองจะปดจอ LCD และแสดงขอมูลที่ใน
ชองมองภาพแทน 

 

2. หมุนแปนเลือกโหมดไปที่   
 

 
3. ตรวจดูระดับกําลังไฟฟาในถานแบตเตอรี่ 

 

 
4. ตรวจดูจํานวนภาพที่จะยังสามารถบันทึกในการดความจําได 
(ตัวเลขที่แสดงนี้ เปนเพียงการประมาณการเทาน้ัน) 
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หากการดความจําเต็ม หรือ มีความจุไมพอเพียงตอการบันทึก
ไฟลภาพ กลองจะแสดง Card is full บนจอ LCD และ กระพรบิ 
FuL เตือน และแสดงเลขศูนย ในชองมองภาพ 
 

 
 
 
สัญลักษณ “K”  แสดงจํานวนภาพที่สามารถถายได  
เชน 1.1 K เทากับ การดความจํายังสามารถบันทึกภาพไดอีก
ประมาณ 1.1 x 1,000 = 1,100 ภาพ 

 
กลองจะถูกตั้ง Default มาจากโรงงาน ใหใชไฟลภาพแบบ 
JPEG normal โดยมีอัตราบีบอัดปกติ และมีขนาดกรอบภาพ 
Large 4288  X 2848 พกิเซล 
 
แตผูใชสามารถปรับเปลี่ยนตามความตองการได 

 
 การปดพักการทํางานโดยอัตโนมตั ิ

 
      ทุกครั้งที่เปด On หรือ Off ปด สวิทชการทํางานกลอง กลองจะแสดงขอความเตือนวา              

                         image sensor cleaning แสดงวาขณะนี้กําลังทําความสะอาดจอรับภาพ 
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ขั้นที่ 2  การเลือกโหมดอัตโนมตัิ  หรือ โหมดอัตโนมัต ิ  แบบไมใชเแสงแฟลช 
 
 
ผูใชสามารถเลือกโหมดถายภาพอัตโนมัติได 2 แบบคือ 
 

โหมดถายภาพอัตโนมัติแบบใชแสงแฟลช    หรอื 
 

โหมดอัตโนมัติแบบระงับการใชแสงแฟลช   
สําหรับใชถายภาพในสถานที่ที่หามการใชแสงแฟลช หรือ 
มีการสะทอนแสงแฟลชรบกวนในภาพ หรือ ผูอื่น 

 
 
ขั้นที่ 3  การจัดภาพ 
 
 
1. จับถือกลองแบบที่แสดงในภาพ 
โดยใชมือขวาจับที่กริปกลอง และรองรับตัวกระบอกเลนส
ดวยมือซาย พยายามใหขอศอกทั้งสองอยูแนบลําตัวชวย
รองรับนํ้าหนัก และกาวเทาไปขางหนาครึ่งกาวเพื่อให
ความสมดุลยและกลองน่ิง 
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2. กรอบหาโฟกัสอัตโนมัติ 

 
3. ผูใชสามารถจัดขนาดของบุคคล หรือ องคประกอบ 
    อื่นๆในภาพไดโดยการใชซูมเลนส 

 
ขั้นที่ 4  การหาโฟกัส และ ลั่นชตัเตอรถายภาพ 
 
1. การหาโฟกัสอัตโนมัติ 
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2. ล่ันชัตเตอรถายภาพ 
 
ใหเพิ่มนํ้าหนักกดปุมชัตเตอรไปจนสุด กลองก็จะล่ันชัต
เตอรถายภาพ 
 
 
หลังจากที่ชัตเตอรล่ันไปแลว กลองจะแสดงมีไฟสีเขียว
แสดงสถานะวากลองกําลังเขียนขอมูลไฟลภาพเขาไป
เก็บบันทึกลงในการดความจํา SD  
 
 
 
 
ภาพท่ีเพิ่งถูกถายไปที่จอแสดงภาพ LCD ที่ดานหลัง
กลอง  
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การใชโหมดชวยถายภาพดจิิตอลสาํหรบัสถานการณตางๆ 
 

นอกจากโหมดชวยถายภาพแบบอัตโนมัติทั้งหมด   แลว ผูใชยังสามารถเลือกใช 
โหมด Scene  ชวยถายภาพในสถานการณตางๆ ตามที่ไดถูกโปรแกรมมาจากโรงงาน  
เพื่อชวยใหถายภาพในแตละโอกาสสถานการณเหลาน้ีไดอยางงายดาย 

 
 
 
 
 
 
 
ผูใชสามารถหมุนเลือกโหมดชวยการถายภาพตาม
สถานการณที่ตองการไดดังน้ี  
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การเลือกโหมด SCENE สําหรับชวยการถายภาพในลักษณะรูปแบบอื่นๆ 
 

 
 
 

โหมด SCENE ท่ีมีใหเลือก การใชงานชวยถายภาพ 

 
วิวทิวทัศน เวลากลางคนื 

 งานเลีย้งร่ืนเริง/ในสถานที่ 

 ชายหาด หรือ หิมะ 

 ดวงอาทติยตก 

 พลบค่ํา/รุงเชา 

 สัตวเลี้ยง 

 กลางแสงเทียน 

 ดอกไมบาน 

 ฤดูใบไมรวง 

 อาหารการกิน 

 เงาดํา 

 
ฉากหลังสวาง 

 
ฉากหลังมืด 

 
 
 
 
นอกจากการใชแปนโหมดเลือก SCENE ไดแลว 
ผูใชก็ยังสามารถเลือกโหมด SCENE mode ไดโดย
ตรงที่หนารายการคําสั่งถายภาพ Shooting menu ได
เชนกัน 
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การเลือกใชงานโหมดชวยถายภาพแบบ SCENE   
 

 
 
สําหรับถายภาพบุคคลที่ตองการใหดูนุมนวล สีผิวเปน
ธรรมชาติ   
 
กลองจะหาระยะโฟกัสที่วถัตุที่อยูใกลที่สุดกอนเสมอ 
ความนุมนวลของฉากหลังขึ้นอยูกับแสงแวดลอม 
 
เพื่อใหไดผลดีมากที่สุด ใหฉากหลังอยูไกลที่สุดและ
ใชเลนสที่มีทางยาวโฟกัสมากๆ เพื่อใหภาพดูลึกมีมิติ 

 
 

 
 
สําหรับการถายภาพเด็กเล็กที่ตองการความสะดวก 
และรวดเร็ว  
กลองจะปรับเนนสีสรรสดใส และใหสีผิวที่ดูนุมเนียน
เปนธรรมชาติ  
 
กลองจะหาระยะโฟกัสที่วถัตุที่อยูใกลที่สุดกอนเสมอ 

 

 
 
สําหรับการถายภาพทิวทัศน หรืออาคารบานเรือน ที่
ตองการเนนสีสรร ความสดใส คมชัดเจน 
 
กลองจะหาระยะโฟกัสที่วถัตุที่อยูใกลที่สุดกอนเสมอ 
ระบบไฟชวยสองหาโฟกัสและ ระบบแฟลชจะไม
ทํางาน แมวาจะมีแสงตามธรรมชาติในขณะนั้นมีนอยก็
ตาม 
 
เพื่อใหไดผลดีมากที่สุด ควรใชเลนสมุมกวางเพื่อให
มุมมองภาพที่กวางไกล 
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สําหรับการถายภาพ กีฬา (ภาพท่ีตัวแบบมีเคล่ือนไหว 
ขณะทําการถายภาพ)  
 
กลองจะเลือกความเร็วชัตเตอรที่เร็วที่สุด เพื่อเนนจับ
ภาพของการเคลื่อนไหวของตัวแบบ  กลองจะปรับจุด
โฟกัสตลอดเวลาที่กดปุมล่ันชัตเตอร ลงไปครึ่งทาง 
เพื่อไลจับตามการเคลื่อนไหวในภาพ 
ผูใชสามารถเลือกใชกรอบโฟกัสอันใดอันหนึ่งในการ
เริ่มตนหาโฟกัสก็ได 
ระบบไฟสองหาโฟกัสและแฟลชจะไมทํางาน แมวาจะ
มีแสงนอยก็ตาม 

 
 

 
 
สําหรับการถายภาพที่ตองการขยายใหเห็นภาพ เชน
ดอกไม, แมลง หรือสิ่งของขนาดเล็ก กลองจะโฟกัส 
ที่ตรงกลางกรอบภาพเปนหลัก (แตผูใชจะเลือก
เปลี่ยนก็ได) 
แนะนําใหใชขาตั้ง, การตั้งนับถอยหลัง หรือ รีโมทลั่น
ชัตเตอร เพื่อชวยลดอาการภาพเบลอ เลนสที่ใชควร
เปนเลนสสําหรับถายภาพ ระยะใกล หากใชเลนส
ธรรมดาใชปรับไปที่ระยะถายภาพใกลสุดของเลนส 
หากใชเลนสซูม แนะนําใหซมูใหสุดทางยาวโฟกัส
ของเลนสน้ัน เพื่อใหไดขนาดขยายใหญมากที่สุด 
ระบบแฟลชจะสัมพันธกบัมานชุดแรก (แตผูใช
สามารถเลือกเปล่ียนได) 
 

 
 
สําหรับเมื่อตองการถายภาพวิวเวลากลางคืน  
กลองจะทําการลบจุดสีรบกวน noise ในภาพ เลือกรู
หนากลอง และความเร็วชัตเตอรที่พอเหมาะกับสแีสง
ไฟฟาตางๆ เพื่อใหไดที่มีภาพท่ีมีความสวาง สสีรร
สดใส และคมชัด  
แนะนําใหใชขาตั้ง, การตั้งนับถอยหลัง หรือ รีโมทลั่น
ชัตเตอร เพื่อชวยลดอาการภาพเบลอ 
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สําหรับเมื่อตองการภาพถายดวยความสะดวก รวดเร็ว  
กลองจะเลือกรูหนากลอง และความเร็วชัตเตอรที่
พอเหมาะกับตัวแบบ และแสงสีของฉากหลัง 
เพื่อใหไดที่มีภาพท่ีมีความสวาง สสีรรสดใส และ
คมชัด  
 
แนะนําใหใชขาตั้ง, การตั้งนับถอยหลัง หรือ รีโมทลั่น
ชัตเตอร เพื่อชวยลดอาการภาพเบลอ 

 

 
 
สําหรับเมื่อตองการภาพถายในงานเลี้ยง หรือ ใน
สถานที่ ใหแสงที่พอเหมาะกับตัวแบบ และแสงของ
ฉากหลัง 
 

 

 
 
สําหรับเมื่อตองการภาพถายที่ดูสวางสดใส ของหาด
ทราย, หิมะ หรือ ฝนนํ้าที่ดูระยิบระยับ 
  
ระบบไฟชวยหาโฟกัสและแฟลชจะถูกปดไมใหทํางาน
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สําหรับถายภาพที่มีสีสรรแบบไลเฉดสีจากออนสุดไป
เขมสุดและความสวางในยามพระอาทติยขึ้น หรือ ตก  
 
ระบบไฟชวยหาโฟกัสและแฟลชจะถูกปดไมใหทํางาน
 
แนะนําใหใชขาตั้ง, การตั้งนับถอยหลัง หรือ รีโมทลั่น
ชัตเตอร เพื่อชวยลดอาการภาพเบลอ 

 
 

 
 
สําหรับเมื่อตองการภาพถายที่มีสีสรรเขมในสภาพแสง
นอยชวงกอน หรือ หลัง พระอาทิตย ขึ้น หรือ ตก  
  
 
ระบบไฟชวยหาโฟกัสและแฟลชจะถูกปดไมใหทํางาน
 
แนะนําใหใชขาตั้ง, การตั้งนับถอยหลัง หรือ รีโมทลั่น
ชัตเตอร เพื่อชวยลดอาการภาพเบลอ 
 

 
 

 
 
สําหรับการถายภาพสัตวเล้ียง ที่ไมคอยอยูน่ิงกับที่  
 
ระบบไฟชวยหาโฟกัสจะถูกปดไมใหทํางาน 
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สําหรับถายภาพเพื่อเก็บบรรยากาศ ทามกลางแสง
เทียน  
 
ระบบแฟลชจะถูกปดไมใหทํางาน 
 
แนะนําใหใชขาตั้ง, การตั้งนับถอยหลัง หรือ รีโมทลั่น
ชัตเตอร เพื่อชวยลดอาการภาพเบลอ 
 

 

 
 
สําหรับเมื่อตองการถายภาพไร, ทุง หรือ สวนดอกไม 
หรือ ภาพวิวธรรมชาติ ที่เต็มไปดวยพชืพรรณที่มีสสีรร 
 
ระบบแฟลชจะถูกปดไมใหทํางาน 
 
แนะนําใหใชขาตั้ง, การตั้งนับถอยหลัง หรือ รีโมทลั่น
ชัตเตอร เพื่อชวยลดอาการภาพเบลอ 
 
 

 

 
 
สําหรับเมื่อตองการภาพถายที่ตองการเนนสีแดงและสี
เหลืองของฤดูใบไมรวง  
 
ระบบแฟลชจะถูกปดไมใหทํางาน 
 
แนะนําใหใชขาตั้ง, การตั้งนับถอยหลัง หรือ รีโมทลั่น
ชัตเตอร เพื่อชวยลดอาการภาพเบลอ 
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สําหรับเมื่อตองการถายภาพอาหารที่เนนความอิ่มเขม
ของสี อาหาร หรือ ขนม  
 
แนะนําใหใชขาตั้ง, การตั้งนับถอยหลัง หรือ รีโมทลั่น
ชัตเตอร เพื่อชวยลดอาการภาพเบลอในสภาพแสง
นอย และผูใชจะเปดใชแสงแฟลชกลองชวยก็ได 
 

 
 

 
 
สําหรับถายภาพเงาดํา โดยมีฉากหลังที่สวางไสว  
 
ระบบแฟลชจะถูกปดไมใหทํางาน 
 
แนะนําใหใชขาตั้ง, การตั้งนับถอยหลัง หรือ รีโมทลั่น
ชัตเตอร เพื่อชวยลดอาการภาพเบลอในสภาพแสง
นอย 
 

 

 
 
สําหรับถายภาพที่ตองการใหดูสวางไสวนุมนวลทั้งที่
ตัวแบบและฉากหลัง   
 
ระบบแฟลชจะถูกปดไมใหทํางาน 
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สําหรับเมื่อตองการภาพถายที่เนนความมืดสลัว ลึกลับ
โดยเนนใหเห็นเฉพาะดาน, เสนขอบ หรือจุดใดจุด
หน่ึงเทาน้ัน 
 
ระบบแฟลชจะถูกปดไมใหทํางาน 
 
แนะนําใหใชขาตั้ง, การตั้งนับถอยหลัง หรือ รีโมทลั่น
ชัตเตอร เพื่อชวยลดอาการภาพเบลอในสภาพแสง
นอย 
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การเรียกดูภาพที่บันทึกไว Playback 
กลองจะแสดงภาพที่เพิ่งถายไปในทันที โดยจะแสดงภาพอยูนาน 4 วินาที หรือ เมื่อกดปุม  เรียกแสดงภาพ  
 
1.  
กดปุม  เพื่อสั่งเรียกดูภาพท่ีบันทึกไวในการดความจํา 

 
2. 
กดแปน ซาย  หรือ   ขวา  
สําหรับเรียกดูภาพ กอน – หลัง ตามลําดับที่บันทึก 
 
 
 
 
 
 
และขึ้นบน ขึ้นบน หรือ  ลงลาง  
เพื่อเรียกดูขอมูลของภาพที่กําลังแสดงอยูยั้น 

 
เมื่อตองการยกเลิกการแสดงภาพ ใหกดแตะปุมชัตเตอรเบาๆ กลองก็จะเลิกแสดงภาพและพรอมใช
ถายภาพไดทันที 
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การลบภาพที่ไมตองการ 
 
1. 
กดปุม  เพื่อสั่งเรียกดูภาพท่ีบันทึกไว 

 
 
2.  

กดปุม   เพื่อสั่งใหกลองลบภาพที่กําลังแสดงอยูน้ัน 
    กลองจะแสดงหนาตางขอคํายืนยันวาตองการลบทิ้ง? (Delete?) 
 

 
กดปุม   ซ้ําอีกครั้ง เพื่อยืนยันคําสั่งใหลบภาพทิ้ง 
กลองจะลบภาพที่กําลังแสดงอยูน้ันทันทีและจะแสดงภาพถัดไปแทน 
 
หากไมตองการลบภาพ ใหกดปุม  เพื่อออกจากคําสั่งลบภาพ 
หรือกดปุมชัตเตอรเบาๆ กลองจะเลิกการแสดงภาพและพรอมใชถายภาพไดทันที 
 
ในหนาเมนูรายการคําสั่งแสดงภาพ Playback จะมีหัวขอคําสัง่ลบไฟลภาพ Delete ใหผูใชเลือกไดวา 

1. ลบเฉพาะภาพที่เลือกไว 
2. ลบภาพทั้งหมดที่ถายตามวันที่ ที่ผูใชกําหนด 
3. ลบทั้งโฟรเดอร ของภาพที่กําลังแสดง (ลบทั้งโฟรเดอรภาพ)  
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การถายภาพในแบบแสดงภาพสด Live View 
 
 
1. เรียกใชคําสั่งแสดงภาพสด Live View 
กดปุม  ที่ดานหลังกลอง  กลองจะยกกระจก
ขึ้น ชองมองภาพจะปดมดื และกลองจะแสดง
ภาพสดที่จอ LCD ดานหลังกลอง เพื่อใชในการ
จัดองคประกอบและถายภาพ 
 

 

 

 
 

สัญญลักษณ คําอธิบาย 
1 โหมดถายภาพ 

 
โหมดชวยถายภาพที่ผูใชเลือกจากแปนเลือกโหมด 

2 ไมถายวีดีโอ 
 

แสดงวา ไมสามารถถายเปนวีดีโอได 

3 เวลาที่เหลือ 
 

เวลาที่เหลือที่ยังสามารถใชระบบ live view ได 
โดยจะแสดงการนับถอยหลังที่ 30 วินาทีกอนที่จะสิ้นสุด 

4 โหมดหาโฟกัส
อัตโนมัติ 

โหมดหาโฟกัสอัตโนมัติที่กําลังใช 

5 จุดโฟกัส จุดโฟกัสที่กําลังถายภาพ (แลวแตโหมดหาโฟกัสที่เลือกใช) 

6 การบันทึกอัดเสียง แสดงวากําลังบันทึกเสียงไปดวยกับภาพวีดีโอ 
 

7 เวลาที่เหลือ เวลาที่เหลือที่ยังบันทึกวีดีโอได 
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2. เลอืกโหมดหาโฟกัสอัตโนมตั ิ
เมื่อกดปุม  จอ LCD ก็จะเปลี่ยนเปนหนา 
Quick setting display  
 
กดแปน 4 ทิศ ไปที่ชองโหมดหาโฟกัสอัตโนมัติ  
กดปุม  เพื่อเลือกโหมดหาโฟกัสได 4 แบบ  
แลวกดปุม  อีกครั้งเพื่อยืนยันการเลือก 
 

สัญญลักษณ คําอธิบาย 

 Face priority โหมดหาโฟกัสเนนที่ใบหนา ใชสําหรับถายภาพบุคคลที่
หันหนาเขาหากลอง 

 Wide area โหมดหาโฟกัสแบบพื้นที่ ใชสําหรับถายภาพวิวทิวทัศน  
ใชแปน 4 ทิศ สําหรับเลือกบริเวณท่ีตองการโฟกัส 

 Normal area โหมดหาโฟกัสแบบเฉพาะที่ ใชสําหรับถายเนนเฉพาะจุด 
แนะนําใหใชขาตั้งกลองชวย  

Subject tracking โหมดหาโฟกัสแบบติดตาม กลองจะปรับโฟกัสติดตามวัตถุ
ที่เห็นในภาพ ตามที่เลือกเอาไว  

 
 
ใชคําสั่งเฉพาะ a3 (Live view auto focus) 
เลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติก็ไดเชนกัน 
 

 
 
3. เลอืกจุดที่ตองการโฟกัส 
 
โฟกัสแบบเนนใบหนา Face priority 
จะมีเสนกรอบสีเหลือง แสดง เมื่อกลองจับ
โฟกัสที่ใบหนา (ที่หันเขาหากลอง) ไดแลว  
 
กลองจะตรวจจับไดสูงสุด 5 ใบหนา และเนน
ใบหนาที่อยูใกลกลองที่สุดกอนเสมอ  
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โฟกัสแบบพื้นที่ และ เฉพาะจุด  
Wide area and normal area 
ผูใชสามารถใชแปนกด 4 ทิศ เลือกบริเวณในจอ
เฟรมภาพท่ีตองการใหกลองจับโฟกัสไวใน
ขณะที่ถายภาพ 
 
 
 
 
 
โฟกัสแบบติดตาม Subject tracking 
จัดภาพใหตัวแบบอยูตรงกลาองจอเฟรมภาพ 
แลวกดแปน 4 ทิศ ขึ้น  เพือ่ใหกลองหา
โฟกัส เมื่อกลองจับโฟกัสไวไดแลว ก็จะ
เปลี่ยนเปนสีเหลือง และเริ่มติดตามการเคลื่อนที่ 
ของตัวแบบขณะที่อยูในเฟรมภาพ 
 

 
 
4. จัดองคประกอบภาพ และปรับโฟกัส 
 
 โดยการแตะกดปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง  
 
 
 
โฟกัสแบบเนนใบหนา Face priority 
กลองจับโฟกัสและวัดแสงที่ใบหนา (ที่หันเขา
หากลอง) และแสดงกรอบสีเหลืองที่ใบหนาที่
จับโฟกัสไวได  
กรอบโฟกัสจะหายไป หากกลองไมสามารถ
ตรวจจับใบหนาได 
 
 
 
โฟกัสแบบพื้นที่ และ เฉพาะจุด  
Wide area and Normal area 
กลองจับโฟกัสและวัดแสงที่บริเวณท่ีเลือกในจอ
เฟรมภาพในขณะกดปุมชัตเตอรครึ่งทาง 
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โฟกัสแบบติดตาม Subject tracking 
 
กลองเริ่มโฟกัสติดตามการเคลื่อนที่ ของตัวแบบ
ขณะที่อยูในเฟรมภาพ 
 
กดแปน 4 ทิศ ขึ้น  เมื่อตองการใหกลอง
หยุดการโฟกัสติดตาม  
 
หมายเหตุ: บางครั้งกลองอาจจะใชเวลาเล็กนอย
ในการเริ่มทําการปรับโฟกัสติดตาม  
และบางครั้งกลองก็อาจจะโฟกัสติดตามไมได
หากตัวแบบเล็กเกินไป หรือ มีสีที่กลมกลืนกับ
ฉากหลัง หรือ หากตัวแบบ หรือ ฉากหลัง สวาง 
หรือ มืดเกินไป หรือ เปลี่ยนสี หรือ เปลี่ยนขนาด
ลักษณะรูปรางไป   
 

 
 

 
 

ในขณะที่กลองปรับโฟกัสติดตามการเคลื่อนที่  กรอบโฟกัสติดตามจะกระพริบเปนสีเขียว หรือ จอ LCD 
อาจจะสวางขึ้น หรือ มืดลง และเมื่อจับโฟกัสติดตามไดแลว กรอบก็จะเปลี่ยนเปนสีเขียว แตหากกลอง
โฟกัสติดตามไมได กรอบโฟกัสจะเปลี่ยนเปนกระพริบเปนสีแดง 
หมายเหตุ: กลองจะยังคงบันทึกภาพไดตลอดเวลา แมวากรอบโฟกัสติดตามจะเปนสีแดงก็ตาม  
 
 
5.  กดปุมชตัเตอร ถายภาพได 
 
เมื่อกดปุมชัตเตอรถายภาพ จอ LCD จะปดมืด และเริ่มบันทึกภาพ 
กลองจะแสดงภาพที่เพิ่งถายบนจอ LCD นาน 4 วินาที  
แลวก็จะกลับเขาสูการแสดงภาพสด Live View อีกครั้ง 
 

 

 
6. ยกเลิกการแสดงภาพสด Live View 
กดปุม  เมื่อตองการยกเลิก หรือ สิ้นสุดการแสดงภาพสด Live View 
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ขอแนะนําการใชโหมดถายภาพสด Live view  
 
เพื่อปองกันการวัดแสงผิดพลาด ควรถอดกรอบชองมองภาพ และใสดวยฝาปด DK-5 ที่ชองมองภาพ 
 
ในบางกรณที่ถายภาพในสภาพแสงจากหลอดเรืองแสง (หลอดฟลูออเรสเซนท fluorescent, หลอดแบบไอ
ปรอท mercury vapor, หรือ หลอดไฟโซเดียม sodium lamps) ภาพวีดีโอที่ไดอาจจะมีเสนแถบสีผิดปกติใน
ภาพ เน่ืองจากการะพริบของหลอดไฟแบบนี้ หรือ เมื่อหมุนแพนกลอง อยางรวดเร็ว หรือ เมื่อมีวัตถุที่สวางๆ
เคล่ือนไหวในภาพ ก็อาจจะมีเสนแสงตามหลังวัตถุเหลาน้ัน 
 
ในระหวางที่ใชระบบแสดงภาพสด Live view กลองจะวัดแสง และ แสดงคารูรับแสง และ ความเร็วชัตเตอร 
ของภาพแรกที่ปรากฏบนจอ LCD  แตจะวัดแสงอีกครั้งเมื่อกดปุมชัตเตอรลงไปสุดทางเพื่อทําการถายภาพ 
 
เมื่อใชถายภาพแบบแสดงภาพสด Live View ไมควรหันกลองไปที่วัตถุมีความสวางมากๆ เชนดวงไฟ หรือ ดวง
อาทิตย เพราะอาจจะทําใหจอเซ็นเซอรที่รับภาพ หรือ วงจรภายในเสียหายได  
 
ในระหวางที่ถายภาพสด Live View หากปด จอ LCD หรือ ถอดเลนสออกจากกลอง ระบบจะปดการทํางานทันที 
 
หากเปดใชงานตอเน่ืองกันนาน อาจจะทําใหอุณหภูมิวงจรภายในกลองรอนขึ้นจนทําใหเกิด Noise จุดสีรบกวน 
หรือ สีผิดปกติในภาพได และหากกลองรอนเกินไป กลองก็จะปดการทํางานดวยตัวเองทันที โดยจะแสดงเวลา
นับถอยหลัง 30 วินาทีก อนที่จะปดการทํางานแสดงเตือนในภาพบนจอ LCD และหากใชในสภาพภูมิอากาศรอน
ตัวเลขนับถอยหลังเตือนน้ีอาจจะเปดแสดงทันทีที่เลือกใชโหมดแสดงภาพสด  
 
 
กลองแสดงเวลานับถอยหลัง 30 วินาทีก อนที่จะปดการ
ทํางาน เน่ืองจากความรอนสะสม 

 
 
 
เมื่อใสกลองกับขาตั้งกลอง ใชคําสั่งเฉพาะ d5 Exposure delay mode ตั้ง On เพื่อชวยหนวงเวลากอนเปด
มานชัตเตอร เพื่อลดความไหวสะเทือนจากการสั่นสะเทือน 
 
กลองอาจจะปรับโฟกัสไดชากวาปกติ เมื่อเปดใชระบบแสดงภาพสด Live view รวมทั้งในกรณีเหลาน้ี 
 
• ตัวแบบมีรูปเสนขนานไปตามแนวนอนในภาพ  
• ตัวแบบไมมีเสนตัดชัดเจน หรือ มีคอนทราสต่ํา 
• ตัวแบบมีความสวางมากเกินไป หรือ มีผิวที่สะทอนแสงแวววาวหลายจุด  
• เมื่อใสฟลเตอรรูปดาว (Cross/Star filter) หรือ ฟลเตอรบางแบบที่หนาเลนส 
• ตัวแบบที่มีขนาดเล็กกวาจุดโฟกัส 
• ตัวแบบที่มีมุมหรือรูปแบบซ้ําซอนกันมาก เชนหนาตางตามอาคารหรือตึกสูง 
• ตัวแบบที่เคล่ือนไหว ตลอดเวลา 
 
บางครั้งจอภาพอาจจะแสดงวาจับโฟกัสไวไดแลว (กรอบโฟกัสสีเขียว) แตกลองยังจับโฟกัสไมได 
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การหาโฟกัสดวยตัวเอง Manual focus live view  
 
ผูใชสามารถปรับโฟกัสดวยมือตัวเองตลอดเวลาที่ใชระบบ
ภาพสด Live view โดยการหมุนแหวนปรับโฟกัสที่ตัว
เลนส 
 
กดปุม  เพื่อชวยซูมขยายภาพในจอ LCD ใหใหญขึ้น 
6.7 เทา เพือ่ชวยในการปรับโฟกัสอยางละเอียด  และจะมี
หนาตางแสดงบริเวณสวนของภาพที่กําลังซูมขยาย  
กดแปน 4 ทิศ เพื่อปรับเปลี่ยนตําแหนงของบริเวณที่
ตองการซูมขยายดูรายละเอียดสําหรับปรับโฟกัส 
กดปุม เพื่อลดขนาดภาพในจอ LCD  
 
หมายเหตุ: การปรับโฟกัสดวยมือ ใชไดเฉพาะในโหมด 
โฟกัส Wide area และ Normal area เทาน้ัน 
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การถายคลิปวีดีโอ ในโหมดแสดงภาพสด Live View 
 
คลิปภาพวีดีโอจะถูกบันทึก ที่ความเร็ว 24 ภาพ ตอ วินาที 
 
1.  
กดปุม  ที่ดานหลังกลอง  กลองจะยกกระจก
ขึ้น ชองมองภาพจะปดมดื และกลองจะแสดง
ภาพสดที่จอ LCD ดานหลังกลอง  
 

 

 
 
2. 
จัดองคประกอบภาพ และปรับโฟกัส 
โดยการแตะกดปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง 
  
 
3.  
เริ่มถายบันทึกวีดีโอ 
กด  ที่กลางแปน 4 ทิศ เพื่อเริ่มทําการ
ถายภาพวีดีโอและเสียง (ระวังอยาเอามือปด
ไมโครโฟนที่ดานหนากลอง) โดยกลองจะแสดง
เครื่องหมาย REC เตือนวากําลังถายบันทึกภาพ
วีดีโอ และแสดงเวลานับถอยหลังที่ยังบันทึกได  
 
การใชปุมล็อคคาแสง (AE-L/AF-L) และ การตั้ง
คาชดเชยแสง (Exposure Comp.) ในโหมด
ชวยถายภาพ P, S, A, M สามารถทาํไดตามปกติ 
และจะมีผลทันทีโดยจะแสดงใหเห็นในภาพที่
กําลังแสดงสด Live View 
 
 
  

 

         
 

 
 
4.  
กด  ที่กลางแปน 4 ทิศ อีกครั้ง เพื่อ หยุดการ
ถายภาพวีดีโอ 
กลองจะกลับเขาสูโหมดถายภาพน่ิงตามเดิมที่ตั้ง
ไวกอนหนาน้ี  
 

 

           

คลิปภาพวีดีโอจะมีขนาดไดไมเกิน 2 GB โดยจะถายไดไมเกิน 5 นาที เมื่อใชขนาดภาพใหญสุดที่ 1280 x 720  
และถายไดไมเกิน 20 นาที เมื่อใชขนาดภาพขนาดอื่นๆ และ ความเร็วของการด ก็มีผลตอความยาวของคลิปวีดีโอ 
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การใชคําสัง่ Movie setting  
สําหรับตั้งขนาดภาพวีดีโอ และ เสียงที่จะบันทึก  
 
 
1.  
กดปุม Menu เรียกเมนูรายการคําสั่งหลัก 
เลือกชุดรายการคําสั่งถายภาพ Shooting menu 
 
เลือก หัวขอคําสั่ง Movie settings 
 

 

 
 
2.  
 
กด ขวาเพื่อเขาสูชุดรายการตั้งคําสั่งคลิปวีดีโอ 
เลือกขนาดภาพคลิปวีดี โอ  
 
กด  ที่กลางแปน 4 ทิศ อีกครั้ง เพื่อยืนยัน 

 
 
ตั้งคาขนาดภาพคลิปวีดีโอ 

คําสั่ง คําอธิบาย 
 ถายวีดีโอที่ความเร็ว 24 ภาพ/วินาที ขนาดภาพ 1280 x 720 (รายละเอียดสูงสุด) 

  ถายวีดีโอที่ความเร็ว 24 ภาพ/วินาที ขนาดภาพ 640 x 424 (ละเอียดปานกลาง) 
 ถายวีดีโอที่ความเร็ว 24 ภาพ/วินาที ขนาดภาพ 320 x 216 (ไฟลขนาดเล็กที่สุด) 

 
ตั้งการอัดเสียงคลิปวีดี โอ 
 
กดแปน 4 ทิศ เลือก Sound  
 
กด ขวา ตั้งเปน ON เพื่ออัดเสียงคลิปวีดีโอ 
 

กด  ที่กลางแปน 4 ทิศ อีกครั้ง เพื่อยืนยัน 
 

 
 
 

 
2. 
จัดองคประกอบภาพ และปรับโฟกัส 
โดยการแตะกดปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง 
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ขอแนะนําการใชโหมดถายภาพสด Live view  
 
ในบางกรณที่ถายภาพวีดีโอในสภาพแสงจากหลอดเรืองแสง (หลอดฟลูออเรสเซนท fluorescent, หลอดแบบ
ไอปรอท mercury vapor, หรือ หลอดไฟโซเดียม sodium lamps) ภาพวีดีโอที่ไดอาจจะมีเสนแถบสีผิดปกติใน
ภาพ เน่ืองจากการะพริบของหลอดไฟแบบนี้ หรือ เมื่อหมุนแพนกลอง อยางรวดเร็ว หรือ เมื่อมีวัตถุที่สวางๆ
เคล่ือนไหวในภาพ ก็อาจจะมีเสนแสงตามหลังวัตถุเหลาน้ัน 
 
เมื่อใชถายภาพวีดีโอแบบแสดงภาพสด Live View ไมควรหันกลองไปที่วัตถุมีความสวางมากๆ เชนดวงไฟ หรือ 
ดวงอาทิตย เพราะอาจจะทําใหจอเซ็นเซอรที่รับภาพ หรือ วงจรภายในเสียหายได  
 
ในระหวางที่ถายภาพสด Live View ผูใชอาจจะตอแสดงภาพใหออกทางจอมอนิเตอรได (ตอใหแสดงภาพบน
โทรทัศน) แตหากปด จอ LCD หรือ ถอดเลนสออกจากกลอง ระบบจะปดการทํางานทันที 
 
หากเปดใชงานตอเน่ืองกันนาน อาจจะทําใหอุณหภูมิวงจรภายในกลองรอนขึ้นจน ทําใหเกิด Noise จุดสีรบกวน 
หรือ สีผิดปกติในภาพได และหากกลองรอนเกินไป กลองก็จะปดการทํางานดวยตัวเองทันที โดยจะแสดงเวลา
นับถอยหลัง 30 วินาทีก อนที่จะปดการทํางานแสดงเตือนในภาพบนจอ LCD และหากใชในสภาพภูมิอากาศรอน
ตัวเลขนับถอยหลังเตือนน้ีอาจจะเปดแสดงทันทีที่เลือกใชโหมดแสดงภาพสด  
 
 
กลองแสดงเวลานับถอยหลัง 30 วินาทีก อนที่จะปดการ
ทํางาน เน่ืองจากความรอนสะสม 

 
กลองจะวัดแสงแบบเฉลี่ยทั้งเฟรมภาพ (มาตริกซ-Matrix) เสมอ ไมวาจะตั้งระบบวัดแสงไวเปนอยางไรก็ตาม  
 
เมื่อใชกับเลนส VR กลองอาจจะบันทึกเสียงการทํางานของเลนส VR เขาไปในคลิปวีดีโอดวย 
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การเรียกดคูลิปวีดีโอทีบั่นทึกไว 
 
กดปุม  เพื่อสั่งเรียกดูภาพวีดีโอที่บันทึกไว  
โดยกลองจะแสดง  บอกใหทราบวาเปนไฟลภาพวีดีโอ 
 

 
 

ปุม คําสั่ง คําอธิบาย 

 
เริ่มตน/หยุด/พัก เริ่มตนการแสดงภาพวีดีโอ, กดอีกครั้งหยุดพักการแสดงภาพ  

หรือ กดเพื่อใหแสดงตอไป หลังจากหยุดพักการแสดงภาพ 

 

 
เรงหนา /เรงกลับ 

 
กดขวา  เรงแสดงภาพไปขางหนา  
กดซาย  เพือ่กรอภาพ ใหแสดงซ้ําอีกครั้ง 
หรือใหแสดงทีละภาพ เมื่อใชกับการหยุดภาพชั่วคราว 

 
เพิ่ม/ลดเสียง กด + เพื่อเพิ่มระดับเสียง หรือ กด - เพื่อลดระดับเสียง 

 

 
ยกเลิก 

การแสดงภาพถายวีดีโอ 

 
ยกเลิกการแสดงภาพถายวีดีโอ  
และกลับไปพรอมภาพถายภาพน่ิงทันที 

 แสดงรายการคําสั่ง แสดงรายการคําสั่งแสดงภาพตางๆ 

 

 
กลับไปโหมดแสดงภาพ 

 
กดปุมขึ้นบน หรือ ปุม  เพื่อสั่งเรียกดูภาพน่ิงที่บันทึกไว  
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ระบบโฟกัส Focus 
   
วิธีเลือกระบบโฟกัส วาจะใชโฟกัสอัตโนมัติ หรือ แบบแมนนวลโฟกัส 
 
1.  
กดปุม เพื่อเรียกแสดงคําสั่งที่จะใชถายภาพ  จากนั้นกดปุม  เพื่อเปล่ียนแปลงคาคําสั่งที่จะใช 

 
 
2.  
กดแปน 4 ทิศ เลือกชองที่แสดงคาโหมดหาโฟกัส 
 

กด  ที่กลางแปน 4 ทิศ เพื่อยืนยันชองคําสั่ง 

 
 
3.  
กด ขึ้น - ลง เพื่อเลือกระบบโหมดหาโฟกัส 
 

เมื่อเลือกไดแลว กด  ทีก่ลางแปน 4 ทิศ อีกครั้ง เพื่อ
ยืนยันวาจะใชระบบหาโฟกัสที่ไดเลือกแลว 
 
หมายเหตุ: ระบบโฟกัสอตัโนมัติ  AF-S, AF-C จะมีใหเลือก
ไดเฉพาะเมื่อใชกับโหมดชวยถายภาพ P, S, A, M เทาน้ัน 

 

โหมดโฟกัส คําอธิบายการใชงาน 
      
     AF-A 
Auto Focus 

 
ระบบโฟกัสอัตโนมัติ 

กลองจะเลือกใชระบบหาโฟกัส แบบเดี่ยว AF-S เมื่อ
ถายภาพวัตถุที่หยุดนิ่ง และเปลี่ยนไปใชระบบหาโฟกัส
แบบตอเนื่อง AF-C หากมีการเคลื่อนไหวในภาพ 

     AF-S 
Single Servo AF 

ระบบโฟกัสเดี่ยว ใชถายภาพที่ตัวแบบอยูนิ่งกับที่ เมือกดปุมชัตเตอรครึง่ทาง 
กลองจะเริ่มหาและล็อคโฟกัสไวที่จุดๆนั้นที่เดียว 

    AF-C 
Continuous Servo AF 

ระบบโฟกัสตอเนื่อง ใชถายภาพที่ตัวแบบที่เคลื่อนไหว เมื่อกดปุมชัตเตอรครึ่ง
ทาง กลองจะเริ่มหาและปรับโฟกัสตลอดเวลา 

     MF 
Manual focus 

ผูใชปรับโฟกัสเอง ผูใชตองปรับโฟกัสเองโดยการหมุนแหวนปรับโฟกัสที่เลนส 
 
 
หมายเหตุ:  
ระบบโฟกัสตอเนื่อง Continuous-servo Autofocus 
เมื่อผูใชตั้งใชระบบโฟกัสตอเนื่อง AF-C Continuous-servo Autofocus หรือ เมื่อตั้งโหมดโฟกัส AF-A และกลอง- 
-เลือกใชการทํางานแบบ AF-C กลองจะถายภาพทันทีที่กดปุมชัตเตอรแมวาจะยังหาและล็อคโฟกัสไมไดก็ตาม   
ปรับโฟกัสดวยตนเองโดยการหมุนแหวนปรับโฟกัสที่ตัวเลนส หากเลนสที่ใชมีคารูรับแสงที่มากกวา f/5.6   
ผูใชสามารถใชไฟยืนยันโฟกัส  ในชองมองภาพชวยในการหาโฟกัสได 
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ไฟสองชวยหาโฟกัส 
 
ในสภาพที่มีแสงนอยๆ กลองจะเปดใชไฟสองชวยหาโฟกัส 
ชวยในการหาโฟกัสโดยอัตโนมัติ โดยมีระยะสองสวางที่ 
0.5 ถึง 3.0 เมตร และใชไดกับเลนส 18-200 มม. 
 

 
 
หมายเหต:ุ  
ไฟสองชวยหาโฟกัสอาจจะไมทํางานในบางโหมด เมื่อใชกับโหมดชวยถายภาพ SCENE  
• ใชคําสั่งเฉพาะ a2 (AF-assist illuminator) สําหรบัปด Off การทํางานไฟสองชวยหาโฟกัสอัตโนมัติได 
• ใชคําสั่งเฉพาะ d1 (Beep) สําหรับปด Off เสียงปปเตือน เมื่อล็อคโฟกัสไวได 
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โหมดการเลือกกรอบหาโฟกสัอตัโนมัติ Focus area mode 
วิธีเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ วาจะใหโฟกัสแบบเปนจุด หรือ แบบเคลื่อนติดตาม 
1.  
กดปุม เพื่อเรียกแสดงคําสั่งที่จะใชถายภาพ  จากนั้นกดปุม  เพื่อเปล่ียนแปลงคาคําสั่งที่จะใช 

 
2.   
กดแปน 4 ทิศ เลือกชองที่แสดงคาโหมดโฟกัสอัตโนมัติ 
 

กด  ที่กลางแปน 4 ทิศ เพื่อยืนยันชองคําสั่ง 

 
3.  
กด ขึ้น - ลง เพื่อเลือกระบบโหมดหาโฟกัส 
 

เมื่อเลือกไดแลว กด  ทีก่ลางแปน 4 ทิศ อีกครั้ง เพื่อ
ยืนยันวาจะใชโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ในแบบที่ไดเลือกแลว 
 

 
โหมดเลือกโฟกัส คําอธิบายการใชงาน 

 
Single Point AF 
กรอบโฟกัสคงที่ 

 
ผูใชสามารถเลือกใชกรอบโฟกัสอันหนึ่งอันใดก็ได กลองจะหาโฟกัสเฉพาะตรง
กรอบที่ผูใชเลือกกําหนดไวใหเทานั้น เหมาะสําหรับถายภาพวัตถุที่อยูนิ่งกับที่  

             

             
Dynamic Area AF 
กรอบโฟกัสแบบ 
  เคลื่อนติดตาม 

• ในโหมดหาโฟกัสอัตโนมัติ AF-A และโฟกัสติดตาม AF-C  เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ออก
จากกรอบโฟกัสที่เลือกไวแลว กลองจะเปลี่ยนกรอบโฟกัสติดตามโดยใชขอมูลจาก
กรอบโฟกัสขางเคียง  
• ในโหมดหาโฟกัส AF-S แบบเดี่ยวทีละภาพ ผูใชสามารถเลือกใชกรอบโฟกัส
อันหนึ่งอันใดก็ได กลองจะหาโฟกัสเฉพาะตรงกรอบที่ผูใชเลือกกําหนดไวใหเทานั้น 

         
Auto Area AF 
กรอบโฟกัสแบบ 
จัดการอัตโนมัติ 

กลองจะเลือกใชกรอบโฟกัสเองวาจะใชกรอบโฟกัสอันใดหากใชรวมกับเลนสแบบ G 
และ D กลองจะสามารถแยกแยะระหวางบุคคลในภาพและฉากหลังโดยอัตโนมัติ 
เพื่อความไวในการตรวจจับหาโฟกัสหากมีการเคลื่อนไหวในภาพ 

              
3D Tracking  

ระบบโฟกัสติดตาม 3D  

• ในโหมดหาโฟกัสอัตโนมัติ AF-A และโฟกัสติดตาม AF-C  เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ออก
จากกรอบโฟกัสที่เลือกไวแลว กลองจะเปลี่ยนกรอบโฟกัสใหติดตามไปโดยใชขอมูล
สีและระยะถายภาพชวยในการติดตามวตัถุที่เคลื่อนที่ในเฟรมภาพ 
• ในโหมดหาโฟกัส AF-S แบบเดี่ยวทีละภาพ ผูใชสามารถเลือกใชกรอบโฟกัส
อันหนึ่งอันใดก็ได กลองจะหาโฟกัสเฉพาะตรงกรอบที่ผูใชเลือกกําหนดไวใหเทานั้น  
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ในโหมดชวยถายภาพ P, S, A, M ผูใชสามารถ
ใชรายการคําสั่งเฉพาะ a1 (AF-area mode)  
เลือกกําหนดโหมดโฟกัสอัตโนมัติก็ไดเอง 
 
ในโหมดชวยถายภาพอืน่ๆ (Scene) กลองจะ
เลือกใชระบบโฟกัสอัตโนมัติเอง  
 

 
 
ระบบโฟกัสติดตาม 3D (3D Tracking)  
เมื่อผูใชแตะกดปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง กลองจะอานขอมูลสีของฉากหลังและระยะถายภาพชวยในการ
ปรับเปลี่ยนกรอบโฟกัส ใหติดตามการเคลื่อนที่ของตัวแบบในภาพ ดังน้ันการโฟกัสติดตามน้ีอาจจะทํางาน
ไดไมดีนัก หากสีของฉากหลัง และสีของตัวแบบในภาพ มีสีที่กลมกลืนกัน 
 
 
 
วิธีการเลือกกรอบโฟกัส 
ระบบหาโฟกสัอัตโนมัติของกลอง D5000 มีกรอบหาโฟกัสอัตโนมัติทั้งหมด 11 กรอบ  
ผูใชสามารถกําหนดเลือกใชกรอบหาโฟกัสไดหลายแบบ โดยเลือกใชไดดังน้ี 
1.  
กดปุม เพื่อเรียกแสดงคําสั่งที่จะใชถายภาพ  จากนั้นกดปุม  เพื่อเปล่ียนแปลงคาคําสั่งที่จะใช 

 
2.   
กดแปน 4 ทิศ เลือกชองที่แสดงคาโหมดโฟกัส
อัตโนมัติ 
 

กด  ที่กลางแปน 4 ทิศ เพื่อยืนยันคําสั่ง 

 
3.  
เลือกระบบโหมดหาโฟกัสแบบคงที่ (Single point AF) 
หรือ แบบเคลื่อนติดตาม (Dynamic area AF) 
 

เมื่อเลือกไดแลว กด  ทีก่ลางแปน 4 ทิศ 
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กดแปน 4 ทิศ เลือกกรอบโฟกัสที่ตองเลือกใช 
 
 
 
 
 
 
กรอบโฟกัสที่ถูกเลือกจะสวางแสดงในชองมองภาพ 
และจะแสดงที่ในจอ LCD ดานหลังตามภาพที่แสดง 
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การล็อคโฟกัส Focus lock  
การล็อคระยะโฟกัสชวยในการจัดองคประกอบภาพ โดยท่ีจะจัดวางตัวแบบจะอยูตรงไหนก็ไดในภาพ 
 
1. จัดภาพคราวๆ 
จัดองคประกอบภาพ โดยวางตัวแบบไวใน
กรอบหาโฟกัสที่เลือกไว  
แลวแตะกดปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง แชไว 
 
ตรวจดูวาดวงไฟยืนยันระยะโฟกัส  ทีใ่น
ชองมองภาพติดสวาง 

 
 
2. ล็อคโฟกัส 
 
(1) แตะกดปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง แชไว 
(2) พรอมกบั กดปุม  
 
กลองจะล็อคตําแหนงโฟกัสและคาแสงไว
นานเทาที่กดปุม  คางไว แมจะไดปลอย
น้ิวจากปุมชัตเตอรแลวก็ตาม 
 
ในโหมด AF-S (Single AF) 
ผูใชอาจจะกดปุม  เทาน้ันเพื่อสั่งกลอง
ใหล็อคระยะโฟกัสและคาแสงที่วัดไดเชนกัน 
 

 
 
3. จัดภาพใหมตามที่ตองการ 
เมื่อล็อคโฟกัสไวไดแลว ผูใชสามารถจัด
องคประกอบใหมตามที่ตองการ, แลวกดชัต
เตอรถายภาพได 
 
ในระหวางที่กดปุมชัตเตอรครึ่งทางล็อค
โฟกัส ผูใชสามารถกดชัตเตอรถายภาพกี่
ภาพก็ได นานเทาที่ยังไมปลอยละน้ิวออก
จากการกดปุมชัตเตอรครึ่งทาง หรือ ยังคง
กดปุม  แชคาไว 

 

 

เมื่อล็อคระยะโฟกัสไวแลว ไมควรเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองกับตัวแบบ 
หากมีการเปลี่ยนระยะหาง หรือตัวแบบเคลื่อนที่ไปจากที่เดิม  ก็ใหทําการล็อคระยะโฟกัสใหม 
หมายเหต:ุ  

• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ f2 สําหรับตั้งกําหนดหนาที่การทํางานของปุม  
• การล็อคโฟกัส สามารถใชไดกับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ AF-A, AF-S, และ AF-C  
• ใชปุม   ล็อคโฟกัส เพื่อชวยเพิ่มความรวดเร็วเมื่อตองการถายภาพแบบตอเนื่อง 
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การปรับโฟกัสดวยมือ Manual Focus 
  

เมื่อผูใชตองการปรับจุดโฟกัสดวยตัวเอง  
หรือ เมื่อกลองไมสามารถหาโฟกัสอัตโนมัติได
 
วิธีใชใหเล่ือนสวิทชเลือกระบบโฟกัสไปที่ M  
และปรับหาโฟกัสโดยการหมุนแหวนปรับโฟกัส
ที่ตัวเลนส จนกวาจะเห็นสวนที่ตองการคม
ชัดเจนในชองมองภาพ  
 
ปุมกดล่ันชัตเตอรสามารถใชถายภาพได แมวา
ภาพจะไมไดโฟกัสก็ตาม 
 
ผูใชสามารถเลือกใชโหมดโฟกัสดวยมือ MF 
(Manual focus แมนนวลโฟกัส) จากหนา
รายการคําสัง่ถายภาพไดเชนกัน โดยเมื่อใชกับ
เลนสแบบ AF-S จะไมตองเล่ือนสวิทชที่ตัว
เลนสไปที่ M อีก 
 

 
หากเลนสเปนเลนสออตโตโฟกัสแบบมีสวิทชเลือกระบบโฟกัสอัตโนมัติ A – M ใหเลื่อนสวิทชไปที่ M 
และหากเปนเลนสแบบสวิทช M/A – M ใหตั้งสวิทชไปที่ M/A หรือ M เพื่อใชระบบหาโฟกัสแมนนวล 

                                                                 
 
สัญญาณไฟยืนยันการโฟกัส 
 
เมื่อใชเลนสที่มีคารูรับแสงมากกวา F/5.6 
ผูใชสามารถใชไฟยืนยันการโฟกัส  ที่
แสดงในชองมองภาพเพื่อใหชวยยืนยันการ
โฟกัสได    
 
วิธีใชใหกดปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทางใน
ระหวางที่ปรับแหวนโฟกัสที่เลนสดวยตัวเอง   

 

• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ a4 Range finder สําหรับเปดใชแถบวัดระยะชวยในการปรับโฟกัสดวยมือ Manual focus 
 
 
เครื่องหมายแสดงแนวระนาบโฟกัส 
 
ผูใชสามารถใชเครื่องหมาย  ที่แสดง
แนวระนาบของจอรับภาพ CMOS ในตัวกลอง 
เพื่อชวยในการวัดหรือคํานวนหาระยะโฟกัสได 
 
เครื่องหมายแนวระนาบโฟกัส จะอยูหางจาก
แหวนหนาแปลนเลนสกลองเทากับ 46.5 มม.    

 
ใชตั้งคารายการคําสั่งเฉพาะที่ 19 (Range Finder) สําหรับชวยในการปรับโฟกัสดวยมอื 



 63

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64

การเลอืกชนิดไฟลภาพ Image Quality และ ขนาดภาพ Image Size 
ผูใชสามารถใช Quick settings display เพื่อเลือกชนิดไฟล (Image Quality) และขนาดภาพ (Image Size)  
 
วิธีเลือกชนดิของไฟลภาพถาย Image Quality ทําไดดงันี้ 
1.  
กดปุม เพื่อเรียกแสดงคําสั่งที่จะใชถายภาพ  จากนั้นกดปุม  เพื่อเปล่ียนแปลงคาคําสั่งที่จะใช 

 
2.   
กดแปน 4 ทิศ เลือกชองที่แสดงชนิดของไฟลภาพ 
 

กด  ที่กลางแปน 4 ทิศ เพื่อยืนยันคําสั่ง 

 
3.  
 
กดขึ้น-ลง เลือกชนิดไฟลภาพตามที่ตองการ 
 

เมื่อเลือกไดแลว กด  ทีก่ลางแปน 4 ทิศ 
 
 
  
รายการคําสัง่ ชนิดไฟลภาพ คําอธิบายการใชงาน 

RAW +  
JPEG Fine 

กลองจะเก็บบันทึกไฟลลภาพไว 2 ภาพคือ ไฟลภาพ NEF 
และ ไฟลภาพ JPEG (Fine - คุณภาพสูง)  

RAW + 
JPEG Normal 

กลองจะเก็บบันทึกไฟลลภาพไว 2 ภาพคือ ไฟลภาพ NEF 
และ ไฟลภาพ JPEG (Normal - คุณภาพปานกลาง) 

RAW) + 
JPEG Basic 

 
 

NEF+JPEG  
 

กลองจะเก็บบันทึกไฟลลภาพไว 2 ภาพคือ ไฟลภาพ NEF 
และ  ไฟลภาพ JPEG (Basic - คุณภาพพื้นฐาน) 

 
(RAW) 

 
NEF 

ไฟลภาพบันทึกโดยตรงจาก จอเซ็นเซอร CMOS และถูก
บันทึกเก็บแบบ 12 bit ลงในการดความจํา เหมาะสําหรับภาพ
ที่ตองการใชคอมฯปรับแตงทีหลังดวยโปรแกรมแตงภาพเชน 
View NX หรือ Capture NX 2 

FINE ไฟลภาพแบบ JPEG คุณภาพสูง เหมาะกับการนําไปอัดขยาย
ใหเปนภาพถายขนาดใหญ อัตราบีบอัดต่ํา ประมาณ 1:4* 

NORMAL ไฟลภาพแบบ JPEG คุณภาพปานกลาง เหมาะสําหรับ  การนํา
ภาพไปใชงานทั่วๆไป อัตราบีบอัดไฟลประมาณ 1:8* 

BASIC 

 
 

JPEG 

ไฟลภาพแบบ JPEG คุณภาพพื้นฐาน เหมาะ สําหรบั  การสง
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ขอแนะนํา เกี่ยวกับไฟลภาพ NEF (RAW)  
 
ขนาดกรอบภาพสําหรับไฟลภาพชนิด NEF (RAW) จะเปนขนาด L-Large (4288 x 2848) เสมอ 
 
คําสั่งถายภาพครอมแสงสมดุลยสีขาว (WB Bracketing) และ พิมพวันที่ลงในภาพ (Date imprinting) จะใช
ไมไดหากผูใชสั่งบันทึกภาพเปนไฟล NEF (RAW) หรือ NEF (RAW)+JPEG 
 
หากเลือกไฟลภาพแบบ NEF (RAW) ควรใชโปรแกรม Capture NX หรือ ViewNX สําหรับจัดการไฟลภาพ 
NEF (RAW) หรือ ใชคําสั่ง NEF (RAW) processing ในหนารายการ Retouch menu เพื่อแปลงใหเปนไฟล 
ภาพ JPEG (Fine, Normal, Basic) ได 
 
เมื่อสั่งเรียกดูภาพท่ีบันทึกแบบ NEF+JPEG (Fine, Normal, Basic) ที่ LCD ในกลองจะแสดงแตไฟล JPEG 
เทาน้ัน เมื่อสั่งลบภาพที่บันทึกไวในแบบ NEF+JPEG (Fine, Normal, Basic) ในกลอง ไฟลทั้งสองแบบจะถูก
ลบทิ้งทั้งคู 
 
การเลือกชนิดไฟลภาพ (Image Quality) และขนาดของกรอบภาพ (Image Size) จะเปนตัวกําหนด 
จํานวนภาพที่สามารถเก็บไดในการดความจํา 
 
ไฟลภาพขนาดใหญสามารถนําไปพิมพอัดเปนภาพขนาดใหญไดงาย แตก็ใชพื้นที่ของหนวยความจํามากขึ้น 
ไปดวย ทําใหบันทึกจํานวนภาพไดนอยลงดวย 
 
การกําหนดใหชื่อไฟลภาพ 
ไฟลภาพท่ีถูกบันทึกลงในการดความจํา SD จะถูกกําหนดใหเปน DSC_nnnn.xxx โดยมีรูปแบบดังน้ี 
DSC_ คือ Digital Still Camera  
nnnn คือ หมายเลขลําดับอัตโนมัติที่กลองกําหนดใหแตละภาพ เริ่มตนที่ 0001 จนถึง 9999  
xxx คือ ชนิดของไฟล กลาวคือ "NEF" สําหรับไฟลภาพแบบ NEF (RAW) และ "JPG" สําหรับไฟล JPEG 
และ SSC_ คือ ไฟลภาพขนาดเล็กที่ถูกสรางจากรายการคําสั่งแตงภาพ Small picture เชน SSC_0001.JPG 
และ CSC_ คือ ไฟลภาพท่ีถูกปรับแตงสีสรร จากรายการคําสั่งแตงภาพ Retouch เชน CSC_0001.JPG 
คลิปไฟลภาพตอเน่ือง Stop Movie จะใชช่ือไฟลนําดวย ASC ตามดวยหมายเลขลําดับ 0001 และลงทาย .AVI  
เชน ASC_0001.AVI 
และ ไฟลภาพท่ีใชรหัสสแีบบ Adobe RGB จะใชถูกกําหนดชื่อ เปน _DSC0001.JPG เปนตน 
 
ทางเลือก: 
 
ผูใชสามารถเลือกกําหนดใชไฟลภาพ (Image quality) จากที่หนา
รายการคําสั่งถายภาพ Shooting Menu ก็ไดเชนกัน 
 
หรือใชคําสั่งเฉพาะ f1 ผูใชสามารถกําหนดใหปุม Fn ใชสําหรับตั้ง
ชนิดไฟลและ ขนาดภาพ ก็ได

เชนกัน  
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วิธีเลือกขนาดของภาพถาย Image Size ทาํไดดังนี ้
 
1.  
กดปุม เพื่อเรียกแสดงคําสั่งที่จะใชถายภาพ  จากนั้นกดปุม  เพื่อเปล่ียนแปลงคาคําสั่งที่จะใช 

 
2.   
กดแปน 4 ทิศ เลือกชองที่แสดงคาขนาดภาพ 
 

กด  ที่กลางแปน 4 ทิศ เพื่อยืนยันคําสั่ง 

 
3.  
 
กดขึ้น-ลง เลือกขนาดภาพตามที่ตองการ 
 

เมื่อเลือกไดแลว กด  ทีก่ลางแปน 4 ทิศ 
 
 
 

 
ขนาดของภาพถาย วัดไดในหนวยพิกเซล (pixels) 
ผูใชกลอง D5000 สามารถเลือกขนาดของกรอบภาพ (Image size) ได 3 ขนาดดังตอไปนี้ 

ตัวเลือก ขนาดภาพ 
(พิกเซล)   

ขนาดภาพเมื่อนําไปพิมพอัดภาพที่ 200 dpi  
(โดยประมาณ) 

        L * 4288 x 2848 54.5 x 36.2 ซม. (21.4 x 14.2 น้ิว) 
M 3216 x 2136 40.8 x 27.1 ซม. (16.1 x 10.7 น้ิว) 
S 2144 x 1424 27.2 x 18.1 ซม. (10.7 x 7.1 น้ิว) 

                          * Default  คาปริยายที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 
 
ผูใชสามารถเปลี่ยนคา Image size จากชุดรายการ
คําสั่งถายภาพ Shooting Menu ไดเชนกัน 
 
 
หรือใชคําสั่งเฉพาะ f1 ผูใชสามารถเลือกใหปุม Fn 
สําหรับตั้งชนิดไฟลและ ขนาดภาพ กไ็ดเชนกัน 
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ตารางแสดงขนาดไฟลภาพ และ จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได 
เมื่อใชการดความจํา  4 GB SanDisk Extreme III (ความเร็ว 30 MB/s) 

ชนิดไฟลภาพ ขนาด
ภาพ 

ขนาดไฟล ¹ 
MB เมกกะไบท 

จํานวนภาพ ¹ ความจําสํารอง ² 
กลองที่รองรับได 

 L 16.7 89 7 
NEF +  JPEG Fine ³  M 14.0 210 7 
 S 12.1 238 7 
 L 13.4 215 7 
NEF +  JPEG Normal ³ M 12.3 235 7 
 S 11.3 252 7 
 L 12.0 238 7 
NEF +  JPEG Basic ³ M 11.5 250 7 
 S 11.0 259 7 
NEF(RAW) - 10.6 268 11 
 L 5.9 549 63 
JPEG fine M 3.3 969 100 
 S 1.5 2100 100 
 L 3.0 1001 100 
JPEG normal M 1.7 1800 100 
 S 0.8 4100 100 
 L 1.5 2100 100 
JPEG basic M 0.9 3600 100 
 S 0.4 7700 100 
 
หมายเหตู : 
1.  จํานวนภาพขนาดไฟล เปนเพียงการประมาณการเทาน้ัน  
    คาที่แทจริงอาจจะเปลี่ยนไปได ตามลักษณะของไฟลภาพและรายละเอียดในแตละภาพ 
 
2. จํานวนภาพที่บันทึกในหนวยความจําช่ัวคราว Buffer memory จะลดลงเมื่อใชรวมกับคําสั่ง 
    คา ISO H 0.3 หรือ ใชคําสั่ง High ISO NR ลดจุดสีรบกวนที่ความไวแสงสูง, หรอื 
    ใชคาความไวแสงเกินกวา 800 หรอื ใชคําสั่งลดจุดสีรบกวนที่ความเร็วชัตเตอรต่ํา Long Exposure NR, 
    หรือ เมื่อใชคําสั่ง Auto distortion control 
 
3. ตัวเลขที่แสดงมีผลเฉพาะกับไฟลภาพแบบ JPEG เทาน้ัน แตไมมีผลกับไฟลภาพแบบ NEF (RAW)  
    ขนาดของไฟลจะเปนผลรวมของไฟลภาพ JPEG และ NEF รวมกัน 
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โหมดลัน่ชัตเตอร Release mode 
โหมดลั่นชัตเตอรทําใหเลือกไดวา จะใชถายภาพทีละภาพ, ถายภาพตอเน่ืองเปนชุด, หนวงเวลาถยาพ,  
ใชรีโมทถายภาพจากระยะไกล, หรือ แบบลดเสียงการลั่นชัตเตอร 
 
วิธีเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ทําไดดังน้ี 
1.  
กดปุม เพื่อเรียกแสดงคําสั่งที่จะใชถายภาพ  จากนั้นกดปุม  เพื่อเปล่ียนแปลงคาคําสั่งที่จะใช 

 
2.   
กดแปน 4 ทิศ เลือกชองที่แสดงโหมดลั่นชัตเตอร 
 

กด  ที่กลางแปน 4 ทิศ เพื่อยืนยันคําสั่ง 

 
3.  
 
กดขึ้น-ลง เลือกโหมดลั่นชัตเตอรตามที่ตองการ 
 

เมื่อเลือกไดแลว กด  ทีก่ลางแปน 4 ทิศ 
 
 
 

 
คําสั่ง คําอธิบายการใชงาน 

 
ถายภาพเดี่ยว 

กลองจะถายภาพ 1 ภาพตอการกดชัตเตอร 1 ครั้ง ผูใชสามารถกดชัตเตอรถายภาพ
ตอไปไดทันที ที่หนวยความจําภายในกลองเคลียรเนื่อที่แลว 

 
ถายภาพตอเน่ือง 

เมื่อกดปุมชัตเตอรแชคาไว กลองจะถายภาพอยางตอเนื่องที่อัตรา 
ความเร็ว 4 ภาพตอวินาที  

 
นับถอยหลัง 

ใชสําหรับการถายภาพตัวเองหรือภาพ หรอื ใชลดอาการเบลอจากความสั่นสะเทือนที่เกิด
จากการกดปุมชัตเตอร 

 
รีโมทหนวงเวลา 

ทันทีที่กดปุมรีโมท กลองจะปรับโฟกัส แลวหนวงเวลานาน 2 วินาทีกอนที่จะลั่นชัตเตอร
ถายภาพ 

 
รีโมทฉับพลัน 

กลองจะปรับโฟกัสแลวลั่นชัตเตอรถายภาพในทันทีทันทีที่กดปุมรีโมท 

 
ชัตเตอรเงียบ 

ใชในโหมดถายทีละภาพ S กลองจะถายภาพโดยจะปดเสียงปปเตือนโฟกัส และลดเสียง
ลั่นชัตเตอร ลงใหเหลือนอยที่สุด เพื่อปองกันการรบกวนในภาวะที่ตองการความเงียบ 
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หนวยความจําชั่วคราว ( ฺ Buffer Memory) 
 
ภายในกลองจะมีหนวยความจําช่ัวคราว memory buffer ซึ่งกลองจะใชเขียนบันทึกไฟลภาพกอนที่จะ
โอนลงไปเก็บในการดความจําอีกครั้ง 
 
หนวยความจําช่ัวคราวนี้ทําใหกลองสามารถเก็บภาพไดถึง 100 ภาพ พรอมกันกับเขียนลงในการด
ความจําอยางตอเน่ือง  แตเมื่อพื้นที่หนวยความจําช่ัวคราวเริ่มถูกใชไป ความเร็วถายภาพตอวินาทีก็จะ
ลดลงไปดวย   
 
และหากใชการดความจําแบบไมโครไดรว microdrive ความเร็วภาพตอวินาทีก็จะลดลงดวยเชนกัน  
 
เมื่อไฟลภาพถูกโอนเขยีนบันทึกลงในการดความจํา โดยไฟแสดงสถานะการเขียนบันทึกลงการด
ความจําจะติดสวางขึ้นที่ดานหลังกลอง  
 
หากปดสวิทชกลอง OFF ในขณะที่กลองกําลังโอนไฟลภาพเขียนลงในการด  กลองจะเขียนใหเสร็จ
กอน แลวจึงจะปดการทํางาน หรือ หากถานในกลองมีกําลังไฟเหลือนอย กลองจะล็อคปุมชัตเตอรไว  
แลวโอนบันทึกไฟลภาพลงในการดกลองจนกวาจะแลวเสร็จ 
 
 
 
หมายเหตุ:  
 

• โหมดถายภาพตอเน่ือง แฟลชหัวกลองจะไมทํางาน ใหปดแฟลช หรือใช โหมดระงับการใชแฟลช 
 
• เมื่อถายภาพตอเน่ือง ทุกภาพท่ีกลองบันทึกภาพตอเน่ือง จะเปนแนวระนาบเดียวกับภาพแรกที่ถายไป  
    (เชนภาพแรกถายในแนวนอน ภาพตอๆไปก็จะเปนแนวนอนดวย) แมวาผูใชจะกลับกลองเปลี่ยนเปนแนวตั้ง- 
    -ในระหวางการถายภาพตอเน่ืองก็ตาม) 
 
• ในขณะที่ปุมชัตเตอรถูกดคางอยู กลองจะแสดงจํานวนภาพที่สามารถถายและเก็บบันทึกไดอยางตอเน่ือง 

     ที่ชองนับจํานวนภาพ และ ในชองมองภาพ โดยมีสัญลักษณ แสดงนําหนา เชน 
 
=  บันทึกตอเนื่องได 21 ภาพ 
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โหมดการนับถอยหลัง และ การใชรีโมทลั่นชตัเตอร  (Self Timer/Remote control) 
 
สั่งใหกลองนับถอยหลัง หรือ ใชรีโมท ML-L3 สั่งใหกลองล่ันชัตเตอรถายภาพตัวเองหรือชวยลดเบลอในภาพ 
 
1. จับยึดกลองบนขาตั้งกลอง บนพื้นเรียบๆและวางใหไดระดับ 
 
2.  เรียกใชคําสั่งการนับถอยหลัง 10s หรือ 

รีโมท  หนวงเวลา หรือ รีโมท ฉับพลัน 
 
 
     

 
 
3. จัดองคประกอบภาพ 
 
ปรับโฟกัสโดยการแตะปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง 
(เมื่อใชคําสั่งรีโมท กลองก็จะไมล่ันชัตเตอรให 
แมวาจะกดปุมชัตเตอรลงไปจนสุดทาง) 
 
ปดชองมองภาพดวบฝาปด DK-5 เพื่อปองกันแสง
ดานหลังยอนเขาทางเลนสมองภาพ รบกวนการวัด
แสงในกลอง 
 
4.  
กดปุมชัตเตอร ลงไปจนสุดทาง กลองจะเริ่มนับถอย
หลัง 10 วินาที  
โดยท่ีไฟนับถอยหลังจะกระพริบสวาง แลวหยุด
กระพริบที่ 2 วินาทีกอนที่กลองจะลั่นชัตเตอร
ถายภาพ 
 
เมื่อใชรีโมท ที่ระยะไมเกิน 5 เมตร เล็งเครื่องสง 
ML-L3 ไปที่หนาตางชองรับสัญญาณบนกลอง 
กดปุมชัตเตอรที่ตัวรีโมท  

• ในแบบรีโมท หนวงเวลา (Delayed 
Remote) ไฟนับถอยหลังจะติดสวาง 2 
วินาที กอนกลองจะลั่นชัตเตอร 

• ในแบบรีโมทฉับพลัน (Quick Response 
Remote) ไฟนับถอยหลังจะติดสวางทันที 
แสดงวากลองล่ันชัตเตอรถายภาพไดแลว 

 

 
 

 
หมายเหตุ:  
• กลองจะไมเริ่มนับถอยหลัง หากยังจับหาโฟกัสไมได 
• หากไมมีการใชงานใดๆในโหมดนับถอยหลัง กลองจะปดโหมดการนับถอยหลังใน 1 นาที 
• เมื่อกลองปดโหมดการนับถอยหลัง กลองจะยกเลิกโหมดนับถอยหลัง/รีโมท และเขาสูการทํางานปกติ 
• หากปด Off กลองในระหวางนี้ กลองจะยกเลิกโหมดนับถอยหลัง/รีโมท และเขาสูการทํางานปกติ 
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การใชแฟลชหัวกลองรวมกับการใชรีโมทลั่นชัตเตอร 
 
เมื่อยกแฟลชกลองในระหวางการใชงานในโหมดรีโมทลั่นชัตเตอร, กลองจะรอใหแฟลชกลองชารทไฟแฟลช
กอนจึงจะใชรีโมทลั่นชัตเตอรได 
 
ในโหมดชวยภาพ AUTO และ SCENE กลองจะเริ่มชารทแฟลชหัวกลองทันทีเมื่อเปดการใชระบบรีโมท 
ล่ันชัตเตอร (Quick respond) หรือ รโีมทหนวงเวลา (Delayed remote) และจะยกหัวแฟลชขึ้นและยิงแสง 
แฟลชชวยถายภาพโดยอัตโนมัติเมื่อกดปุมรีโมท เพื่อล่ันชัตเตอรถายภาพ และกลองจะใหแสงแฟลชเพียง 
ครั้งเดียว ไมวาจะตั้งคําสั่งเฉพาะ c3 ไวใหถายกี่ภาพก็ตาม 
 

ในโหมดชวยถายภาพ ใหกดปุมปลอยยกหัวแฟลชขึ้นกอนที่เปดใชโหมดนับถอยหลัง หรือ 
ใชรีโมท ไมอยางนั้นกลองจะยกเลิกการนับถอยหลัง 2 วินาทีทันที และตองรอจนกวาหลอดไฟแฟลชจะชารท
เต็มจึงจะใชงานระบบรีโมทไดอีกครั้ง 
 
หากมีการใชโหมดแฟลชลดตาแดง, ไฟสองชวยลดตาแดงจะติดสวาง 1 วนิาทีกอนที่กลองจะลั่นชัตเตอร- 
-ถายภาพ หรือ หากใชรีโมทหนวงเวลา (Delayed remote) ไฟสัญญาณเตือนนับถอยหลังจะติด 2 วินาที 
ตามดวยไฟชวยลดตาแดง 1 วินาท ีกอนที่กลองจะล่ันชัตเตอร 
 
 
 

ผูใชสามารถเลือกใหปุม สําหรับตั้ง
เวลานับถอยหลังล่ันชัตเตอร ก็ไดเชนกัน 
 

 
 
 
หมายเหตุ: 
 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ c3 (Self timer) ตั้งจํานวนภาพ และชวงหนวงเวลาระหวางแตละภาพ 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ c4 (Remote Duration) ตั้งชวงเวลาที่จะเปดใชโหมดรีโมทลั่นชัตเตอร 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ d1 ( ฺ  Beep) เปดเสียงสัญญาณนับถอยหลัง  
• หากใชความเร็วชัตเตอร Bulb กลองจะใชความเร็วชัตเตอรที่ 1/10 วินาที  
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การใชแฟลชหวักลอง Built-in Flash 
ใชสําหรับถายภาพขณะที่สภาพแวดลอมมีไมเพียงพอตอการถายภาพ, หรือใชแสงแฟลชลบเงาของแสง
แวดลอม, หรือ เมื่อถายภาพยอนแสง (ฉากหลังสวางมากกวาตัวแบบ) รวมทั้งทําใหเกิดแสงสะทอนในดวงตา 
ดูดวงตามีประกายสวยงาม 
 

การใชแฟลชหัวกลอง Built-in Flash ในโหมดชวยถายภาพ  
 
1.  ตั้งโหมดแฟลช (ดูหนาถัดไป) 
 
2.  เลือกโหมดแฟลชที่จะใช หากอยูในที่ๆหามใชแสงแฟลชถายภาพใหเลือก  
 
3.  จัดองคประกอบภาพ, ตรวจดูวาตัวแบบอยูในระยะ
สองสวางของแฟลช แตะปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง 
ปรับโฟกัส หากแสงแฟลชสวางไมพอ หรือ ถายภาพ
ยอนแสง  แฟลชหัวกลองจะยกขึ้นมาใหเองโดย
อัตโนมัติ 
กดปุมชัตเตอรลงจนสุดทาง ล่ันชัตเตอรถายภาพได  

4.  เมื่อไมใชแฟลชแลว กดแฟลชหัวกลองลงจนล็อค กลับเขาที่เดิม 
 
 
การใชแฟลชหัวกลอง Built-in Flash ในโหมดชวยถายภาพ  
 

1.  ตั้งโหมดชวยถายภาพ  
 
2.  กดปุม   แฟลชหัวกลองจะยกขึ้นมาใหเอง 
 
หากไมตองการใชแฟลช ใหกดแฟลชหัวกลองลง
จนล็อค กลับเขาที่เดิม 

3. เลือกโหมดแฟลชที่จะใช หากอยูในที่ๆหามใชแสงแฟลชถายภาพใหเลือก  
 
4. เลือกระบบวัดแสง, ปรบัแตงคาชดเชยแสง (หากตองการ), จัดองคประกอบภาพ, ล่ันชัตเตอรได 
    เมื่อไมใชแฟลชแลว กดแฟลชหัวกลองลงจนล็อค กลับเขาที่เดิม 
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โหมดแฟลช Flash Modes 
วิธีเลือกโหมดแฟลช ทําไดดังน้ี 
1.  กดปุม เพื่อเรียกแสดงคําสั่งที่จะใชถายภาพ  จากนั้นกดปุม  เพื่อเปล่ียนแปลงคาคําสั่งที่จะใช 

 
2.   กดแปน 4 ทิศ เลือกชองที่แสดงโหมดแฟลช 
 

กด  ที่กลางแปน 4 ทิศ เพื่อยืนยันคําสั่ง 

 
3.  กดขึ้น-ลง เลือกโหมดแฟลชตามที่ตองการ 
 

เมื่อเลือกไดแลว กด  ทีก่ลางแปน 4 ทิศ 
 
 
 
 

 
โหมดแฟลชทํางานจะสัมพันธกับโหมดชวยถายภาพดังนี้ 
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หรือ ผูใชก็ยังสามารถเลือกใหปุม สําหรับตั้งดหมดแฟลช ก็ไดเชนกัน 

 
 
โหมดแฟลชสัมพันธกับความเร็วมานชัตเตอร 
 
สัญลักษณ คําอธิบาย การใชงาน 
1.  Auto เมื่อกดปุมชัตเตอร หัวแฟลชจะยกขึ้นมาและสองสวางใหเอง เมื่อมีแสง

นอยหรือ มีฉากหลังที่สวางมาก (ถายภาพยอนแสง) 
2.   Red-Eye 

Reduction 
ไฟชวยหาโฟกัสจะสวาง 1 วินาที กอนจะยิงแแสงแฟลชหลัก และล่ันชัต
เตอร เพื่อทําใหมานตาหรี่ลง ลดอาการตาแดงจากแสงสะทอนของแฟลช 

3.  
Flash Off ปด- ระงับการใชแฟลชกลอง 

4.  Slow 
Sync. 

กลองและแฟลชจะทํางานรวมกัน แบบใชความเร็วชัตเตอรต่ํา (ถึง 30 
วินาที) เพื่อบันทึกทั้งตัวแบบ และ แสงฉากหลังในเวลากลางคืน 

5.  Rear 
Curtain 
Sync. 

แฟลชกลองจะรอจนกวามานชัตเตอรเปดนานจนใกลจะปด แลวจึงจะยิง
แสงแฟลช กอนที่มานชัตเตอรจะปดลง ทําใหเกิดเสนสายลําแสงที่
หลังวัตถุในภาพ สรางความรูสึกการเคลื่อนไหวในภาพ  
หากไมมีเครื่องหมายนี้แสดง กลองจะยิงแฟลชพรอมๆกันเปดมานชัตเตอร 

 
ตามปกติกลองจะยิงแสงแฟลชทันทีที่เปดมานชัตเตอร (Front curtain sync.)  
ทําใหเวลาถายภาพดวยแฟลชปกติในเวลากลางคืนดูไมสมจริง เพราะแสงไฟในภาพจะอยูทางดานหนา 

 
ในโหมดแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดหลัง (Rear Curtain sync)  
กลองจะเปดมานชัตเตอรกอน แลวรอจนใกลๆจะปดมานชัตเตอรจึงจะยิงแสงแฟลช  
ทําใหเวลาถายภาพดวยแฟลชปกติในเวลากลางคืนดูสมจริง โดยมีแสงไฟวิ่งตามหลังดานทายรถ 
 
ตารางแสดง คาความเร็วชัตเตอรของแฟลชหัวกลอง (Built-in flash)  
โหมดชวยถายภาพ ความเร็วชัตเตอร 

 1/200 – 1/60 วินาที 
 1/200 – 1/125 วินาที 

 1/200 – 1 วินาที  

โหมดชวยถายภาพ ความเร็วชัตเตอร 
 1/200 - 1 วินาที 
 1/200 - 30 วินาที 

และ Bulb  

  แฟลชหัวกลองจะใชไดกับความเร็วชัตเตอรสูงสุดไดที่ 1/200 วิ. เทาน้ัน 
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ขอมูลทั่วๆไปเกี่ยวกับการใชแฟลชหัวกลอง (Built-in flash) 
คาไกดนัมเบอร GN ที่ 17/56 (ม./ฟุต, ISO 200) สูงสุดที่ 18/59 (ม./ฟุต, ISO 200) 
 

ตารางแสดง คาความไวแสง ISO ที่มีผลตอคาไกดนัมเบอร GN (Guide No.)  
เมื่อตั้งคาความไวแสง ISO ใหสูงขึ้น ก็จะมีผลให คาไกดนัมเบอร GN (Guide No.) สูงขึ้น 
ในอัตรา x ตามตอไปน้ี 

  คาความไวแสง ISO 
  400 800 1600 3200 

ตัวคูณ GN x1.4 x2 x2.8 x4 
เชน เลนส 14 มม.  
แฟลชหัวกลอง ที่ ISO 200 มีคาไกดนัมเบอร 17/56 = 17 เมตร / 56 ฟุต  
เมื่อตั้งเปน ISO 400  มีคาไกดนัมเบอร 17/56 (x1.4) = 23 เมตร / 78 ฟุต  
 
ตารางความสัมพันธระหวางความไวแสง ISO, คารูรับแสง และระยะสองแสงแฟลชหัวกลอง 

คาความไวแสง ISO ระยะสองสวาง 
200 400 800 1600 3200 เมตร ฟุต 
1.4 2 2.8 4 5.6 1.0 – 1.2 3.2 – 39.3 
2 2.8 4 5.6 8 0.7 – 8.5 2.3 - 27.9 

2.8 4 5.6 8 11 0.6 – 6.1 2.0 – 20 
4 5.6 8 11 16 0.6 – 4.2 2.0 -  13.6 

5.6 8 11 16 22 0.6 – 3.0 2.0 – 9.8 
8 11 16 22 32 0.6 – 2.1 2.0 - 6.9 
11 16 22 32 - 0.6 - 1.5 2.0 – 4.9 
16 22 32 - - 0.6 – 1.1 2.0 - 3.6 
22 32 - - - 0.6 - 0.8 2.0 - 2.6 

ระยะทํางานของแฟลชหัวกลองต่ําที่สุดที่ 60 ซม. (2.0 ฟุต) 
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ความไวแสง ISO (Sensitivity หรือ ISO) 
คาความไวแสง ISO เทียบเทาเหมือนกับการใชคา ISO ของระบบฟลมถายภาพ  
ความไวแสงที่สูงมากขึ้น ก็สามารถถายภาพในสภาพแสงนอยๆได ดวยความเร็วชัตเตอรที่สูงขึ้น  
หรือ เลือกใชคารูรับแสงเล็กลงได  
วิธีเลือกคาความไวแสง ISO ทําไดดังน้ี 
1.  
กดปุม เพื่อเรียกแสดงคําสั่งที่จะใชถายภาพ  จากนั้นกดปุม  เพื่อเปล่ียนแปลงคาคําสั่งที่จะใช 

 
2.   
กดแปน 4 ทิศ เลือกชองที่แสดงคา ISO 
 

กด  ที่กลางแปน 4 ทิศ เพื่อยืนยันคําสั่ง 

 
3.  
 
กดขึ้น-ลง เลือกโหมดแฟลชตามที่ตองการ 

เมื่อเลือกไดแลว กด  ทีก่ลางแปน 4 ทิศ 
 
คาความไวแสง ISO ที่มีใหเลือกใชได มีดังน้ี 
200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 
1600, 2000, 2500, 3200 

 
                                     คาความไวแสงพิเศษ 
คาความไวแสง Lo 0.3 – Lo 1 
Lo 0.3 (เทียบเทา ISO 160)  
Lo 0.7 (เทียบเทา ISO 125) 
Lo 1 (เทียบเทา ISO 100) 

คาความไวแสงสูงมาก Hi 0.3 – Hi 2 
Hi 0.3 (เทียบเทา ISO 4000)  
Hi 0.7 (เทียบเทา ISO 5000) 
Hi 1 (เทียบเทา ISO 6400) 

  
นอกจากนี้ยังมี Auto ISO ที่กลองจะปรับคาความไวแสงอัตโนมัติ และเมื่อใชในโหมดชวยถายภาพ SCENE  
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ขอแนะนํา 
 
หากตั้งคาความไวแสงอัตโนมัติ AUTO ISO แลวผูใชเปลี่ยนโหมดชวยถายภาพไปเปน P, S, A, M  
กลองจะเปลี่ยนคาความไวแสงไปใชคาเดิมที่ใชไวในโหมด P, S, A, M กอนหนาน้ี 
 
การตั้งคาความไวแสงต่ําๆ เชน Lo 0.3 -1 จะทําใหภาพมีคอนทราสมากขึน้กวาปกติ ควรใชคา ISO 200 
สําหรับถายภาพทั่วๆไป  
 
การตั้งคาความไวแสงสูงๆ เชน Hi 0.3 – 1 จะทําใหเกิดจุดสี (Noise) รบกวนในภาพ และสีผิดเพี้ยนไป 
ใหใชรายการคําสั่ง [High ISO NR] ในรายการคําสั่ง Shooting Menu สําหรับลดจุดสีรบกวนในภาพได 
 
 
ทางเลือก: 
 
ผูใชสามารถเลือกกําหนดคาความไวแสง ISO sensitivity 
settings โดยตรงจากที่หนารายการคําสั่งถายภาพ Shooting 
Menu ก็ไดเชนกัน 
 
 
 
 
 
หรือใชคําสั่งเฉพาะ f1 ผูใชสามารถกําหนดใหปุม Fn ใช
สําหรับ การตั้งคาความไวแสง ISO ก็ไดเชนกัน 
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การถายภาพตามกําหนดเวลาที่ตั้งไวลวงหนาดวย Interval Timer 
ผูใชตั้งกําหนดเวลาไวลวงหนาเพื่อใหกลองล่ันชัตเตอรถายภาพตามเวลาที่ตั้งไวดวย Interval Timer 
 
1. 
 
ในหนาชุดรายการคําสั่ง Shooting Menu 
เลือกระบบถายภาพแบบกําหนดเวลาลวงหนา 
Interval timer shooting 
  
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 

 

 
2. 
 
กดตั้งเวลาที่จะเริ่มทําการ ถายภาพ 
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 
Now : คือเริ่มถายภาพทันทีหลังจากโปรแกรม
เวลาเสร็จ กลองจะเริ่มถายภาพใน 3 วินาที 
หากเลือก Now ใหขามไปที่ขั้นตอนที่ 4. เลย 
 
 
Start Time : คือตั้งเวลานาฬิกาที่จะใหกลอง
เริ่มทําการถายภาพ 
หากเลือก Start time ใหไปที่ขั้นตอนที่ 3. 
 

 
 
 

 

 
การเตรียมการกอนทําการถายภาพ 
 
ลองทดสอบถายภาพในขณะนั้น และดูภาพท่ีถายในจอ LCD วาจุดโฟกัสตรงตามที่ตองการหรือไม 
อยาลืมวา ในโหมดโฟกัสเดี่ยว กลองจะไมถายภาพ หากยังหาโฟกัสไมได 
 
กอนที่ตั้งเวลา ใหตรงสอบวันที่และเวลาในกลอง (หัวขอ World Time ในหนารายการ Set Up) 
 
ตั้งกลองบนขาตั้งกลอง และ ใชถานที่ชารทเต็มที่ใหมๆ 
 
3. 
 
ตั้งเวลาที่จะเร่ิมถายภาพแรก เชน 10.05 น. 
กด     ขวา   ซายเลือกชอง ช่ัวโมง นาที 
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกคาที่จะปรับลด หรือ ปรับเพิ่ม 
 
หากเลือก Now ในขอ 2.  ชองตั้งเวลาจะไม
แสดงใหเห็น 

 
ตัวอยาง: ตั้งใหเริ่มถายภาพแรกที่ 10.05 น. 
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4. 
 
ตั้งชวงเวลาในระหวางแตละภาพ 
 
กด     ขวา   ซาย  
เลือกชอง ช่ัวโมง นาที วินาที  
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกคาที่จะปรับลด หรือ ปรับเพิ่ม 
 
 

 
ตัวอยาง: ตั้งใหทิ้งชวงเวลาระหวางภาพ 1.00 นาที  
เชน ถายภาพแรกจะเริ่มตนที่ 10.05 น. 
และภาพถายตอมาจะเริ่มตนที่ 10.06 น. 

 
หมายเหตุ: หากตั้งใชความเร็วชัตเตอรที่นานกวาชวงเวลาของแตละภาพ กลองจะไมถายภาพนั้นให 
               เชน หากตั้งใชความเร็วชัตเตอร 20 วินาที แตตั้งชวงเวลาของแตละคาบนาน 10 วินาที 
               กลองจะไมถายภาพใดๆทั้งสิ้น  
5. 
ตั้งจํานวนครั้งที่จะถายภาพ  
กด     ขวา   ซายเลือกชองจํานวน 
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกคาที่จะปรับเพิ่ม หรอื ลดจํานวนครั้ง 
 
(กลอง D5000 ทําไดครั้งละ 1 ภาพเทาน้ัน) 

 
6. 
 
เริ่มทําการถายภาพ 

เลือก On แลวกด   เพื่อเริ่มคําสั่ง 
 
หากในขอ 2. เลือก Now กลองจะเริ่มถายภาพ
แรกใน 3 วินาที แลวถายไปเรื่อยๆตามคาบเวลา/
ภาพจนครบจํานวน 
 
หากในขอ 2. เลือก Start time กลองจะรอจน 
กวาจะถึงเวลานาฬิกาที่ตั้งไว แลวถายไปเรื่อยๆ
ตามคาบเวลา/ภาพจนครบจํานวน 
 
หากตองการยุติการถายภาพ ใหเลือก Off  

แลวกด  กลองจะกลับไปท่ีเมนูรายการปกติ 

 
 
ตัวอยาง: ตั้งใหทิ้งชวงเวลา 1.00 นาที  
เชน คาบแรกที่เวลา 10.05 น.  
คาบที่สองจะถายที่เวลา 10.06 น.  
คาบที่สามจะถายที่เวลา 10.07 น 
รวม 3 คาบ เปนทั้งหมด 3 ภาพ 

 
 
ควรใชฝาปด DK-5 ปดที่ชองมองภาพ เพื่อ
ปองกันแสงรบกวน ระบบวัดแสงในกลอง 
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หมายเหตุ: 

 
• คําสั่งครอมแสง Bracketing จะไมสามารถใชรวมกับ คําสั่งกับถายภาพตามกําหนดเวลานี้ได   
• กลองจะถายภาพใหเพียงภาพเดียวเทาน้ัน ไมวาจะตั้งโหมดลั่นชัตเตอรไวแบบถายภาพตอเน่ืองก็ตาม 
• คําสั่งล่ันชัตเตอรดวยรีโมท และ ไทมเมอรนับถอยหลังจะใชไมได  
• กลองจะเปดใชคําสั่งล่ันชัตเตอรแบบเงียบ Quiet shutter เสมอ 
• การปดสวิทชกลอง, การหมุนแปนเปลี่ยนโหมดถายภาพ จะเปนการยกเลิกโหมดถายภาพตามกําหนดเวลา 
• การปรับเปลี่ยนมุมจอ LCD ไมมีผลตอโหมดตั้งเวลาถายภาพตามกําหนดเวลานี้ 
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การใชโหมดชวยถายภาพอัตโนมัต ิP, S, A และ M  
 
ในสวนนี้จะเปนการอธิบายเกี่ยวกับ โหมดชวยการถายภาพดวยการควบคุมความเร็วชัตเตอรและคารูรับแสง 
 

 
P - Programmed Auto  
สําหรับใชชวยในการถายภาพดวยโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติทั้งหมด 
กลองจะวัดแสง แลวเลือกใชคาความเร็วชัตเตอร, คารูรับแสง ตามความเหมาะสม 
และผูใชสามารถปรับแตงเลือกจับคูความเร็วชัตเตอร, คารูรับแสง ตามที่โปรแกรมแนะนํา  
รวมทั้งสามารถปรับชดเชยแสง ตามที่ตองการไดดวย 
 
S - Shutter-Priority Auto โหมดควบคุมการถายภาพแบบผูใชกําหนด เลือกใช คาความเร็วชัตเตอรเอง  
สําหรับการถายภาพที่ผูใชตองการกําหนด คาความเร็วชัตเตอร เพื่อควบคุมความเคลื่อนไหวในภาพ 
ผูใชสามารถเลือก คาความเร็วชัตเตอรสูงๆ เพื่อหยุดความเคลื่อนไหว 
หรือ เลือก คาความเร็วชัตเตอรต่ําๆ เพื่อใหเกิดความเคลื่อนไหวในภาพ 
กลองจะวัดแสง แลวเลือกใชคารูรับแสง ที่เหมาะสมกับคาความเร็วชัตเตอร ที่ผูใชเลือก 
รวมทั้งสามารถปรับชดเชยแสง  ตามที่ตองการไดดวย 
เชน ผูใชเลือกความเร็วชัตเตอร 1/2000 วินาที เพื่อตองการจับการเคลื่อนไหวในภาพ 
กลองจะวัดแสง แลวตั้งคารูรับแสงใหที่ F/4 ในการถายภาพโดยอัติโนมัติ 
 
A - Aperture-Priority Auto โหมดควบคุมการถายภาพแบบผูใชกําหนดเลือกใช คารูรับแสงเอง  
สําหรับการถายภาพที่ผูใชตองการกําหนดใช คารูรับแสง เองเพื่อควบคุมความคมชัดของฉากหลัง 
หรือควบคุมชวงระยะชัดลึก เพื่อใหภาพมีความคมชัดมากที่สุด ทั้งดานหนาและฉากหลัง 
กลองจะวัดแสง แลวเลือกใชคาความเร็วชัตเตอร ที่เหมาะสมกบัคารูรับแสง ที่ผูใชเลือก 
รวมทั้งสามารถปรับชดเชยแสง  ตามที่ตองการไดดวย 
 
M - Manual โหมดควบคุมการถายภาพแบบผูใชตั้งคาควบคุมเอง  
สําหรับการถายภาพที่ผูใชตองการเลือกใช คาความเร็วชัตเตอร และ คารูรบัแสง  
เพื่อการสรางสรร งานภาพที่ตองการ 

 
ในโหมดชวยการถายภาพ P, S, A, M น้ี ผูใชสามารถปรับแตงควบคุมคาตางๆเชน คาชดเชยแสงถายภาพ, 
คากําลังแสงแฟลช, คาสมดุลยแสงสีขาว WB, การปรับแตงสี, ความคมชัด และคาอื่นๆในรายการเมนูชุดคําสั่ง
ถายภาพเพื่อใหไดภาพตามที่ตนเองตองการ 
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การเลือกใชงานโหมดชวยถายภาพอัตโนมัต ิP, S, A และ M  
 

โหมดชวยถายภาพ คําอธิบายการใชงาน 
P - Programmed Auto  กลองเลือกทั้งคารูรับแสงและคาความเร็วชัตเตอร ใหทั้งหมดเพื่อให

ไดภาพท่ีเหมาะสม ใชสําหรับการถายภาพอยางรวดเร็ว 
S - Shutter-Priority Auto ผูใชกําหนดคาความเร็วชัตเตอรที่ตองการ กลองจะเลือกคารูรับแสงที่

เหมาะสมใหเอง ใชสําหรับการถายภาพที่เนนการเคลื่อนไหวในภาพ 
A - Aperture-Priority Auto ผูใชกําหนดคารูรับแสงที่ตองการ กลองจะเลือกคาความเร็วชัตเตอรที่

เหมาะสมใหเอง ใชสําหรับการถายภาพที่ผูใชตองการเนนความคมชัด
ที่ฉากหนา หรือ ฉากหลังของภาพ (ทําใหฉากหลังเบลอ) 

M - Manual ผูใชตองการกําหนด คาความเร็วชัตเตอร และ คารรูับแสง เองท้ังหมด 
รวมทั้งเมื่อตองเปดมานชัตเตอรเปนเวลานานๆ (ชัตเตอร B-Bulb) 

 
การใชคาความเร็วชัตเตอรและคารูรับแสง เพื่อใหไดผลในภาพตางๆกัน 

 
 
หมายเหตุ: การเปลี่ยนคาความไวแสง ISO sensitivity จะมีผลตอความเร็วชัตเตอรและคารูรับแสงดวย 
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วิธีใชงานโหมดชวยถายภาพดวยโปรแกรมอัตโนมัต ิP - Programmed Auto  
 
 
1. หมุนแปนโหมดชวยการถายภาพไปที่โหมดชวย  
    ถายภาพดวยโปรแกรมอัตโนมัติ P 
 

 
2.  จัดองคประกอบภาพ, ปรับโฟกัส,  
     แลวก็ล่ันชัตเตอรถายภาพได 

 
 
 
โหมดชวยถายภาพดวยโปรแกรมอัตโนมัติแบบผันแปรคาได P* Flexible Program  
 

 

 
เมื่อเลือกใชโหมดโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติแบบผันแปรคา

ไดน้ี จะมีเครื่องหมาย   แสดงในชองมองภาพ และ 
ในจอ LCD  

 

ตอเน่ืองจากโหมดชวยถายภาพโปรแกรม
อัตโนมัติ P กลองเลือกใชคาความเร็วชัตเตอร, 
คารูรับแสง ตามสภาพแสงเพื่อใหไดภาพดีที่สุด 
ผูใชสามารถที่ปรับแตงผันแปร (flexible) คา
ความเร็วชัตเตอร, คารูรับแสง ที่กลองเลือกมาให 
โดยการหมุนแปนควบคุมหลัก ซาย-ขวา เพื่อ
ปรับเลือกคาที่ตองการ 
 
ผูใชสามารถปรับแตงเลือกใชคาความเร็วชัต
เตอร หรือ คารูรับแสง ตามท่ีกลองตั้งใหใหได
ลักษณะภาพตามแบบที่ตองการไดดวย 
เชน กลองเลือกใชคาความเร็วชัตเตอรที่ 1/250 
และ คารูรับแสง F/8 
ผูใชสามารถที่ปรับแตงผันแปรเปลี่ยนไปใช 
ความเร็วชัตเตอร 1/2000 และ คารูรับแสง 
F/2.8 เพื่อลดระยะชัดลึกในภาพ 
(ทั้งสองภาพน้ีจะมีความสวางในภาพเหมือนกัน 
แตมีความคมชัดในภาพไมเหมือนกัน) 
 
หากตองการยกเลิก กลับไปใช คาความเร็วชัตเตอร, คารูรับแสง ที่กลองตั้งให ก็ใหหมุนแปนควบคุมจนกวา 

เครื่องหมาย  ในจอ LCD จะหายไป หรือ หมุนแปนเปล่ียนไปใชโหมดชวยถายภาพอื่นๆ หรือ ปดสวิทชกลอง 
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โหมดชวยถายภาพแบบผูใชกําหนด ความเร็วชัตเตอร S - Shutter-Priority Auto 
โหมดควบคุมการถายภาพแบบผูใชกําหนด คาความเร็วชัตเตอรเอง  
สําหรับการถายภาพที่ผูใชตองการกําหนด คาความเร็วชัตเตอร เพื่อควบคุมความเคลื่อนไหวในภาพ 
ผูใชสามารถเลือก คาความเร็วชัตเตอรสูงๆ เพื่อหยุดความเคลื่อนไหว 
หรือ เลือก คาความเร็วชัตเตอรต่ําๆ เพื่อใหเกิดความเคลื่อนไหวในภาพ 

 
 
วิธีใชงาน 
 
1. หมุนแปนโหมดไปที่โหมดถายภาพแบบผูใช
กําหนดความเร็วชัตเตอร S - Shutter-Priority 
Auto 
 

 
 
2. ผูใชสามารถเลือกกําหนด คาความเร็วชัตเตอรที่
ตองการโดยการหมุนแปนควบคุมหลัก ซาย-ขวา 
เพื่อปรับเลือกคาที่ตองการไดตั้งแต 30 – 1/4000 
วินาที 
 
คาความเร็วชัตเตอรที่ถูกเลือกจะแสดงในชองมอง
ภาพและบนจอ LCD  
 
 
 

 

 
3.  จัดองคประกอบภาพ, ปรับโฟกัส,  
     แลวก็ล่ันชัตเตอรถายภาพได 

 
หมายเหต:ุ การเลือกใชความเร็วชัตเตอรที่ต่ําเกินไป อาจจะทําใหภาพเบลอไดจากการสั่นสะเทือนของกลอง 
แนะนําใหใชความเร็วชัตเตอรอยางต่ําที่สุดตามสัดสวนกลับของความยาวโฟกัสของเลนสที่ใช เชนหากใชเลนสทางยาว
โฟกัส 300 มม. ก็แนะนําใหใชความเร็วชัตเตอรขั้นต่ํา 1/300 วินาที หรือปรับใชคาความไวแสง ISO ใหสูงขึ้น หรือ ใช
แฟลช หรือ ใชขาตั้งกลอง หรือ ใชเลนสที่มีระบบลดความไหวสะเทอืน (VR) ชวยในการถายภาพเพื่อลดความเบลอจาก
การส่ันสะเทือนของกลอง 



 85

 
โหมดชวยถายภาพแบบผูใชกําหนด คารูรับแสง A - Aperture-Priority Auto 
โหมดควบคุมการถายภาพแบบผูใชกําหนดเลือกใช คารูรับแสงเอง  
สําหรับการถายภาพที่ผูใชตองการกําหนดใช คารูรับแสง เองเพื่อควบคุมความคมชัดของฉากหลัง 
หรือควบคุมชวงระยะชัดลึก 

 
 
วิธีใชงาน 
 
1. หมุนแปนโหมดไปที่โหมดถายภาพแบบผูใช
กําหนดคา A - Aperture-Priority Auto เอง 
 

 
 
2. ผูใชสามารถเลือกกําหนด คารูรับแสง ที่ตองการ
โดยการหมุนแปนควบคุมหลัก ซาย-ขวา เพื่อปรับ
เลือกคาที่ตองการ  
 
ชวงคารูรับแสงที่เลือกใชไดจะเปนไปตามชวงคารู
รับแสงของเลนสที่ใชใสที่กลอง 
 
คารูรับแสง ที่ถูกเลือกจะแสดงในชองมองภาพและ
บนจอ LCD  
 
 
 
3.  จัดองคประกอบภาพ, ปรับโฟกัส,  
     แลวก็ล่ันชัตเตอรถายภาพได 
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โหมดชวยถายภาพแบบผูใชกําหนดคาแสงถายภาพเองทั้งหมด M – Manual  
ผูใชตองการกําหนด คาความเร็วชัตเตอร และ คารรูับแสง เองท้ังหมด 
รวมทั้งเมื่อตองเปดมานชัตเตอรเปนเวลานานๆ (ชัตเตอร B-Bulb)  
 
วิธีใชงาน 
 
1. หมุนแปนโหมดไปที่โหมดถายภาพแบบ 
M ซึ่งผูใชตองการกําหนด คาความเร็วชัต
เตอร และ คารูรับแสง ดวยตัวเองทั้งหมด 
 
 

 
 

 
2. ผูใชทําการตั้งคาความเร็วชัตเตอรที่
ตองการ ไดโดยการหมุนแปนควบคุมหลัก 
ซาย-ขวา 
 
คาความเร็วชัตเตอรที่ถูกเลือกจะแสดงใน
ชองมองภาพและบนจอ LCD  
 
ผูใชสามารถกําหนดเลือกความเร็วชัตเตอร
ไดตั้ง 1/4000 ถึง 30 วินาที รวมทั้งเปด

มานชัตเตอรแบบคงคางไว  (ใช
ถายภาพเวลากลางคืน) ก็ได 
 

 

 
 

 
ผูใชทําการตั้งคารูรับแสง ที่
ตองการ ไดโดยการกดปุม 

 ที่ดานบนกลอง
พรอมๆกับหมุนแปนควบคุมหลัก 
ซาย-ขวา เพือ่ปรับเลือกคาที่
ตองการ  
 

 
ผูใชสามารถ กดปุม  เพื่อตรวจดูคาความเร็วชัตเตอรและคารูรับแสงที่ตั้งเอาไว ก็ไดเชนกัน 
หมายเหตุ: ชวงคารูรับแสงที่จะเลือกใชไดจะเปนไปตามชวงคารูรับแสงของเลนสที่ใชใสที่กลองเทาน้ัน 
 
3.  จัดองคประกอบภาพ, ปรับโฟกัส,  
     แลวก็ล่ันชัตเตอรถายภาพได 
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การใชเครือ่งวัดแสงในกลอง Analog Exposure Meter Display 
 
เมื่อใชกลอง D5000 กับเลนสแบบมี CPU ในโหมด M จะมีแถบเครื่องวัดแสง แสดงในชองมองภาพ  
เพื่อชวยวัดแสงถายภาพวามีแสงมาก (ภาพดูสวาง) หรือนอย (ภาพดูมืด) กวาปกติ 
หากแถบมาตรวัดแสงนี้กระพริบ ก็แสดงวาแสงถายภาพอาจจะมีมากหรือนอยกวาปกติมากเกินไปจนวัดไมได 
 
การอานแถบมาตรวัดแสงที่แสดงในชองมองภาพ 

แถบมาตรที่แสดง คําอธิบาย การใชงาน 

 

คาแสงพอดี ภาพปกติ 
 

 

หากแถบเยื้องไปทางขวาของเลขศูนยตรงกลาง คาแสงต่ํากวาปกติ 
ภาพถายจะออกมามืด จากตัวอยางแถบที่แสดงนี้ ภาพถายที่ไดจะมืดกวา
ปกติประมาณ 0.3 EV หรือ 1/3 สตอป 

 
หากแถบเยื้องไปทางซายของเลขศูนยตรงกลาง คาแสงสูงวาปกติ ภาพถาย
จะออกมาสวาง จากตัวอยางแถบที่แสดงนี้ ภาพถายที่ไดจะสวางกวาปกติ
มากกวา 2.0 EV หรือ 2.0 สตอป 

 
หมายเหตุ:  
ใชรายการคําสั่งเฉพาะที่ b1 เพื่อปรับตั้งขีดแสดง วาเปนขั้นละ 1/2 หรือ 1/3 สตอป 
 
ใชรายการคําสั่งเฉพาะที่ f5 เพื่อเลือกวาจะให + และ – แสดง ดานซาย หรือ ดานขวา 
 
หากผูใชตั้งคารายการคําสั่งเฉพาะที่ 10 (ISO auto) ไวที่ On คาความไวแสงจะปรับเปลี่ยนไป 
โดยอัตโนมัติ แตจะไมมีผลกับมาตรแสดงของเครื่องวัดแสงที่แสดงในชองมองภาพแตอยางใดทั้งสิ้น 
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การใชความเร็วชัตเตอร B- Bulb และ Time 
 
เปนการถายภาพโดยเปดมานชัตเตอรคางไวเปนเวลานาน (ความเร็วชัตเตอร B- Bulb และ ในแบบ Time) 
ในโหมด M เมื่อปรับความเร็วชัตเตอรไปจนสุดจะพบเครื่องหมาย    และ   --  
ใชสําหรับถายภาพดาว, ไฟรถวิ่ง หรือ อาคารบานเรือน, พลุในเวลากลางคืน 
ควรใชขาตั้งกลอง และรีโมทอินฟราเรด ML-L3 หรือสายตอชวยลั่นชัตเตอรถายภาพ 

 
 
Bulb 
 
เมื่อกดปุมชัตเตอร กลองจะเปดมานชัตเตอรคางไวเพื่อใหบันทึกแสงเปนเวลานาน เทาที่กดปุมชัตเตอรแชคาไว 
และเมื่อคลายปุมกดชัตเตอร กลองก็จะปดมานชัตเตอร 
ผูใชสามารถเรียกใชโหมดความเร็วชัตเตอร B- Bulb โดยหมนุแปนตั้งโหมดถายภาพไปที่ M – Manual แลว 
หมุนแหวนควบคุมที่หลังกลองตั้งความเร็วชัตเตอรไปที่ Bulb (  แสดงในชองมองภาพ) 
 
 
Time 
 
ตองใชรวมกับรีโมทอินฟราเรด ML-L3 เพื่อเปดมานชัตเตอรใหคางไว แตจะเปดไดนานไมเกิน 30 นาที   
โดยทําไดดังน้ี  
1. ตั้งโหมด M และต้ัง ความเร็วชัตเตอรไปที่ Bulb (จนกวา  แสดงในชองมองภาพ) 
2. ตั้งโหมดระบบถายภาพไปที่รีโมท (หนวงเวลา หรือ ฉับพลัน ก็ได)  
    กลองจะแสดงโหมด Time  ในชองมองภาพ 
3. กดรีโมท 1 ครั้ง จะเปนการเปดมานชัตเตอรคางไว  
    กลองจะหนวงเวลาประมาณ 1 วินาที กอนที่จะเปดมานชัตเตอรเพื่อลดความสั่นสะเทือนในภาพ 
4. กดรีโมทอีก 1 ครั้ง จะเปนการปดมานชัตเตอร   
 
หมายเหตุ:  
การเปดมานชัตเตอรคางไวเพื่อใหบันทึกแสงเปนเวลานาน จะทําใหเกิดจุดสี (Noise) รบกวนในภาพได 
ใหเลือกรายการ Noise Reduction ในชุดรายการคําสั่งถายภาพ Shooting Menu เพื่อใชชวยลดจุดสีรบกวนใน
ภาพได 
การเปดมานชัตเตอรเปนเวลานาน จะเปลืองพลังงานไฟฟาจากถานมาก ใหใชถานชารทใหมๆ หรือ หมอแปลง
ไฟจายไฟ EH-5a หรือ EP-5 เพื่อชวยจายไฟเลี้ยงกลอง 
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วิธีตั้งความเร็วชัตเตอร B- Bulb และ Time 
 
 
 
1. หมุนแปนโหมดไปที่โหมดถายภาพแบบ 
M ซึ่งผูใชตองการกําหนด คาความเร็วชัต
เตอร และ คารูรับแสง ดวยตัวเองทั้งหมด 
 
 

 
 

 
2. ผูใชทําการตั้งคาความเร็วชัตเตอรที่
ตองการ ไดโดยการหมุนแปนควบคุมหลัก 
ไปทางซายจนกวา คาความเร็วชัตเตอร  

  จะแสดงในบนจอ LCD  
และใน ชองมองภาพ  
 
ในโหมด Time – ใหตั้งความเร็วชัตเตอร 
Bulb แลวจึงตั้งกลองใหเปนโหมดรีโมทลั่น
ชัตเตอร 
 

 

 
 
3. จัดองคประกอบภาพ, ปรับโฟกัส, แลวก็ล่ันชัตเตอรถายภาพ 
 
Bulb กลองจะเปดมานชัตเตอรคางไวเพื่อใหบันทึกแสงเปนเวลานาน เทาที่กดปุมชัตเตอรกดปุมชัตเตอร หรือ 
สายรีโมท แชคาไว  เมื่อคลายปุมกดชัตเตอร หรือ รีโมท กลองก็จะปดมานชัตเตอร 
 
Time กดรีโมท 1 ครั้ง จะเปนการเปดมานชัตเตอรคางไว  เมื่อใชคําสั่งรีโมทแบบฉับพลัน (Quick response) 
หรือ หากใชรีโมทหนวงเวลา (Delay) กลองจะหนวงเวลาประมาณ 2 วินาที กอนที่จะเปดมานชัตเตอรเพื่อลด
ความสั่นสะเทือนในภาพ กดรีโมทอีก 1 ครั้ง จะเปนการปดมานชัตเตอร   
(หากไมกดรีโมท กลองจะปดตัวเองใน 30 นาที) 
 
หากใช Bulb กับโหมดไทมเมอรนับถอยหลังล่ันชัตเตอร กลองจะเปดมานชัตเตอรนาน 1/10 วินาที เทาน้ัน 
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คาแสงถายภาพ Exposure 
ในโหมด P, S, A, M ผูใชสามารถรวดัคาแสงเพื่อกําหนดความมืด-สวางในภาพถาย  
ในโหมดชวยถายภาพอืน่ๆ กลองจะเปนผูกําหนดคาแสงใหกับภาพถายโดยอัตโนมัติ 
การเลือกระบบวัดแสง Metering ทําไดดังน้ี 
1.  
กดปุม เพื่อเรียกแสดงคําสั่งที่จะใชถายภาพ  จากนั้นกดปุม  เพื่อเปล่ียนแปลงคาคําสั่งที่จะใช 

 
2.   
กดแปน 4 ทิศ เลือกชองที่แสดงระบบวัดแสง  
 

กด  ที่กลางแปน 4 ทิศ เพื่อยืนยันคําสั่ง 

 
3.  
 
กดขึ้น-ลง เลือกระบบวัดแสง ตามที่ตองการ 

เมื่อเลือกไดแลว กด  ทีก่ลางแปน 4 ทิศ 
 
 

 
ระบบวัดแสง    คําอธิบายการใชงาน 

 
3D มาตริกซสี ll 

  

ใชไดดีสําหรับการถายภาพทั่วๆไป  กลองจะวัดแสงดวยเซ็นเซอร 420 พิก
เซล วัดคาแสงถายภาพจาก ทั้งบริเวณสวนที่มืดและสวาง,  
สี,ระยะโฟกสัที่อานจากเลนส, และองคประกอบในภาพโดยรวมทั้งหมด 

 
แบบเฉลี่ยหนักกลาง 

กลองจะวัดแสงทั่วทั้งภาพ แตจะเนนนํ้าหนักการวัดที่บริเวณวงกลม 8 มม. 
ตรงกลางเฟรมภาพ  
การวัดแสงแบบนี้เหมาะสําหรับการถายภาพบุคคล พอรเทรท 
หรือ เมื่อใชกับฟลเตอรที่มีคา filter factor เกิน กวา  1x 

 

 
แบบเฉพาะจุด 

 
 

กลองจะวัดแสงตรงเฉพาะในวงจุด 3.5 มม. (หรือราว 2.5% ของพื้นที่ภาพ
ทั้งหมด) จุดที่วัดแสงนี้จะอยูตรงกลางกรอบโฟกัสอันที่ผูใชเลือก ทําให
สามารถวัดแสงที่บริเวณอ่ืนๆในเฟรมภาพได 
ถาใชเลนสไมมี CPU * หรือ ใชโหมดการเลือกกรอบหาโฟกัสแบบอัตโนมัติ 
(Auto-area AF) กลองจะวัดแสงตรงที่กรอบโฟกัสอันกลางเทาน้ัน 
การวัดแสงแบบนี้เหมาะสําหรับการถายภาพที่ตัวแบบ ที่มีฉากหลังที่สวาง
มาก หรือ มดืมากกวาปกติ  
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การล็อคคาแสงที่วัดได Auto Exposure lock (ใชในโหมด P, S, และ A เทานัน้) 
การล็อคคาแสงที่วัดได จะใชไดในโหมดชวยถายภาพ P, S, และ A เทาน้ัน โดยชวยในการจัดภาพ 
ที่ตัวแบบอาจจะไมไดอยูตรงกลางเฟรมภาพ  
 
1. เลือกระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยหนักกลาง  Center weighted หรือ แบบ เฉพาะจุด  spot 
    การล็อคคาแสงที่วัดได จะทําไดในโหมดชวยถายภาพ P, S, และ A เทาน้ัน 

 
ระบบวัดแสง Matrix อาจจะ ไมใหผลที่แมนยํา เมื่อใชกับการล็อคการวัดแสง หรือ การปรับชดเชยแสง 
 
2. จัดภาพคราวๆ 
จัดองคประกอบภาพ โดยวางตัวแบบไวใน
กรอบหาโฟกัสที่เลือกไว แลวแตะกดปุมชัต
เตอรเบาๆครึ่งทาง และ กดปุม  แชไว 
 
กลองจะวัดแสงและ แสดงเครื่องหมาย AE-L
เตือนวา คาแสงถูกล็อคไวในชองมองภาพ 
 
 

 

 
 
3. จัดภาพใหมตามที่ตองการ 
เมื่อล็อคโฟกัสไวไดแลว ผูใชสามารถจัด
องคประกอบใหมตามที่ตองการ, แลวกดชัต
เตอรถายภาพได 
 

 
เมื่อกลองล็อคคาวัดแสงไวแลว (ขณะที่กดปุม  แชไว) ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนโหมดชวยถายภาพ 
(P, S, หรือ A) ไดโดยคาแสง EV ที่ถูกล็อคไวแลวจะไมถูกเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น 

โหมดชวยถายภาพ การใชงาน 
แบบโปรแกรมอัตโนมัติ 
Programmed Auto 

ผูใชเลือก คารูรับแสงและคาความเร็วชัตเตอร (จากโปรแกรม P*) 

แบบความเร็วชัตเตอร
Shutter-Priority Auto 

ผูใชเลือก คาความเร็วชัตเตอร   

แบบคารูรับแสงเอง 
Aperture-Priority Auto 

ผูใชเลือก คารูรับแสง  
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หมายเหตุ:  
 
ผูใชสามารถดูความเร็วชัตเตอร และ คารูรับแสงที่เปล่ียนแปลงไป ไดจากจอแสดงในชองมองภาพ  
 
อน่ึง, ผูใชจะไมสามารถเปลี่ยนระบบวัดแสงได ในขณะที่กลองยังล็อคคาแสงอยู (ขณะที่กดปุม  แชคาไว)  
 
ใชรายการคําสั่งเฉพาะที่ c1 หรับตั้งการทํางานของปุมกดชัตเตอรใหล็อคคาวัดแสงได 

 
ใชรายการคําสั่งเฉพาะที่ f2 สําหรับตัง้การทํางานของปุม  วาจะใหทํางานในลักษณะใด 

 
 

คําสั่ง คําอธิบายการใชงาน 
    AE/AF lock *  สั่งใหกลองเริ่มหา ล็อคโฟกัส และ ล็อคคาวัดแสง นานเทาที่กดแชไว 

      AE lock only สั่งใหกลองล็อคเฉพาะ คาวัดแสง เทานั้น นานเทาที่กดแชคาไว 

     AF lock only สั่งใหกลอง ล็อคเฉพาะ จุดโฟกัส นานเทาที่กดแชคาไว 

 AE lock (Hold) กดครั้งแรก สั่งใหกลองล็อคเฉพาะ คาวัดแสง ไวตลอดเวลา 
กดครั้งที่สอง สั่งปลดล็อค คาวัดแสง หรือ จนกวากลองจะปดระบบวัดแสงเอง จึง
จะปลดล็อคคาวัดแสงนั้น 

 AF-ON   สั่งใหกลองหาโฟกัส  ปุมชัตเตอรจะใ ชหาโฟกัสไมได 
                                                                                           * (คาปริยายที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน) 

 
หมายเหตุ: 
 

• เมื่อใชการวัดแสงแบบเฉพาะจุด  กลองจะวัดแสงตรงเฉพาะจุดตรงกลางขนาด 3.5 มม. ตรงกลาง 
          ของกรอบโฟกัส (1 ใน 11 กรอบที่ถูกเลือกใช) 
 

• เมื่อใชการวัดแสงแบบเฉล่ียหนักกลาง  กลองจะเนนการวัดแสงที่พื้นที่วงกลม 8 มม. ตรงกลางภาพที่
เห็นในชองมองภาพ 
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การชดเชยแสงถายภาพ Exposure compensation 
บางครั้งการจัดองคประกอบภาพในบางลักษณะสภาพแสง ทําใหมีความจําเปนที่จะตองปรับชดเชย 
ใหกับคาแสงที่กลองวัดได  การชดเชยแสงจะใหผลชัดเจนเมื่อใชกับการวัดแสงแบบเฉล่ียหนักกลาง    
หรือการวัดแสงแบบเฉพาะจุด   
การตั้งชดเชยแสงทําไดดังน้ี 
1.  
กดปุม เพื่อเรียกแสดงคําสั่งที่จะใชถายภาพ  จากนั้นกดปุม  เพื่อเปล่ียนแปลงคาคําสั่งที่จะใช 

 
2.   
กดแปน 4 ทิศ เลือกชองที่แสดงคาชดเชยแสง (ตามภาพ) 
 

กด  ที่กลางแปน 4 ทิศ เพื่อยืนยันคําสั่ง 

 
3.  
 
กดขึ้น-ลง เลือกคาชดเชยแสง ตามที่ตองการ 

เมื่อเลือกไดแลว กด  ทีก่ลางแปน 4 ทิศ 
 
คาชดเชยแสงสามารถตั้งได -5 EV (อันเดอร: มืดกวา
ปรกติ) จนถึง +5 EV (โอเวอร: สวางกวาปรกติ) 
โดยการปรับตั้งไดเปนขั้นๆละ 1/3 สตอป 
 
 
ภาพตัวอยางการตั้งชดเชยคาแสงถายภาพ  

 
หมายเหตุ: 
คาชดเชยแสง จะไมกลับเปนศูนย 0.0 แมวาจะ ปด-เปด Off/On สวิทชกลอง 
หากผูใชตองการใหคาชดเชยเปน 0.0 ตามเดิม ทําไดโดยการกดปุม  และหมุนแหวนควบคุมไปที่  
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ทางเลือก: 
ผูใชสามารถตั้งคาชดเชยแสงโดยตรงจากการกดปุม  พรอมกับหมุนแปนควบคุมหลัก command dial 
ไปทาง ซาย (+) หรือ ขวา (-) ก็ไดเชนกัน 
 

 
 
 
 
ขอแนะนํา 
 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ b1 เลือกปรับคาชดเชยเปนขั้นๆได ขั้นละ 1/3, หรือ 1/2  สตอป  

 
• เมื่อใชโหมดถายภาพ M คาชดเชยแสงไมมีผลตอความเร็วชัตเตอรและคารูรับแสงที่ผูใชตั้ง 

 
• เมื่อใชแฟลช คาชดเชยแสง จะมีผลตอความสวางของตัวแบบ และ ฉากหลัง  

 
• การตั้งชดเชยแสงอาจจะ ไมใหผลตามที่ตองการ เมื่อใชกับระบบวัดแสง Matrix 
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การปรับชดเชยแสงแฟลช Flash Compensation 
เปนการปรับกําลังแสงของแฟลช ที่ผูใชสามารถเลือกคาชดเชยแสงแฟลชไดตั้งแต -3 EV สตอป  
(แสงแฟลชลดลง) จนถึง +1 EV (แสงแฟลชมากขึ้น) จากปกติ โดยเลือกเปนขั้นๆละ 1/3 สตอป ไดดังน้ี 
การตั้งชดเชยแสงแฟลชทําไดดังน้ี 
1.  
กดปุม เพื่อเรียกแสดงคําสั่งที่จะใชถายภาพ  จากนั้นกดปุม  เพื่อเปล่ียนแปลงคาคําสั่งที่จะใช 

 
2.   
กดแปน 4 ทิศ เลือกชองคาชดเชยแสงแฟลช (ตาม
ภาพ) 
 

กด  ที่กลางแปน 4 ทิศ เพื่อยืนยันคําสั่ง 

 
3.  
 
กดขึ้น-ลง เลือกคาชดเชยแสงแฟลช ตามที่ตองการ 

เมื่อเลือกไดแลว กด  ทีก่ลางแปน 4 ทิศ 
 
คาชดเชยแสงสามารถตั้งได -3 EV (อันเดอร: มืดกวา
ปรกติ) จนถึง +1 EV (โอเวอร: สวางกวาปรกติ) 
โดยการปรับตั้งไดเปนขั้นๆละ 1/3 สตอป 
  

หมายเหตุ: 
• คาชดเชยแสงแฟลช จะไมกลับเปนศูนย 0.0 แมวาจะ ปด-เปด Off/On สวิทชกลอง 

 
• หากผูใชตองการใหคาชดเชยแฟลชเปน 0.0 ตามเดิม ทําไดโดยการตั้งกลับมาที่ 0.0 ตามเดิม 
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ทางเลือก: 
ผูใชสามารถตั้งคาชดเชยแสงโดยตรงจากการกดปุม   และ  พรอมกับหมุนแปนควบคุมหลัก 
command dial ไปทาง ซาย (+) หรอื ขวา (-) กไ็ดเชนกัน 
 

 

 
 
 
หมายเหตุ: 
 

• คาชดเชยแสงแฟลชสามารถตั้งไดที่กับแฟลชภายนอกรุน SB-900, 800, 600, 400, SR200  
 

• หากผูใชตองการใหคาชดเชยแฟลชเปน 0.0 ตามเดิม ทําไดโดยการตั้งกลับมาที่ 0.0 ตามเดิม 
 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ b1 เลือกปรับคาชดเชยเปนขั้นๆได ขั้นละ 1/3, หรือ 1/2  สตอป  
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ระบบชวยเพิ่มความสวางในภาพ Active D-Lighting 
 
เมื่อผูใชเปดใชระบบชวยปรับความสวางในภาพ Active D-Lighting กอนที่จะถายภาพ กลองจะชวยปรับ 
คาชดเชยแสงเพิ่มความสวางในภาพใหโดยอัตโนมัติ เพื่อชวยรักษารายละเอียดทั้งในพื้นที่สวนที่สวาง 
(highlight)  และบริเวณในสวนเงามืด (shadow) ในภาพ ทําใหไดภาพท่ีมีคอนทราสดูเปนธรรมชาติ   
ใชสําหรับถายภาพที่มีคอนทราสสูง เชนการถายภาพจากหนาตางหอง เพื่อถายภาพวิวทิวทัศนที่มี- 
-ความสวางมาก หรอื เมือ่ตัวแบบอยูในรมเงาแตมีแสงแดดจัดภายนอกชายคา 
 
ภาพตัวอยางระบบชวยปรบัความสวางในภาพ Active D-Lighting 

 
 
การตั้งชดเชยแสงแฟลชทําไดดังน้ี 
1.  
กดปุม เพื่อเรียกแสดงคําสั่งที่จะใชถายภาพ  จากนั้นกดปุม  เพื่อเปล่ียนแปลงคาคําสั่งที่จะใช 

 
2.   
กดแปน 4 ทิศ เลือกชองคําสั่ง Active D-Lighting  
(ตามภาพ) 
 

กด  ที่กลางแปน 4 ทิศ เพื่อยืนยันคําสั่ง 
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3.  
 
กดขึ้น-ลง เลือกคาเพิ่มความสวางในภาพ Active D-
Lighting ตามท่ีตองการ 

เมื่อเลือกไดแลว กด  ทีก่ลางแปน 4 ทิศ 
 
 

 
 

คําสั่ง D-Lighting คําอธิบาย 

 
Auto เปดใชอัตโนมัติ 

 
Extra High เพิ่มความสวางในภาพมากพิเศษ 

 High เพิ่มความสวางในภาพมาก 

 Normal เพิ่มความสวางปานกลาง 

 Low เพิ่มความสวางเล็กนอย 

 Off ปด – ไมใชงาน  
 
คําแนะนํา 
 
• คําสั่งเพิ่มความสวาง Active D-Lighting อาจจะทําใหเกิดแถบเสนในภาพที่ใชความไวแสง ISO สูงๆ 
• ความสวาง Active D-Lighting อาจจะตางกันเล็กนอยในโหมดถายภาพ P, S, A, M  

• เมื่อใชคําสั่งเพิ่มความสวาง Active D-Lighting  ควรจะระบบวัดแสงแบบมาตริกซ  (Matrix)  
• ระบบชวยปรับความสวางในภาพ Active D-Lighting ตางกับระบบเพิ่มแสงในภาพ D-Lighting ตรงที่ 
Active D-Lighting จะเปนการปรับคาแสง เพื่อเพิ่มชวง Dynamic range กอนที่จะถายภาพ สวนระบบ D-
Lighting จะปรับความสวางในภาพหลังจากที่ถายภาพไปแลว  
 
 
ทางเลือก: 
 
ผูใชสามารถเรียกใชและตั้งคา Active D-Lighting  
จากชุดรายการคําสั่งถายภาพ Shooting Menu ก็ได 
 
 
 
 
 
 
หรือใชคําสั่งเฉพาะ f1 ผูใชสามารถกําหนดใหปุม Fn ใช
สําหรับ การตั้งคา Active D-Lighting ก็ไดเชนกัน 
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คาสมดลุยแสงสขีาว White Balance 
เพื่อใหไดภาพถายที่ เปนสีธรรมชาติของวัตถุน้ันๆ เลือกใชคาสมดุลยแสงสีขาว (White Balance)  
ที่ตรงกับ ลักษณะแสงที่ใชในการถายภาพนั้น ในโหมดชวยถายภาพอัตโนมัติในโหมด SCENE ตางๆกลองจะใช 
คาสมดุลยสขีาวแบบ Auto WB เทาน้ัน แตใน โหมด P, S, A, และ M ผูใชสามารถปรับเลือกใชไดดังน้ี 
 
 
1.  
กดปุม เพื่อเรียกแสดงคําสั่งที่จะใชถายภาพ  จากนั้นกดปุม  เพื่อเปล่ียนแปลงคาคําสั่งที่จะใช 

 
2.   
กดแปน 4 ทิศ เลือกชองคําสั่ง WB (ตามภาพ) 
 

กด  ที่กลางแปน 4 ทิศ เพื่อยืนยันคําสั่ง 

 
3.  
 
กดขึ้น-ลง เลือกคาสมดุลยสีขาว WB  ตามที่ตองการ 

เมื่อเลือกไดแลว กด  ทีก่ลางแปน 4 ทิศ 
 
 
 
 
ผูใชสามารถเลือกไดดังน้ี  
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ทางเลือก: 
 
ผูใชสามารถเรียกใชและตั้งคาสมดุลยสีขาว White Balance  
จากชุดรายการคําสั่งถายภาพ Shooting Menu ก็ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หรือใชคําสั่งเฉพาะ f1 ผูใชสามารถกําหนดใหปุม Fn ใช
สําหรับ การตั้งคาสมดุลยสีขาว White Balance ก็ไดเชนกัน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ: 
 
ในสภาพที่แสงถายภาพ มาจากแหลงใหแสงแบบ
หลอดเรืองแสง (Fluorescent ฟลูออเรสเซนท)  
 
ผูใชสามารถเลือกไดวาแสงจากหลอดเรืองแสง 
(ฟลูออเรสเซนท) ที่ใชเปนประเภทใด โดยแบงยอย
ออกเปน 7 แบบดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 101

คาสมดุลยแสงสีขาว (White Balance) กับ อุณหภู มิแสงเคลวิน (K) 
 
คําสั่งคาสมดุลยแสงสีขาว 

(White Balance) 
อุณหภู มิแสง 

K 
คําอธิบายการใชงาน 

 
 

  
(อัตโนมัต)ิ  

 

 
 

3500 - 
8000 * 

คาสมดุลยแสงสีขาว WB จะถูกปรับโดยอัตโนมัติจากตัว
เซลวัดแสงสี RGB ขนาด 420 สวนรวมทั้งจากขอมูลแสง
จากจอรับภาพ CMOS เอง  
เพื่อใหไดผลดีที่สุดควรใชเลนส Type G หรือ D และหาก
ใชแฟลช SB-800 หรือ 600 คาสมดุลยแสงสีขาว WB จะ
เปนไปตามสภาพแสงแวดลอมขณะน้ัน  

(Default คาปรยิายที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน)
 

 
แสงหลอดเผาไสทังสเตน 

 

 
3000 * 

 
ใชเมื่อสภาพแสงถายภาพเปนแสงจากหลอดแบบเผาไส
ทังสเตน (ใหแสงไฟสีสมเหลือง) 

 
แสงหลอดเรืองแสง   

 ใชเมื่อสภาพแสงถายภาพเปนแสงจากหลอดเรืองแสง 
(ฟลูออเรสเซนท) โดยแบงยอยออกเปน 7 แบบ 

 
หลอด ไอโซเดียม 

2700 * แสงจากหลอดเรืองแสงแบบไอโซเดียม ที่มักพบเห็นใน
สนามกีฬา หรือ สนามแขงขันในรม 

 
หลอด วอรมไวท 

 
3000 * 

แสงจากหลอดเรืองแสงแบบวอรมไวท  
ใชในบานเรือน จะใหสีขาวนวลออกเหลือง 

 
หลอด ขาว 

3700 * แสงจากหลอดเรืองแสงแบบธรรมดาทั่วไป (หลอดผอม) 
ใชในบานเรือน จะใหสีขาวนวล 

 
หลอด ขาวฟา 

4200 * แสงจากหลอดเรืองแสงแบบคูลไวท 
ใชในรานอาหาร หรือ รานคา จะใหสีขาวนวลออกฟา 

 
หลอด ขาว 

5000 * แสงจากหลอดเรืองแสงแบบเดยไวท 
ใชในอาคาร สํานักงาน จะใหสีขาวเหมือนแดด 

 
หลอด ขาว 

6500 * แสงจากหลอดเรืองแสงแบบเดยไลท 
ใชในงานจัดแสดง พิพิธภัณท จะใหสีขาวนวลออกฟา 

 

 
หลอด ไอปรอท 

7200 * แสงจากหลอดเรืองแสงแบบไอโซเดียม ที่มักพบเห็นใน
โรงงาน หรือ อุตสาหกรรม 

  
แสงแดดกลางแจง 

5200 * ใชเมื่อสภาพแสงถายภาพเปนแสงแดดจากดวงอาทิตย 

                                                                                                  * (เปนเพียงคาโดยประมาณเทานัน้) 
 
 
 



 102

 
คําสั่งคาสมดุลยแสงสีขาว 

(White Balance) 
อุณหภู มิแสง 

K 
คําอธิบายการใชงาน 

 
แสงไฟแฟลช 

5400 * ใชเมื่อสภาพแสงถายภาพเปนแสงไฟแฟลชถายภาพ 

 
แสงทองฟาเมฆมาก 

6000 * ใชเมื่อสภาพแสงถายภาพเปนแสงธรรมชาติในวันที่ฟา
หลัว หรือ มีเมฆมาก 

 
แสงในที่รมเงา 

8000 * ใชเมื่อสภาพแสงถายภาพเปนแสงธรรมชาติใตชายคา 
หรือ ในที่รมเงา 

 
 

2500-
10000 * 

หากผูใชทราบอุณหภูมิแสงที่ใชถายภาพ 

 
Pre set Manual 
ผูใชปรับตั้งเอง 

 ใชเมื่อสภาพแสงถายภาพเปนแสงจากแหลงอื่นๆ หรือ  
สภาพแสงผสมจากหลายแหลง ผูใชๆวัตถุสีขาว หรือ 
สีเทา สําหรบัทําการวัดและตั้งคา WB เอง 

                                                                                                    * (เปนเพียงคาโดยประมาณเทานั้น) 
 
ควรใชคาสมดุลยแสงสีขาวอัตโนมัติ Auto WB สําหรับการถายภาพทั่วไป  
หรือ ใหปรับเลือกจากคําสั่งตามตารางขางบนตามสภาพแสงขณะนั้น 
 
หมายเหตุ: 
• *คาอุณหภูมิของสี (Color Temperature) คือความยาวคลื่นของ หรือสีที่มองเห็นของแสงที่ถูก 
เปลงออกมาจากแหลงกําเนิดเมื่อแหลงน้ันๆถูกทําใหมีอุณหภูมติามที่กําหนด 
โดยท่ัวๆไป แหลงกําเนิดแสงสีขาวจะมีอุณหภูมิราว 5,000-5,500 K (เคลวิน) แหลงกําเนิดแสงสี 
อื่นๆที่มีอุณภูมติ่ํากวาน้ีก็จะใหแสงโทนสีเหลืองสมหรือแดง และหากแหลงกําเนิดมีอุณหภูมิสูงกวาน้ี 
ก็จะใหแสงเหลือบสีฟาเจือปน 

• สีของแสงที่ตามองเห็นไดจะขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ และแลวแตบุคคลดวย 
• ในกรณีที่ใชแสงแฟลชขนาดใหญในสตูดิโอ ใหปรับแตงโดยการใช WB Fine Tuning อีกครั้ง 

ใชคําสั่งรายการเฉพาะ e2 Auto bracketing set ใชสําหรับการถายภาพครอมแสงสมดุลยสีขาว  
WB Bracketing โดยกลองจะถายภาพเพียงภาพเดียว แลวจะสรางไฟลภาพขึ้นใหม โดยแปร- 
เปลี่ยนคาสมดุลยสีขาว WB ในแตละภาพใหตางกัน 
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การปรับแตงคาสมดลุยสีขาว White Balance fine tuning 
การปรับแตงคาสมดุลยแสงสีขาว WB เพื่อใหไดสีในภาพที่แมนยํามากขึ้น ทําไดดังน้ี  
 
1. 
ในชุดรายการคําสั่งถายภาพ Shooting Menu 
เลือกจากรายการคําสั่ง White balance 
 
 

 
2. 
กดแปน   ขวา  
เลือกคําสั่งคาสมดุลยแสงสีขาว WB ที่
ตองการจะปรับแตง  
 
3.  
กดแปน 4 ทิศ เพื่อเล่ือนจุดสมดุลยสขีาว ไป
ในทิศทางของแกนเฉดสี ที่ตองการปรับแตง  
 
กดขึ้น - แกนสีเขียว green (G) 
กดลง - แกนสีชมพู magenta (M) 
 
กดซาย - แกนสีนํ้าเงิน blue (B)  
กดขวา  - แกนสีสม amber (A) 
  

 
 
แกนตั้งปรับความสมดุลย สีเขียว-ชมพู  (green - magenta)  
แกนนอนปรับความสมดลุย สีสม-นํ้าเงิน (amber - blue)  
4. 
เมื่อเลือกไดแลว กด  ทีก่ลางแปน 4 ทิศ เพื่อยืนยันการปรับแตง 
 
การปรับจุดสมดุลยสี จะเหมือนกับการใสฟลเตอรแกสี color compensation (CC) filters ที่เลนส 
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การตั้งคาสมดุลยสีขาว Preset WB 
ในสภาพแสงถายภาพที่เปนแสงจากแหลงที่ไมทราบแนนอน หรือ สภาพแสงผสมจากหลายแหลง 
ผูใชสามารถตั้งคาสมดุลยแสงสีขาวโดยใชสีขาว หรือ สีเทากลางอางอิง ตั้งคา Preset WB ดวยตวัเอง 
ได 2 วิธีดังน้ี 

วิธีการ คําอธิบาย 
Direct Measurement 
วิธีวัดหาคาสีขาวโดยตรง 

โดยการใชวัตถุอางอิง สีขาว หรือ สีเทากลาง วางใหในแหลงแสง
ที่จะใชถายภาพโดยตรง   แลวใชกลองวัดโดยตรง 

Copy from Photograph 
วิธีเปรียบเทียบสีจากภาพ 

โดยการใชภาพที่ถายเก็บในการดความจํา หรือ ใชภาพ NEF 
(RAW) วัดเทียบสีจากภาพที่มีอยูแลว ในการดความจํา                 

 
การตั้งคาสมดุลยแสงสีขาวดวยตวัผูใชเอง Preset WB Manual  
 
 
1. 
 
วางวัตถุอางอิง สีขาว หรอื สีเทากลาง
มาตรฐาน ในสภาพแสงที่ใชถายภาพ  
 
หากใชโหมด M-Manual ใหตั้งมาตรวัด
แสงไปที่   

 
 
2.  
 
ในชุดรายการคําสั่ง White balance 
เลือกหัวขอคําสั่ง Preset manual 
 
กดขวา เขาสูหัวขอรายการคําสั่ง 
 

 

 
 
3.  
 
เลือก Measure เมื่อตองการวัดเอง 
กดขวา เขาทํารายการคําสั่ง  
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3.  
 
กด OK กลองจะถามวาตองการลบคา
สมดุลยสีขาว WB ที่วัดครั้งกอนทิ้งหรือไม 
 
เลือก Yes กด OK  
 
 
กลองจะบอกวาใหวางวัตถุที่มีสีขาว หรือ สี
เทากลาง วางไวในแสง โดยใหเห็นสีขาว 
หรือ สีเทากลางนั้นเต็มพื้นที่ชองมองภาพ 

 
 
4.  
 
เมื่อกลองพรอมจะมีคําวา PRE ปรากฏ
กระพริบในจอ LCD  
และสัญลักษณ  จะกระพรบิทั้งในจอ 
ชองมองภาพ แสดงวากลองพรอมจะทํา
การวัดคาแสงสีขาว WB 

 
5.  
 
หันกลองไปทางวัตถุสีขาวที่อยูในแหลง
แสงที่จะใชถายภาพ 
เล็งในชองมองภาพ ใหเห็นวัตถุสีขาวเต็ม
กรอบภาพทั้งหมด 
กดปุมชัตเตอร 1 ครั้ง (โดยไมจําเปนตอง
โฟกัส) หากตองการยกเลิกการวัด Preset 
ใหกดปุม WB  
 

 
6.  
 
หากกลองวัดสีขาว WB ไดแลว ก็จะแสดง   
Data acquired บนจอ LCD  
และแสดง   กระพริบในชองมองภาพ  
นาน 8 วินาที แลว กลองจะกลับสูโหมด
พรอมใชถายภาพทันที 
 
หรือ เมื่อกดปุมชัตเตอรเบาๆ กลองก็จะ
กลับสูโหมดพรอมใชถายภาพทันทีเชนกัน 
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แตหากกลองวัดสี WB ไมได ก็จะแสดง      
คําเตือนใหวัดใหมอีกครั้งบนจอ LCD  
 
และแสดง  กระพริบในชองมอง
ภาพ  
 
ใหแตะกดปุมชัตเตอรเบาๆ เพื่อกลับไปทํา
ตามขอ 5 ใหมอีกครั้ง 
 

 
 
หมายเหตุ: 
 
หากไมทําการใดๆในชวงเวลาที่กลองกระพริบเตือน กลองจะปดพักการทํางาน ใชคําสั่งเฉพาะ c2  
สําหรับตั้งเวลากอนการปดพัก stand by  
 
กลองสามารถเก็บคาสมดุลยสีขาวไวในความจําเพียง 1 คาเทาน้ัน โดยคาใหมจะถูกเขียนทับคาเดิมเสมอ 
 
หากใชโหมด M แมนนวล ควรตรวจดูวาใชคาวัดแสงที่วัตถุอางอิงถูกตอง ไมสวาง หรอื มืดเกินไป 
 
 
 
ทางเลือก: 
 
ผูใชสามารถวัดคาสมดุลยสีขาว White Balance 
อยางรวดเร็ว 
โดยหลังจากที่ เลือกคําสั่ง Preset manual แลว 
ใหกดปุม OK แชคาไว 2-3 วินาที กลองจะพรอมใช
วัดคา WB ทันที 
 
 
 
 
 
 
หรือ หากผูใชไดกําหนดใหปุม Fn ใชสําหรับ การ
ตั้งคาสมดุลยสีขาว White Balance  
 
เมื่อเลือก Preset manual แลว ก็ใหกดปุม Fn แช
คาไว 2-3 วนิาที กลองจะพรอมใชวัดคา WB ทันที
เชนกัน 
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การใชคา WB จากภาพที่ถายไวแลวในกลอง  
 
 
1. 
ในหนารายการคําสั่ง White balance 
เลือกรายการ PRE : Preset manual 
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 
 

 
 
2.  
 
เลือก Use photo เพื่อตองการใชภาพอางอิงที่มี
อยูแลวในการดความจํา 
 
กด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 

 

 
 
3.  
เลือกรายการ Select image เพื่อเลือกภาพ 
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 
 

 
 
4. 
ใชแปน 4 ทิศ เลือกโฟรเดอรที่ตองการใช 
 
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาโฟรเดอร 
 

 
 
5. 
ใชแปน 4 ทิศ เลือกภาพที่ตองการใชอางอิง 
 

กดปุม  เพื่อใชขยายดูภาพท่ีตองการ 

 
 
5. 

กด  ตรงกลางแปนกด 4 ทิศ 1 ครั้งเพื่อสง
กอปปคา WB จากภาพที่เลือกไปใชแทนคา 
Preset WB ที่มีอยูเดิม 
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การถายภาพแบบครอมแสง Bracketing 
 
คําสั่งรายการเฉพาะ e2 Auto bracketing set ใชสําหรับการถายภาพครอมแสงใหโดยอัตโนมัติ 
โดยมีใหใช 3 แบบคือ ครอมแสงถายภาพธรรมดา AE Bracketing, ครอมแสงสมดุลยสขีาว WB Bracketing, 
และ ครอมแสงแบบ Active D-lighting (ADL bracketing) 

 
 

การใชคําสัง่ถายภาพแบบครอมแสง Bracketing  
 
1. 
ในหนารายการคําสั่งเฉพาะ Custom menu 
เลือกรายการ e2 Bracketing/flash  
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 
 

 
 
กดขึ้น-ลง เลือกแบบของการครอมแสง 
Bracketing  
 
กด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 

 

 
รูปแบบการครอมแสง คําอธิบาย 

 AE bracketing 
ครอมแสงธรรมดา 

กลองจะถายภาพตอเนื่องกัน 2-3 ภาพ 
โดยแตละภาพจะถูกปรับใหมีคาแสงในภาพตางกัน ทําใหผูใชสามารถเลือก
ภาพตามที่ตองการไดภายหลัง 

 WB bracketing
ครอมแสงสมดุลยสีขาว 

กลองจะถายภาพเพียงภาพเดียว  
แลวจะสรางไฟลภาพขึ้นใหม โดยแปรเปลี่ยนคาสมดุลยสีขาวในแตละภาพให
ตางกัน 

ADL bracketing 
ครอม Active D-lighting 

กลองจะเพียงถายภาพ 2 ภาพติดกัน  
ภาพแรกจะเปด Onใชระบบใหแสง Active D-Lighting และภาพที่สองจะปด 
Off ระบบ Active D-Lighting 
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2.  
กดปุม เพื่อเรียกแสดงคําสั่งที่จะใชถายภาพ  จากนั้นกดปุม  เพื่อเปล่ียนแปลงคาคําสั่งที่จะใช 

 
3.   
กดแปน 4 ทิศ เลือกชองคําสั่ง BKT (ตามภาพ) 
 

กด  ที่กลางแปน 4 ทิศ เพื่อยืนยันคําสั่ง 

 
4.  
 
กดขึ้น-ลง เลือกคาครอมแสง ตามที่ตองการ 

เมื่อเลือกไดแลว กด  ทีก่ลางแปน 4 ทิศ 
 
 
 
 
 

 

ผูใชสามารถเลือกไดดังน้ี 
 
รูปแบบการครอมแสง คําอธิบาย 

 AE bracketing ครอมแสงธรรมดา เลือกไดตั้ง AE0.3 (0.3 สตอป) ถึง AE2.0 (2.0 สตอป)  

 WB bracketing ครอมแสงสมดุลยสีขาว WB1, WB2, WB3 

ADL bracketing เปดโดยเลือก ADL แลวกด   
 
 
ทางเลือก: 
 
หรือ หากผูใชไดกําหนดใหปุม Fn ใชสําหรับ การ
ตั้งคาครอมแสง Bracketing  
 
ก็ใหกดปุม Fn ไว พรอมกบัหมุนเลือกการครอมแสง
ไดทันทีเชนกัน 
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5. 
จัดองคประกอบภาพตามที่ตองการ 
กดปุมชัตเตอรลงสุดทาง เริ่มถายภาพได 

  
การถายภาพครอมแสงธรรมดา จะเปนการถายภาพตอเน่ืองกัน 2-3 ภาพตามที่ถูกโปรแกรมมาโดยอัตโนมัติ  
โดยแตละภาพจะถูกปรับใหมีคาแสงในภาพตางกัน ทําใหผูใชสามารถเลือกภาพตามที่ตองการไดภายหลัง 

 
 
 
ในจอ LCD จะแสดงลําดับของภาพที่ถูกถาย 
แบบถูกครอมแสงไวโดยเครื่องหมายดังน้ี 
 

 
กลองกําลังจะถายภาพแรก 
 

 
กลองกําลังจะถายภาพทีส่อง 
 

 
กลองกําลังจะถายภาพทีส่าม 

 

 
 
การถายภาพครอมแสงสมดุลยสีขาว WB bracketing กลองจะถายภาพเพียงภาพเดียว แลวจะสรางไฟลภาพ 
ขึ้นใหม โดยแปรเปลี่ยนคาสมดุลยสีขาวในแตละภาพใหตางกัน โดยภาพแรกจะใช WB ปกติ ภาพตอมาจะ  
ปรับใหออกสีนํ้าเงิน Blue และ ออกสีสม Amber 
 
สวนการถายภาพครอมแสงแบบ Active D-lighting (ADL bracketing) กลองจะเพียงถายภาพ 2 ภาพติดกัน  
ภาพแรกจะปด Off ไมใชระบบ Active D-Lighting และภาพที่สองจะเปด Onใชระบบ Active D-Lighting 
โดยใชคา Active D-Lighting ที่ตั้งอยูเดิม หากผูใชไมไดตั้งไว กลองจะเปดใชคา ADL เปน Auto อัตโนมัติ 
 
สัญญาณเตือนการดมคีวามจําไมพอจัดเก็บไฟลภาพ 
 
หากผูใชตั้งจํานวนภาพที่จะถายแบบครอมแสงไวมากกวา
เน้ือที่ในการดความจําจะเก็บไฟลภาพไวได  
 
กลองจะแสดง “FuL” – “0” กระพรบิเตือนในชองมอง
ภาพ และล็อคปุมกดชัตเตอรจนกวาจะเปลี่ยนการดใหมที่มี
เน้ือที่พอเพียงสําหรับจัดเก็บไฟลภาพที่จะถายภาพแบบ
ครอมแสงจึงจะถายภาพตอไปได 
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เมื่อตองการยกเลิกการครอมแสง 
ในระหวางที่กําลังถายภาพครอมแสง หากตองการยกเลิกใหหมุนแปนโหมดถายภาพไปที่โหมดอื่นๆ 
ที่ไมใช P, S, A, M 
 
ขอแนะนําการใชงานระบบถายภาพครอมแสง 
 
การถายภาพครอมแสงจะใชสําหรับถายภาพที่มีเวลาเตรียมการนอย ไมสามารถตรวจเช็คสภาพแสงไดทัน 
 
ในโหมดถายภาพตอเน่ือง กลองจะถายภาพครอมแสงตอเน่ืองจนครบจํานวนภาพที่ตั้งไวแลวจะหยุดถายภาพ 
ตองกดปุมชัตเตอรใหมจึงเริ่มถายชุดตอไดอีกครั้ง 
 
โหมดโปรแกรมอัตโนมัติ P-Program กลองจะครอมแสงโดยการปรับทั้งความเร็วชัตเตอรและคารูรับแสง  
 
โหมดกําหนดความเร็วชัตเตอร S-Shutter จะถายครอมแสงโดยการปรับแปรคารูรับแสง 
 
โหมดกําหนดความเร็วคารูรับแสง A-Aperture และ M Manual จะครอมแสงโดยปรับแปรคาความเร็วชัตเตอร 
 
หากเปลี่ยนโหมดชวยถายภาพไปเปนโหมด AUTO หรือ SCENE กลองจะยกเลิกการถายภาพครอมทั นที  
แตจะกลับมาใชไดอีกเมื่อเปล่ียนกลับมาใชโหมด P, S, A, และ M  
 
หากเปดใชระบบคาความไวแสงอตโนมัติ ISO-Auto กลองจะปรับแปรคา ISO เพื่อใหสามารถถายครอมได 
 
เมื่อผูใชถายภาพครบตามจํานวนที่ตองการแลวระบบถายภาพครอมแสงก็จะกลับไปเริ่มลําดับใหมอีกครั้ง 
 
หากปดสวิทชกลอง OFF ในระหวางถายภาพครอมแสง กลองจะถายครอมแสงตอเมื่อเปดสวิทช ON อีกครั้ง 
 
หากในระหวางถายภาพครอมแสง หากการดความจํามีเน้ือที่ไมพอสําหรับไฟลภาพ หรอืปดสวิทชกลอง Off 
กลองจะหยุดพักการถายภาพ และจะถายภาพครอมแสงตอไปตามลําดับไดทันที่ที่ปล่ียนใสการดใหม หรือเปด
สวิทช ON อีกครั้ง 
 
คําสั่งครอมแสงที่ใชครั้งลาสุดจะถูกเก็บไว จนกวาจะถูกเรียกกลับมาใชในการถายภาพครอมครั้งตอไป 
 
 



 112

ระบบควบคุมภาพถาย Picture Control 
 
ระบบจัดการควบคุมภาพภายในกลองทําการปรับ ความคมชัด Sharpening, ความเปรียบตาง Contrast, 
ความสวาง Brightness, ความอิ่มเขมของส ีSaturation, และเฉดสี Hue ไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งเลือก 
ทําสําเนาคําสั่งเก็บไวเพื่อใชงานครั้งตอไปได หรือ นําไปใชกับกลองที่รองรับระบบ Nikon Picture Control 
ในกลองตัวอื่นๆได หรือ นําไปใชกับโปรแกรมอื่นๆที่สนับสนุนระบบควบคุมภาพ Picture Control น้ี  
 
ผูใชสามารถใชคําสั่งจัดการควบคุมภาพ Picture Control จะใชไดในโหมดชวยถายภาพ P, S, A, M เทาน้ัน   
ในโหมดชวยถายภาพ AUTO และ SCENE กลองจะเลือกปรับคา Picture Control ใหเอง 
1.  
กดปุม เพื่อเรียกแสดงคําสั่งที่จะใชถายภาพ  จากนั้นกดปุม  เพื่อเปล่ียนแปลงคาคําสั่งที่จะใช 

 
2.   
กดแปน 4 ทิศ เลือกชองคําสั่ง Picture Control (ตาม
ภาพ) 
 

กด  ที่กลางแปน 4 ทิศ เพื่อยืนยันคําสั่ง 

 
3.  
 
กดขึ้น-ลง เลือกคา picture Control ตามที่ตองการ 

เมื่อเลือกไดแลว กด  ทีก่ลางแปน 4 ทิศ 
 
 
 
ผูใชสามารถเลือกได 6 แบบคือ 

 
 

คําสั่งควบคุมภาพ คําอธิบาย 
 

 
จัดการควบคุมภาพแบบมาตรฐาน ปรับปรุงภาพทั่วๆไปใหดูดีขึ้น 

 จัดการควบคุมภาพใหดูเปนธรรมชาติ ปรับปรุงภาพภาพนอยที่สุด 
สําหรับภาพที่ผูใชตองการนําไปดัดแปลงควบคุมทีหลัง 

 จัดการควบคุมภาพแบบเนนความสดใส คลายการอัดภาพจาก
สไลด  สําหรับภาพที่ผูใชตองการเนนเลนสีหลักๆของแมสี 

 จัดการควบคุมภาพใหเปนภาพสีเดี่ยวโมโนโครม (ขาว-ดํา) 

 จัดการควบคุมภาพแบบเนนสีผิวพรรณของบุคคลในภาพ 

 จัดการควบคุมภาพแบบเนนความสดใสของวิวทิวทัศน ธรรมชาติ
และ อาคารบานเรือน 
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ทางเลือก: 
 
ผูใชสามารถเรียกใชและตั้งคําสั่ง Picture Control  
จากชุดรายการคําสั่งถายภาพ Shooting Menu ก็ได
โดยสามารถปรับแตง, ทําสําเนากอปปบันทึกลงใน
การดความจํา เพื่อนําไปใชกับกลอง หรือ อุปกรณ
ภาพอ่ืนๆที่เขากับระบบ Nikon Picture Control ได 
 
 
 

 

 

 
 
การปรับแตงคาตางๆในคําสั่งจัดการแตงภาพ Nikon Picture Control  
 
 
ผูใชสามารถดัดแปลงคําสั่งควบคุมภาพ  
Nikon Picture Control ที่มีอยู แลว ได 
ตามที่ตองการ 
 
ใชสําหรับปรับแตงภาพใหเกิดบรรยากาศ
ในภาพ หรือ สรางสรรอารมณในภาพ 
 
  

 
1. 
 
ในหนาชุดรายการคําสั่ง Shooting Menu 
เลือกรายการ Set Picture Control 
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 
 

 
 
2.  
 
ใชแปน 4 ทิศ เลือก คําสัง่ควบคุมภาพ 
ที่จะปรับแตง 
 
กด    ขวา เพื่อเขาทํารายการ 
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3.  
กด   ขึ้น หรอื  ลง เลือกหัวขอ 
 
กด     ขวา หรือ  ซาย เลือกคาที่จะ
ปรับลด หรือ ปรับเพิ่มคาควบคุมภาพ 
 

 
 
4.  
กด OK เพื่อใหมีผลใชงานไดทันที 

 
 
 
 
 

เมื่อผูใชทําการปรับแตงคาคําสั่งควบคุมภาพที่โรงงานตั้งมา จะมีเครื่องหมายดอกจันทร   ตอ 
ทายกํากับไวคาควบคุม Picture Control น้ันใหทราบไว 
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รายการตางๆที่ปรับแตงไดในคําสัง่ควบคุมภาพ Picture Control 
 

หัวขอคําสั่งแตงภาพ คําอธิบาย การใชงาน 
 
 

Quick adjust 
 

 
เลือกปรับคาตั้งแต -2 ถึง +2 เพื่อเพิม่ หรือ ลดผลของ
คําสั่งควบคุมภาพน้ัน เชน Vivid +1 จะเรงสีในภาพให
สดใสขึ้น  แตไมสามารถจะใช รวมกับคําสั่งควบคุม
ภาพสีธรรมชาติ Nl และ โมโนโครม ขาว-ดํา ได 
 

 
Sharpening 
ความคมชดั 

 
ปรับแตงเสนสันขอบตางๆในภาพทําใหดูคมชัดขึ้น 
เลือก A สําหรับการปรับอัตโนมัติ ตามชนิดลักษณะ
ของภาพ หรอื ปรับเอง 0 (ไมปรับ) จนถึง 9 (สูงสดุ) 
 

 
 
 
Contrast 
คอนทราส 

 
เลือก A สําหรับการปรับคอนทราสอัตโนมัติตามชนิด
ลักษณะของภาพ  หรือเลือกปรับเอง -3 (ลดลง) จนถึง 
+3 (เพิ่มขึ้น) เชน ปรับลดลงเพื่อลดความกระดางของ
แสงเมื่อถายภาพบุคคลพอรเทรทกลางแดด หรือ เพิ่ม
คอนทราส เพื่อถายภาพวิวในวันที่ทองฟามืดครึ้ม หรือ 
ฟาหลัว Hazy 
 

 
All Picture Controls 
ใชไดกับภาพทุกชนิด 

 
Brightness 
ความสวาง 

 
เลือกปรับความสวางในภาพ ตั้งแต -1 (ลดลง) จนถึง 
+1 (เพิ่มขึ้น) แตจะไมมผีลกับคาวัดแสงของภาพนั้น 
 

 
 
Saturation 
ความอิ่มเขมสี 

 
ปรับแตงความอิ่มเขมของสีในภาพ ทําใหสีดูสดใสชัด
ขึ้น เลือก A สําหรับการปรับอัตโนมัติ ตามชนิด
ลักษณะของภาพ หรือเลือกปรับเอง -3 (ลดความเขมสี
ลง) จนถึง +3 (เพิ่มความเขมสีขึ้น)   
 

 
Manual Adjustments 
non monochorme 
only 
 
ใชกับภาพสีเทานั้น 

 
 
Hue เฉดส ี
 

 
เลือกปรับเฉดสีเอง -3 (ทําใหสีแดงดูเปนสีมวง, เขียว
เปนนํ้าเงิน, เขียวเปนเหลือง) จนถึง +3 (ทําใหสีแดง
เปนสม, เขียวดูเปนนํ้าเงิน, นํ้าเงินออกไปมวง) 
 

 
Filter effect 
ฟลเตอร 
 

 
ทําใหดูเสมือนวาใสฟลเตอร สีแแดง, สีเขียว, สีสม, 
หรือ สีอําพัน ถายภาพน้ันดวยฟลมขาวดํา 
ตามปกติจะถูกตั้งเปน OFF – ไมใชงาน จากโรงงาน 
 

 
Manual Adjustments 
monochrome only 
 
ใชกับภาพสีเดี่ยวโมโน
โครม (ขาว-ดํา) เทานัน้  

 
Toning 
โทนส ี
 

 
เลือกใสเอฟเฟกในภาพ เชน ขาว-ดํา [B&W],  
สีซีเปย [Sepia], หรือภาพยอม [Cyanotype] สีโทน
เดี่ยวฟา, โทนแดง, โทนเหลือง, โทนเขียว, โทนน้ํา
เงินเขียว, โทนน้ําเงิน-มวง, และ โทนแดง-มวง 
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จากขอ 3.  

กดปุม    กลองจะแสดงตารางน้ําหนัก 
ของคําสั่งควบคุมภาพเปรียบเทียบสัมพันธ 
กับคาควบคุมภาพตัวอื่นๆ  

กดปุม   อีกครั้ง จะกลับไปที่หนา
รายการเดิม 
  
(หากเลือกคําสัง โมโนโครม ขาว-ดํา 
ตาราง จะแสดงเฉพาะแกนน้ําหนักของ 
คาคอนทราส เทาน้ัน) 
 
แกนตั้งจะเปน คาคอนทราส Contrast 
แกนแนวนอนจะเปน ความอิ่มตัวของสี 
Saturation 
 
   
หากตองการเลือกคําสั่งควบคุมภาพอื่นๆ 
ใหกดปุม   หรือ   

จากนั้นกด  ขวา  แลวก็กดปุม   
 
คําสั่งควบคุมภาพที่ถูกเลือกปรับแตง 
จะแสดงใหเห็น ในตารางน้ําหนักคา
ควบคุมภาพ โดยมีสีเขียวแสดงเปนกรอบ 
 
 

 
ภาพแสดงจุดตําแหนงของคําสั่งแตงภาพทั้ง 6 
ที่สัมพันธกับ คอนทราส และ ความอิ่มตัวของสี 

 
 

 
 

คําสั่งควบคุมภาพใดที่ถูกดัดแปลง จะมีคาเดิม
กอนที่จะถูกเปลี่ยนแปลงแสดงไวใหเห็น  
 
โดยคาเดิมกอนที่จะถูกดัดแปลงนั้น จะมีเสนขีดอยู
ขางใตคาเดิมที่เคยใชอยูกอนหนาน้ี  
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การใชฟลเตอรเอฟเฟก Filter effect (ใชไดกับคําสั่งควบคุมภาพแบบโมโนโครม เทานั้น) 
 
ทําใหดูเสมือนวาใสฟลเตอร สีแแดง, สีเขียว, สีสม, หรือ สีอําพนั ถายภาพน้ันดวยฟลมขาวดํา 
และจะตามปกติถูกตั้งเปน OFF – ไมใชงาน จากโรงงาน 
 
หัวขอรายการดัดแปลง คําอธิบาย การใชงาน 

Y Yellow 
O Orange 
R Red 

แตงเรงคอนทราสในภาพ หรือใชลดความสวางในภาพเชนทองฟาเมื่อ
ถายภาพวิว   สีสมใหคอนทราสมากกวาสีเหลือง, และสีแดงใหคอน- 
-ทราสมากกวาสีสม 

G Green ทําใ หสีผิวดูนุมนวล เหมาะสําหรับถายภาพบุคคล พอรเทรท ขาวดํา 
 
 
 
เลือก คําสั่งควบคุมภาพ Monochrome  
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง เลือกหัวขอ 
 
กด     ขวา หรือ  ซาย เลือกคาที่จะปรับ
ลด หรือ ปรบัเพิ่ม 
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การสรางคาํสั่งควบคุมภาพ Picture Control ตามที่ตองการ 
ผูใชสามารถปรับแตงคําสั่งควบคุมภาพ Nikon Picture Control ที่มาให และเก็บไวใชตอไปได 
 
 
1. 
 
ในหนาชุดรายการคําสั่ง Shooting Menu 
เลือกรายการ Manage Picture Control 
 
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 

 
 
2. 
 
เลือก Save/edit 
กด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ  

 
 
3. 
 
เลือกคําสั่งควบคุมที่กําลังใชอยู 
กด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 
หรือตองการ Save ไวโดยไมมีการ

เปลี่ยนแปลงอีก ใหกด   เพื่อขามไปที่
ขั้นที่ 5 ไดเลย  
 
4. 
 
ปรับคาคําสั่งควบคุมภาพตามที่ตองการ 
หากตองการยกเลิก ใหกดปุม  
 

หากดัดแปลงคาคําสั่งเสร็จแลว ใหกด  
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5.  
 
เลือกชองที่เก็บคําสั่ง Picture Control ที่
ถูกดัดแปลงแลว 
เลือกไดจาก C-1 ถึง C-9   
 
กด   ขวา  เพื่อยืนยันชองคําสั่งที่เก็บ 
 

 
 
 
6.  
 
จอ LCD จะแสดงหนาตางใหพิมพใสช่ือ 
 
โดยตามปกติ กลองจะตั้งช่ือใหกับคําสั่งที่
ถูกดัดแปลงโดยผูใชโดยการใสเลข 2 
หนวยใหอัตโนมัติ เชนจะแสดง Vivid-02 
      
หากผูใชตองการเปลี่ยนช่ือใหม ใหกดปุม    
และ กด     ขวา หรือ  ซาย  
เพื่อเลือกตําแหนงใสตัวอักษร (cursor) ในชองใสช่ือคําสั่งควบคุมภาพ 
 
ใชแปนกด 4 ทิศ สําหรับเลือกตัวอักษรจากชองเลือกตัวอักษร  
กดตรงกลางแปนกด 4 ทิศ สําหรับเลือกตัวอักษรที่ตองการ 
 
หากตองการลบตัวอักษร ในชองใสช่ือคําสั่ง ใหกดปุม  
ชองใสช่ือคําสั่งจะใสช่ือได 19 ตัวอักษร มากกวาน้ีก็จะไมแสดง 

 
 

 

 

เมื่อเปล่ียนชื่อคําสั่งเสร็จแลว ใหกด  
 
ช่ือคําสั่งควบคุมภาพใหมจะปรากฏแสดง 
ในหนา Set Picture Control  
 

 

 
 
หากตองการเปลี่ยนชื่ออีกครั้ง 
ใหเลือกใชหัวขอรายการ Rename เพื่อกลับไปที่
ขั้นตอนที่ 6. 
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เมื่อเรียกใชคําสั่งที่ดัดแปลงสรางขึ้นมา  
ช่ือคําสั่งควบคุมภาพเดิม จะแสดงที่มุมบน ขวามอื  
เพื่อบอกใหทราบวาคําสัง่ที่ดัดแปลงสรางใหมถูก
ดัดแปลงมาจากคําสั่งเดิมอะไร  
 
การรีเซ็ท Reset เมนูรายการกลอง จะไมมีผลใดๆ
กับคําสั่งควบคุมภาพที่สรางขึ้นใหม   
 
 
 
 
 
 
การบริหารจัดการ เปลีย่นชื่อคําสัง่, ลบคําสั่งควบคุมภาพ Picture Control 
 
ในหนารายการ Manage Picture Control 
เลือก Rename 
 
กด   ขวา  เพื่อทํารายการ Rename 
เพื่อเปล่ียนชื่อคําสั่งควบคุมภาพ 

 
 
ในหนารายการ Manage Picture Control 
เลือก Delete 
 
กด   ขวา  เพื่อทํารายการ Delete 
เพื่อสั่งลบคําสั่งควบคุมภาพทิ้ง 
 
 
 
 

 

 

 
หมายเหตุ 
• คําสั่งควบคุมภาพที่ถูกดัดแปลง หรือ ที่สรางดวยตัวผูใช (Custom Picture Control) เทาน้ัน  

จึงจะถูกเปล่ียนชื่อได  คําสั่งควบคุมภาพที่มากับกลอง (Nikon Picture Control) จะเปลี่ยนไมได 
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การแบงแจกจาย คําสัง่ควบคุมภาพ Picture Control ไปดาวนโหลดลงในกลอง 
 
ผูใชสามารถสรางคําสั่งควบคุมภาพเฉพาะตัว Custom Picture Control จากโปรแกรม ViewNX หรือ 
Capture NX แลวโอนลงใสในกลอง หรือ สรางจากในกลองเก็บลงในการดความจํา เพือ่โอนไปใชกับ 
กลองตัวอื่นๆ หรือ โปรแกรมที่รองรับระบบ Picture Control ไวใชตอไปได    
 
การโหลดคาํสั่งควบคุมภาพ Picture Control ลงไปที่กลอง 
 
 
1. 
 
ในหนารายการ Manage Picture Control 
เลือก Load/Save 
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 

 
 
2. 
 
เลือก Copy to camera 
กด   ขวา  เพื่อทํารายการ  
เพื่อกอปปคําสั่งควบคุมภาพลงใสกลอง 

 
 
3. 
 
เลือกคําสั่งควบคุมที่อยูในการด 
กด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการกอปป 
 
หรือตองการ Save ไวโดยไมมีการ

เปลี่ยนแปลงอีก ใหกด   เพื่อขามไปที่
ขั้นที่ 5 ไดเลย 
 

 

 
4. 
 
เลือกชองที่เก็บคําสั่ง Picture Control ที่
จะถูกกอปป ไปเก็บในกลอง 
เลือกไดจากชอง C-1 ถึง C-9   
 
กด   ขวา  เพื่อยืนยันชองคําสั่งที่เก็บ 
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5. 
 
 
ช่ือคําสั่งควบคุมภาพใหมจะปรากฏแสดง 
ในหนา Mange Picture Control  
 
 
 
 
 
หากตองการเปลี่ยนชื่ออีก 
ใหเลือกใชหัวขอรายการ Rename เพื่อ
กลับไปที่ขั้นตอนที่ 6. (ของวิธีการ
ดัดแปลงคําสั่ง) 
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การโหลดคาํสั่งควบคุมภาพ Picture Control ลงไปที่การดความจํา (ไปใชกับกลองอืน่ๆ) 
 
 
1. 
 
ในหนารายการ Manage Picture Control 
เลือก Copy to card 
 
กด   ขวา  เพื่อทํารายการ  
เพื่อกอปปคําสั่งควบคุมภาพลงใสการด 

 
 
2. 
 
เลือกชองที่เก็บคําสั่ง Picture Control ที่
จะถูกกอปป ไปเก็บในการดความจํา 
 
กด   ขวา  เพื่อทํารายการ 

 

 
 
3.  
 
เลือกชองที่เก็บคําสั่ง Picture Control ที่
ถูกกอปปไปเก็บในการดความจํา 
เลือกไดจาก C-1 ถึง C-99  
 

กด   เพื่อสั่งทํารายการ และสิ้นสุดการ
กอปป 
   

 

 
 
หมายเหตุ 
• ไมวาการดความจําจะมีขนาดเทาใด ก็จะเก็บคําสั่งไดเพียง 99 ชอง (C-1 ถึง C-99) เทาน้ัน 

 
• ชองใดที่คําสั่งถูกเขียนซอนทับ คําสั่งใหมจะเขียนทับคําสั่งในชองเดิมเสมอ 
 
• คําสั่งควบคุมภาพที่ถูกดัดแปลง หรือ ที่สรางเองดวยตัวผูใช (Custom Picture Control) เทาน้ัน  

จึงจะเก็บในการดได  คําสั่งควบคุมภาพที่มากับกลอง (Nikon Picture Control) จะกอปป 
เก็บลงในการดความจําไมได 
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การบริหารจัดการ เปลีย่นชื่อคําสัง่, ลบคําสั่งควบคุมภาพ Picture Control 
 
 
1. 
 
ในหนารายการ Manage Picture Control 
เลือก Rename 
 
กด   ขวา  เพื่อทํารายการ  
เพื่อเปล่ียนชื่อคําสั่งควบคุมภาพ 

 
 
2. 
 
เลือกชองที่เก็บคําสั่ง Picture Control ที่
จะเปลี่ยนชื่อ 
 
กด   ขวา  เพื่อทํารายการ 

 
 
3.  
 
ใชแปนกด 8 ทิศ สําหรับเลือกตัวอักษร
จากชองเลือกตัวอักษร  
กดตรงกลางแปนกด 8 ทิศ สําหรับเลือก
ตัวอักษรที่ตองการ 
 

กด   เพื่อสั่งทํารายการ และสิ้นสุดการ
กอปป 
   

 

 

 
หมายเหตุ 
 
• คําสั่งควบคุมภาพที่ถูกดัดแปลง หรือ ที่สรางดวยตัวผูใช (Custom Picture Control) เทาน้ัน  

จึงจะถูกเปล่ียนชื่อได  คําสั่งควบคุมภาพที่มากับกลอง (Nikon Picture Control) จะเปลี่ยนไมได 
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การลบคําสัง่ควบคุมภาพ Picture Control ทีเ่ก็บในกลอง 
 
 
1. 
 
ในหนารายการ Manage Picture Control 
เลือก Delete 
 
กด   ขวา  เพื่อทํารายการ  
เพื่อสั่งลบคําสั่งควบคุมภาพทิ้ง 

 
 
2. 
 
เลือกชองที่เก็บคําสั่ง Picture Control ที่
จะลบทิ้ง 
 
กด   ขวา  เพื่อทํารายการ 

 
 
3.  
 
กลองจะถามยืนยันใหลบคําสั่งทิ้ง? 
 

กด   เพื่อสั่งลบคําสั่งควบคุมภาพทิ้ง 
   

 
 
หมายเหตุ 
 
• คําสั่งควบคุมภาพที่ถูกดัดแปลง หรือ สรางดวยตัวผูใช (Custom Picture Control) เทาน้ัน  

จึงจะถูกลบทิ้งได  คําสัง่ควบคุมภาพที่มากับกลอง (Nikon Picture Control) จะลบไมได 
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การลบคําสัง่ควบคุมภาพ Picture Control ทีเ่ก็บในการดความจํา 
 
 
1. 
 
ในหนารายการ Manage Picture Control 
เลือก Load/Save 
 
กด   ขวา  เพื่อทํารายการ  
เพื่อสั่งลบคําสั่งควบคุมภาพในการดทิ้ง 

 
 
2. 
 
เลือกคําสั่ง Delete from Card 
 
กด   ขวา  เพื่อทํารายการ 

 
 
3.  
 
เลือกชองที่เก็บคําสั่งควบคุมภาพในการด 
กด   ขวา  เพื่อทํารายการ 
 
 
 
 
กด   ขวา  เพื่อดูรายละเอียดการแตง
ภาพของหัวขอคําสั่งน้ัน 
 

กด   เพื่อสั่งลบคําสั่งควบคุมภาพทิ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลองจะถามยืนยันใหลบคําสั่งทิ้ง? 
 

กด   ซ้ําอีกครั้งเพื่อยืนยันใหลบคําสั่ง
ควบคุมภาพทิ้ง 
  
หมายเหตุ: คําสั่งควบคุมภาพที่โหลดมากับกลอง (Nikon Picture Control) เชน Standard, Neutral,  

      Vivid, Monochrome, Portrait, และ Landscape)  จะลบไมได 
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การใชเครื่องบอกตาํแหนงจากดาวเทียม GPS 
 
กลอง D5000 สามารถตอกับอุปกรณเครื่องบอกตําแหนงจากสัญญาณดาวเทียม GPS รุน GP-1 ซึ่งเปน
อุปกรณพิเศษ โดยใชสายตอรุน  GP1-CA90  ตอรบัเขาที่ชองเสียบปลั้ก GPS ดานขางกลอง  
การตอเช่ือมจะทําใหกลองเขียนพิกัดตําแหนงของผูถายภาพลงไปในไฟลภาพ ในขณะที่ถายภาพ  

 
ดูรายละเอียด DP-1 เพิ่มเติมไดที่น่ี 2 HNikon Camera Accessories 
 
เมื่อทําการตอเช่ือมแลว หากกลองไดรับสัญญาณ
ตําแหนง GPS กลองจะแสดงเครื่องหมาย  ในจอ
คําสั่ง LCD  
 
ไฟลภาพท่ีถูกบันทึกในขณะที่ตอเช่ือมสัญญาณ จะถูก
เพิ่มหนารายการขอมูลเพิม่ขึ้นอีกหนึ่งหนา โดยระบุ
ตําแหนงพิกัดเสนรุง (แลตติจูด), เสนแวง (ลองติจูด), 
ความสูง, และเวลามาตรฐานสากล UTC  
 
หากการตอเช่ือมขาดหายไปเกิน 2 วินาที 
เครื่องหมาย  จะหายไป แลวกลองจะยกเลิกการ
เขียนตําแหนงลงในภาพ 

 

 

 
ขอมูลพิกัดตาํแหนง GPS จะถูกบันทึกลงไปในไฟลภาพก็ตอเมื่อจอ LCD แสดงคําสั่ง มีเครื่องหมาย
ล็อคสัญญาณ  กอนที่จะทําการถายภาพ   หากเครื่องหมาย   กระพริบ จะแสดงวาเครื่องรับ GPS 
กําลังทําการคนหาสัญญาณจากดาวเทียม หากถายภาพในขณะที่  กําลังกระพริบ กลองจะไมเขียน
ตําแหนงในไฟลภาพให 
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หัวขอคําสั่งในรายการคําสั่ง GPS ในหนาชุดรายการคําสั่ง Set Up 
 
• [Auto meter off]: ปดมิเตอรวัดแสงโดยอัตโนมัติ 
 

หัวขอคําสั่ง คําอธิบายการใชงาน 
  Enable * เปดใชงาน กลองจะปดมิเตอรระบบวัดแสงโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กําหนด  

(ตามรายการคําสั่งเฉพาะ c2) เพื่อชวยลดการใชกําลังไฟฟาจากถาน แตก็ 
อาจจะทําใหกลองหยุดบันทึกพิกัดตําแหนง GPS ได  
แตะกดปุมชัตเตอรเบาๆ 1 ครั้ง เพื่อปลุกกลองขึ้นมาใชงานอีกครั้ง 

Disable ปด ไมใชงาน มิเตอรระบบวัดแสง จะทํางานตลอดเวลา  
กลองบันทึกพิกัดตําแหนง GPS ไดตลอดเวลา นานเทาที่มีการตอรับได 

                                                                                            * (Default คาปรยิายทีถู่กตั้งมาจากโรงงาน) 
• [Position]: เรียกแสดงตําแหนงตําแหนงพิกัดเสนรุง (แลตติจูด), เสนแวง (ลองติจูด), 
ความสูง, เวลามาตรฐานสากล UTC และ ทิศทางที่ถายภาพ ที่ไดรับจากเครื่อง GPS โดยตรง 
คําสั่งน้ีจะใชไดก็ตอเมื่อทําการตอเช่ือมเรียบรอยแลว และมีเครื่องหมาย  แสดงในจอ LCD 

 
 
หมายเหตุ:  
เวลามาตรฐานฯ UTC ที่แสดง จะเปนเวลาที่ไดรับจากสัญญาณดาวเทียม ไมใชเวลาจากนาฬิกาภายในกลอง 
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การเรียกแสดงภาพ (Playback) 
 
 
กดปุม  เพื่อเรียกแสดงภาพที่บันทึกไว 
ใหแสดงบนจอ LCD      
 

 
 
ปุมคําสั่งตางๆที่ใชสําหรับการจัดการเรียกแสดงภาพ Playback 
 

เมื่อตองการ ปุมคําสั่ง คําอธิบาย 
 
ดูภาพอ่ืนๆที่เก็บไวในการด 

 

 
กด  ซาย หรอื    ขวา   
เลือกดูภาพตามลําดับกอนหลัง  

 
ดูขอมูลการถายภาพน้ัน 

 

 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกดูขอมูลในการถายภาพ 

 
เรียกดูภาพแบบกลุม  
 Thumbnail 
 

 

 

 
เรียกดูภาพเปนกลุมๆละ 4 หรือ 9 ภาพ 
Thumbnail (ตามตัวอยางขางลาง) 

 
ซูมขยายใหญ 

 

 
 

 
ซูมขยายดสูวนตางๆในภาพ 

ลบภาพทิ้ง 
 กลองจะถามใหกดปุม  ซ้าํเพื่อลบภาพทิ้ง 

 
ล็อคภาพ ปองกันการถูกลบทิ้ง 

 

 
 

 
ล็อคภาพไว ปองการภาพถูกลบทิ้งโดยไมตั้งใจ
กดปุม  ซ้ําเพื่อปลดล็อค 

ออกจากหนาแสดงภาพ 
กลับไปที่โหมดถายภาพ 

 

กดปุมชัตเตอรเบาๆ หรือ กดปุม  เพื่อปด
คําสั่ง  และใหกลับไปที่โหมดพรอมใชถายภาพ
ทันที 

เรียกแสดงรายการคําสั่ง 
 

เรียกแสดงรายการคําสั่งอื่นๆในชุดรายการ 

เรียกคําสั่งแตงภาพ Retouch 
หรือ แสดงภาพวีดีโอ  

ใชเรียกคําสั่งแตงภาพ Retouch เพื่อใชตัดแตง
ภาพท่ีกําลังแสดงอยูน้ัน  หากไฟลภาพท่ีแสดง
อยูน้ันมีเครื่องหมาย  แสดงวาเปนภาพวีดีโอ 
กลองจะเริ่มเลนแสดงภาพวีดีโอให 
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คําสั่งเรียกแสดงภาพในรูปแบบตางๆ 
 
คําสั่งแสดงภาพแนวตั้ง Rotate Tall ใชสําหรับแสดงภาพที่ถายในแนวตั้ง  

 
 

 
รายการคําสัง่แสดงภาพเพิ่งถาย Image review ในชุดรายการคําสั่งแสดงภาพ Playback  
สั่งใหกลองแสดงภาพที่เพิ่งถายไปหรือไม (เลือก On กลองจะแสดงภาพที่เพิ่งถายไปนาน 4 วินาที) 
 
รายการคําสัง่เฉพาะ c2 : Auto off timers ใชกําหนดวาจะใหแสดงภาพไดนานเทาใด (4 วินาที – 10 นาที) 
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ขอมูลภาพถายจะมีทั้งหมด 7 หนา (ไมรวม หนา GPS) 
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกดูขอมูลในการถายภาพ ไลเรียงเปนลําดับดังน้ี  
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ขอมูลไฟลภาพ File information 
 

 
1 แสดงคําสั่งล็อคภาพ ปองกันถูกลบทิ้ง/แตงภาพ 
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 เลขที่ลําดับภาพ/จํานวนภาพทั้งหมด 
4 ชื่อไฟลภาพของภาพที่กําลังแสดง 
5 ชนิดไฟลภาพ  

6 ขนาดของภาพ 
7 เวลา ที่ถายภาพนั้น 
8 วันที่ ที่ถายภาพนั้น 
9 ชื่อโฟรเดอรที่เก็บไฟลภาพนี้ 
   

 
 
 
ตัวอยางขอมูลภาพดานบน 
  
1 ภาพถูกล็อคไว  ปองกับการลบหรือแตงเพิ่ม 
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 ภาพที่ 1 ใน จํานวนภาพ 12 ภาพ 
4 ช่ือไฟลภาพ DSC_0001.JPG 
5 ชนิดของไฟลภาพ Normal/บีบอัดปานกลาง  

6 ขนาดของภาพ 4288x2848 พิกเซล 
7 เวลาที่ถายภาพ 10:02:27 น. 
8 วันที่ถายภาพ: วันที่ 15 เดือน 04 ป 2009 
9 ช่ือโฟรเดอรที่เก็บภาพ 100D5000  
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แสดงขอมูลแมสี และ ฮิสโตแกรม Histogram ¹ 

 
 

1 แสดงภาพถูกล็อคไวปองกับการลบหรือแตงเพิ่ม 
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 คาสมดุลยสีขาว WB และคาปรับแตง ที่ใช 
4 กลองที่ใชถายภาพ  

5 ฮิสโตแกรม รวมทั้ง 3 สี RGB ³ 
แกนตั้ง แสดง จํานวนพิกเซล 
แกนนอน แสดง ปริมาณความสวางของพิกเซล  
(ดูวิธีการอานฮิสโตแกรมในหนาตอไป) 

6 ชองสัญญาณสีแดง Red Channel  
7 ชองสัญญาณสีเขียว Green Channel  
8 ชองสัญญาณสีน้ําเงิน Blue Channel  
9 เลขที่ลําดับภาพ/จํานวนภาพทั้งหมด  

¹  จะแสดงเมื่อใชคําสั่ง RGB Histogram ในรายการคําสั่งโหมดแสดงภาพ Display เทานั้น 
 

เมื่อกดปุม  เพื่อซูมขยายดูภาพ  ในหนาแสดงขอมูลฮิสโตแกรม  
กลองจะแสดงขอมูลฮิสโตแกรม ในสวนบริเวณภาพที่ถูกขยาย (ตามบริเวณพื้นที่ที่แสดงในกรอบเล็ก) 
กดปุม  เพื่อกลับเขาสูขนาดภาพปกติ 
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ตัวอยางภาพ และ วิธีการอาน ฮิสโตแกรม (Histogram) ของภาพ 
 
 
ภาพสวางปกติ กราฟ ฮสิโตแกรม 
จะแสดงกระจายตัวสม่ําเสมอ 
และเปนกลุมตรงกลาง 

 
 
 
ภาพมืดกวาปกติ กราฟ ฮิสโตแก
รม จะแสดงเอียงไปเกาะกลุมกัน
ที่ทางดานซาย 

 
 

 
 
ภาพสวางกวาปกติกราฟ ฮิสโต
แกรม จะแสดงเอียงไปเกาะกลุม
ที่ทางดานขวา 

 
 

 
การเพิ่มคาแสงจะมีผลทําใหกลุมพิกเซล ในตารางฮิสโตแกรมขยับไปทางขวามากขึ้น  
และการลดคาแสงจะมีผลทําใหกลุมพิกเซล ในตารางฮิสโตแกรมขยับไปทางซาย มากขึ้นเชนกัน 
กลุมพิกเซลจะเปนเครื่องชวยชี้วา คาวัดแสงที่ใชถายภาพเปนอยางไร โดยเฉพาะหากมองเห็นภาพ 
ถายในจอ LCD ไดไมถนัดนัก เพราะแสงสวางที่รบกวนรอบขาง 
 
อน่ึง, ภาพแทงกลุมพิกเซลในตารางฮิสโตแกรมที่แสดงในกลองเปนพียงการประมาณเทาน้ัน 
และอาจจะแตกตางกับตารางฮิสโตแกรมที่แสดงจากโปรแกรมแตงภาพตางๆในจอคอมพิวเตอรตั้งโต็ะ 
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แสดงสวนทีส่วางเกินไป Highlight  
 
บริเวณในภาพสวนที่สวางเกินไปกวาที่จอเซ็นเซอรจะบันทึกรายละเอียดในภาพไดจะกระพริบสวาง 
 

 
 

1 แสดงคําสั่งล็อคภาพ ปองกันถูกลบทิ้ง 
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 กระพริบแสดงสวนที่สวางเกินไป Highlight   

4 ชื่อโฟรเดอรที่เก็บไฟลภาพ   
5 เลขที่ลําดับภาพ/จํานวนภาพทั้งหมด 
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ขอมูลภาพถาย หนาที่ 1 (Shooting Data) ¹ 

 
1 แสดงคําสั่งล็อคภาพ ปองกันถูกลบทิ้ง/แตง 
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 MTR = ระบบวัดแสงที่ใช 

SPD = ความเร็วชัตเตอรทีใ่ช 
AP.= คารูรับแสงที่ใช  

4 EXP. MODE = โหมดถายภาพที่ใช 
ISO = คาความไวแสง ² 

5 คาชดเชยแสงถายภาพ ที่ใช 
6 ทางยาวโฟกัส ที่ใช  

7 เลนสถายภาพที่ใช 
8 ระบบโฟกัส และ ระบบ VR ³ 

(เมื่อใชกับเลนส VR) 
9 แสดงระบบแฟลช ที่ใช, โหมดแฟลช 

และ คาชดเชยแสงแฟลชที่ใช 
10 ชื่อกลองที่ใชถายภาพ 
11 เลขที่ลําดับภาพ/จํานวนภาพทั้งหมด 
   

 
ตัวอยางการอานขอมูลจากภาพดานบน 
 
1 ภาพถูกล็อคไว  ปองกับการลบหรือแตงเพิ่ม 
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 ระบบวัดแสงที่ใช = มาตรกิซ 

ความเร็วชัตเตอรที่ใช = 1/250 วิ. 
คารูรับแสงที่ใช = f/11 

4 โหมดถายภาพที่ใช = P โปรแกรมอัตโนมัติ  
คาความไวแสง ISO = 200 

5 คาชดเชยแสงถายภาพ = 0 สตอป 
6 ทางยาวโฟกัส ที่ใช = 35 มม.  

7 เลนสที่ใช = 18-55 /3.5-5.6 
8 ระบบโฟกัส = AF-A โฟกัสอัตโนมัติ ³ 

ระบบ VR = On เปดใชระบบ VR 
9 ใชแฟลชหัวกลอง ดวยโหมดแฟลช TTL  

และตั้งคาชเ ชยแสงแฟลช +1.0 สตอป 
10 กลอง D5000 
11 ภาพที่ 1 ใน จํานวนภาพ 12 ภาพ 
   

 
¹  จะแสดงเมื่อใชคําสั่ง Data ในรายการคําสั่งโหมดแสดงภาพ Display เทานั้น 
²  จะแสดงเปนสีแดง หากใชคําสั่ง ISO Auto  
³  จะแสดงเมื่อใชเลนสแบบลดความไหวสะเทือน VR-Vibration Reduction 
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ขอมูลภาพถาย หนาที่ 2 (Shooting Data) ¹ 

 
 
1 แสดงคําสั่งล็อคภาพปองกันถูกลบทิ้ง/แตงเพิ่ม 
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 คาสมดุลยสีขาว WB และคาปรับแตง ที่ใช 
4 คาระบบสี ที่ใช 
5 คําสั่งควบคุมภาพ Picture Control ที่ใช 
6 คําสั่งปรับแตงภาพ Picture Control (ดขูอ 1) 
7 คําสั่งเรงความคมชัด ที่ใช  

8 คําสั่งปรับคอนทราส ที่ใช 
9 คําสั่งปรับความสวางภาพ ที่ใช 
10 คําสั่งปรับความอื่มสี Saturation และ  

เสมือนฟลเตอรสี Filter effect (ดูขอ 2, 3) 
11 คําสั่งปรับเฉดสี Hue/Toning ที่ใช (ดูขอ 4, 5 ) 
12 กลองที่ใชถายภาพ 
13 เลขที่ลําดับภาพ/จํานวนภาพทั้งหมด  

 
 
 

1. จะแสดงเมื่อใชคําสั่ง Data ในรายการคําสั่งโหมดแสดงภาพ Display เทานั้น 
2. จะแสดงเมื่อใชคําสั่งควบคุมภาพ Picture Control ในโหมด Standard, Vivid, Portrait และ Landscape 
3. จะแสดงเมื่อใชคําสั่งควบคุมภาพ Picture Control ในโหมด Neutral, Monochrome และ Custom 
4. จะไมแสดงเมื่อใชคําสั่งควบคุมภาพ Picture Control แบบ Monochrome (ขาว-ดํา) 
5. จะแสดงเมื่อใชคําสั่งควบคุมภาพ Picture Control แบบ Monochrome (ขาว-ดํา) เทานั้น 
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ขอมูลภาพถาย หนาที่ 3 (Shooting Data) ¹ 

 
 
 
1 แสดงคําสั่งล็อคภาพปองกันถูกลบทิ้ง/แตงเพิ่ม 
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 คําสั่งลดจุดสีรบกวน Noise Reduction  
4 คําสั่ง ควบคุมการใหแสง Active D-Lighting 
5 คําสั่งจัดแตงภาพ Retouch  

ที่ใชในภาพที่แสดงอยูนี้  

6 ขอความกํากับภาพ 
7 กลองที่ใชถายภาพ 
8 เลขที่ลําดับภาพ/จํานวนภาพทั้งหมด 
   

 
ตัวอยางขอมูลภาพดานบน 
 
1 ภาพถูกล็อคไว  ปองกับการลบหรือตัดแตงเพิ่ม 
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 คําสั่ง Noise Reduction: ปกติ Normal 
4 คําสั่ง Active D-Lighting: ปกติ Normal 
5 คําสั่งจัดแตงภาพ Retouch ที่ใช 

+ ใชระบบเพิ่มแสง D-Lighting 
+ เพิ่มคสี WARM TONE 
+ ปรับเปนภาพสีเดี่ยว 
+ ตัดขอบภาพ  

6 ขอความกํากับภาพ : SPRING HAS COME SP 
RING HAS COME. 3636 

7 กลองที่ใชถายภาพ : NIKON D5000 
8 ภาพที่ 1 ใน จํานวนภาพ 12 ภาพ 
   

 
 
¹  จะแสดงเมื่อใชคําสั่ง Data ในรายการคําสั่งโหมดแสดงภาพ Display เทานั้น 
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ขอมูล GPS (ถามีการตอเชื่อมกบัเครื่องรับ GPS ขณะที่ถายภาพ) ¹ 
 

 
 
1 ภาพถูกล็อคไว  ปองกับการลบหรือแตงเพิ่ม 
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 คาแลตติจูด (เสนรุง)  
4 คาลองติจูด (เสนแวง)  
5 ความสูงจากระดับน้ําทะเล  

6 เวลาสากล UTC 
7 กลองที่ใชถายภาพ  
8 เลขที่ลําดับภาพ/จํานวนภาพทั้งหมด 
   

 
ตัวอยางขอมูลภาพดานบน 
 
1 ภาพถูกล็อคไว  ปองกับการลบหรือแตงเพิ่ม 
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 คาแลตติจูด : N 35° 36.371´ 

เสนรุงที่ 35 องศา 36.371 เหนือ 
4 คาลองติจูด : E 139° 43.696´ 

เสนแวงที่ 139 องศา 43.696 ตะวันออก 
5 ความสูงจากระดับน้ําทะเล 35 เมตร   

6 วันเวลาสากล UTC: ว.15 ด. 04 ป. 2009 
     เวลา                  01:15:29 น. 

7 กลองที่ใชถายภาพ : NIKON D5000 
8 ภาพที่ 1 ใน จํานวนภาพ 12 ภาพ 
   

 
¹  จะแสดงเมื่อใชตอกับเครื่อง GPS และไดรับและล็อคกับสัญญาณดาวเทียมแลวเทานั้น 
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แสดงขอมูลภาพถายโดยรวม Overview data (1) 
 

 
 
1 เลขที่ลําดับภาพ/จํานวนภาพทั้งหมด 
2 ภาพถูกล็อคไว  ปองกับการลบหรือแตงเพิ่ม 
3 กลองที่ใชถายภาพ 
4 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
5 ตารางฮิสโตแกรม 
6 คาความไวแสง ISO ที่ใช * 
7 ทางยาวโฟกัสเลนส ที่ใช 
8 ตอเชื่อมเครื่องรับ GPS   

9 มีขอความกํากับภาพ 
10 แฟลช ลดตาแดง + มานชัตเตอรชุดหลงั 
11 คาชดเชยแสงแฟลช  
12 คาชดเชยแสงถายภาพ 
13 ระบบวัดแสง ที่ใช 
14 โหมดถายภาพ ที่ใช 
15 ความเร็วชัตเตอร ที่ใช 
16 คารูรับแสง ที่ใช  

 
ตัวอยางขอมูลภาพดานบน 
 
1 ภาพที่ 1 ใน จํานวนภาพ 12 ภาพ 
2 ภาพถูกล็อคไว  ปองกับการลบหรือแตงเพิ่ม 
3 กลองที่ใชถายภาพ = NIKON D5000 
4 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
5 ตารางฮิสโตแกรม  
6 คาความไวแสง ISO = 200 * 
7 ทางยาวโฟกัสเลนส = 35 มม. 
8 ตอเชื่อมเครื่องรับ GPS   

9 มีขอความกํากับภาพ  
10 แฟลช ลดตาแดง + มานชัตเตอรชุดหลงั 
11 คาชดเชยแสงแฟลช +1.3 สตอป 
12 คาชดเชยแสงถายภาพ -1.3 สตอป 
13 ระบบวัดแสง = มาตริกซ 
14 โหมดถายภาพ = โปรแกรมอัตโนมัติ P 
15 ความเร็วชัตเตอร = 1/250 วินาที 
16 คารูรับแสง = f/5.6  

 
* คาความไวแสง ISO จะแสดงเปนสีแดงหากเปดใชระบบปรับคาความไวแสงอัตโนมัติ Auto ISO  
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แสดงขอมูลภาพถายโดยรวม Overview data (2) 
 

 
 
17 คาคําสั่งควบคุมภาพ Picture control 
18 คาคําสั่งใหแสงเพิ่ม Active D-Lighting 
19 ช่ือและนามสกุล ของไฟลภาพ 
20 ชนิดของไฟลภาพ 
21 ขนาดของภาพ 
22 เวลาที่ถายภาพ 
23 วันที่ที่ถายภาพ  

24 ช่ือโฟรเดอรที่เก็บภาพ 
25 คาสมดุลยสขีาว WB 

อุณหภูมิแสง 
คาปรับแตง WB 
วัดสมดุลยแสงสีขาว 

26 รหัสการใหส ี 

 
ตัวอยางขอมูลภาพดานบน 
  
17 คําสั่ง Picture control Standard/ปกติ  
18 คําสั่ง Active D-Lighting ต่ํา/Low  
19 ช่ือไฟลภาพ DSC_0001.JPG 
20 ชนิดของไฟลภาพ Normal/บีบอัดปานกลาง 
21 ขนาดของภาพ 4288x2848 พิกเซล 
22 เวลาที่ถายภาพ 10:02:27 น. 
23 วันที่ถายภาพ: วันที่ 15 เดือน 04 ป 2009  

24 ช่ือโฟรเดอรที่เก็บภาพ 100D5000 
25 คาสมดุลยสขีาว WB : อัตโนมัติ Auto 

คาปรับแตง WB : อัตโนมัติ Auto +6 
วัดสมดุลยแสงสีขาว : M ผูใชวัดเอง 

26 ระบบส ี: AdobeRGB  
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การเรียกแสดงภาพแบบกลุมภาพขนาดยอ Thumbnail Playback 
 
 

ปุมคําสั่ง คําอธิบาย 
 
 

 

 
กดเรียกดูภาพเปนกลุมๆละ 
4, 9, 72 ภาพ และ ตาม
วันที่ถาย (ตามตัวอยาง
ดานขาง) 
 

 

 
 

 
ลดจํานวนภาพที่แสดง 

 

 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
กด  ซาย หรอื    ขวา 
เลือกภาพยอที่แสดง 
 

 
 
 

 

ใชเรียกคําสั่งแตงภาพ 
Retouch เพื่อใชตัดแตง
ภาพท่ีกําลังแสดงอยูน้ัน  
หากไฟลภาพท่ีแสดงอยูน้ัน
มีเครื่องหมาย  แสดงวา
เปนภาพวีดีโอ กลองจะเริ่ม
เลนแสดงภาพวีดีโอให 

 กลองจะถามใหกดปุม  ซ้าํ
เพื่อลบภาพทิ้ง 

 

 

ล็อคภาพไว ปองการภาพถูก
ลบทิ้งโดยไมตั้งใจ 
กดปุม  ซ้ําเพื่อปลด
ล็อค 

 

 

 
กดปุมชัตเตอรเบาๆ  
หรือ กดปุม   
เพื่อปดคําสั่ง กลับไปที่
โหมดถายภาพทันที 
 

 
เรียกแสดงรายการคําสั่งอื่นๆ
ในชุดรายการ  
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การเลือกแสดงภาพทีถ่ายตามวันที่ปฎิทิน 
 

กดปุม   ไลลําดับการแสดงภาพขนาดยอ จนแสดงภาพยอแบบ 72 ภาพ 

กดปุม   อีกครั้งเพื่อแสดงภาพปฎิทิน (ตามตัวอยางดานลาง) และเลือกระหวางวันที่ปฎิทิน 
หรือ รายการภาพยอ 
 
กดแปน 4 ทิศ ไปตามวันปฎิทิน กลองจะแสดงภาพตามวันที่ที่ถายภาพ หรอื ใชเลือกภาพในรายการ 

 
 
ปุมคําสั่ง คําอธิบาย 

 
กดเรียกดูภาพเปนกลุมๆละ 4, 9, 72 ภาพ และ กดซ้ําอีกครั้งเพื่อใหแสดงภาพตาม
วันที่ถายภาพ (ตองใสการด SD ในกลองดวย)  

 
กดเพื่อเลือกวันที่ในปฎิทิน หรือ ซูมดภูาพยอขนาดที่แสดง 

 

 

 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
กด  ซาย หรอื    ขวา 
เลือกวันที่ในปฎิทิน หรือ เลือกภาพยอที่แสดง 
 

 
สั่งแสดงภาพในวันที่เลือกในปฎิทิน หรือ เลือกภาพยอที่แสดงในรายการภาพยอ 

 
สั่งลบภาพทั้งหมดในวันปฎิทิน หรือ ลบภาพในรายการภาพยอ 
กลองจะถามใหกดปุม  ซ้าํเพื่อลบภาพทิ้ง 

 
ล็อคภาพไว ปองการภาพถูกลบทิ้งโดยไมตั้งใจ 
กดปุม  ซ้ําเพื่อปลดล็อค 

 

 

 
กดปุมชัตเตอรเบาๆ หรือ กดปุม  เพื่อปดคําสั่ง 
กลับไปที่โหมดถายภาพทันที 

 
เรียกแสดงรายการคําสั่งอื่นๆในชุดรายการ 

ระวัง!!  

หากเลือกวันที่ และ กดปุม  ลบไฟลภาพท้ิง  กลองจะลบไฟลภาพท่ีถายทั้งหมดในวันน้ันทิ้งทั้งหมดทันที
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การซูมขยายดูภาพที่แสดงบนจอ LCD 

กดปุม เพื่อซูมขยายดูภาพท่ีกําลังแสดงบนจอ LCD    
ปุมคําสั่ง คําอธิบาย 

 

/  
 

กด เพื่อซูมเขา ขยายดูภาพ 
ภาพขนาดใหญ L จะแสดงขยาย
ไดสูงสุด 27 เทา,  M ซูมขยายได 
20 เทา และ S ขยายไดสูงสุด 13 
เทา 
โดยพื้นที่บริเวณที่กําลังถูกซูมจะ
แสดงบนจอ LCD และในกรอบ
เล็กสีเหลืองซึ่งแสดงภาพรวมทั้ง
เฟรมดวย 

กด เพื่อซูมออก 
 

 

 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
กด  ซาย หรอื    ขวา 
 
เลือกบริเวณท่ีตองการซูมขยายดู
รายละเอียดในภาพที่แสดง 
 

 
 
 
 

 
ภาพรวมจะแสดงที่มุมลางขวามือจอ LCD 

 
 

 

 
แสดงภาพขยายที่ใบหนาโดย
อัตโนมัติ(ได 10 ใบหนา) บนจอ 
LCD 
โดยหมุนแหวนควบคุม-รอง ไป
ทางซาย หรอืขวา เพื่อดภูาพ
ขยายของแตละใบหนา ที่แสดงใน
กรอบสีขาวตรงมุมขวามือ 
 

 

 
ยกเลิกการใชซูม กลับไปแสดงภาพใหญเหมือนเดิม 

 

 
หมุนแหวนควบคุมหลักเพื่อเปล่ียนภาพที่แสดง ในอัตราขยายและที่บริเวณเดียวกัน 
หมุนไปทางขวาแสดงภาพถัดไป หมนุไปทางซายแสดงภาพกอนหนาน้ี 

 
ล็อคภาพไว ปองการภาพถูกลบทิ้งโดยไมตั้งใจ 
กดปุม  ซ้ําเพื่อปลดล็อค 

 

 
กดปุมชัตเตอรเบาๆ หรือ กดปุม  เพื่อปดคําสั่ง กลับไปที่โหมดถายภาพทันที 

 
เรียกแสดงรายการคําสั่งอื่นๆในชุดรายการ 
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การล็อคภาพ เพื่อปองกันการลบไฟลภาพทิ้งโดยไมไดตัง้ใจ (Protecting photographs) 
 
 
1. เลือกภาพที่ตองการใสล็อคปองกันการลบภาพ 

 
 

2. 

กดปุม  เพื่อใสล็อคปองกัน
การลบไฟลภาพท่ีกําลังแสดงบนจอ 
LCD   
 
 
 
 
กลองจะแสดงเครื่องหมาย  
เพื่อยืนยันการล็อคปองกันการลบภาพ  
 
 
 

กดปุม  ซ้ําเมื่อตองการปลด
ล็อคไฟลภาพน้ัน 
 
 

 
 
 

 

3. 
กดปุมชัตเตอรเบาๆ หรือ กดปุม  
เพื่อปดคําสั่งล็อคภาพ กลับไปที่โหมด
ถายภาพทันที 

 

 
 
หมายเหตุ:  
 

หากตองการปลดล็อคภาพทั้งหมดที่มีในโฟรเดอรที่ภาพน้ันแสดงอยู ใหกดปุม   และ  แชไว 2 
วินาที กลองจะปลดล็อคใหไฟลภาพท้ังหมดในคราวเดียว  
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การลบภาพที่กําลังแสดง Deleting photographs 
 
ปุมคําสั่ง คําอธิบาย 

 
 

 

กดปุม เพื่อลบไฟลภาพท่ี
กําลังแสดงบนจอ LCD   
 
 
 
 
กลองจะแสดงหนาตางถามยืนยัน
การลบไฟลภาพ 
 
 
 

กดปุม ซ้ําเพื่อยืนยันการลบ
ไฟลภาพท่ีกําลังแสดงบนจอ LCD 
 
 
 
กลองจะลบไฟลภาพท้ิงไปทันที 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
กดปุมชัตเตอรเบาๆ หรือ กดปุม 

 เพื่อปดคําสัง่ลบภาพ กลับไป
ที่โหมดถายภาพทันที 
 

 

 
หมายเหตุ:  
 
ถาไฟลภาพน้ันถูกบันทึกเปนแบบไฟล NEF+JPEG กลองก็จะลบทิ้งทั้งไฟล NEF และไฟล JPEG 

หากเลือกวันที่ และ กดปุม  ลบไฟลภาพท้ิง  กลองจะลบไฟลภาพท่ีถายทั้งหมดในวันน้ันทิ้งทั้งหมดทันที 
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การล็อคภาพ เพื่อปองกันการลบไฟลภาพทิ้งโดยไมไดตัง้ใจ (Protecting photographs) 
 
 
1. เลือกภาพที่ตองการใสล็อคปองกันการลบภาพ 

 
 

2. 

กดปุม  เพื่อใสล็อคปองกัน
การลบไฟลภาพท่ีกําลังแสดงบนจอ 
LCD   
 
 
 
 
กลองจะแสดงเครื่องหมาย  
เพื่อยืนยันการล็อคปองกันการลบภาพ  
 
 
 

กดปุม  ซ้ําเมื่อตองการปลด
ล็อคไฟลภาพน้ัน 
 
 

 
 
 

 

3. 
กดปุมชัตเตอรเบาๆ หรือ กดปุม  
เพื่อปดคําสั่งล็อคภาพ กลับไปที่โหมด
ถายภาพทันที 
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การใชคําสัง่ลบไฟลภาพ Delete ในชุดรายการเมนูแสดงภาพ  
คําสั่งลบไฟลภาพ Delete ในชุดรายการเมนูแสดงภาพ Playback menu มีหัวขอใหเลือกไดดังน้ี 

คําสั่ง คําอธิบายการใชงาน 

 ลบเฉพาะภาพที่เลือก 

 ลบภาพทั้งหมดในวันที่เลือก 

 ลบภาพทั้งหมดในโฟรเดอรของภาพที่กําลังแสดงอยูนั้น 
 
การใชคําสัง่ลบไฟลภาพ Delete ลบเฉพาะภาพที่เลือกไว (Selected) 
 
 
1. 
กดปุม MENU 
 
ในหนาชุดรายการคําสั่ง เรียกแสดงภาพ
PLAYBACK เลือกรายการ Delete  
 
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 

 
 
2. 
 
เลือก Selected เลือกภาพที่ตองการลบ 
กด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ  

 
 
3. 
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง  
กด     ขวา หรือ  ซาย เลือกภาพที่
ตองการลบ 

หากตองการตรวจดูภาพใหกดปุม แช
ไวเพื่อซูมขยายดูภาพ  
 

 

 
4.  

กด เพื่อใสทําเครื่องหมายเลือกภาพ
ที่ตองการจะลบ 
 

กลองจะแสดงเครื่องหมาย  ที่ภาพน้ัน
เตือนวาเตรียมลบภาพนั้นทิ้ง 
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5.  

กด   ตรงกลางแปน 4 ทิศ เพื่อยืนยันการลบภาพ
ทั้งหมด 
 
กลองจะแสดงจํานวนภาพที่ถูกเลือกลบทิ้ง 
และถามวาตองการลบทิ้ง Delete หรือไม  
 
หากตองการลบภาพทิ้ง ก็เลือก Yes แลว 

กด  ซ้ําอีกครั้ง ไฟลภาพท่ีถูกเลือกไว ก็จะถูกลบทิ้ง
ทั้งหมด 
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การใชคําสัง่ลบไฟลภาพ Delete ลบภาพทั้งหมดในวันท่ีเลือก (Selected Date) 
 
 
1. 
ในหนารายการคําสั่ง Delete  
เลือกหัวขอ Select date  
 
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 

 
 
2. 
กด   ขึ้น หรอื  ลง  
เลือกวันที่ตองการลบ 
 
 

 
หากตองการตรวจดูภาพวาภาพที่ถายในวัน

น้ันมีภาพอะไรบาง ใหกดปุม  กลอง
ก็จะแสดงภาพขนาดยอที่ถายในวันที่ๆ
เลือก 
 

หากตองดูภาพใหญ กดปุม แชไวเพื่อ
ซูมขยายดูภาพ  

 
 
4.  
กด   ขวา  เพื่อยืนยันการลบภาพ
ทั้งหมดในวันที่ที่เลือกไว  
 
กลองจะแสดงเครื่องหมาย  ที่หนาวัน
น้ันเพื่อเตือนวาเตรียมลบภาพท้ังหมดใน
วันที่ถูกเลือกทิ้ง 
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5.  

กด   ตรงกลางแปน 4 ทิศ เพื่อยืนยันการลบภาพ
ทั้งหมดที่ถายในวันที่ถูกเลือก 
 
กลองจะแสดงขอความเตือนวาตองการลบภาพท้ังหมด
ทิ้ง Delete all image ที่ถายในวันที่เลือกหรือไม  
 
หากตองการลบภาพทิ้ง ก็เลือก Yes แลว 

กด  ซ้ําอีกครั้ง ไฟลภาพท้ังหมดที่ถายในวันที่ที่
เลือกไว ก็จะถูกลบทิ้งทั้งหมด 
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การแสดงชุดภาพ Slide shows 
คําสั่ง Slide shows ที่อยูในหนาชุดรายการคําสั่งเรียกแสดงภาพ Playback 
ใชสําหรับสั่งใหกลองแสดงชุดภาพที่เลือกไวตามลําดับ แตจะไมแสดงภาพที่มีคําสั่งซอน (Hidden) กํากับไว  
 
 
1. 
กดปุม MENU 
 
ในหนาชุดรายการคําสั่ง เรียกแสดงภาพ
PLAYBACK เลือกรายการ Slide show 
 
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 

 
 
2. 
 
เลือกคําสั่งการแสดงชุดภาพ Slide show 
ที่ตองการ 
 

 
                      คําสั่งสําหรับการสรางชุดภาพ Slide shows มีดังน้ี 

คําสั่ง คําอธิบาย 
Start เริ่มแสดงชุดภาพ 

Set frame interval ตั้งระยะเวลาที่แสดงแตละภาพ  
      ปุมคําสัง่สําหรับแสดงภาพ Slide shows เลือกภาพที่จะแสดง มีดังน้ี 
 

ปุมคําสั่ง คําอธิบาย 

 

 
กด  ซาย หรอื    ขวา  
เพื่อขามไปดูภาพตามลําดับ
กอนหลัง  

 

 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกดูขอมูลในการถายภาพ 

 

ปุมคําสั่ง คําอธิบาย 

 
หยุดพัก  (pause) ในระหวาง
การแสดงภาพ 

 
เรียกแสดงรายการคําสั่งอื่นๆใน
ชุดรายการ 

 ปดการแสดงภาพ  

 

 
กลับไปที่โหมดถายภาพทันที 

 
 
เมื่อชุดภาพประกอบเพลง แสดงเสร็จสิ้นลง หรือเมื่อกด
ปุม  หยุดพักการแสดง กลองจะแสดงหนาตางถามวา
จะแสดงอีกครั้งหรือไม  
 
เลือก Restart เพื่อสั่งเริ่มแสดงชุดภาพประกอบเพลง 
slide show อีกครั้ง หรือ เลือก Exit เพื่อกลับไปที่หนา 
ชุดรายการคําสั่งแสดงภาพ Playback menu 
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คําสั่งพิมพวันที่ลงไปในภาพถาย Date Imprint 
รายการคําสัง่เฉพาะ d6 สําหรับผูใชที่ตองการใหมีวันเวลาที่ถายภาพ ปรากฏในภาพถาย 
 
OFF ปด ไมใชงาน (default) * 
ปดระบบพิมพวันที่ ผูใชไมตองการพิมพวันที่ลงในภาพ 
 

  Date พิมพวนัที่ 
คําสั่งพิมพวนัที่ ลงตรงที่มุมขวามือ ดานลางในภาพ  
 

 Date and time พิมพ วนัที่และเวลา 
คําสั่งพิมพวนัที่ และ เวลา ลงตรงที่มุมขวามือ ดานลางในภาพ  
 

 Date counter พิมพ จํานวนวัน 
คําสั่งพิมพจํานวนวัน ชวงระหวางวันที่ถายภาพ และวันที่ผูใชกําหนด ลงตรงที่มุมขวามอื ดานลางในภาพ  
 
 
เมื่อผูใชเปดใชระบบพิมพวันที่ลงในภาพ  
 
กลองจะแสดงเครื่องหมาย  ในจอ LCD 

 
  

 
 
หมายเหตุ: การใชคําสั่งพิมพวันที่ลงในภาพ Date Imprint  
• วันที่ที่ถูกพิมพลงในภาพจะอยูอยางถาวรและ ไมสามารถลบออกไปทีหลังได  
• ผูใชสามารถเลือกรูปแบบวันที่ที่พิมพแสดงได ในรายการคําสั่ง Date  
• คําสั่งพิมพวันที่จะใชไมไดหากไฟลภาพท่ีบันทึกภาพเปนแบบ RAW หรือ RAW+B  
• เมื่อใชเครื่องพิมพภาพแบบมาตรฐาน DPOF ผูใชสามารถสั่งพิมพวันที่ลงในภาพที่พิมพ 
   ดวยคําสั่ง Print set โดยไมตองใชคําสั่ง Date imprint ในกลองก็ได 
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คําสั่งบันทกึจํานวนวัน Date Counter 
 
คําสั่งพิมพจํานวนวัน ในชวงระหวางวันที่ถายภาพ และ
วันที่ผูใชกําหนด โดยสามารถกําหนดใหบันทึกจํานวน
วันที่กําลังจะมาถึง เชนนับจํานวนกอนที่จะถึงวัน
แตงงาน หรือ นับจํานวนวันที่ผานมาแลว เชน นับ
จํานวนวันจากวันแรกเกิดวาผานมาแลวกี่วัน เพื่อบันทึก
ความเจริญเติบโตของเด็กเล็ก 
เชนตั้งวันที่ 22/04/2009 
 
ผูใชสามารถเลือกกําหนดวันที่ตองการจะนับได 3 ชุด 
 

 

 

 
ผูใชสามารถเลือกใหกลองแสดงรูปแบบได 3 แบบ 
 
Number of days : แสดงจํานวนวัน 
 
Years and days : แสดงจํานวนป และ วัน 
 
Years, months and days : แสดงจํานวน ป เดือน วัน 

 

 
 
 
จํานวนวันที่ถูกสั่งใหนับจะถูกพิมพลงตรงท่ีมุมขวามือ ดานลางในภาพ 

 
เชน อีก 2 วันก็จะถึงวันที่กําหนดนัดไว  

 
หรือ ผานมาได 2 วันแลว (25/04) 

 
 
 
 
 
 
 
การตอเชื่อมกลองเขากบัคอมพวิเตอร, เครื่องพมิพภาพ หรือ จอโทรทัศน 
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เพื่อใชโอนภาพถายที่บันทึกไวในการดความจํา เขาสูโปรแกรมจัดการ หรือ ปรับแตงภาพ, เครื่องพิมพภาพ หรือ 
แสดงภาพลงจอโทรทัศน กอนตอเช่ือมควรตรวจสอบวาถานในกลองถูกชารทไฟจนเต็ม กอนที่จะตอเช่ือมกับ
ระบบคอมพวิเตอร และใชสาย USB ที่จัดมาให 
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การตอเช่ือมกลองและเครื่องรับโทรทัศน  
สายตอเช่ือมสัญญาณ A/V แบบ EG-CP14 ที่ใหมาดวย ใชสําหรับตอสัญญาณภาพและเสียงจากกลอง 
ไปแสดงที่โทรทัศน หรือ เครื่องบันทึกภาพ หรือ ใชสายแบบมินิ HDMI High-Definition Multimedia 
Interface (HDMI) แบบ C ก็ไดเชนกัน 
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การตอเช่ือมกลองและเครื่องรับโทรทัศนจอแสดงภาพแบบความละเอียดสูง 
 
1.  ปดสวิทชกลอง Off กอนตอสาย HDMI เสมอ 

 
2. ตอสาย HDMI (High Definition Media Interface) 

 
 
3.  เปดสวิทช จอแสดงภาพ และเลือกโหมด HDMI  
 
4. เปดสวิทช กดปุม  ที่กลอง เพื่อสงสัญญาณภาพท่ีบันทึกไวไปแสดง 
 
หมายเหตุ:  
จอ LCD แสดงภาพ ของกลองจะปด ไมแสดงภาพ ขณะท่ีเช่ือมตอกับจอภายนอก 
กลองจะเลือกแสดงความละเอียดที่เหมาะสมกับจอแสดงภาพใหเองโดยอตโนมัติ  
ผูใชสามารถคําสั่ง HDMI ในหนาชุดรายการคําสั่ง เลือกปรับได 
 

 

 
คําสั่ง คําอธิบาย การใชงาน 
Auto * กลองจะเลือกใหเองโดยอตโนมัติ 
480p ความละเอียด 640 x 480 (progressive) 
576p ความละเอียด 720 x 576  (progressive) 
720p ความละเอียด 1280 x 720  (progressive) 
1080i ความละเอียด 1920 x 1080  (interlaced) 

                                        * (Default คาปรยิายทีถู่กตั้งมาจากโรงงาน) 
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วิธีตอเช่ือมกลองและเครื่องคอมพิวเตอร 
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วิธีตอเช่ือมกลองและเครื่องพิมพภาพ (ในระบบ PictBridge) 
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ระบบการใหสี หรือ การใชรหสัสีในภาพ Color Space 
ระบบการใหสี หรือ การใชรหัสสีในภาพ Color Space จะเปนตัวกําหนดวาจะใหสีในภาพอยางไร 
เลือกระบบการใหสีตามลักษณะที่ตองการใชแสดงภาพ 
 

หัวขอรายการคําสั่ง คําอธิบาย การใชงาน 
 * 

 
เลือกระบบใหสี Color Space แบบ sRGB สําหรับใชแสดงภาพหรืออัด
ภาพท่ีตองการความสะดวกรวดเร็ว ไมตองการปรับแตงนัก 

 
 

ระบบการใหสี Color Space แบบ Adobe RGB จะใหจํานวนสี และ
ขอบเขตของสีที่มากกวา RGB   จึงเหมาะสําหรับภาพจะนําไปแตงเพิ่ม
หรืองานสิ่งพิมพ หรือ การพานิชย 

       * (Default คาปรยิายทีถู่กตั้งมาจากโรงงาน) 
 
1. 
ในหนาชุดรายการคําสั่ง Shooting Menu 
เลือกรายการ Color space 
 
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 

 
 
2. 
กดแปน 4 ทิศ ขึ้น – ลง  
เลือก รายการที่ตองการ 
 

กด   เพื่อสั่งทํารายการ  
และ ออกจากหนารายการ 

 
ระบบการใหสี Color Space เปนการแปลคาสีตางๆใหเปนระบบคาทางตัวเลขทางคณิตศาสตร  
เพื่อใชในการเก็บบันทึกเปนไฟลตัวเลข (ไฟลดิจิตอล) 
ระบบการแปลใหสี Color Space แบบ sRGB ถูกใชอยางกวางขวางที่สุด สวนระบบ Adobe RGB 
มักจะถูกนําไปใชกับงานแตงเติมภาพ, สิ่งพิมพ หรอื การพานิชย   
 
เมื่อตองการถายบันทึกภาพ และแสดงหรืออัดภาพที่ตองการความสะดวกรวดเร็ว ไมตองการปรับ 
-แตงนักจึงแนะนําใหใชระบบการใหส ีColor Space แบบ sRGB เพราะถึงแมวา Adobe RGB 
จะนําไปใชไดผลอยางเดียวกันก็ตาม แตผลสีที่แสดงในจอภาพอาจจะดูไมสดใสเหมือนกับ sRGB ได 
 
เมื่อเลือกระบบใหสี Adobe RGB กับไฟลภาพ JPEG จากกลอง D5000 ไฟลน้ันจะมีคุณสมบัติที่รองรับ 
ตามมาตรฐาน Exif 2.21 และ DCF 2.0 และจะทําใหเครื่องพิมพภาพท่ีรองรับมาตรฐาน Exif 2.21  
และ DCF 2.0 เดียวกันน้ีพิมพภาพ ภาพท่ีไดจะใหสีไดอยางถูกตอง  
หากเครื่องพิมพภาพหรืออัดภาพที่ใชไมสนับสนุนมาตรฐาน Exif 2.21 และ DCF 2.0 ใหเลือก 
ไปใชระบบการแปลใหสี Color Space แบบ sRGB แทน โปรแกรมแตงภาพ View NX หรือ  
Capture NX จะเลือกใชระบบใหสีโดยอัตโนมัติ เมื่อเปดดูภาพท่ีถายดวยกลอง D5000 
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คําสั่งจดัแตงภาพถาย (Retouch) 
 
คําสั่งในชุดรายการจัดแตงภาพถาย (Retouch Menu) ชวยใหการจัดการตัดแตงภาพสะดวกรวดเรว็  
กลองจะกอปปสรางภาพสําเนาขึ้นใหใหม โดยไมทําใหตนฉบับ เสียหาย และจะปรับแตง 
ภาพท่ีสรางใหม ตามรายการคําสั่งที่มีใหเลือกใชดังน้ี  
 

คําสั่ง คําอธิบาย การใชงาน 

 
ใชเพิ่มแสงที่ตัวแบบในภาพที่ถายยอนแสง 

 
ใชลดอาการตาแดงที่เกิดจากแสงแฟลช 

 ใชตัดแตงขนาดภาพ 

 ใชสรางภาพแบบภาพสีโทนเดี่ยว 

 ใชสรางภาพเสมือนถายผานฟลเตอร 

 ใชเรงขับความอิ่มเขมของสีในภาพ 

 ใชยอขนาดภาพ 

 ** ใชสรางภาพซอน 

 ใชแปลงไฟลภาพ NEF ใหเปน JPEG 

 ใชตัดแตงภาพอยางรวดเร็ว 

 ตัดแปลงภาพที่เอียงใหไดตามแนวระนาบ 

 ดัดแปลงเสนขอบภาพใหตรง 

 ดัดแปลงเสนขอบภาพใหโคง 

 ดัดแปลงภาพใหเปนภาพวาดลายเสน 

 
ดัดแปลงมุมมองแนวตั้งของภาพ 

 ** สรางคลิปวีดีโอดวยภาพตอเน่ือง 

 *** ใชเทียบภาพถาย 2 ภาพแบบขางเคียงกัน 

* คําสั่งเพิ่มความสวาง D-lighting, ลดอาการตาแดง, ฟลเตอร, ปรับโทนสี  ไมสามารถใชได 
          กับภาพที่บันทึกดวยคําสั่งภาพสีเด่ียวโมโนโครม (Monochrome) ภาพ ขาว-ดํา ได 
       ยกเวนแตคําสั่งสรางประกายดาว Cross screen เทาน้ัน 

** ตองเรียกใชจากการกดปุม Menu และใชหนาเมนูรายคําสั่ง Retouch  เทาน้ัน 
*** ตองเรียกใชโดยการกดปุม  แชไว ในขณะที่เรียกแสดงภาพ Playback เทาน้ัน  
 
หมายเหตุ: 
 
คําสั่งตัดแตงภาพ Retouch อาจจะไมสามารถใชตัดแตงภาพจากกลองอื่นๆ หรือ อุปกรณอื่นๆได  
ใชคําสั่ง Retouch ไดไมเกิน 10 คําสัง่ใน 1 ภาพ แตคุณภาพของภาพที่ไดจะลดลง 
หากไมมีการสั่งงานใดๆภายใน 20 วินาที กลองจะปดหนาคําสั่งโดยอัตโนมัติ 
ไฟล (ภาพสาํเนา) ที่ถูกสรางจากคําสั่งตัดแตง  ขึน้มาใหม จะไมสามารถถกูแตงไดอีก 
ภาพสําเนาที่ถูกแตง (ยกเวนคําสั่งตัดแตงภาพ  และ ซอนภาพ Image Overlay) จะมีขนาด 
เดียว และใชอัตราบีบอัดเดียวกัน กับตนฉบับ 
คําสั่งฟลเตอรสี Filter effects ไมสามารถใชซ้ํากับคําสั่งเดิมในภาพเดียวกันได  
หากตนฉบับเปนไฟล NEF(RAW) สําเนาภาพที่สรางใหมจะเปนไฟล JPEG Large - Fine 
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  วิธีเรียกใชคําสั่งตัดแตงภาพ Retouch                                  
 
1.  
กดปุม  เพื่อเรียกแสดงภาพที่บันทึกไว 
ใหแสดงบนจอ LCD ดานหลังกลอง   
 
กด  ซาย หรอื    ขวา   
เลือกภาพตามที่ตองการ  

 
 
2. 
กด OK เขาสูหนารายการ Retouch  
 
เลือกรายการตัดแตงภาพที่ตองการ 
แลวกด   ขวา เพื่อทํารายการ 
 

 
 
3. 
เลือกคําสั่งแตงภาพที่ตองการ 
 
หากตองการยกเลิก ใหกดปุม  กลับที่
หนาแสดงภาพตามเดิม 
 

 
 
4.  
กด OK เพื่อใชคําสั่งจัดแตงภาพ 
 
กลองจะสรางสําเนาภาพขึ้นมาใหม และ
จัดแตงภาพตามคําสั่งที่เลือก 
สําเนาภาพที่สรางใหมจะมีเครื่องหมาย 

 แสดงใหเห็นวาเปนไฟลภาพใหมเมื่อ
เรียกดูภาพบนจอ LCD 

 

 
ทางเลือก  
ผูใชสามารถเรียกใชคําสั่งแตงภาพ Retouch จากหนาเมนูรายการคําสั่งโดยตรงก็ได 
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คําสั่งชวยเพิ่มความสวางในภาพ D-Lighting  
ใชสําหรับแตงภาพที่ถายยอนแสง หรือ ตัวแบบดูมืดเกินไป 
 

 
 
 
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกปรับความสวางตามที่ตองการ 
 

กด  เพื่อสรางภาพสําเนา ภาพใหมที่จะ
ถูกปรับความสวางในภาพและเก็บลงการด
ความจําตอไป 
 

 
 
 
คําสั่งแกไขอาการตาแดง (Red Eye Reduction) 
ใชสําหรับแกไขอาการตาแดงจากแสงแฟลช 
 
กลองจะสแกนภาพ ตรวจหาตาแดงในภาพ 
และสรางไฟลภาพขึ้นมาใหมที่ไดรับการ
แกไขตาแดงแลว    
 

กดปุม  เพื่อขยายดูดวงตา กดแปน 4 
ทิศ เพื่อเล่ือนดูสวนตางๆในภาพ  

กด    เพื่อออกจากคําสั่งซูมขยายภาพ 
 
หากตองการยกเลิก ใหกดปุม    
 

 

 

หากชอบใจ ใหกด  เพื่อสรางภาพสําเนาขนาดยอ และเก็บลงการดความจําตอไป 
หมายเหตุ: การแกไขอาการตาแดงอาจจะมีขอจํากัด หรือมีผลกับสวนอื่นๆในภาพ  
               ควรตรวจดูดวยการซูมขยายภาพอีกครั้ง 
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คําสั่ง Trim (ตดัแตงขนาดภาพ) 
ใชสําหรับตัดแตงขอบภาพลดขนาดภาพ 
 

 
ขนาดที่ตองการตัด หรือ แตงขนาดภาพจะถูกแสดงดวยกรอบในภาพ ดวยคําสั่งตอไปน้ี 
 

เมื่อตองการ ปุมคําสั่ง คําอธิบาย 
ปรับลด ขนาดกรอบ  กดปุม  เพื่อปรับลดขนาดกรอบตัดแตงภาพ 
ปรับขยาย ขนาดกรอบ  กดปุม  เพื่อปรับขยายกรอบตัดแตงภาพ 
 
เปลี่ยน อัตราสวนภาพ 

 

 
หมุนแหวนควบคุมหลัก main command dial  
เพื่อเปล่ียนอัตราสวนภาพ กวาง : ยาว  
3:2, 4:3, 5:4, 1:1 หรือ 16:9 
 

 
เปลี่ยนตําแหนง กรอบ 

 

 
กดแปน 8 ทิศ เพื่อปรับเลื่อนตําแหนงของ- 
กรอบตัดแตงในภาพ 
 

 
ลองดูภาพท่ีตัดแตงแลว 

 

 
 
กดตรงกลางแปน 8 ทิศ เพื่อดูทดสอบ ลองดู 
ผลของภาพที่ถูกตัดแตงแลว  

สั่งทํารายการ ตัดกรอบ  กลองจะทําสํา เนาไฟลใหมที่ขอบถูกตัดแตงแลว 
 
ตารางแสดงอัตราสวนภาพ และขนาดภาพ ที่ใหเลือกใชได 
อัตราสวนภาพ ขนาดภาพ 

3 : 2 3424x2280, 2560x1704, 1920x1280, 1280x856, 960x640, 640x424 
4 : 3 3424x2568, 2560x1920, 1920x1440, 1280x 960, 960x720, 640x480 
5 : 4 3216x2568, 2400x1920, 1808 x1440, 1200x960, 896x720, 608x480 
1 : 1 2560x2560, 1920x1920, 1440x1440, 960x960, 720x720, 480x480 
16 : 9 3424x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 960x536, 640x360 
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คําสั่ง แตงภาพแบบโมโนโครม (Monochrome) 
 
ใชสําหรับสรางภาพสําเนาที่เปน 
ภาพขาว-ดํา (B&W), สซีีเปย (Sepia), 
หรือ สีนํ้าเงิน-ขาว (Cyanotype) 
 
 

 
 
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกปรับความเขมตามที่ตองการ 
 

กด  เพื่อสรางภาพสําเนาใหมที่จะถูก
ปรับใหปนภาพสีเดี่ยว โมโนโครมและ
เก็บลงการดความจําตอไป 
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คําสั่งแตงภาพ ฟลเตอรเสมือน (Filter Effects) 
 
ใชสรางภาพเสมือนถายผานแผนฟลเตอรสี หรือ แบบตางๆปดที่หนาเลนส 
โดยกลองจะแสดงคําสั่งแตงและ  
ภาพท่ีแตงแลวบนจอ LCD  
 
หากตองการยกเลิก ใหกดปุม    
 

หากชอบใจ ใหกด  เพื่อสรางภาพสําเนา 
และเก็บลงการดความจําตอไป 
 

 
คําสั่ง คําอธิบาย การใชงาน 

Skylight  
ฟลเตอรสกายไลท 

ทําใหภาพดูเสมือนใสฟลเตอร Skylight (ลดสีฟา ในภาพ) 

Warm filter  
ฟลเตอรสีโทนอบอุน 

ใหภาพดูเสมือนใสฟลเตอรโทนอุน (สีอมแดง) 

Red intensifier 
เนนสีแดง 

เนนเฉพาะบริเวณสีแดงในภาพ โดยไมกระทบตอสีอื่นๆใหผิดเพี้ยนไป   
 

Green intensifier 
เนนสีเขียว 

เนนเฉพาะบริเวณสีเขียวในภาพ โดยไมกระทบตอสีอื่นๆใหผิดเพี้ยนไป 
 

Blue intensifier 
เนนสีนํ้าเงิน 

เนนเฉพาะบริเวณสีนํ้าเงินในภาพ โดยไมกระทบตอสีอื่นๆใหผิดเพี้ยนไป 

Cross screen 
ฟลเตอรประกายดาว 

ทําใหเกิดเสนแฉกประกายรอบจุดแสงสวางในภาพ 

Soft filter 
ฟลเตอรภาพนุม 

ทําใหเกิดความเบลอสรางความรูสึกดูแลวนุมเนียนชวยฝนในภาพ 
รวมทั้งชวยลบริ้วรอย ตําหนิ ไฝฝา บนใบหนา โดยสามารถเลือกได 3 
ระดับ 1- High, 2- Normal, 3- Low 
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คําสั่ง Cross screen ฟลเตอรประกายดาว 
 
ฟลเตอรประกายดาว Cross screen ทําใหเกิดแฉก
ประกายดาวรอบๆจุดที่สวางในภาพ ผูใชสามารถเลือก
กําหนดใหสรางแฉกประกายไดดังน้ี 
 
1. Number of points:  
เลือกสรางแฉกดาวได 4, 6, 8 แฉก 
2. Filter amount:  
เลือกความหนาแนนของดาวได 3 ระดับ 
3. Filter angle:  
เลือกมุมเอียงของประกายแฉกดาวได 3 ระดับ 
4. Length of points:  
เลือกความยาวของปรักายแฉกดาวได 3 ระดับ  
 

 
เมื่อกําหนดคาตางๆตามที่ตองการไดแลว กดแปน 4 ทิศ เลือก Confirm เพื่อใหกลองทําคําสั่ง 
กลองจะแสดงภาพที่สรางแฉกประกายดาวแสดงใหเห็น  
หากตองการเซฟไฟลภาพท่ีสรางขึ้นใหมน้ีลงในการด ใชแปน 4 ทิศ กดเลือก Save และกด OK  
หากไมแนใจ กดปุม  เพื่อยกเลิกการแตงภาพนั้นก็ได  
 
 
 
ภาพตัวอยางการใชคําสั่งสรางแฉกประกายดาวในภาพ 
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คําสั่งปรับแตงสีในภาพ (Color Balance) 
 
ใชแปนกด 4 ทิศ กดเปล่ียนยายคาสมดุลของสี บนตารางแมสี  ทําใหสีตางๆในภาพเปลี่ยนแปลงไป 
ผลที่เปลี่ยนไปของภาพจะแสดงบนจอภาพใหเห็น  รวมทั้งฮิสโตแกรมสีแดง, เขียว, นํ้าเงิน  
 

 
 

หากตองดูภาพใหญ กดปุม แชไวเพื่อซูมขยาย
ภาพ 
 

กดปุม  เพื่อสลับภาพไปมาระหวางตาราง
ปรับสีและภาพที่กําลังแสดงบนจอ LCD   
 

ใหกดปุม  กลองก็จะแสดงเฉพาะบริเวณในภาพ 
  
 

กด  เพื่อสรางสําเนาไฟลภาพใหมและเก็บลงการดความจําตอไป 
 

หากตองการสรางไฟล JPEG จากภาพตนฉบับที่เปน NEF (RAW) ใหกดปุม   โดยไมตองปรับแตงสี  
ภาพสําเนาที่สรางดวยคําสั่งตัดแตงน้ีจะเปนไฟล JPEG fine Large 
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คําสั่งยอขนาดภาพ (Small Picture) 
 
ใชยอขนาดภาพที่ตองการอยางรวดเร็ว เพื่อใชสงทางเมล หรือ การนําเสนอภาพ 
โดยผูใชกําหนดขนาดภาพที่ตองการ 
จากนั้นจึงเลือกภาพที่ตองการยอขนาด
ตอไป  
 
กลองจะสรางไฟลภาพขึ้นมาใหมที่มีขนาด
ภาพเล็กลง ตามที่ผูใชกําหนด 
 
หากตองการยกเลิก ใหกดปุม    

หากชอบใจ ใหกด  เพื่อสรางภาพสําเนา
ขนาดยอ และเก็บลงการดความจําตอไป 
 

 

 
คําสั่ง คําอธิบาย การใชงาน 

640 x 480 ใชสําหรับแสดงภาพทางโทรทัศน ทั่วๆไป 
320 x 240 ใชสําหรับสงแสดงทางหนากระดานขาวสารอินเตอรเนต 
160 x 120 ใชสําหรับสงทางไปรษณยอิเล็กโทรนิคส หรือ อี-เมล 

 
หมายเหตุ:  
 

ผูใชสามารถกดปุม   เลือกรูปจากกลุมภาพ Thumbnail เพื่อเลือกภาพที่จะยอก็ได 
 
อัตราสวน กวาง : ยาว ของภาพที่ถูกยออาจจะไมตรงกับอัตตราสวนของภาพตนฉบับได ซึ่งทําให 
บางสวนของภาพถูกตัดออกไปหลังจากยอขนาดแลว  ในกรณีน้ีกลองจะใชดานยาวของตนฉบับเปนหลัก 
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คําสั่งซอนทับภาพ (Image Overlay) 
 
คําสั่งซอนทับภาพ (Image Overlay) เปนคําสั่งสาํหรับรวมภาพ NEF (RAW) 2 ภาพเปนภาพเดียว 
ซึ่งสะดวกกวาการใชโปรแกรมภายนอก และใหคุณภาพดีกวาเพราะใชขอมูลดิบ NEF โดยตรง 
สําเนาไฟลภาพที่ถูกสรางขึ้นมาใหมจกาการรวมซอนทับภาพ จะสามารถเลือกจัดเก็บในทุกขนาด 
และสามารถเลือกเก็บเปน NEF (RAW) ก็ได 
 
 
1.  
จากหนารายการ Retouch  
เลือกคําสั่ง Image overlay 
กด  ขวา  เริม่ทํารายการ 
 
จอจะแสดง Image 1 สําหรับ ใสภาพแรก 
 

 
 
2. 

กด    กลองจะแสดงไฟลภาพ 
NEF(RAW) ที่บันทึกไว  
 
(ไฟล JPEG จะไมแสดง) 
 
 

 
 
3.  
กดแปน 8 ทิศ เลือกภาพที่ตองการ 

หากตองการซูมดูภาพขยาย ให กด  
 
 
เลือกภาพแรกไดแลว 

กด   เพื่อทํารายการตอไป 

 
 
4. 
 
ภาพท่ีเลือกจะถูกแสดงที่ชอง Image 1 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



 171

5. 
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกปรับความเขม Gain ตามที่ตองการ 
 
คา Gain นํา หนักของภาพจะปรับไดตั้งแต 
0.1 ถึง 2.0 (คากลาง คือ 1.0) 
0.1 จะใหนํ้าหนักภาพนอยสุด (จาง) และ 
2.0 จะใหนํ้าหนักภาพมากที่สุด (เขม)   

ผูใชสามารถดูผลการปรับนํ้าหนักภาพไดที่ชอง Preview (ชองขวามือสุด)
 
6. 
 
กด  ซาย หรอื    ขวา   
เลือกเปล่ียนชอง Image 2 
เลือกภาพใสชอง Image 2 ทําตาม
ขั้นตอนที่ 2-5  
 
กด ขึ้น-ลง ปรับ Gain ชอง Image 2 
ตามที่ตองการ  

 

 
 
7. 
กด  ซาย หรอื    ขวา   
เลือกเปล่ียนชอง Preview ดูผลภาพ 
ในชอง Preview จะมีคําสั่งใหเลือก 
Overlay = ลองดูภาพกอน 
Save = ซอนและเก็บบันทึกไดเลย 

 
  
8.  
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง  
หากเลือก Overlay แลวกด OK  
กลองจะแสดงภาพที่ซอนกันแลวใหดูกอน 
 
หากพอใจก็กด OK เพื่อ Save เก็บ
บันทึกภาพที่ซอนนี้ลงการดความจําไดเลย 
 
หากไมพอใจ หรือตองการปรับแตงใหม 
ใหกดปุม  เพื่อกลับไปที่หนาคําสั่ง 
Image Overlay ตามเดิม 
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9. 
 
เมื่อพอใจในภาพซอนแลว กด OK 
กลองจะสรางไฟลใหม และบันทึกภาพ
ซอนลงในการดความจํา 
 
  

 
เมื่อกลองสรางภาพซอนขึ้นมาแลว กลองจะแสดงภาพซอนที่สรางใหเห็นบนจอ LCD ดานหลังทันที 
 
ตัวอยางภาพท่ีนํามาซอน และภาพซอนที่ถูกสรางขึ้นใหม 

 
 
การซอนภาพ Image Overlay ตางกับการถายภาพซอน Multiple Exposure ที่การซอนภาพ 
เปนการนําภาพที่บันทึกไวแลวในการดความจําซอนทับกันสรางเปนภาพใหมเก็บบันทึกในการด 
หากตองการใหภาพใหมที่ซอนกันเปนไฟลแบบ NEF (RAW) ใหใชไฟล NEF ซอนกัน 2 ภาพ 
 
ภาพท่ีจะนํามาซอนกันไดตองเปนไฟลภาพแบบ NEF (RAW) ที่ถายดวยกลอง D5000 เทาน้ัน 
 
ขอมูลการถายภาพเชนความเร็วชัตเตอร, คารูรับแสง, คาชดเชยแสงที่ใช ฯลฯ ของภาพซอนที่ถูกสรางขึ้นใหม  
จะถูกนํามาจากขอมูลของไฟลภาพแรก Image 1 เทาน้ัน 
 
ไฟลภาพซอนที่ถูกสรางและเก็บไวจะ ถูกบันทึกไวในแบบ ไฟล JPEG Large -Fine 
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คําสั่งการแปลงไฟลภาพ NEF (RAW) processing 
คําสั่งแปลงไฟล NEF ที่ตองการใหเปนไฟลภาพแบบ JPEG สาํหรับใชอัด หรือ พิมพภาพ  
 
 
1. 
เมื่อเลือกคําสั่ง NEF (RAW ) processing จาก
หนาชุดรายการคําสั่งแตงภาพ Retouch menu 
 
กดเแปน 4 ทิศ ขวาพื่อเขาทํารายการนั้น 
 
กลองจะแสดงไฟลภาพแบบ NEF ที่บันทึกใน
การดความจําใหเลือก 
 
กดแปน 4 ทิศ ซาย-ขวา-ขึ้น-ลง  
เพื่อเลือกภาพที่จะตองการจะแปลงใหเปนไฟล
ภาพแบบ JPEG  

หากไมแนใจ กดปุม  เพื่อซูมขยายดูภาพที่จะ
เลือกตรวจดูภาพก็ได  
 
เมื่อเลือกภาพ NEF ที่ตองการแปลงเปน JPEG ได
แลว กด OK ตรงกลางแปน 4 ทิศ   

 

 
 

 
2. 
กลองจะแสดงตารางคําสั่งยอยใหแปลงเปนไฟลภาพ JPEG ตามแบบที่ตองการไดดังน้ี 
 

 
Image quality: เลือกคุณภาพของไฟลภาพ JPEG FINE, JPEG NORM, หรือ JPEG BASIC 
Image size: เลือกขนาดของกรอบภาพ  (Large), x (Medium), หรือ (Small)  
White balance: เลือกคาความสมดุลยสีขาว WB  
Exposure comp.: เลือกคาชดเชยแสง +/- 3 สตอป 
Set Picture control: เลือกการปรับแตงภาพ  N - Natural, So-Soft, Vi - Vivid ฯลฯ 
 
เมื่อเลือกใชคําสั่งแปลงภาพเสร็จแลว เลือก ชอง EXE แลวกด OK เพื่อยืนยันใหแปลงไฟลภาพเก็บลง
ไวในการด หรือ กด  เพือ่ยกเลิกการแปลงไฟลภาพ NEF น้ัน 
หมายเหต:ุ การแปลงไฟลภาพ NEF (RAW) ใหเปน JPEG 
• คาสมดุลยสีขาวแบบผูใชวัดเอง (White balance>Preset manual) จะใชไดเฉพาะกับไฟลภาพที่ใชคาสมดุลยสีขาว
แบบ Preset manual เหมือนกันเทานั้น • คาสมดุลยสีขาว จะไมสามารถเลือกใชได หากภาพนั้นเปนภาพซอนที่สรางจาก
คําสั่ง Image overlay • คําสั่งตั้งคาชดเชยแสงจะใชไมได หากใชระบบเพิ่มแสง Active D-Lighting ในภาพนั้นไปแลว 
• คําสั่งตั้งคา WB และ Optimize image จะใชไมไดหากใชโหมดถายภาพดิจิตอล   
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คําสั่งแตงภาพแบบรวดเร็ว (Quick Retouch) 
ใชสําหรับแตงภาพเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนําภาพไปใชไดทันที 
 
กลองจะสรางไฟลภาพขึ้นมาใหมที่ไดรับการ
ปรับคาคอนทราส และ ความเขมสดของสี  
รวมทั้งการใหแสง D-Lighting ใหเองโดย
อัตโนมัติ   
 
กดแปน 4 ทิศ   หรือ  เพื่อเลือกขนาด
ของการปรับแตงภาพ 
 
กลองจะแสดงภาพที่ปรับใหมที่ดานขาง
เพื่อใหเห็นเปรียบเทียบกันได 
  

หากตองการดูภาพขยาย กดปุม    หากตองการยกเลิก ใหกดปุม    

หากชอบใจ ใหกด  เพื่อสรางภาพสําเนา และเก็บลงการดความจําตอไป 
 
 
 
คําสั่งแกไขภาพเอียงใหตั้งตรง (Straighten) 
 
ใชสําหรับแตงแกไขภาพที่เอียงในตอนถายภาพ ใหตั้งตรงอยางรวดเร็ว 
 
กลองจะสรางไฟลภาพขึ้นมาใหมที่ไดรับการ
ปรับความเอียงใหเองโดยอัตโนมัติ   
 
กดแปน 4 ทิศ   หรือ  เพือ่ปรับความ
เอียงของภาพ ใหไปทางดานซาย หรอื ขวา  
โดยกด 1 ครัง้จะปรับ 0.25 องศา 
 
กลองจะแสดงตารางอางอิงใหเปรียบเทียบ
ความเอียงที่ปรากฏในภาพ 

 
หากตองการยกเลิก ใหกดปุม    

หากชอบใจ ใหกด  เพื่อสรางภาพสําเนา และ เก็บลงการดความจําตอไป 
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คําสั่งแตงเสนขอบภาพใหตรง (Distortion Control) 
ใชสําหรับแตงภาพเพื่อแกไขความผิดเพี้ยนที่เสนขอบภาพอันเน่ืองมาจากเลนสถายภาพ 
 
มีใหเลือก 2 คําสั่งคือ Auto กลองจะสราง
ไฟลภาพขึ้นมาใหมที่ไดรับการแกไขโดย
อาศัยฐานขอมูลจากภาพ ปรับใหเองโดย
อัตโนมัติ แลวใหผูใชปรับจูนละเอียดอีกครั้ง 
หรือ คําสั่ง Manual ใหผูใชปรับแตงเอง
ทั้งหมด 
 
กดแปน 4 ทิศ กด   เพื่อปรับลดความ
ผิดเพี้ยนแบบปองกลาง Barrel distortion 
หรือ กด  เพือ่ลดความผิดเพี้ยนแบบสอบ
เขา Pin cushion   
หากตองการยกเลิก ใหกดปุม    

หากชอบใจ ใหกด  เพื่อสรางภาพสําเนาและเก็บลงการดความจําตอไป 
หมายเหตุ: 
• ควรใชเลนส Type G และ D ถายภาพ (ยกเวนเลนสตาปลา, PC หรือ เลนสพิเศษ อื่นๆ)  
     เพื่อกลองจะไดใชฐานขอมูลเลนสแกไขใหไดผล  เลนสรุนแบบอื่นๆอาจจะใชไมไดผลดีนัก 
• การปรับแกไขความผิดเพี้ยนมากเกินไป อาจจะทําใหขอบภาพถูกตัดหายไปได 
• ภาพตัวอยางความผิดเพี้ยนของเสนขอบภาพแบบตางๆ 

 
 
 
คําสั่งปรับแตงภาพเปนภาพเลนสตาปลา (Fisheye) 
ใชสําหรับแตงแกไขภาพที่เอียงในตอนถายภาพ ใหตั้งตรงอยางรวดเร็ว 
 
กลองจะสรางไฟลภาพขึ้นมาใหมที่ไดรับการ
ปรับความโคงในภาพ เสมือนวาถายภาพน้ัน
ดวยเลนสตาปลา Fisheye   
 
กดแปน 4 ทิศ กดขวา  เพื่อเพิ่มความโคง
ในภาพ  กดซาย  เพื่อลดความโคงในภาพ
 
 

 
หากตองการยกเลิก ใหกดปุม    

หากชอบใจ ใหกด  เพื่อสรางภาพสําเนาขนาดยอ และเก็บลงการดความจําตอไป 
• การปรับแตงมากเกินไป อาจจะทําใหขอบภาพถูกตัดหายไปได 
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คําสั่งดดัแปลงภาพถายใหเปนภาพวาดลายเสน (Color outline) 
ใชสําหรับดัดแปลงภาพถายใหเปนภาพวาดลายเสน เพื่อใชชวยในการวาดภาพ 
 

 
เมื่อใชคําสั่งน้ี กลองจะแสดงภาพลายเสน หากตองการยกเลิก ใหกดปุม    

หากชอบใจ ใหกด  เพื่อสรางภาพสําเนาและเก็บลงการดความจําตอไป 
 
 
คําสั่งปรับมุมมองในแนวตั้งของภาพถาย (Perspective correction)
สําหรับแตงแกไขมุมมองของภาพที่ทําใหเสนตรงในแนวตั้งดูเอียง   
 
 
ใชปุมกด 4 ทิศ สําหรับปรับแตงองศษมุมมองในภาพ 
ระวัง!! ยิ่งปรับมาก อาจจะเปนตัดขอบภาพทิ้งไปมาก
ดวยเชนกัน 
 
 
เมื่อใชคําสั่งน้ี กลองจะแสดงภาพที่ถูกปรับมุมมอง 

 

 
หากตองการยกเลิก ใหกดปุม    

หากชอบใจ ใหกด  เพื่อสรางภาพสําเนาและเก็บลงการดความจําตอไป 
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คําสั่งแปลงภาพนิ่งใหเปนคลิปภาพยนตสั้นๆ Stop-motion movie  
ใชสําหรับแปลงชุดภาพนิ่งที่ถายติดตอกัน ทําเปนเปนภาพยนตสั้นๆ  
 
1.  
เมื่อเลือกคําสั่ง Stop-motion movie    จากหนาชุด

รายการคําสัง่แตงภาพ Retouch menu   
 
กลองจะแสดงคําสั่งยอยดังน้ี 
Create movie: เริ่มสรางภาพยนตสั้น 
เลือกชุดภาพที่จะใชเรียงติดตอกัน 
 
Frame size: ขนาดของภาพที่จะใชแสดง 
เลือกขนาดของภาพที่จะใชแสดง 640 x 480, 320 
x 240, หรือ 160 x 120 
 
Frame rate: ความเร็วภาพ 
เลือกความเร็วที่จะใชแสดง 15 fps, 10 fps, 6 fps, 
หรือ 3 fps (fps = เฟรมภาพ ต อ วินาที ) 
 
กดเแปน 4 ทิศ ขวาพื่อเขาทํารายการ Create movie 
แลวกดตรงกลาง OK เริ่มสรางภาพยนต 
กลองจะแสดงไฟลภาพท่ีบันทึกในการดความจํา 

 

 

 

 

 

 
 
2.  
กดแปน 4 ทิศ ซาย-ขวา 
เมื่อเลือกภาพแรกที่จะใชสรางภาพยนต กด OK  
 
ภาพแรกที่ถูกเลือกจะมีคําวา Start แสดงกํากับในภาพ 
 
 

 
 
3.  
กดแปน 4 ทิศแชคาไว เพื่อเลือกภาพตอไป ตามลําดับ 
เมื่อถึงภาพสุดทาย ใหปลอยน้ิวที่กดแชคาไว 
ภาพสุดทายที่แสดงจะมีคําวา End กํากับไว 
 
ลําดับภาพที่จะใชแสดงจะมีสัญลักษณ  แสดงไว 
และแสดงตามลําดับที่เลือกไวในแถวดานลาง 
(ในชุดลําดับภาพจะมีไดไมเกิน 100 ภาพ) 
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4. 
เมื่อเลือกลําดับภาพเสร็จแลว 
เลือก Save แลวกด OK เพื่อยืนยันคําสั่งใหกลองสราง
ไฟลภาพยนตเก็บลงไวในการด  
 
 

 
5.  
หากตองการตัดภาพออกบางภาพเลือก Edit เพื่อตัด
ตอไฟลภาพยนตที่สรางนั้น 
เลือก Starting image เพื่อเปล่ียนภาพแรก 
เลือก Middle image เพื่อตัดภาพในชุดลําดับภาพ 
เลือก End image เพื่อเปล่ียนภาพสุดทาย 
 
หากตองการยกเลิกการตัดตอภาพใหเลือก Cancel 
 
 

 

6.  
 
ใชคําสั่ง Save เพื่อสั่งใหกลองสรางไฟลภาพยนตสั้น
เก็บไวในการดความจํา 
คําสั่ง Preview ใชเรียกดูภาพยนตที่สรางไว 
คําสั่ง Frame rate ใชกําหนดความเร็วในการแสดงที่กี่
ภาพตอวินาที 
คําสั่ง Edit ใชสําหรับตัดตอลําดับภาพใหมอีกครั้ง 
  

 
หมายเหตุ:  Stop-Motion Movies 
• ภาพถายจากกลองอื่นๆที่ไมใช D500 หรือภาพทีส่รางจากคําสั่งตัด Trim หรือ คําสั่งยอขนาด Resize จะไม
สามารถใชสรางเปนไฟลภาพยนตสั้นได  
 
• ผูใชสามารถเรียกดูไฟลภาพยนตสั้น ไดจากการใชคําสั่ง Playback ตามปกติ โดยไฟลภาพยนตสั้นจะมี
เครื่องหมาย  กํากับช้ีแสดงไว 
 
• ไฟลภาพยนตสั้นจะใชช่ือไฟลนําดวย ASC ตามดวยหมายเลขลําดับ 0001 และลงทาย .AVI เชน 
ASC_0001.AVI 
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คําสั่ง เทียบเคียงภาพ Side-by-Side Comparison 
ใชสําหรับเปรียบเทียบภาพสําเนาที่สรางขึ้นและภาพตนฉบับแบบขางเคียงกัน 
 
 
1.  
 
ใชแปน 4 ทิศ เลือกไฟลภาพสําเนาที่
ตองการ 
 

กด  เพื่อเรียกหนาคําสั่ง Retouch 
 
หมายเหตู: ตองเปนภาพที่มีเครื่องหมาย 

 (ภาพสําเนา) ติดกํากับอยูดวยเทาน้ัน 
 

 

 

 
2. 
 
เลือกคําสั่ง Side-by-side comparison 
 

กด  เพื่อทํารายการ 
 
  

 
 
3.  
 
กลองจะแสดงภาพตนฉบับ 
เทียบเคียง กับภาพสําเนาที่ถูก
สรางจากคําสั่ง Retouch เดิม 
 
กด  หรือ  เลือกภาพ 

กดปุม  เพื่อขยายดูภาพ 
 
หากเปนภาพซอน 
กด  หรือ  เพือ่ดูภาพท่ี
นํามาซอนกัน 
 

กด  เพื่อไปที่หนาแสดงภาพที่
เลือกไว 
 
กด  เพื่อยุติรายการ  
กลับไปที่หนาแสดงภาพ 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ: ภาพท่ีถูกสั่ง delete ลบไปแลว หรือ ถูกซอนดวย
คําสั่ง protected จะไมสามารถเรียกแสดงได 
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การเรียกดหูัวขอคําสั่งท่ีใชไปไปแลว Recent settings  
กลองจะจําคําสั่งที่เพิ่งใชไปลาสดได 20 รายการลาสุด ทําใหผูใชสามารถยอนกลับไปดูหัวขอรายการ 
คําสั่งที่เพิ่งใชไป ทําใหสามารถตรวจสอบ หรือ แกไขคําสั่งที่เพิ่งใชไดอยางรวดเร็ว  
 
 
 
 
1. 
กดปุม MENU 
 
ในหนาชุดรายการคําสั่งเลือก 

รายการครั้งลาสุด  Recent Settings  
 
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 

 

 
2. 
 
เลือกคําสั่ง Choose tab เพื่อเลือกแสดง 
My menu ชุดคําสั่งสวนตัว 
Recent Settings ชุดคําสั่งที่ใชลาสุด 
 

 
 
3. 
 
เลือกชุดรายการคําสั่งที่ตองการ 

กด  เพื่อยืนยันและแสดงชุดรายการคําสั่ง 

 
 
4.  
กลองจะแสดงหัวขอคําสั่งที่เพิ่งใชไปลาสุด 
20 รายการ  
กด   ขึ้น หรอื  ลง ใชเลือกหัวขอคําสั่ง
ลาสุดที่ตองการ 
กด   ขวา เพื่อดูคารายละเอียดที่ตั้งใน
หัวขอคําสั่งน้ัน 
 
หรือเลือก Choose tab เพื่อกลับไปที่หนาแรก 
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การสรางชุดรายการคําสัง่สวนตัว My Menu  
ผูใชสามารถ ดึงรายการคาํสั่งตางๆท่ีใชบอยๆ มาสรางเปนชุดรายการคําสั่งสวนตัว My Menu 
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเรียกใชคําสั่งปรับแตงคาตางๆ โดยไมตองกระโดดหรือคนการตามหนา
ชุดคําสั่งตางๆ เชนหนารายการ Playback, ชุดคําสั่งถายภาพ (Shooting), ชุดคําสั่งเฉพาะตัว Custom 
Settings, ชุดคําสั่งจัดเตรียมกลอง (Setup), และ ชุดคําสั่งถายภาพจัดแตงภาพ Retouch menus 
 
ผูใชสามารถเลือกหัวขอคําสั่งได 20 รายการ เพื่อจัดทาํเปนชุดคําสั่งสวนตัว My menu ไดดังน้ี 
1. 
ในหนาชุดรายการคําสั่ง My Menu  
เลือก Add items สําหรับเพิ่มหัวขอคําสั่ง 
Remove items: สําหรับลบหัวขอคําสั่ง 
Rank items: ยาย หรือ จัดอันดับหัวขอ
คําสั่งในชุดรายการ MY MENU 
 
กด   ขวา เพื่อเขาทํารายการ 
เลือกหัวขอคําสั่งที่จะใชงายบอยใสในเมนู
รายการสวนตัว 
 

 

 

2. 
กลองจะแสดงชุดรายการคําสั่งหลักให
เลือก 
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกชุดรายการคําสั่งหลัก 
  
กด   ขวา เพื่อเปดหนาชุดรายการคําสั่ง
ที่ตองการ  
3. 
กลองจะแสดงรายการคําสั่งทั้งหมดจากชุด
รายการคําสัง่หลัก  
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
ใหเลือกหัวขอคําสั่งที่ตองการเรียกใช
บอยๆ 

กด  เพื่อเลือกหัวขอคําสัง่อันตอไป 
 

4. 
เมื่อเลือกแลว  ก็จะมีเครือ่งหมาย  
แสดงวาหัวขอคําสั่งรายการนั้นไดเก็บลงที่
รายการ My menu เรียบรอยแลว  
ใชขั้นตอนที่ 2-3 สําหรับเก็บคําสั่งตอไป
ตามที่ตองการ (สูงสุด 20 รายการ) 
หากคําสั่งใดที่ใชไมได จะมีเครื่องหมาย 

 แสดงเตือนใหทราบ  

กดปุม เพื่อลบหัวขอคําสัง่ที่ไม
ตองการจากรายการเมนูสวนตัวไดเชนกัน 
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อุปกรณเสริมชวยการถายภาพแบบตางๆ (Optional Accessories) 
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เลนสถายภาพสําหรับกลอง D5000 
กลอง D5000 มีระบบโฟกัสอัตโนมัติจะใชไดกับเลนสที่มีมอเตอรภายในไดแกรุน AF-I และ AF-S เทาน้ัน  
เลนสที่มี CPU แตไมมีมอเตอรไฟฟาภายในจะใชไดโดยการหาโฟกัสดวยมอืเทาน้ัน   
เลนสที่มี CPU จะดูไดจากปุมสัมผัสขัว้ไฟฟาที่อยูทายเลนส  
 
เลนสแบบมีขั้วไฟฟา CPU และ แบบ Type G และ แบบ Type D  

 
 
การใชเลนส ่ี  CPU ที่ใชได กับ ระบบตางๆของกลอง 
 
เลนสรุน AF-I และ AF-S จะมีอักษร "AF-I" และ "AF-S" เขียนนําหนาที่ที่ปายชื่อบนกระบอกเลนส 
เลนส CPU แบบ IX (ใชกับกลองฟลม APS รุน Pronea) จะไมสามารถใชงานกับกลอง D5000 ได 
 
ตารางแสดง เลนสที่ใชได กับ ระบบตางๆของกลองมีดังน้ี 

 
 
คําอธิบาย  
1. วัดแสงเฉพาะจุด จะอยูตรงกลางกรอบโฟกัสที่เลือกใช 
2. ระบบวัดคาแสง และ คาแสงแฟลช จะทํางานไมถูกตอง เมื่อใชกับเลนสแบบปรับองศาภาพ (Shifting and Tilting) 
     หรือเมื่อใชคารูรับแสงอื่นๆ ที่ไมใชคารูรับแสงกวางสุด 
3. ไฟยืนยันระยะโฟกัสในชองมองภาพ ใชไมไดกับเลนส แบบปรับองศาภาพ (Shifting and Tilting) 
4. ใชไดกับเลนสรุนดังตอไปนี้ 

• AF-S VR Micro ED: 105mm f/2.8G IF (autofocus not supported) 
• AF-S VR ED: 70–200mm f/2.8G IF, 200mm f/2G IF, 300mm f/2.8G IF, 200–400mm f/4G IF 
• AF-S ED: 80–200mm f/2.8D IF, 300mm f/2.8D II IF, 300mm f/2.8D IF, 300mm f/4D IF*, 400mm 

f/2.8D II IF, 400mm f/2.8D IF, 500mm f/4D II IF*, 500mm f/4D IF*, 600mm f/4D II IF*, 600mm 
f/4D IF* 

• AF-I ED: 300mm f/2.8D IF, 400mm f/2.8D IF, 500mm f/4D IF*, 600mm f/4D IF* 
* ระบบโฟกัสอัตโนมัติ Autofocus ใชไมได 

5. ใชกับระบบเลนสที่ทําใหมีคารูรับแสงจริง (Effective Aperture) อยางต่ํา F/ 5.6 
6.  หากใชกับเลนส AF 80–200 mm f/2.8, AF 35–70 mm f/2.8,  
     AF 28–85 mm f/3.5–4.5, หรือ AF 28–85 mm f/3.5–4.5 
     ขณะที่ซูมภาพที่ระยะโฟกัสใกลสุด ภาพในชองมองภาพอาจจะปรากฏไมคมชัดทั้งๆที่กลองแสดงวาโฟกัสไดแลว 
     ใหใชการปรับโฟกัสดวยมือ และใชภาพในชองมองภาพในการปรับโฟกัสแทน 
7. ใชไดกับเลนสที่มีคารูรับแสงอยางนอย F/ 5.6 
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การใชเลนสที่ไมมี CPU ที่ใชได กับ ระบบตางๆของกลอง 
เลนสที่ไมมี CPU สามาถใชไดกับ ระบบตางๆของกลองในโหมดถายภาพ M แมนนวล โดยผูใชตอง 
ทําการปรับที่แหวนตั้งคารูรับแสงที่อยูบนตัวกระบอกเลนส  และ ตั้งความเร็วชัตเตอรที่ตัวกลองดวยโหมด M 
ระบบวัดแสงและระบบแฟลชอัตโนมัติ i-TTL  
 
ตารางแสดง เลนสที่ไมมี CPU ที่ใชได กับ ระบบตางๆของกลองมีดังน้ี 
 

 
1. ใชไดกับเลนสที่มีคารูรับแสงอยางนอย F/ 5.6 
2. ระบบมิเตอรวัดแสงในกลองจะไมสามารถใชงานได 
3. สามารถใชความเร็วชัตเตอรกับแฟลชไดสูงสุดไมเกิน 1/100 วินาที 
4. ไมสามารถใชกับเลนสที่ปรับระดับมุมกม-เงย-ซาย-ขวาได 
5. ตองใชกับเทเลคอนเวอรเตอรเลนสที่ใหคารูรับแสงสุทธิอยางนอย F/ 5.6 
6. ตองใสกับกลองในแนวตั้งเทานั้น  

 
เลนสและอปุกรณ ที่ไมสามารถใชกับกลอง D5000 มีดงัตอไปนี ้
• เลนสแบบ Non-AI  
• เลนสเสริม TC-16A (AF) 
• เลนสแบบที่ตองใชหนวยโฟกัส AU-1 (400 mm f/4.5, 600 mm f/5.6, 800 mm f/8, 1200 mm f/11) 
• เลนสตาปลา Fisheye (6 mm f/5.6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5.6) 
• เลนส 21 mm f/4 (รุนเกา) 
• แหวน K2  
• เลนส ED 180–600 mm f/8 (หมายเลขที่ 174041–174180) 
• เลนส ED 360–1200 mm f/11 (หมายเลขที่ 174031–174127) 
• เลนส 200–600 mm f/9.5 (หมายเลขที่ 280001–300490) 
• เลนส สําหรับกลอง F3AF (80 mm f/2.8, 200 mm f/3.5, เลนสเสริม TC-16 Teleconverter) 
• เลนส PC 28 mm f/4 (หมายเลขที ่180900 หรือกอนหนาน้ี) 
• เลนส PC 35 mm f/2.8 (หมายเลขที่ 851001–906200) 
• เลนส PC 35 mm f/3.5 (รุนเกา) 
• เลนสกระจกเงาสะทอน 1000 mm f/6.3 Reflex (รุนเกา) 
• เลนสกระจกเงาสะทอน 1000 mm f/11 Reflex (หมายเลขที่ 142361–143000) 
• เลนสกระจกเงาสะทอน 2000 mm f/11 Reflex (หมายเลขที่ 200111–200310) 
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การใชแฟลชภายนอก Optional Flash Units 
 
กอนใชแฟลชภายนอก ใหถอดฝาปดชองใสแฟลช  
ออกกอนตามภาพ 
 
 
 
กลอง D5000 ทํางานกับแฟลชในระบบ CLS ดังนี ้

 
1. หากใชแผนเจลสฟีลเตอรกับแฟลช SB-900 และเปดใชแฟลชในโหมด    หรือ                                                        

กลองจะปรับคา WB ไปใหตรงกับสีของแผนเจลแฟลชโดยอตัโนมัต ิ
2. ผูใชสามารถใชหนวยควบคุมแสงแฟลช SU-800 บังคับการทาํงานของแฟลช SB-R200 และ SB-900, SB-800, SB-600 ได แต

ตัว SU-800 เอง จะไมมีแสงแฟลช 
3. คาไกดนัมเบอร (คากําลังแสงแฟลช)  เมตร/ฟุต เลนสหัวแฟลชทีต่ําแหนง 35 มม. 

 
1. ใชไดเฉพาะเมื่อใชหนวยแฟลช SU-800 เปนตัวบัญชาการสั่งงาน,  2. ใชไดกับเลนสทีม่ี CPU เทานั้น,  
3. หากใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด โหมดแฟลชจะเปน i-TTL ธรรมดา 
    หากใชระบบวัดแสงแบบอืน่ๆ โหมดแฟลชจะเปน i-TTL-BL แบบสมดลุยแสงสําหรับลบเงา (ฟลอิน) ดวย 
4. โหมดแฟลชเปน i-TTL-BL แบบสมดุลยแสงสําหรับลบเงา (ฟลอิน) สําหรับกลองดิจติอล SLR เม่ือใชวัดแสงเฉพาะจดุ 
5. เลือกใชโหมดแฟลชจากปุม SEL ที่ตัวแฟลช, 6. ใชไดเฉพาะแฟลชโหมด AA เทานั้น  ไมวาจะตั้งที่ตวัแฟลชในโหมดใด 
7. เลือกใชโหมดแฟลชจากปุม SEL ที่ตัวกลอง 
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หมายเหตุ:  
 
เมื่อใชกับแฟลช SB-900, SB-800 หรอื SB-600 กลองจะใชไฟสองชวยหาโฟกัสจากในตัวแฟลช  และเลนสหัว
แฟลช จะปรับตามซูมตามเลนสถายภาพที่ใช,   
 
i-TTL Balanced Fill-Flash for digital SLR (i-TTL BL) ในระบบนี้กลองจะปรับกําลังแฟลชใหตามสภาพแสง
แวดลอม เพื่อสรางความสมดุลยระหวางตัวแบบและฉากหลัง 
 
Standard i-TTL Balanced Fill-Flash for digital SLR (Standard i-TTL) ในระบบนี้กลองจะปรับกําลังแฟลชให
พอดีเฉพาะที่ตัวแบบ โดยไมสนใจสภาพแสงแวดลอม เหมาะสําหรับเมื่อใชแฟลชเปนแสงถายภาพเพื่อเนนตัว
แบบ โดยไมสนใจฉากหลัง หรือเมื่อใชกับสายตอแฟลช SC-17, 28, 29  
 
เมื่อใชระบบวัดแสงแบบมาตริกซ และเฉล่ียหนักกลาง กลองจะใชระบบแฟลชดิจิตอล i-TTL ใหโดยอัตโนมัติ 
หากใชระบบวัดแสงแบบเฉพาะจุด Spot กลองจะใชระบบแฟลช TTL ธรรมดาโดยอัตโนมัติ 
 
คาความไวแสง ISO Sensitivity 
เมื่อใชแฟลช SB-900, SB-800, SB-600 หรือ SB-400 พรอมกับคําสั่งความไวแสงอัตโนมัติ  
auto ISO กลองจะปรับเลือกใชคาความไวแสงใหเหมาะกับระดับแสงแฟลชใหเองโดยอัตโนมัติ  
ซึ่งอาจจะทําใหตัวแบบและฉากหนาดูมืด เมื่อใชความเร็วชัตเตอรต่าํ, ในสภาพแสงกลางแจง, 
หรือ หากมีฉากหลังที่สวางๆ ในกรณีนี้ใหเปลี่ยนไปใชแฟลชโหมดอื่นๆที่ไมใชแฟลชความเร็ว- 
ชัตเตอรต่ํา หรือ เลือกใชคารูรับแสงที่กวางขึ้น 
 
คาไกดนัมเบอร Guide Number 
คาไกดนัมเบอรเปนตัวกําหนดความสามารถในการสองสวางของแฟลช และใชในการคํานวนหาความสวาง- 
-ที่จะใชในการถายภาพดวยแสงแฟลช 
โดยคํานวนไดดังนี้ ระยะถายภาพ เทากับ คาไกดนัมเบอร หารดวย คารูรับแสง เชนแฟลช SB-800 มีคาไกดนัมเบอร 38 
เมตร (125 ฟุต) ที่ ISO 200 ดังนั้น หากเปดหนากลองที่ f/5.6 ระยะถายภาพที่จะใหแสงแฟลชพอดี เทากับ 38/5.6 
เทากับ 6.8 ม. (หรือ 125/5.6 = 23.5 ฟุต) 
หมายเหตุ: หากปรับคาความไวแสง ISO เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา ใหคูณระยะถายภาพดวยตัวคูณ 1.4 เทานั้น 
 
ไฟชวยหาโฟกัส Focus assisted illuminator 

• เมื่อใชกับแฟลช SB-900, SB-800, SB-600, SU-800 ระบบไฟ IR ชวยสองหาโฟกัสจากที่ตัวแฟลช 
• เมื่อใชกับแฟลชรุนอื่นๆ กลองจะเลือกใชระบบระบบปองการตาแดง และ ไฟสองหาโฟกัสที่ตัวกลอง 
• เมื่อใชกับแฟลช SB-900 ระบบไฟ IR ชวยสองหาโฟกัสที่ตัวแฟลช และเลนสขนาด 17-135 มม. 

                 จะทํางานรวมกับกรอบหาโฟกัสในตําแหนงเหลานี้เทานั้น  
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ขอจํากัดการใชงานของแฟลชหัวกลอง (Built-in flash) 
แฟลชหัวกลอง (Built-in flash) ถูกออกแบบใหกับเลนสที่มี CPU ตั้งแต 18 ถึง 300 มม. 
ควรถอด กระบังแสง (ฮูด) ที่หนาเลนสออกอนใชแฟลชหัวกลอง เพราะตัวฮดูอาจจะบังแสงแฟลชได 
 
แฟลชหัวกลองมีระยะการทํางานต่ําสุดที่ 60 ซม. (2ฟุต) ดังน้ันจึงไมสามารถใชงานกับเลนสถายภาพ 
-ระยะใกล (มาโคร) ได  
และในบางกรณีแฟลชหัวกลองจะไมสามารถสองสวางครอบคลุมหมดทั่วทั้งภาพได ตามตารางนี้ 
 

เลนส ตําแหนงซูม ระยะแฟลชใกลสุด 
AF-S DX 10–24mm f/3.5-4.5G ED 24 mm 2.5 ม./8 ฟ. 2 น. 

18 mm 1.5 ม./4 ฟ. 11 น. AF-S DX 12–24mm f/4G ED 
20 mm 1.0 ม./3 ฟ. 3 น. 

AF-S DX 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR  24 mm ไมมีขอจํากัด 
24 mm 2.0 ม./6 ฟ. 7 น. 
28 mm 1.0 ม./3 ฟ. 3 น. 

AF-S 17–35mm f/2.8D ED  

35 mm ไมมีขอจํากัด 
28 mm 1.5 ม./4 ฟ. 11 น. 
35 mm 1.0 ม./3 ฟ. 3 น. 

AF-S DX 17–55mm f/2.8G ED  

45 mm ไมมีขอจํากัด 
18 mm 1.0 ม./3 ฟ. 3 น.. AF 18–35mm f/3.5–4.5D ED  
35 mm ไมมีขอจํากัด 
18 mm 1.0 ม./3 ฟ. 3 น. AF DX 18–70mm f/3.5–4.5G ED 
24 mm  ไมมีขอจํากัด 
18 mm 1.0 ม./3 ฟ. 3 น. AF DX 18–135mm f/3.5–5.6G ED 
24 mm  ไมมีขอจํากัด 
24 mm 1.0 ม./3 ฟ. 3 น. AF DX VR 18–200mm f/3.5–5.6G ED 
35 mm  ไมมีขอจํากัด 
24 mm 2.5 ม./8 ฟ. 2 น. 
28 mm 1.0 ม./3 ฟ. 3 น. 

AF 20–35mm f/2.8D  

35 mm ไมมีขอจํากัด 
35 mm 1.5 ม./4 ฟ. 11 น. AF-S 24–70mm f/2.8G 

 50 mm 1.0 ม./3 ฟ. 3  น. 
24 mm 1.0 ม./3 ฟ. 3 น.. AF VR 24–120mm f/3.5–5.6G ED 
28 mm ไมมีขอจํากัด 
35 mm 1.5 ม./4 ฟ. 11 น. AF-S 28–70mm f/2.8D ED 

 50 mm ไมมีขอจํากัด 
250 mm 2.5 ม./8 ฟ. 2 น. AF VR 200–400mm f/4G ED 
300 mm 2.0 ม./6 ฟ. 7 น. 

 
เมื่อใชแฟลชหัวกลองกับเลนส AF-S 10–24mm f/2.8G ED แสงแฟลชหัวกลองจะไมสามารถ 
สองสวางครอบคลุมหมดทั่วทั้งภาพได ไมวาจะใชตําแหนงซูมที่เทาใด็ตาม (เพราะมุมภาพกวางมากกวา 
มุมฉายแสงแฟลชและตัวเลนสใหญมากเลยบังแสงแฟลชหัวกลองไวเกือบทั้งหมด) 
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เมื่อใชกลอง D5000 กับแฟลชรุนอื่นๆ  
กลอง ใชกับแฟลชรุนอื่นๆไดตามตารางนี้ เฉพาะในโหมดแฟลชอัตโนมัติ A-Auto หรือ แฟลชแมนนวล M-
Manual เทาน้ัน จะใชกับโหมดแฟลชวัดแสงแฟลชผานเลนส TTL ไมได โดยกลองจะล็อคปุมชัตเตอรไว ทําให
ไมสามาถถายภาพได หากเปดใชแฟลชแบบ TTL ธรรมดา 

 
1. ในโหมดชวยถายภาพ P, S, A, M ใหพับเก็บแฟลชหัวกลองลงที่เดิม และใชแฟลชภายนอกเทานั้น 
2. แฟลชจะเปดใชโหมดแฟลชวัดแสงแฟลชผานเลนส TTL เองแตกลองจะล็อคปุมชัตเตอรไว ทําใหไมสามาถถายภาพได หากเปดใช
แฟลชแบบอตัโนมัติ A ธรรมดา 
3. กลองจะหาโฟกัสอัตโนมัติเม่ือใชกับเลนส AF-S 105mm f/2.8G กับ AF-S 60mm f/2.8G ED เทานั้น  
4. ตองตั้งโหมดแฟลชนีจ้ากทีต่ัวกลองเทานัน้  
 
 
ขอแนะนําการใชแฟลชภายนอกกลอง Optional Flash Units 
ควรศึกษาคูมือการใชแฟลชแตละรุนอยางละเอียด  กลอง D5000 ใชระบบแฟลช i-TTL และสนับสุนการทํางาน 
แฟลชในระบบ CLS เชน SB-400, SB-600, SB-800, SB-900 รวมทั้งหนวยสั่งงาน SU-800 และแฟลชระยะใกล  
SB-R200 แตจะใชไมไดกับระบบแฟลชกลองดิจิตอลของรุน SB-80DX, SB-28DX, and SB-50DX   
 
หากตอกลองกับแฟลชภายนอก กลองจะยิงแสงแฟลชในทุกภาพ เมื่อใชโหมดชวยถายภาพ SCENE  

 แมวาโหมดนั้นๆจะใชแฟลชหัวกลองไมไดก็ตาม  
 
โหมดชวยถายภาพ  แบบหามใชแฟลช จะระงับการใชแฟลชภายนอกไปดวย 
 
โหมดแฟลช i-TTL ถูกออกแบบมาใชไดที่คาความไวแสง ISO ระหวาง 200 ถึง 3200 เทาน้ัน  
 
หากใชสายตอแฟลช SC-17, 28, 29 กับโหมดแฟลช i-TTL คาวัดแสงแฟลชอาจจะผิดพลาดได  
เน่ืองจากระยะการคํานวนของแสงแฟลช ในกรณีน้ี ใหเปล่ียนไปใชโหมดวัดแสงแบบเฉพาะจุด spot 
แลวทําการถายภาพทดสอบแสงแฟลช แลวตรวจดูผลในจอ LCD กอนที่จะถายภาพจริง 
 
เมื่อใชแฟลชแบบยิงสะทอน Bounce flash ควรใชแตตัวสะทอนแสงแฟลชที  ใหมากับแฟลชเทาน้ัน 
 
หากมีการตั้งคาชดเชยแสงแฟลชที่ตวัแฟลช SB-600, SB-800, SB-900 กลองจะแสดงเครื่องหมาย    
เตือนบนจอ LCD ของกลอง 
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การทําความสะอาดกระจก เซ็นเซอรรับภาพ 
เซ็นเซอรรับภาพที่รับแสงจากเลนสถายภาพจะมีกระจกฟลเตอร (low pass filter) ปดหนาอยู 
สําหรับปองกันการเดิดเสนซ้ําซอน moiré  ในภาพที่มีลายเสนริ้วๆ  
ผูใชสามารถใชคําสั่ง ในหนารายการ Set Up ทําความสะอาดกระจกฟลเตอรน้ีไดตามที่ตองการ 
หรือ ตั้งใหทําความสะอาดอัตโนมัติ ตอนปด หรือ เปดกลอง 
1.  
 
เพื่อใหไดผลดีที่สุด  
ควรจัดวางกลองในแนวนอน ไดระนาบ 
 

 
2. 
 
ในหนาชุดรายการคําสั่ง Set Up  
เลือก Clean image sensor  
 
กด ขวา เพื่อเขารายการ 

 
 
3.  
 
เลือกคําสั่ง Clean now 
 
กด ขวา เพื่อทํารายการ 
 
 
 
 
 
 
กลองจะแสดงขอความ  
Cleaning image sensor 
ในระหวางที่กําลังทําความสะอาด 
 
 
 
 
 
เมื่อทําความสะอาดเสร็จ  
กลองจะแสดงขอความ Done เสร็จแลว 
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การตั้งใหทาํความสะอาดอัตโนมตั ิตอนปด หรือ เปดกลอง 
 
1.  
 
ในหนารายการ Clean image sensor  
เลือกคําสั่ง Clean at startup/shutdown 
 
กด ขวา เพื่อทํารายการ 
 
 
  
2. 
 
กลองจะแสดงรายการใหเลือกทํา 
เลือกรายการที่ตองการ  
 

กด  เพื่อสั่งทํารายการตอไป 
 

 
 
 
 
 

คําสั่ง คําอธิบาย การใชงาน 

 Clean at Startup ทําความสะอาด เมื่อเปดสวิทชกลอง กอนใชงาน 

 Clean at shutdown ทําความสะอาด เมื่อปดสวิทชกลอง หลังใชงาน 

 Clean at startup and shutdown ทําความสะอาด เมื่อเปด และปด สวิทชกลอง กอน
และ หลังใชงาน 

 Clearing off * ไมตองทําความสะอาด 
                                                                               * (Default คาปรยิายทีถู่กตั้งมาจากโรงงาน) 
 
หมายเหตุ: 
ระบบทําความสะอาดในตัว ยังไมสามารถทําความสะอาดไดดีเทากับการปดลาง โดยตรง  
 
ขณะที่ใชงานระบบทําความสะอาดในตัว: ปุมชัตเตอร, แฟลชหัวกลอง, ปุมเช็คระยะชัดลึก, 
ปุม AF-ON, และ ระบบ FV-Lock จะไมทํางาน 
 
ระบบทําความสะอาดในตัว จะเขยาตัวเซ็นเซอรใหผงฝุนหลุดออกมาเอง หากยังมีฝุานตกคางอยู 
ใหทําการเปาไลดวยตัวเอง หรือ สงรบับริการที่ศูนยบริการ  
 
หากใชระบบทําความสะอาดในตัว ติดตอกันหลายครั้ง ระบบฯอาจจะหยุดทํางานได  
เพื่อปองกันความเสียหายภายใน ใหพักการทํางานสักครูหน่ึงกอนจะทําอีก 
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การลบเงาฝุนดวยโปรแกรม Capture NX 
 
ใชสําหรับถายภาพอางอิงตําแหนงของเม็ดฝุน ที่ตกบนจอเซ็นเซอร จากนั้นผูใชสามารถตั้งคา 
คําสั่งในโปรแกรม Capture NX เพื่อลบเงาที่เกิดจากเม็ดฝุนในภาพ ไดโดยอัตโนมัติ 
 
ภาพอางอิงตําแหนงเม็ดฝุน ตองใชเลนส ที่มีชิพ CPU และมีทางยาวโฟกัสอยางนอย 50 มม. เทาน้ัน  
 
1. 
 
ในหนาชุดรายการคําสั่ง Set Up  
เลือกคําสั่ง Dust off ref photo  
 
หากเลือก Clean sensor and then start  
กลองจะสั่นเซ็นเซอร สบดัฝุน 1 ครั้งให
กอนถายภาพอางอิงฯ 
 
เลือก Start  

กด  เพื่อสั่งทํารายการตอไป 
 

 

 

 
2. 
 
กลองจะแสดงขอความบอกวิธีการ 
ใหถายภาพ พื้นเรียบๆสีขาว ที่ 
วางหางจากเลนสประมาณ 10 ซม.  
และต้ังโฟกัสไปที่อินฟนีตี้ 
 
 

 
 

 
 
3.  
 
จอ LCD แสดงคําสั่ง rEF ใหถายภาพ 
 

 
หมายเหตุ: ตองถายภาพอางอิงเงาฝุน กอนที่จะถายภาพปกติ โปรแกรม NX จึงจะลบเงาฝุนได 
หากถายภาพปกติกอนที่จะถายภาพเงาฝุน โปรแกรม NX จึงจะไมสามารถลบเงาฝุนใหได 
          
 
 
 
 
 
 



 192

                                                                      
 
4. 
 
จัดภาพ พื้นเรียบๆสีขาว ไมมีรอย 
วางหางจากเลนสประมาณ 10 ซม.,  
ตั้งโฟกัสไปที่อินฟนีตี้,  
ควรใหพื้นสีขาวเรียบๆน้ัน เต็มทั้งเฟรม 
ที่เห็นในชองมองภาพ 
 
กดปุมชัตเตอรลงไปจนสุดใหกลอง
ถายภาพ หากกลองไมสามารถถายภาพได 
เพราะแสงมากหรือนอย เกินไป กลองจะ
แสดงขอความเตือนบอกใหปรับคาแสง
แลวถายภาพใหม 
 

 
 
 

 

 
5.  
 
ภาพอา งอิงตําแหนงเม็ดฝุนที่ถายได จะถูก
เก็บไวในการดความจําเพื่อใชงานใน
โปรแกรม Capture NX ตอไป 
 
จากนั้นผูใชสามารถเปลี่ยนเลนส, เปลี่นคา
รูรับแสง, เปลี่ยนการจัดภาพ, เปลี่ยนคาวัด
แสง ฯลฯ ถายภาพตอไปตามปกติได 
 
 
 

 

 
ภาพอางอิงฯนี้จะมีช่ือตอทายวา *.NDF และจะไม
แสดงใหเห็นเมื่อเรียกดูภาพ แตจะแสดงใหเห็นตาม 
ที่แสดงดานบนนี้เทาน้ัน 
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การตั้งใหทาํความสะอาดเซ็นเซอรรับภาพ ดวยตัวผูใช เอง 
 
หากเซ็นเซอรรับภาพ มีผงฝุนติดแนน จนไมสามารถทําความสะอาดดวยระบบสั่นฯ ในตัวกลองเองได 
ผูใชสามารถทําความสะอาดดวยตัวเอง แนะนําใหใชบริการของศูนยในการทําความสะอาดแบบนี้ 
 
1.  
 
ตรวจเช็คระดับกําลังไฟฟาในแบตเตอรี่กลองวาใชถานชารทใหมๆ   
หรือมีไฟเหลือ  อยางนอย 60 %  
หรือใชหมอแปลงไฟบาน EH-5a เพื่อชวยใหมีกําลังไฟฟาพอเพียง 
 
2. 
 
ในหนาชุดรายการคําสั่ง Set Up  
เลือก Lock mirror up for cleaning  
 
หากถานฯมีกําลังไฟตํ่ากวา 60%  
กลองจะไมใหทํารายการคําสั่งน้ี 
 

กด  เพื่อสั่งทํารายการตอไป 
 

 
 
3. 
 
กลองจะแสดงขอความเตือนวา 
ในทันทีที่กดปุมชัตเตอร กระจกจะยกขึ้น 
และเปดมานชัตเตอร 
เมื่อตองการยกกระจกลง ใหปดสวิทช
กลองไปที่ Off 
 
 
 
จอ LCD แสดงคําสั่ง และ 
ชองมองภาพจะแสดง --- --  
 
 

 
 
4.  
 
กดปุมชัตเตอร กระจกจะยกขึ้น 
และเปดมานชัตเตอร 
 
จอ LCD แสดงคําสั่ง --- -- กระพริบเตือน 
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5. 
 
ตรวจดูกระจกฟลเตอร Low pass ที่ 
ตัวเซ็นเซอร โดยการขยับกลองไปมาในที่
แสงสองถึง 

 
 
6.  
 
หากมีใชลูกยางบีบเปาเบาๆไลฝุน 
 
หามใชลูกยางแบบมีแปรง หรือ แตะโดน
เซ็นเซอร หากไมแ ใจ สงศูนยบริการทันที 
 
 
 

 

 
 
7.  
 
ปดสวิทชกลองไปที่ OFF เพื่อลดกระจก
ปดมานชัตเตอร ใสฝาปดบอรดี้ หรือ เลนส
เขาที่เดิม 
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เครือ่งหมายและสัญลักษณเตือนตางๆ 
เครื่องหมายและสัญลักษณเตือนตางๆที่แสดงในจอ LCD และ ชองมองภาพ มีดังน้ี  
 

เครื่องหมายเตือน 
จอคําสั่ง LCD 

จะแสดงขอความดังตอไปนี้ 
ในชองมอง
ภาพ 

 
ปญหาที่เกิดขึ้น 

• วิธีการแกไขเบื้องตน 
Lock lens aperture ring  

(กระพรบิ) 
แหวนปรับคารูรับแสงที่เลนสไมได 
หมุนแหวนปรับคารูรับแสงที่เลนสไปที่รูรับแสงที่
แคบที่สุด  
(คา f/- มากที่สุด) 

Lens not attached  
(กระพรบิ) 

Attach a lens  
(กระพรบิ) 

ไมไดใสเลนสที่กลอง หรือ  
ใสเลนสแลว แตเลนสที่ใสเปนแบบไมมี CPU  
• ใสเลนส หรือ ถอดใสใหม 
• เปลี่ยนไปใชโหมดถายภาพ M 

Shutter release disabled. 
Recharge battery. 

 

 
 

ถานใกลหมดไฟฟา 
เตรียมถานกลองใหม 

 
This battery cannot be used. 
Choose battery designated 
for use in this camera. 

 
 
 
 
 

 
 

 
(กระพรบิ) 

• ถานหมดไฟฟาแลว 
 
• ถานใชไมไดแลว 
 
• ใชถานที่ไมใชถานของแทในกลอง  
 
• ถอดชารทไฟใหม 
 
• ติดตอศูนย หรือ ใชถานใหม 
 
• เปล่ียนถานใหม 
 

Clock not set  

 
(กระพรบิ) 

 
นาฬิกาในกลองยังไมไดถูกตั้ง 
 
ตั้งนาฬิกาในกลองใหม 

Card not insert  กลองไมมีการด 
ใสการด SD ในกลอง 

 
-- 

 
(กระพรบิ) 

กลองไมสามารถหาโฟกัสได 
ปรับหาโฟกัสดวยตัวผูใชเอง 

Memory card is locked. 
Slide lock to “write” position. 

 

 
(กระพรบิ) 

การดถูกล็อค Protect ไว  
ใหถอดการด SD แลวเลื่อนสวิทชไปที่ Write 
 
 
 
 

This memory card cannot 
be used. Card may be 
damaged. Insert another 
card. 

 

 
(กระพรบิ) 

การดความจําเสีย 
• เปลี่ยนการดความจําใหม 
• ฟอรแมทการดใหม 
• ถอดการดออกมาทําความสะอาดขั้วสัมผัส 
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 • ลบภาพที่ไมตองการทิ้งไปบาง 
This card is not formatted. 
Format the card. 
 

 
(กระพรบิ) 

 
• ฟอรแมทการดใหม 
 

Card is full 
 

 
(กระพรบิ) 

การดความจํา เต็ม ไมมีที่เพียงพอสําหรับเก็บ
ไฟลภาพ หรอื ตัวเลขลําดับภาพถูกใชหมดแลว 
• ลดขนาดภาพลง 
• ลบภาพที่ไมตองการทิ้งไปบาง 
• เปลี่ยนการดความจําใหม 

Subject is too bright. 
 

 

 

 
มีแสงถายภาพมากเกินไป  
ภาพท่ีไดจะสวางเกินไป (โอเวอร) 
• ลดคาความไวแสง ISO ลง  
• ใชฟลเตอร ND ชวยลดแสง 
• เพิ่มความเร็วชัตเตอรใหสูงขึ้น 
หรี่รูรับแสงใหเล็กลง 

Subject is too dark. 
 

 

 

มีแสงถายภาพนอยเกินไป  
ภาพท่ีไดจะมืดเกินไป (อันเดอร) 
• เพิ่มคาความไวแสง ISO ขึ้น 
• ใชแฟลช ใหแสงชวยถายภาพ 
• ลดความเร็วชัตเตอรใหสูงขึ้น 
เปดรูรับแสงใหกวางขึ้น 

 
-- 

 

 
(กระพรบิ) 

หากกระพริบนาน 3 วินาทีหลังที่ถายภาพ แสง
แฟลชที่ใชถายภาพอาจจะไมพอ ทําใหภาพท่ี
ถายออกมาดูมืดได 
• ตรวจดูภาพท่ีเพิ่งถายไปใจอแสดงภาพ แลว

ปรับแตงแกไข เชน รนระยะถายภาพเขาไป
ใกลขึ้น 

Flash is in TTL mode. Choose 
another setting or use a CPU 
lens. 

 

 
(กระพรบิ) 

แฟลชที่ใชไมสนับสนุนการทํางานแบบ i-TTL 
หรือ ไมไดถูกตั้งไปที่ โหมดแฟลช i-TTL 
• ตั้งแฟลชไปที่ โหมดแฟลช i-TTL 
• เปลี่ยนไปใชเลนสแบบมี CPU 

 
 

-- 

 
 

 
(กระพรบิ) 

• แฟลชหัวกลองยังไมถูกยกขึ้น 
• ตรวจดูภาพที่เพิ่งถายไปใจอแสดงภาพ แลว
ปรับแตงแกไข เชน รนระยะถายภาพเขาไปใกล
ขึ้น, ใชคารูรบัแสงกวางขึ้น หรือ เพิ่มความไว
แสง ISO 
หากใชกับแฟลช SB-400 
• หัวแฟลช SB-400 ถูกยกเงยขึ้น (ใหตั้งหัว
แฟลชใหม ไปทางดานหนา) 
• แฟลช SB-400 สงแสงไดไมพอ ที่ระยะ
ถายภาพน้ัน 

   

 
(กระพรบิ) 

No Bulb in S mode. 

-- 
(กระพรบิ) 

ผูใชเลือก  ในโหมดถายภาพแบบผูใช
กําหนดความเร็วชัตเตอร (S Shutter Priority) 
เปล่ียนไปใชความเร็วชัตเตอรอื่น หรือ ใชโหมด
ถายภาพ M-Manual แมนนวล 
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Unable to measure preset 
white balance. Please try 
again. 
 

 

(กระพรบิ) 

 
กลองไมสามารถวัดคาสมดุลยสีขาว WB ได 
• ใหทําการวัดใหม 

FOLDER CONTAINS NO 
IMAGES. 

 

 
-- 

ไมมีไฟลภาพถูกเก็บไวในโฟรเดอรน้ี 
• เปลี่ยนเลือกโฟรเดอรใหม หรือ เปล่ียน

การดใหม 
FILE DOES NOT CONTAIN 
IMAGE DATA. 

 

 
 

-- 

ไฟลภาพถูกดัดแปลงดวยโปรแกรม หรือ 
คอมพิวเตอร หรือ กลองยี่หออื่นๆ หรอืไฟลภาพ
เสียหาย จนไมสามารถแสดงได 
กลองไมสามารถแสดงภาพได 
• ถอดเปลี่ยนการดใหม 

CHECK PRINTER. 
 

 
-- 

เครื่องพิมพไมสามารถพมิพภาพได 
• ตรวจดูสถานะของเครื่องพิมพ, สายตอ, 

กระดาษ และหมึกพิมพ 
Error. Press shutter release 
button again. 
 

 
(กระพรบิ) 

มีความผิดพลาดเกิดในกลอง 
• กดล่ันชัตเตอร หรือหากเกิดซ้ําๆกันบอยๆ

ใหสงศูนยบริการ โทร. 02 235 2929-34 
 

Initialization error. Contact 
Nikon-authorized service 
representative. 
 

 
(กระพรบิ) 

มีความผิดพลาดเกิดในกลอง 
• ใหสงศูนยบริการ โทร. 02 235 2929-34 
 

 
 
การรีเซ็ทการทํางานของกลอง (Reset) 
 
ในบางครั้ง กลองอาจจะทํางานผิดปกติ เชน แสดงสัญลักษณ
แปลกๆในจอ LCD  หรือ ทํางานผิดปกติ หรือ หยดุทํางาน โดย
สวนใหญแลวอาการเหลาน้ี 
มักมีสาเหตุเกิดจากอิทธิพลจากสนามไฟฟาสถิตยแรงสูง เชน 
อากาศเย็น -แหง อยูใกล สายสงไฟฟา หากมีปญหา ในกรณี
เหลาน้ี ใหปดสวิทชกลอง  
ถอดเปลี่ยนใสถานที่ชารทเต็มที่ แลวเปดสวิทชกลองอีกครั้ง  
หากยังคงมีปญหา ใหเปดฝาปดชองเสียบดานขาง กดปุมยาง
เล็กๆ ที่แสดงในภาพเพื่อรีเซ็ทกลองคาคําสั่งตางๆในกลองจะ
ถูกยกเลิกกลับไปที่คาปริยาย (default) ทั้งหมด โดยตอง
เริ่มตนตั้งวันที่ เวลา นาฬิกาใหมหมด   
การรีเซ็ทแตก็จะไมมีผลกับไฟลภาพท่ีไดบันทึกไวในการด
ความจํา SD 

ขอใหโชคดีทุกทานครับ
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คําสั่งท่ีสามารถเลือกใชไดในโหมดชวยถายภาพตางๆ                                                                          
 

 
หัวขอรายการคําสั ่ง    

 
P  

 
S  

 
A  

 
M  

Set Picture Control  
เลือกรูปแบบลักษณะภาพ                  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Image Quality ¹ 
กําหนดขนาดไฟลภาพ  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Image Size ¹ 
กรอบขนาดของภาพ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

White Balance ¹ 
คาสมดุลยแสงสีขาว                 ✔ ✔ ✔ ✔ 

ISO sensitivity settings ¹ 
ความไวแสง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Active D-Lighting ¹ 
คําสั่งใหเพ่ิมความสวางในภาพ                 ✔ ✔ ✔ ✔ 

Auto distortion control 
แกความเพี้ยนของเสน 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Color Space 
รหัสระบบสีของไฟลภาพ   ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Long Exposure NR 
ระบบขจัดจุดสีรบกวน 
(ท่ีความเร็วชัตเตอรตํ่า) 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

High ISO NR  
ระบบขจัดจุดสีรบกวน (ISO) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Active Folders 
โฟรเดอรสําหรับเก็บไฟลภาพ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Movie Setting 
ตั้งคาถายภาพวีดีโอ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

หัวขอ
รายการ
คําสั ่ง
ถายภาพ 

Interval timer shooting 
ต้ังเวลาถายภาพลวงหนา ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Release mode ¹ 
โหมดล่ันชัตเตอร ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Focus mode ¹ 
โหมดการหาโฟกัส ✔² ✔² ✔²  ✔² ✔² ✔² ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
AE-L/AF-L button hold ¹ 
ปุมกดล็อคคาแสงและโฟกัส ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Flexible program ¹ 
โปรแกรมถายภาพ P*                 ✔       
Metering ¹ 
ระบบวัดแสง                 ✔ ✔ ✔ ✔ 
Exposure compensation ¹ 
ต้ังคาชดเชยแสง                 ✔ ✔ ✔ ✔ 
Bracketing ¹ 
ต้ังถายครอมแสง                 ✔ ✔ ✔ ✔ 

Flash mode ¹ 
โหมดแฟลช ✔²   ✔²   ✔²   ✔² ✔² ✔ ✔ ✔ ✔ 

หัวขอ
รายการ
คําสั ่ง
อื่นๆ 

Flash compensation ¹ 
ต้ังคาชดเชยแสงแฟลช                 ✔ ✔ ✔ ✔ 

¹ กลองจะกลับมาใชคาสั่งนี้เม่ือกดปุมรีเซ็ทแบบสองปุมพรอมกัน  
² กลองจะกลับมาใชคาสั่งนี้เม่ือหมุนแปนเปลีย่นโหมดขวยถายภาพ 
³ กลองจะกลับมาใชค่ําสั่งนี้เม่ือใชคําสั่งรีเซท็ในชุดรายการคาํสั่งเฉพาะ (Reset Custom Settings) 
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หัวขอรายการคําสั ่ง    

 
P  

 
S  

 
A  

 
M  

a1. AF-area mode  
โหมดหาโฟกสั 

✔² ✔² ✔² ✔² ✔² ✔² ✔² ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

a2. Built-in AF-assist illuminator 
การใชไฟชวยหาโฟกัส 

✔ ✔ ✔   ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

a3. Live view autofocus 
โฟกัสอัตโนมัตใินโหมดแสดงภาพสด 

  ✔²  ✔²  ✔² ✔ ²  ✔² ✔² ✔² ✔² 
✔ ✔ ✔ ✔ 

a4. Range finder 
แถบแสดงแถบชวยปรับโฟกัส 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

b1. ISO sensitivity step value 
ตั้งระดับข้ันของความไวแสง 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

c1. Shutter-release butt. AE-L 
กําหนดการทํางานของปุมลั่นชัตเตอร 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

c2. Auto off timer 
กําหนดเวลาปดการทํางานอัตโนมัต ิ

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

c3. Self-Timer 
กําหนดเวลานับถอยหลัง 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

c4. Remote on duration 
 กําหนดเวลาปดการทํางานของรีโมท 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d1. Beep  
ตั้งเสียงเตือน 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d2. Viewfinder grid display 
ตั้งตารางในชองมองภาพ 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d3. ISO Display  
แสดงคาความไวแสง ISO 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d4. File Number Sequence 
กําหนดเลขลําดับไฟลเก็บภาพ 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d5. Exposure delay mode 
ตั้งหนวงเวลา 1วิ.กอนมานชตัเตอรจะเปด 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d6. Date imprint 
คําส่ังพิมพวันที่ลงในภาพถาย 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d7. Live view display options 
เลือกรปูแบบการแสดงภาพสด 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

e1. Flash cntrl for built-in flash 
กําหนดโหมดแฟลชหัวกลอง 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

e2. Auto  Bracketing Set 
ตั้งระบบถายภาพครอมแสง แบบอัตโนมัต ิ

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

f1. Assign FUNC Button 
กําหนดหนาที่ให ปูม FUNC. 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

f2. Assign AE-L/AF-L button 
กําหนดหนาที่ให ปูม AE-L/AF-L 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

f3. Reverse dial rotation 
สลับทิศทางการหมุนของแหวน
ควบคุมคาํส่ัง 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

f4. No Memory Card? 
หากไมไดใสการดความจํา? 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

f5. Reverse indicators  
การแสดงเครื่องหมาย 
วัดแสง อันเดอร และ โอเวอร 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 
¹ กลองจะกลับมาใชคาสั่งนี้เม่ือกดปุมรีเซ็ทแบบสองปุมพรอมกัน  
² กลองจะกลับมาใชคาสั่งนี้เม่ือหมุนแปนเปลีย่นโหมดขวยถายภาพ 
³ กลองจะกลับมาใชค่ําสั่งนี้เม่ือใชคําสั่งรีเซท็ในชุดรายการคาํสั่งเฉพาะ (Reset Custom Settings) 
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หัวขอรายการคําสั ่ง           
Set Picture Control  
เลือกรูปแบบลักษณะภาพ                            
Image Quality ¹ 
กําหนดขนาดไฟลภาพ  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Image Size ¹ 
กรอบขนาดของภาพ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

White Balance ¹ 
คาสมดุลยแสงสีขาว                           
ISO sensitivity settings ¹ 
ความไวแสง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Active D-Lighting ¹ 
คําสั่งใหเพ่ิมความสวางในภาพ                           
Auto distortion control 
แกความเพี้ยนของเสน 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Color Space 
รหัสระบบสีของไฟลภาพ   ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Long Exposure NR 
ระบบขจัดจุดสีรบกวน 
(ท่ีความเร็วชัตเตอรตํ่า) 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

High ISO NR  
ระบบขจัดจุดสีรบกวน (ISO) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Active Folders 
โฟรเดอรสําหรับเก็บไฟลภาพ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Movie Setting 
ตั้งคาถายภาพวีดีโอ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

หัวขอ
รายการ
คําสั่ง
ถายภาพ 
  

Interval timer shooting 
ต้ังเวลาถายภาพลวงหนา ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Release mode ¹ 
โหมดล่ันชัตเตอร ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Focus mode ¹ 
โหมดการหาโฟกัส ✔² ✔² ✔²   ✔² ✔² ✔² ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
AE-L/AF-L button hold ¹ 
ปุมกดล็อคคาแสงและโฟกัส ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Flexible program ¹ 
โปรแกรมถายภาพ P*                           
Metering ¹ 
ระบบวัดแสง                           
Exposure compensation ¹ 
ต้ังคาชดเชยแสง                           
Bracketing ¹ 
ต้ังถายครอมแสง                           
Flash mode ¹ 
โหมดแฟลช   ✔       ✔       ✔       

หัวขอ
รายการ
คําสั ่ง
อื่นๆ 

Flash compensation ¹ 
ต้ังคาชดเชยแสงแฟลช                           

¹ กลองจะกลับมาใชคาสั่งนี้เม่ือกดปุมรีเซ็ทแบบสองปุมพรอมกัน  
² กลองจะกลับมาใชคาสั่งนี้เม่ือหมุนแปนเปลีย่นโหมดขวยถายภาพ 
³ กลองจะกลับมาใชค่ําสั่งนี้เม่ือใชคําสั่งรีเซท็ในชุดรายการคาํสั่งเฉพาะ (Reset Custom Settings) 
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หัวขอรายการคําสั ่ง           
a1. AF-area mode  
โหมดหาโฟกสั 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

a2. Built-in AF-assist illuminator 
การใชไฟชวยหาโฟกัส 

 ✔     ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

a3. Live view autofocus 
โฟกัสอัตโนมัตใินโหมดแสดงภาพสด 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

a4. Range finder 
แถบแสดงแถบชวยปรับโฟกัส 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

b1. ISO sensitivity step value 
ตั้งระดับข้ันของความไวแสง 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

c1. Shutter-release butt. AE-L 
กําหนดการทํางานของปุมลั่นชัตเตอร 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

c2. Auto off timer 
กําหนดเวลาปดการทํางานอัตโนมัต ิ

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

c3. Self-Timer 
กําหนดเวลานับถอยหลัง 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

c4. Remote on duration 
 กําหนดเวลาปดการทํางานของรีโมท 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d1. Beep  
ตั้งเสียงเตือน 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d2. Viewfinder grid display 
ตั้งตารางในชองมองภาพ 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d3. ISO Display  
แสดงคาความไวแสง ISO 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d4. File Number Sequence 
กําหนดเลขลําดับไฟลเก็บภาพ 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d5. Exposure delay mode 
ตั้งหนวงเวลา 1วิ.กอนมานชตัเตอรจะเปด 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d6. Date imprint 
คําส่ังพิมพวันที่ลงในภาพถาย 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d7. Live view display options 
เลือกรปูแบบการแสดงภาพสด 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

e1. Flash cntrl for built-in flash 
กําหนดโหมดแฟลชหัวกลอง 

             

e2. Auto  Bracketing Set 
ตั้งระบบถายภาพครอมแสง แบบอัตโนมัต ิ

             

f1. Assign FUNC Button 
กําหนดหนาที่ให ปูม FUNC. 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

f2. Assign AE-L/AF-L button 
กําหนดหนาที่ให ปูม AE-L/AF-L 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

f3. Reverse dial rotation 
สลับทิศทางการหมุนของแหวน
ควบคุมคาํส่ัง 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

f4. No Memory Card? 
หากไมไดใสการดความจํา? 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔  
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

f5. Reverse indicators  
การแสดงเครื่องหมาย 
วัดแสง อันเดอร และ โอเวอร 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

¹ กลองจะกลับมาใชคาสั่งนี้เม่ือกดปุมรีเซ็ทแบบสองปุมพรอมกัน  
² กลองจะกลับมาใชคาสั่งนี้เม่ือหมุนแปนเปลีย่นโหมดขวยถายภาพ 
³ กลองจะกลับมาใชค่ําสั่งนี้เม่ือใชคําสั่งรีเซท็ในชุดรายการคาํสั่งเฉพาะ (Reset Custom Settings) 
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การรเีซท็ คําสั่งการทํางาน ท่ัวๆไปอยางรวดเร็ว (Quick Reset)  
 
เมื่อกดปุม  และปุม  พรอมๆกันแชไวนานกวา 
2 วินาที จะเปนการรีเซ็ทคําสั่งตางๆภายในกลอง ให
กลับไปใชคําสั่งเดิมตามที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 
 
ที่ทั้ง 2 ปุมน้ีจะมีจุดสีเขียวแตมไวใหเปนที่สังเกตุได 
 
การกดปุมรีเซ็ททั้งสองนี้ จะไมมีผลกับคําสั่งที่ผูใช
ตั้งไวแลวในชุดรายการคําสั่งเฉพาะ 

 
 

คําสั่งท่ีถูกรีเซ็ท คาท่ีตั้งจากโรงงาน (Default) 
Image quality 
ชนิดของไฟลภาพ 

JPEG Normal  
JPEG ปกติ  

Image size 
ขนาดของกรอบภาพ 

Large 
4288 x 2848 

White balance 
คาสมดุลยสีขาว 

Auto 
อัตโนมัติ  

 การปรับแตง WB 0 
 คาความไวแสง ISO sensitivity 
 โหมดถายภาพ 

 และ  SCENE 

Auto 
อัตโนมัติ 

  ISO 200 
Release mode 
โหมดลั่นชัตเตอร 

Single  
เดี่ยวทีละภาพ 

Focus mode 
โหมดหาโฟกัส 

AF-A 
หาโฟกัสอัตโนมัติ 

 ระบบเลือกโฟกัส AF Area mode (Live View) 
โหมดถายภาพ 

 

Face Priority 
โฟกัสที่ใบหนา 

โหมดถายภาพ 

 

 
Wide area 

โฟกัสแบบวงกวาง 

 

โหมดถายภาพ 

 

Normal area 
โฟกัสแบบปกติ 

 กรอบโฟกัส AF-area mode 
 

 

Single 
คงที่ 

 
 

Dynamic 
ติดตาม 

  Auto 
อัตโนมัติ 
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คําสั่งท่ีถูกรีเซ็ท คาท่ีตั้งจากโรงงาน (Default) 
กรอบโฟกัส  ตรงกลางเฟรมภาพ 
Metering 
ระบบวัดแสง 

Matrix 
แบบมาตริกซ 

AE/AF lock hold 
ระบบล็อคคาแสง/โฟกัส 

Off 
ปด ไมใชงาน 

Active D-Lighting Off 
ปด ไมใชงาน 

Bracketing 
ถายครอมแสง 

Off 
ปด ไมใชงาน 

Picture Control 
คําสั่งปรับแตงภาพ 

None 
ไมใช 

Flash compensation 
คาชดเชยแสงแฟลช 

 
0.0 

Exposure compensation 
คาชดเชยแสงถายภาพ 

 
0.0 

 โหมดแฟลช Flash mode 
โหมดถายภาพ 

 
Auto 

แฟลชอัตโนมัติ 

โหมดถายภาพ 
 

 

โหมดถายภาพ 
 

Auto slow sync 
แฟลชอัตโนมัติความเร็วชตัเตอรต่ํา 

 

โหมดถายภาพ 
 

Front curtain sync. 
แฟลชมานชุดหนา 

Flexible program (P*) 
โหมดโปรแกรมชวยถายภาพแบบอัตโนมัติ P* 

Off 
ปด ไมใชงาน 

  
 
 
หมายเหต:ุ การรีเซ็ทแบบกดพรอมกันสองปุมนี้ ไมสามารถใชไดในโหมดสดงภาพสด Live view ได 
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การรีเซ็ท ชุดรายการคําสั่งเฉพาะตัวผูใช (Reset - Custom Menu) 
 
 
ในหนารายการชุดคําสั่งเฉพาะตัว
(CUSTOM SETTING MENU) เมื่อใช
คําสั่ง Reset Custom setting  จะเปนการ
รีเซ็ทคําสั่งที่ใชผูใชตั้งกําหนดไวใช
เฉพาะตัวกับกลองตัวน้ัน ใหกลับไปใช
คําสั่งเดิมตามที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 
 
 

 
 

คําสั่งท่ีถูกรีเซ็ท 
Reset 

คาท่ีตั้งจากโรงงาน 
(Default) 

a1 AF-area mode  
โหมดหาโฟกัส 

Auto-area 
เลือกกรอบหาโฟกัสแบบอัตโนมัติ 

a2 Built-in AF-assist illuminator 
 การใชไฟชวยหาโฟกัส 

On 
เปด ใชงาน 

a3 Live view autofocus 
โฟกัสอัตโนมัติในโหมดแสดงภาพสด 

Wide zone 
กรอบโฟกัสแบบวงกวาง 

a4 Range finder 
แถบแสดงแถบชวยปรับโฟกัส 

Off 
ปด ไมใชงาน 

 

b1 ISO sensitivity step value 
ตั้งระดับขั้นของความไวแสง 

1/3 step 
ขั้นละ 1/3 สตอป 

 

c1 Shutter-release butt. AE-L 
กําหนดการทํางานของปุมลั่นชัตเตอร 

Off 
ปด ไมใชงาน 

c2 Auto off timer 
กําหนดเวลาปดเครื่องวัดแสง 

Normal 
8 วินาที 

c3 Self-Timer 
กําหนดเวลานับถอยหลัง 

10 s 
10 วินาที 

c4 Remote on duration 
 กําหนดเวลาปดจอแสดงภาพ 

1 min 
1 นาที 

 

d1 Beep  
ตั้งเสียงเตือน 

On 
เปดเสียง 

d2 Viewfinder grid display 
ตั้งตารางในชองมองภาพ 

Off 
ปด ไมใชงาน 

d3 ISO Display  
แสดงคาความไวแสง ISO 

Off 
ปด ไมใชงาน 

d4 File Number Sequence 
กําหนดเลขลําดับไฟลเก็บภาพ 

On 
เปด ใชงาน 

d5 Exposure delay mode 
ตั้งหนวงเวลา 1.0 วิ. กอนมานชัตเตอรจะเปด   

 

d6 Date imprint 
คําสั่งพิมพวันท่ีลงในภาพถาย 

Off 
ปด ไมใชงาน 

d7 Live view display options  
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เลือกรูปแบบการแสดงภาพสด 
 

คําสั่งท่ีถูกรีเซ็ท 
Reset 

คาท่ีตั้งจากโรงงาน 
(Default) 

e1 Flash cntrl for built-in flash 
กําหนดโหมดแฟลชหัวกลอง 

TTL (TTL-Through The Lens) 
วัดแสงแฟลชผานเลนส  

e2 Auto  Bracketing Set 
ตั้งระบบถายภาพครอมแสง แบบอัตโนมัติ 

AE bracketing 
ครอมแสงถายภาพปกติ 

 

f1 Assign FUNC Button 
กําหนดหนาที่ให ปูม FUNC. 

Self-timer 
ตั้งนับเวลาถอยหลัง 

f2 Assign AE-L/AF-L button 
กําหนดหนาที่ให ปูม AE-L/AF-L 

AE/AF lock  
ล็อคคาแสงและล็อคโฟกัส 

f3 Reverse dial rotation 
สลับทิศทางการหมุนของแหวนควบคุมคําสั่ง 

Off 
ปด ไมใชงาน 

f4 No Memory Card? 
หากไมไดใสการดความจํา? 

Enable release 
ใหใชปุมกดชัตเตอรได 

f5 Reverse indicators  
การแสดงเครื่องหมาย 
วัดแสง อันเดอร และ โอเวอร 

 
ตามปกติแบบที่แสดง 
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Basic Set up Menu  
ชุดรายการคําสั่งขั้นพืน้ฐานของกลอง    

                
        * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน                        

หัวขอคําสั่ง 
• ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 

Format memory card 
การฟอรแมทการดความจํา 
 • No 
 • Yes 

การฟอรแมทเพื่อลบภาพที่เก็บไวทั้งหมด เพื่อจัดระเบียบเก็บภาพ
ชุดใหม 
 • No   ไม ไมตองการฟอรแมท 
 • Yes  ใช ตองการฟอรแมทลางการด 

LCD Brightness 
ตั้งความสวางจอแสดงภาพ 
 • LCD brightness 

-3 to +3 
 • Auto dim 

On *  
Off 

 
ตั้งความสวางของจอแสดงภาพ LCD  
 • LCD brightness 

ปรับใหมืด -3  ถึง +3  สวางกวาปกติ 
 • Auto dim 

On  เปด ใชงาน * 
Off ปด   ไมใชงาน  

Info display format 
เลือกรูปแบบการแสดงขอมูล 
 • Auto/scene modes 

Classic 
Blue 
Black 
Orange 

Graphic 
Green 
Black 
Brown 

 • P,S, A, and M modes 
Classic 

Blue 
Black 
Orange 

Graphic 
Green 
Black 
Brown 

 

 
เลือกรูปแบบการแสดงขอมูลบนจอ LCD  
 • โหมด Auto และ โหมด SCENE ตางๆ 

 แสดงในแบบตัวเลข 
พื้นสีน้ําเงิน 
พื้นสีดํา 
พื้นสีสม 

แสดงในแบบรูปภาพและตัวเลข 
พื้นสีเขียว 
พื้นสีดํา 
พื้นสีน้ําตาล 

 • โหมดชวยถายภาพ P,S, A, M 
 แสดงในแบบตัวเลข 
พื้นสีน้ําเงิน 
พื้นสีดํา 
พื้นสีสม 

แสดงในแบบรูปภาพและตัวเลข 
พื้นสีเขียว 
พื้นสีดํา 
พื้นสีน้ําตาล 
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Auto information display 
แสดงขอมูลถายภาพโดยอัตโนมัติ 
 • Auto/scene modes 

On 
Off 

 • P,S, A, and M modes 
On 
Off 

 
แสดงขอมูลการถายภาพโดยอัตโนมัติ 
 • โหมด Auto และ โหมด SCENE ตางๆ 

 เปด ใชงาน 
 ปด   ไมใชงาน 

 • โหมดชวยถายภาพ P,S, A, M 
เปด ใชงาน 
ปด   ไมใชงาน 

Info wrap-around 
 
 • On 
 • Off * 

 
 
 • เปด ใชงาน 
 • ปด   ไมใชงาน * 

Clean image sensor  
คําสั่งทําความสะอาดเซ็นเซอร CMOS 
 • Clean now  
 • Clean at startup / shut.  

Clean at startup 
Clean at shutdown 
Clean at start & shut 
Cleaning off  

 
สั่งใหทําการสั่น เพื่อสบัดฝุน ทําความสะอาดเซ็นเซอร 
 •  สั่นทําความสะอาดทันที เดียวนี้  
 •  สั่นทําความสะอาดเมื่อ  
 เริ่มเปดใชกลอง  
 เมื่อจะปดการใชกลอง 
 เมื่อเริ่มเปดใชกลอง และเมื่อจะปดทุกครั้ง 
 ปด ไมตองการใชคําสั่งนี้ 

Lock mirror up for cleaning  
ยกกระจกขึ้นคางไวเพื่อทําความสะอาด 
• Start  

 
ยกกระจกสะทอนภาพขึ้น แลวคางไว เพือ่เช็ดจอรับภาพ CMOS 
 • เริ่ม เปด ยกกระจกคางไว เพื่อเปาทําความสะอาดจอ CMOS 

Video Mode 
สัญญาณภาพวีดีโอ 
 • NTSC  
 • PAL * 

 
 ตั้งสัญญาณภาพวีดีโอ ที่จะตอจากกลอง ไปแสดงบนโทรทัศน 
 • NTSC แบบอเมริกา  
 • PAL    แบบยุโรป (รวมท้ังประเทศไทย) * 

HDMI 
การสงสัญญาณภาพแบบความละเอียดสูง
ทางชองตอจอแสดงภาพ HDMI 
 • Auto * 
 • 480p 
 • 576p 
 • 720p 
 • 1080i  

  
เลือกการจายความละเอียดของภาพทางชองตอ HDMI  
ของกลอง ไปแสดงบนจอโทรทัศฯ หรือ จอแสดงภาพ HDMI 
 • อัตโนมัติ * 
 • 480p 
 • 576p 
 • 720p 
 • 1080i 

Time zone and date 
ตั้งเวลาตามสวนตางๆของโลก  
 • Time zone 

Select 
 • Date 

Date set  
Time set  

 • Date format 
yy/mm/dd 
mm/dd/yy 
dd/mm/yy 

 • Daylight saving time 
Off 
On 

 
 ตั้งนาฬิกา ใหบอกเวลาตามสวนตางๆของโลกที่ใชงาน 
 •  ตั้งโซนเวลา 

เลือกโซนเวลาที่ตองการ 
 • วันที่ 

ตั้งวันที่  
ตั้งเวลา  

 • ตั้งรูปแบบแสดงวันที่ 
ป/เดือน/วันที่ 
เดือน/ป/วันที่ 
วันที่/เดือน/ป 

 • ตั้งเวลาประจําฤดูรอน 
ปด ไมใช 
เปด ตั้งเวลาประจําฤดูรอน 
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Language 
ภาษาในเมนูสั่งงาน 
 • German • English   
 • Spanish   • French 
 • Italian     • Dutch 
 • Portugese 
 • Russian   • Swedish  
 • Chinese Traditional 
 • Chinese Simplified 
 • Japanese  • Korean  

 
เลือกภาษาที่ใชสําหรับเมนูสั่งงานกลอง 
 • German   • English 
 • Spanish   • French 
 • Italian     • Dutch 
 • Portugese 
 • Russian   • Swedish  
 • Chinese Traditional 
 • Chinese Simplified 
 • Japanese  • Korean 
 

Image Comment 
ขอความกํากับภาพถาย (ขอความนี้จะ
เชียนเหมือนกันหมดทุกภาพ) 
 • Done  
 • Input comment 

Text entry 
 • Attach comment 

                                                                                    
สําหรับเขียนขอความกํากับลงในไฟลภาพที่บันทึกไว เชน ชื่อ
เจาของ, ขอความลิขสิทธิ์, หมวดหมูภาพ                                    
• เขียนขอความเสร็จแลว  กลับไปที่เมนูหนาแรก 
• ตองการใสขอความกํากับ 

เลือกตัวอักษร สําหรับแตงประโยคขอความ 
• ติ้กเพื่อเริ่มใสขอความกํากับลงในไฟลภาพ 

Auto Image Rotation 
กลับภาพเปนแนวตั้งเอง 
  
 • On * 
 • Off 

 
กําหนดใหกลองแสดงภาพที่ถายเปนแนวตั้งใหเอง เมื่อใชกลอง 
ถายภาพนั้นในแนวตั้ง 
 • เปด ใชงาน * 
 • ปด   ไมใชงาน 

Image Dust Off Ref Photo 
ภาพอางอิงตําแหนงเม็ดฝุน 
 • Start 
 • Clean sensor then start 

 
ใชถายภาพอางอิงตําแหนงเม็ดฝุนบนจอรับภาพ CMOS 
• Start เริ่มถายภาพอางอิง  
• ใหสั่นทําความสะอาดกอน แลวจึงถายภาพอางอิง 
(ใชไฟล NEF และ โปรแกรม Nikon Capture หรือ NX2 เทานั้น) 

GPS 
การใชงานรวมกับเครื่อง GPS 
 • Auto meter off 
 • Position  

  
คําสั่งการใชงานรวมกับเครือ่งหาตําแหนงดวยดาวเทียม GPS 
 • ปดพักการใช GPS พรอมกับระบบวัดแสงกลอง โดยอัตโนมัติ 
 • แสดงพิกัดตําแหนงจากเครื่อง GPS   

Eye Fi Upload   
ระบบการสงภาพขึ้นอินเตอรเนท 
 • Enable 
 • Disable * 

 
ตองใชรวมกับการด SD แบบ Eye-Fi ใชสงภาพถายขึ้นอินเตอรเนท 
 • Enable เปด ใชงาน 
 • Disable ปด ไมใชงาน * 

Firmware Version  
โปรแกรมควบคุมกลอง  
• Version No. 

A x.00  
B x.00  
L x.00 

 
สําหรับแสดงขอมูลของโปรแกรมควบคุมกลอง (เฟริมแวร) 
• หมายเลขลาํดับรุนโปรแกรมเฟริมแวรของกลอง  

A x.00  
B x.00  
L x.00  
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Shooting Menu  
ชุดรายการคําสั่งการถายภาพ 

 
                                                                                               * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน  
หัวขอคําสั่ง 
• ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 

Scene mode 
เลือกโหมดชวยถายภาพ 
 • Night landscape 
 • Party/indoor 
 • Beach/snow 
 • Sunset 
 • Dusk/dawn 
 • Pet portrait 
 • Candlelight 
 • Blossom 
 • Autumn colors 
 • Food 
 • Silhouette 
 • High key 
 • Low key 
 

 
เลือกรูปแบบการถายภาพสําหรับใชสถานการณตางๆ 
 • ภาพวิวเวลากลางคืน 
 • ภาพงานเลี้ยง/ในสถานที่ 
 • ภาพชายหาด/หิมะ 
 • ภาพพระอาทิตยขึ้น/ตก 
 • ภาพยามค่าํ/ยามเชา 
 • ภาพสัตวเลีย้ง 
 • ภาพกลางแสงเทียน 
 • ภาพดอกไมบาน 
 • ภาพสีฤดูใบไมรวง 
 • ภาพอาหารการกิน 
 • ภาพเงาดํา 
 • ภาพฉากหลังสวาง 
 • ภาพฉากหลังในเงามืด 
 

Set Picture Control  
เลือกรูปแบบลักษณะการแตงภาพ  
• Standard 

Quick adjust (-2 to +2) 
Sharpening (A, 0 to 9) 
Contrast (A, -3 to +3) 
Brightness (-1 to +1) 
Saturation (A, -3 to +3) 
Hue (-3 to +3) 

 • Neutral 
Quick adjust (-2 to +2) 
Sharpening (A, 0 to 9) 
Contrast (A, -3 to +3) 
Brightness (-1 to +1) 
Saturation (A, -3 to +3) 
Hue (-3 to +3) 

 • Vivid 
Quick adjust (-2 to +2) 
Sharpening (A, 0 to 9) 
Contrast (A, -3 to +3) 
Brightness (-1 to +1) 
Saturation (A, -3 to +3) 

 
เลือกรูปแบบลักษณะของภาพ หรือ จะตั้งตามรูปแบบของตัวเอง   
• ภาพมาตรฐาน ตามปกติถูกตั้งไวที่ Default (3, 0, 0, 0, 0)  

Quick adjust (-2 ถึง +2) 
ความคมชัด (A, 0 ถึง 9) 
คาคอนทราส (A, -3 ถึง +3) 
ความสวาง (-1 ถึง +1) 
ความเขมอิ่มของสี (A, -3 ถึง +3) 
โทนเฉดสี (-3 ถึง +3) 

• ภาพแบบธรรมชาติ ตามปกติถูกตั้งไวที่ Default (2, 0, 0, 0, 0)  
Quick adjust (-2 ถึง +2) 
ความคมชัด (A, 0 ถึง 9) 
คาคอนทราส (A, -3 ถึง +3) 
ความสวาง (-1 ถึง +1) 
ความเขมอิ่มของสี (A, -3 ถึง +3) 
โทนเฉดสี (-3 ถึง +3) 

• ภาพสีสรรสดใส ตามปกติถูกตั้งไวที่ Default (4, 0, 0, 0, 0)  
Quick adjust (-2 ถึง +2) 
ความคมชัด (A, 0 ถึง 9) 
คาคอนทราส (A, -3 ถึง +3) 
ความสวาง (-1 ถึง +1) 
ความเขมอิ่มของสี (A, -3 ถึง +3) 
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Hue (-3 to +3) 
 • Monochrome 

Sharpening (A, 0 to 9) 
Contrast (A, -3 to +3) 
Brightness (-1 to +1) 
Filter (Off, Y, O, R, G)  
Toning (10 options) 

  • Portrait 
Quick adjust (-2 to +2) 
Sharpening (A, 0 to 9) 
Contrast (A, -3 to +3) 
Brightness (-1 to +1) 
Saturation (A, -3 to +3) 
Hue (-3 to +3) 

• Landscape 
Quick adjust (-2 to +2) 
Sharpening (A, 0 to 9) 
Contrast (A, -3 to +3) 
Brightness (-1 to +1) 
Saturation (A, -3 to +3) 
Hue (-3 to +3) 

 • [custom] 

โทนเฉดสี (-3 ถึง +3) 
• ภาพสีเดี่ยว (ขาว-ดํา) ตามปกติตั้งไวที่ Default (3, 0, 0, 0, 0)  

ความคมชัด (A, 0 ถึง 9) 
คาคอนทราส (A, -3 ถึง +3) 
ความสวาง (-1 ถึง +1) 
ฟลเตอรเสมือน (ปด, สีเหลือง, สีสม, สีแดง, สีเขียว) 
โทนสี (เลือกได 10 โทน) 

• ภาพบุ คคล พอรเทรท 
Quick adjust (-2 ถึง +2) 
ความคมชัด (A, 0 ถึง 9) 
คาคอนทราส (A, -3 ถึง +3) 
ความสวาง (-1 ถึง +1) 
ความเขมอิ่มของสี (A, -3 ถึง +3) 
โทนเฉดสี (-3 ถึง +3) 

• ภาพทิวทัศนธรรมชาติต ิ 
Quick adjust (-2 ถึง +2) 
ความคมชัด (A, 0 ถึง 9) 
คาคอนทราส (A, -3 ถึง +3) 
ความสวาง (-1 ถึง +1) 
ความเขมอิ่มของสี (A, -3 ถึง +3) 
โทนเฉดสี (-3 ถึง +3) 

 • ตั้งแบบเฉพาะตามที่ผูใชตองการ [custom] 
 

Manage Picture Control  
การจัดการคําสั่งควบคุมการแตงภาพ  
 • Save/edit  
 • Rename 
 • Delete 
 • Load/save  
 

 
สรางชุดคําสั่งเพื่อใชสําหรับควบคุมการแตงภาพของตัวผูใชเอง 
 • แกไข หรือ เซฟเก็บลงไวในการดความจํา  
 • เปลี่ยนชื่อคําสั่งควบคุมการแตงภาพ 
 • ลบทิ้ง 
 • เรียกใช หรอื เซฟ คําสั่ง แตงภาพของตัวผูใชเอง 

Image Quality 
กําหนดขนาดไฟลภาพ  
 • NEF (Raw) + JPEG Fine 
 • NEF (Raw) + JPEG Normal 
 • NEF (Raw) + JPEG Basic 
 • NEF (Raw)  
 • JPEG Fine 
 • JPEG Normal  * 
 • JPEG Basic 

 
กําหนดชนิด และขนาดของไฟลภาพที่จะถูกบันทึกลงในการด CF 
 • NEF (Raw) + JPEG Fine     รายละเอียดสูงสุด  
 • NEF (Raw) + JPEG Normal รายละเอียดปานกลาง 
 • NEF (Raw) + JPEG Basic     รายละเอียดขั้นพื้นฐาน 
 • NEF (Raw)     ไฟลภาพดิบ ไมมีการตกแตง 
 • JPEG Fine      ไฟลบี บอัดนอย  ใหรายละเอียดในภาพสูงสุด 
 • JPEG Normal  ไฟลปานกลาง ใหรายละเอียดปานกลาง * 
 • JPEG Basic     ไฟลบีบอัดมาก ใหรายละเอียดขั้นพื้นฐานตําสุด 
 

Image Size 
กรอบขนาดของภาพ 
 • Large * 
 • Medium 
 • Small 

 
การกําหนดกรอบขนาดภาพ - กวางxยาว / จํานวนพิกเซลในภาพ 
•  4288 x 2848 / 12.2 M  (ใหญ ขนาด 12.2 ลาน พิกเซล) * 
•  3216 x 2136 /  6.9 M (กลาง ขนาด 6.9 ลาน พิกเซล) 
•  2144 x 1424 /  3.1 M (เล็ก  ขนาด 3.1 ลาน พิกเซล) 
 

White Balance 
คาสมดุลยแสงสีขาว 
 • Auto * 
 • Incandescent 
 • Fluorescent 
 • Direct Sunlight 
 • Flash 

 
กําหนดเลือกใชคาสมดุลยสีขาว ในสภาพแสงตอไปนี้ 
 • Auto อัตโนมัติ ตามตาราง A-B, G-M  และเลนสที่ใช * 
 • Incandescent เมื่อใชแสงจากหลอดไฟฟาแบบเผาไสทังสเตน 
 • Fluorescent เมื่อใชแสงจากหลอดไฟฟาแบบหลอดเรืองแสง 
 • Direct Sunlight เมื่อใชแสงจากดวงอาทิตยโดยตรง 
 • Flash เมื่อใชแสงจากแสงไฟแฟลช 
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 • Cloudy 
 • Shade 
 • Choose color temp. 
 • Preset manual 

 • Cloudy เมื่อใชแสงธรรมชาติ สภาพทองฟาเมฆมาก 
 • Shade เมื่อใชแสงธรรมชาติ ในที่ๆมีรมเงา 
 • ปรับตามอุณหภูมิแสงที่ตองการตั้งแต 2500 K - 10000 K 
 • Program WB ผูใชตั้งปรับวัดเองตามสภาพแสงที่มีในขณะนั้น 
 

 
ISO 
ความไวแสง 
 • ISO 

AUTO 
LO 1.0 
LO 0.7 
LO 0.3 
200 * 
250 
320 
400 
500 
640 
800 
1000 
1250 
1600 
2000 
2500 
3200 
HI 0.3 
HI 0.7 
HI 1.0 

 • ISO sensitivity auto control 
On / Off * 
Maximum sensitivity 

400 
800 
1600 
3200 
HI 1 * 

Minimum shutter speed 
1/2000 - 1 sec 

 
  
กําหนดคาความไวแสงใชงาน  (ดูรายการคําสั่งเฉพาะ b2 ดวย) 
• ISO 

อัตโนมัติ 
LO 1.0 
LO 0.7 
LO 0.3 
200 * 
250 
320 
400 
500 
640 
800 
1000 
1250 
1600 
2000 
2500 
3200 
HI 0.3 
HI 0.7 
HI 1.0 

 • กําหนดคาความไวแสง ISO แบบอัตโนมัติ 
เปด  (ใชงาน) / ปด (ไมใชงาน) * 
กําหนดเพดานคาความไวแสงอัตโนมัติใหใชไดไมเกิน 

400 
800 
1600 
3200 
HI 1 * (เทียบเทา 6400) 

กําหนดชวงคาความเร็วชตัเตอรใหใชได 
1/2000 - 1 วินาที 

 
Active D-Lighting  
คําสั่งใหเพิ่มความสวางในภาพยอนแสง  
 • Extra High 
 • High 
 • Normal 
 • Moderate 
 • Off  * 

 
ใชสําหรับเพิ่มความสวางใหกับตัวแบบหลักในภาพที่ถายยอนแสง  
 • ปรับเรงความสวางสูงมากที่ตัวแบบ 
 • ปรับเรงความสวางมาก 
 • ปรับเรงความสวางทั่วไป 
 • ปรับเรงความสวางเล็กนอย 
 • ปด ไมใชงานเลย  * 

Auto distortion control 
แกไขอาการผิดเพี้ยนโดยอัตโนมัติ 
 
 • Off  * 
 • On 

 
แกไขอาการผิดเพี้ยนของเสนที่เกิดจากเลนสโดยอัตโนมัติ 
ควรใชกับเลนส Nikkor แบบ Type G และ D เทานั้น 
 • Off  ปด ไมใช * 
 • On  เปด ใชงาน 
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Color Space 
รหัสระบบสีของไฟลลภาพ  
 • sRGB * 
 • Adobe RGB  

  
การกําหนดรหัสระบบสีของไฟลลภาพ ในการแสดงภาพ 
 • ใชรหัสสีแบบมาตรฐาน sRGB ทั่วๆไป * 
 • ใชรหัสสีของ Adobe RGB   
 

Long Exposure NR 
ระบบขจัดจุดสีรบกวน 
(ที่ความเร็วชตัเตอรต่ํา) 
 • On 
 • Off * 
 

 
การกําจัดจุดสีรบกวนเมื่อตองใชความเร็วชัตเตอรต่ํา  
(ความเร็วชัตเตอรมากกวา ½ วินาที) 
 • On  เปด ใชงาน 
 • Off  ปด ไมใช * 
 

High ISO NR  
ระบบขจัดจุดสีรบกวน (Noise Reduction) 
 • High  
 • Normal * 
 • Low  
 • Off   

 
การกําจัดจุดสีรบกวนเมื่อตองใชความไวแสง ISO สูง 
 •  เปดใช ที่ความไวแสงสูง (1600 ขึ้นไป) 
 • เปดใช ที่ความไวแสง ISO ปานกลาง (800-1600) * 
 • เปดใช ที่ความไวแสง ISO 400  
 •  ปด ไมใชเลย (แตจะใชเล็กนอยที่ ISO 800 ขึ้นไป)  
 

Active Folders 
โฟรเดอรสําหรับเก็บไฟลภาพ 
 • New 
 • Rename 
 • Delete 

 
ตั้งกําหนดใหกลองสรางโฟรเดอรใหมสําหรับใชเก็บไฟลภาพ 
 • New สรางโฟรเดอรขึ้นมาใหม 
 • Rename ตั้งชื่อโฟรเดอรใหม 
 • Delete ลบโฟรเดอรนั้นทิ้งไป  
 

Movie Setting 
ตั้งคุณสมบัติของภาพวีดีโอ 
 • Quality 
 1280 x 720 (16:9) 
 640 x 424 (3:2) 
 320 x 216 (3:2) 
  • Sound 
 On  
 Off 

 
กําหนดคุณภาพความละเอียดของภาพถายบันทึกแบบวีดีโอ 
• คุณภาพความละเอียด 

1280 x 720 (16:9) 
640 x 424 (3:2) 
320 x 216 (3:2) 

 • การบันทึกเสียง 
On เปด ใหบันทึกเสียงดวย 
Off ปด ไมบันทึกเสียง 

Interval timer shooting  
ตั้งกําหนดเวลาถายภาพไวลวงหนา 
• Start  

Now 
Start time  

 • Interval  
[hh:mm:ss] 

 • Select Intvl*Shots  
[000] x [0] = 0001  

 • Start  
Off 
On 

  
ตั้งกําหนดเวลาไวลวงหนาเพื่อใชถายภาพตามเวลาที่ตั้งไว 
• เริ่มตนถายภาพ  

ในทันที 
ตามเวลาที่ตั้งไว  

 • ชวงเวลาระหวางการถายภาพ  
[ชม.:นาที:วินาที] 

 • ชวงเวลา x จํานวนภาพ  
[000] x [0] = 0001  

 • เริ่มตนการนับเวลา 
 Off ปด ไมบันทึกเสียง 
 On เปด ใหบันทึกเสียงดวย 
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Playback Menu  
ชุดรายการคําสั่งแสดงภาพถายที่บันทึกเก็บไวในการดความจํา 

       
                                                                                          * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 

หัวขอคําสั่ง 
• ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 

Delete 
ลบไฟลภาพทิ้ง 
 • Selected 
 • Select Date 
 • All 

                                                                                    
เลือกภาพที่ตองการลบทิ้งจากการด                                             
• Selected  เลือกลบทิ้งเปนภาพๆไป                                           
• Select Date ลบภาพที่ถายในวันที่ปฎิทินทิ้งทั้งหมด   
• All           ลบทิ้งทั้งหมดทุกภาพ                                              

Playback Folder 
เลือกโฟรเดอรที่จะใชดูภาพ 
 • D5000 
 • All 
 • Current  

  
เลือกโฟรเดอรที่จะใชดูหรือใหแสดงไฟลภาพ 
 • D5000 
 • ดูหมดทุกโฟรเดอร ที่อยูในมาตรฐาน DCF 
 • โฟรเดอรลาสุดที่กําลังใชบันทึกภาพ 

Display Mode 
รูปแบบการแสดงภาพบนจอ LCD 
 • Done 
 • Highlights 
 • RGB Histogram 
 • Data 

 
ติ้กเลือกรูปแบบการแสดงขอมูลของไฟลลภาพบนจอ LCD 
 • เลือกรูปแบบการแสดงภาพ เสร็จเรียบรอยแลว  
 • แสดงสวนที่สวางเกินกวา CMOS จะบันทึกไดในภาพ 
 • แสดงฮิทโตแกรม สีแดง/เขียว/น้ําเงิน (กราฟความสวางตอพิกเซล)
 • เลือกใหแสดงขอมูลภาพแบบในรายละเอียด 

Image Review 
แสดงภาพที่เพิ่งถาย  
 • Off 
 • On  

  
แสดงภาพที่เพิ่งจะถูกบันทึกลาสุด หลังจากลั่นชัตเตอรถายภาพแลว 
 • ปด ไมตองแสดง 
 • เปด ใหแสดงทุกครั้งที่กลองลั่นชัตเตอรถายภาพ  

Rotate Tall 
กลับภาพแนวตั้งอัตโนมัติ 
 • On * 
 • Off  

 
กําหนดใหกลองกลับภาพแนวตั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อตั้งกลองในแนวตั้ง 
 • เปด ใหกลับภาพเปนแนวตั้งโดยอัตโนมัติ * 
 •  ปด  ไมตองกลับภาพ 

Slide Show 
ใหกลองทยอยแสดงภาพ 
 • Start 
 • Frame Interval 

2 sec 
3 sec 
5 sec 
10 sec 

 
ตั้งใหกลองทยอยแสดงทีละภาพ เปนชวงจังหวะ 
 • เริ่ม แสดงภาพ 
 • ชวงระยะเวลาที่แสดงแตละภาพ 

2  วินาที 
3  วินาที 
5  วินาที 
10 วินาที 

Print Set (DPOF) 
กําหนดภาพที่จะพิมพ 
 • Select / set 
 • Deselect All? 

 
เลือกภาพที่จะพิมพ เมื่อตอกลองกับเครื่องพิมพภาพ มาตรฐาน DPOF 
 • กดเลือกภาพ / เริ่ม  (หากไฟลลภาพ NEF ก็จะใชระบบนี้ไมได) 
 • ยกเลิก ภาพที่เลือกไวทั้งหมด  
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Retouch Menu  
ชุดรายการคําสั่งปรับแตงภาพสําเร็จรูปภายในตัวกลอง  
(กลองจะสรางไฟลภาพขึ้นใหใหม โดยจะยังเก็บไฟลภาพตนฉบับเดิมไวในการดบันทึกภาพ)  

 
                                                                                                              * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน  

หัวขอคําสั่ง 
 • ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบาย 

 D Lighting 
ตั้งชดเชยภาพที่ถายยอนแสง 
 •   Low  
 •   Normal 
 •   High 

สั่งกลองใหปรับความสวางของตัวแบบในภาพใหดูสวางขึ้น เมื่อ
ถายภาพยอนแสงหรือ มีแสงฉากหลัง background ที่สวางเกินไป 
 • Low   ปรับแตงใหนอยลงกวาปกติ 
 • Normal ปรับแตงธรรมดา 
 • High  ปรับใหสวางมากกวาปกติ 
 

Red-eye correction 
ปรับแกอาการตาแดงจากแสงแฟลช  
• Select image  

                                                                               
ปรับแกตาแดง ใชไดเฉพาะกับภาพที่ใชแสงแฟลชถายภาพเทานั้น     
• เลือกภาพทีเ่ก็บบันทึกไวในการด   

Trim 
ตัดขอบเพื่อลดขนาดภาพ 
 • Select image 

Zoom / Scroll 
Aspect 

 
Crop ครอปตัดขอบเพื่อลดขนาดภาพใหเล็กลง 
 • Select image เลือกภาพที่เก็บบันทึกไวในการด                   

 ซูมขยายภาพ / กวาดดูบริเวณขอบภาพที่ถูกตัดออกไป 
 Aspect เลือกอัตราสวน ดานกวาง/ดานยาว ของขนาดกรอบ 

 
Monochrome 
ทําใหเปนภาพสีเดี่ยวแบบโมโนโครม 
 • Black-and-white   

Select image  
 • Sepia  

Select image  
 • Cyanotype  

Select image 

 
ลบสีในภาพใหเหลือเพียงสีเดียว (โดยไลโทนสีออน-สีเขม)  
 • Black-and-white ภาพโทน ขาว-ดํา 

เลือกภาพที่เก็บบันทึกไวในการด 
 • Sepia ภาพโทน สีซีเปย 

เลือกภาพที่เก็บบันทึกไวในการด 
 • Cyanotype ภาพโทนฟอก สีคราม ฟา-ขาว 
   เลือกภาพที่เก็บบันทึกไวในการด 
 

Filter effects  
ทําใหเสมือนใสฟลเตอรสี 
 • Skylight  

Select image  
 • Warm filter 

Select image 
 • Red intensifier 

Select image 
 • Green intensifier 

Select image 
 • Blue intensifier 

Select image 

  
ปรับแตงเรงสีในภาพใหดูเหมือนใสแผนกรองแสงฟลเตอรถายภาพ   
• Sky light เสมือนใชฟลเตอรสีชมพูออน (ลดสีฟาในบริเวณรมเงา) 

เลือกภาพจากการดความจาํ 
• Warm filter เสมือนใชฟลเตอรชมพูสม (ทําใหภาพดูอุนขึ้น) 

เลือกภาพจากการดความจาํ 
• Red Intensifier ปรับแตงสีแดง (ดอกไม) ในภาพใหดูอิ่มเขมขึ้น 

เลือกภาพจากการดความจาํ 
• Green Intensifier ปรับแตงสีเขียว (ปาไม) ในภาพใหดูอิ่มเขมขึ้น 

เลือกภาพจากการดความจาํ 
• Blue Intensifier ปรับแตงสีน้ําเงิน (ทะเล) ในภาพใหดูอิ่มเขมขึ้น 

เลือกภาพจากการดความจาํ 
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 • Cross screen 
 • Soft  

Low 
Normal 
High 

• Cross screen เพิ่มแฉกประกายดาวในภาพ 
  •  ปรับใหภาพดูนุมนวลเสมือนใสฟลเตอรซอฟต 

ปรับใหเบลอนุม 
ปานกลาง 
ปรับใหนุม (เบลอ) มาก 

Color balance   
ปรับแตงโทนสีในภาพ 
• Select image  

Color wheel 

 
ปรับแตงโทนสีในภาพ ตามวงแมสี 
• เลือกภาพที่เก็บบันทึกไวในการด 

แสดงวงแมสี เพื่อปรับการใหน้ําหนักสี 
 

Small picture 
ลดขนาดของภาพ 
 • Select image 
 • Choose size 

640x480 
3240x240 
160x120 

 
ปรับลดขนาดของภาพ 
 • เลือกภาพที่ตองการลดขนาด 
 • เลือกขนาด 

640x480 
3240x240 
160x120 

 
Image overlay  
การทําภาพซอนกัน 
• Image 1  

Image 
Thumbnail  (single)  

Gain (x0.1 - x2.0)  
 • Image 2  

Image 
Thumbnail (single)  

Gain (x0.1 - x2.0)  
 • Preview 
 

 
ใชไดเฉพาะไฟลภาพที่บันทึกไวแบบ NEF เทานั้น 
• Image 1 เลือกภาพแรก 

Image 
Thumbnail  เลือกไฟลภาพ * ที่เก็บบันทึกไวในการด  

Gain (x0.1 - x2.0) ปรับความเขมจางของภาพแรก 
 • Image 2 เลือกภาพที่ตองการใหซอนทับภาพแรก 

Image 
Thumbnail เลือกภาพยอย * ที่เก็บบันทึกไวในการด 

Gain (x0.1 - x2.0) ปรับความเขมจางของภาพที่ซอนทับ 
  • Preview ตรวจดูภาพทดลองที่นํามาซอนกันแลว 
 
• ใชไดเฉพาะกับไฟลภาพที่บันทึกไวในแบบ RAW (NEF) 

เทานั้น 
 

NEF (RAW) processing 
คําสั่งแปลงไฟลภาพ 
 • Select image 
 • Choose parameters 

Image quality 
Image size 
White Balance 
Exposure comp. 
Set Picture Control 

 • Execute 

 
ใชคําสั่งนี้สําหรับแปลงไฟลภาพ NEF (RAW) ไปเปน ไฟล JPEG 
 • เลือกไฟลภาพที่จะแปลง 
 • กําหนดขอบเขตผลของไฟล JPEG  

คุณภาพไฟลภาพ JPEG 
ขนาดของภาพ JPEG 
คาสมดุลยสีขาว 
คาชดเชยแสง 
คาปรับแตงภาพเพิ่มเติม (ดวยคําสั่ง Picture Control) 

 • ลงมือแปลงไฟลภาพไดเลย 
 

Quick retouch 
ปรับแตงภาพอยางเร็ว 
 • Select image 
 • Select level 

Normal 
Low 
High 

 
คําสั่งปรับแตงภาพอยางรวดเร็วโดยอัตโนมัติ 
 • เลือกภาพที่จะปรับแตง 
 • เลือกระดับการปรับแตงอัตโนมัติ 

ปกติมาตรฐาน 
ระดับต่ํา 
ระดับสูง 
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Straighten 
ปรับภาพใหไดระดับ 
 • Select image 
 • Adjust angle 
 • Save 

 
คําสั่งปรับแตงระนาบแนวนอนในภาพ 
 • เลือกภาพที่จะปรับแตงระนาบภาพ 
 • ทําการปรับแตงมุมเอียงของภาพ 
 • บันทึกภาพที่ถูกปรับแตงแลวลงในการด 
 

Distortion control 
ปรับแตงแกไขมุมภาพ 
 • Auto 

Select image 
Adjust 

 • Manual 
Select image 
Adjust 

 
คําสั่งปรับแตงความผิดเพี้ยนตามมุมขอบ กรอบภาพ 
 • ปรับแกไขใหโดยอัตโนมัติ 

เลือกภาพที่จะปรับแตง 
ทําการปรับแตง 

 • ผูใชปรับแกไขเอง 
เลือกภาพที่จะปรับแตง 
ทําการปรับแตง 

Fisheye 
ภาพแบบใชเลนสตาปลา 
 • Select image 
 • Adjust 

 
ปรับมุมภาพใหเสมือนภาพถายดวยเลนสตาปลา 
 • เลือกภาพที่จะปรับแตง 
 • ทําการปรับแตง 
 

Color outline 
สรางภาพวาดลายเสน 
• Select image 

  
แปลงภาพถายเปนภาพวาดลายเสน 
• เลือกภาพถายที่ตองการ 
 

Perspective control 
ปรับแตงมุมมองในภาพ 
• Select image 
• Adjust 

  
ปรับแตงมุมมองของภาพถายใหดูตั้งตรง 
• เลือกภาพถายที่ตองการ 
• เริ่มทําการปรับแตงภาพ 
 

Stop-motion movie 
แปลงภาพนิ่งใหเปนคลิปภาพยนตสั้นๆ 
 • Create movie 
 • Frame size 

640x480 
320x240 
160x120 

 • Frame rate 
15 fps 
10 fps 
6 fps 
3 fps 

 
ตอภาพนิ่งที่ถายติดตอเน่ืองกัน ทําเปนเปนภาพยนตสั้นๆ  
 • เริ่มสราง 
 • ขนาดภาพของภาพยนตสั้นที่ตองการสราง 

640x480 
320x240 
160x120 

 • ความเร็วในการแสดงภาพ 
15 ภาพตอวินาที 
10 ภาพตอวินาที 
6 ภาพตอวินาที 
3 ภาพตอวินาที 
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My Menu  
ชุดรายการคําสั่งสวนตวัของผูใช  
เพื่อใชสรางเปนชุดรายการเมนูคําสั่งตามความพอใจสวนตัวของผูใชแตละคนเอง      

 
              

                                                                                                              * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน  
หัวขอคําสั่ง 
 • ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบาย 

Add items   
เลือกหัวขอรายการ 
 
• Select image  

Playback menu  
Shooting menu  
Custom setting menu 
Setup menu  
Retouch menu 

 
เลือกหัวขอรายการคําสั่งที่ตองการ เพื่อนําไปสรางเปนชุดรายการ
คําสั่งสวนตัวของผูใชเอง 
 • Select image เลือกหัวขอ 

เลือกหัวขอคําสั่งจาก Playback menu  
เลือกหัวขอคําสั่งจาก Shooting menu  
เลือกหัวขอคําสั่งจาก Custom setting menu 
เลือกหัวขอคําสั่งจาก Setup menu  
เลือกหัวขอคําสั่งจาก Retouch menu 

Remove items  
ลบหัวขอรายการออกไป 
 • Select item to remove 

 
ลบหัวขอรายการที่ไมตองการออกไป จากชุดคําสั่งสวนตัว 
 • เลือกหัวขอที่ตองการนําออกไป 

Rank items  
จัดอันดับความสําคัญของหัวขอรายการ 
 • Select item to re-order 
 

 
เรียงจัดอันดับของหัวขอรายการคําสั่งตามที่ผูใชตองการ 
 • เลือกหัวขอที่ตองการจัดเรียงตําแหนงบน-ลาง 
 

Choose tab 
เลือกหัวขอชุดรายการ 
 • My menu 
 • Recent settings 
 

 
 เลือกหัวขอชุดรายการที่จะใหแสดงเมื่อกดปุม Menu 
 • ใหตรงไปที่ My menu กอนเสมอ 
 • ใหกลับไปที่รายการหัวขอคําสั่งที่ใชครั้งลาสุดเสมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 218

 
Custom Settings Menu (a: Autofocus) 
รายการคําสั่งเฉพาะ (หัวขอ a: ระบบหาโฟกัสอัตโนมตั)ิ 

 
                        * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 
หัวขอคําสั่ง 
• ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 

a1 AF area Mode 
a1 กําหนดกรอบหาโฟกัสแบบอัตโนมัติ 
 • Single point  * 
 • Dynamic area 
 • Auto-area 
 • 3D-tracking (11 points) 

  
ผูใชสามารถกําหนดวาจะเลอืกกรอบสําหรับหาโฟกัสได 
 • กรอบโฟกัสเดี่ยว * 
 • กรอบโฟกัสแบบติดตาม 
 • กลองเลือกกรอบโฟกัสเองอัตโนมัติ 
 • กรอบโฟกัสแบบติดตาม 3D-tracking (ใชทั้ง 11 กรอบ) 
 

a2 Built-in AF-assist illuminator 
a2 การใชไฟชวยหาโฟกัสในกลอง 
 • On * 
 • Off 

  
กําหนดการใชงานของไฟสองชวยหาโฟกัส 
 • On * เปดใชงาน ตามสภาพแสงที่มี *  
 • Off    ปด ไมใชงานเลย       
 

a3 Live view auto focus 
a3 ระบบโฟกัสที่จะใชกับ Live view 
 • Face priority  
 • Wide area * 
 • Normal area 

  
ระบบหาโฟกัสอัตโนมัติที่จะใชกับระบบแสดงภาพสด 
 • ระบบหาโฟกัสเนนที่ใบหนา 
 • กรอบหาโฟกัสแบบ วงกวาง * 
 • กรอบหาโฟกัสแบบปกติ 
 

a4 Range finder 
a4 แสดงแถบตําแหนงชวยปรับโฟกัส 
 • On   เปด ใหใชงาน  
 • Off *  ปด ไมใชงาน 

  
 แสดงแถบชวยปรับโฟกัส เมื่อใชเลนสที่โฟกัสดวยมือ Manual focus 
 • On   เปด ใหใชงาน  
 • Off *  ปด ไมใชงาน 
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Custom Settings Menu (b: Metering/Exposure) 
รายการคําสั่งเฉพาะ (หัวขอ b: ระบบวัดแสง /คาแสงถายภาพ) 

 
                        * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 
หัวขอคําสั่ง 
• ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 

b1 EV steps for exposure ctl. 
b1 ตั้งระดับขั้นของคาแสงถายภาพ 
 • 1/3 step * 
 • 1/2 step 

  
ตั้งระดับขั้นความละเ อียดของคาวัดแสง 
 • 1/3 step * ขั้นละ 1/3 สตอป ( 3 คลิก = 1 สตอป ) 
 • 1/2 step    ขั้นละ ½ สตอป ( 2 คลิก = 1 สตอป )  
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Custom Settings Menu (c: Timers/AE Lock) 
รายการคําสั่งเฉพาะ (หัวขอ c: ระบบตั้งเวลา/ ปุมล็อคคาวัดแสง)   
 

 
* เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 

หัวขอคําสั่ง 
• ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 

c1 Shutter-release butt. AE-L 
c1 กําหนดการทํางานของปุมลั่นชัตเตอร 
 • On 
 • Off * 
 

                                                                                 
ตั้งการกดปุมลั่นชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง แชไว                              
• On   เปด ทํางาน (กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุมชัตเตอรเบาๆ)
• Off *  ปด ไมทํางาน (กลองจะไมล็อคคาแสงเมื่อกดชัตเตอร) 

c2 Auto off timers 
c2 กําหนดเวลาปดเครื่องวัดแสง 
 • 4 s 
 • 6 s * 
 • 8 s 
 • 16 s 
 • 30 s 
 • 1 min 
 • 5 min 
 • 10 min  
 • 30 min  
 • No Limit 

 
 กําหนดเวลาปดเครื่องวัดแสงเองภายใน 
 • 4  วินาที 
 • 6  วินาที *   
 • 8  วินาที 
 • 16 วินาที  
 • 30 วินาที 
 • 1 นาที 
 • 5 นาที 
 • 10 นาที 
 • 30 นาที 
 • No Limit ไมมีกําหนดเวลาปด 
 

c3 Self-Timer  
c3 กําหนดเวลานับถอยหลัง 

2 s 
5 s 
10 s * 
20 s 

 • Number of shots 
1-9 

  
กําหนดเวลานับถอยหลัง (ไทมเมอร)  กอนที่จะลั่นชัตเตอร 

2 วินาที 
5 วินาที 
10 วินาที * 
20 วินาที 

 •  จํานวนความเร็วในการแสดงภาพ 
1 - 9 ภาพ 

 
c4 Remote on duration 
c4 ใชรีโมทภายในเวลาไมเกิน 
 • 1 min * 
 • 5 min 
 • 10 min 
 • 15 min 

 
 กําหนดเวลาทํางานของกลอง เมื่อใชรีโมทอินฟราเรดไดไมเกิน 
 •  1 นาที * 
 •  5 นาที 
 •  10 นาที 
 •  15 นาที  
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Custom Settings Menu (d: Shooting/Display) 
รายการคําสั่งเฉพาะ (หัวขอ d: ระบบชวยถายภาพ และ แสดงภาพ) 

 
          * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 
หัวขอคําสั่ง 
• ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 

d1 Beep  
d1 ตั้งเสียงเตือน  
 • On * 
 • Off  

ตั้งระดับความดังของสัญญาณเสียงเตือน 

 • On *   เปดเสียงเตือน * 
 • Off      ปด ไมใหเสียงเตือน   

d2 Viewfinder grid display 
d2 ตั้งตารางในชองมองภาพ                     
• Off * 
• On 

ตั้งใหกลองแสดงตารางในชองมองภาพ   

 • Off *   ปด ไมแสดงตารางในชองมองภาพ * 
 • On      เปด แสดงตารางในชองมองภาพ      

d3 ISO display  
d3 แสดงคาความไวแสง 
 • Show ISO sensitivity 
 • Show ISO/Easy ISO 
 • Show frame count * 

 
แสดงคาความไวแสงในชองมองภาพ (ที่ชองแสดงจํานวนภาพ) 
 • แสดงคาความไวแสง ISO ตลอดเวลา 
 • แสดงคาความไวแสง ISO และสามารถปรับเปลี่ยนได 
 • แสดงจํานวนภาพที่ถาย *  

d4 File Number Sequence 
d4 กําหนดลําดับไฟลลเก็บภาพ 
 • On 
 • Off * 
 • Reset 

 การตั้งหมายเลขกําหนดลําดับไฟลภาพที่บันทึก 
 
• On เปด กลองจะใชเลขลําดับภาพตอกันไปเรื่อยๆจน 9999       
• Off *  ปด จะใชงโฟรเดอรใหม และ 0001 ทุกครั้งที่ใสการด * 
• Reset  สรางลําดับหมายเลขไฟลใหมหมด เริ่มตนที่ 0001  

d5 Exposure delay mode 
d5 ตั้งหนวงเวลาการเปดมานชัตเตอร  
 
 • Off * 
 • On 

  
หลังจากกดปุมชัตเตอร  1.0 วินาที  มานชัตเตอรจึงจะเปด เพื่อ
ชวยลดความสะเทือน จากการกดปุม 
 • Off *   ปด ไมใชงาน* 
 • On      เปด  ใชงาน หนวงเวลา 1 วินาที 

d6 Date imprint   
d6 คําสั่งพิมพวันที่ลงในภาพถาย 
  • Off  ¹ 
 • Date 
 • Date and time  
 • Date counter 

 
ใชสั่งใหกลองพิมพเวลาวันที่ลงไปในไฟลภาพ 
 • Off *   ปด ไมใชงาน* 
 • Date   พิมพวันที่ 
 • Date and time พิมพวันที่และเวลา 
 • Date counter พิมพจํานวนวัน 

d7 Live view display options 
d7 เลือกรูปแบบการแสดงภาพสด 
 • Done  
 • Show indicators 
 • Hide indicators 
 • Framing grid 
 • Show shooting info 

 
d7 เลือกรูปแบบการแสดงภาพสดในจอ LCD 
 • เริ่มตนทําตามคําสั่ง  
 • แสดง เครื่องหมายตางๆบนจอ LCD 
 • ซอน ไมตองแสดงเครื่องหมายบนจอ LCD 
 • แสดงตารางชวยจัดภาพ 
 • แสดงขอมูลการถายภาพ 
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Custom Settings Menu (e: Bracketing / Flash) 
รายการคําสั่งเฉพาะ (หัวขอ e: ระบบครอมแสงถายภาพ/ครอมแสงแฟลช) 

 
          * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 
หัวขอคําสั่ง 
• ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 

e1 Flash cntrl for built-in flash 
e1 กําหนดโหมดแฟลชหัวกลอง 
 • TTL * 
 • Manual 

Full 
1/2 
1/4 
1/8 
1/16 
1/32 

 

กําหนดใชโหมดแฟลชหัวกลอง (ไกดนัมเบอร 18 ม.ที่ ISO 200) 
 
• TTL * วัดแสงแฟลชผานเลนส *                                        
• Manual ยิงแสงแฟลชตามที่ผูใชตั้งกําลังความสวางเอง 

Full เต็มกําลงั  
1/2 
1/4 
1/8 
1/16 
1/32 

Flash Shutter Speed  
กําหนดความเร็วชัตเตอร 
     ขั้นต่ําที่จะใชกับแฟลชได 
 • 1/60 s * 
 • 1/30 s  
 • 1/15 s  
 • 1/8 s  
 • 1/4 s  
 • 1/2 s  
 • 1 s 
 • 2 s 
 • 4 s 
 • 8 s 
 • 15 s 
 • 30 s 

 
กําหนดเลือกความเร็วชัตเตอรขั้นต่ํา (Slow Sync.) ที่จะใชกับ
แฟลชได 
 • 1/60  วินาที* 
 • 1/30 วินาที 
 • 1/15 วินาที  
 • 1/8  วินาที  
 • 1/4  วินาที  
 • 1/2  วินาที  
 • 1  วินาที 
 • 2  วินาที 
 • 4  วินาที  
 • 8  วินาที 
 • 15 วินาที 
 • 30 วินาที 
 

e2 Auto bracketing set 
e2 ตั้งระบบถายภาพครอมแสงอัตโนมัติ 
 • AE bracketing * 
 • WB bracketing 
 • ADL Bracketing 

 

 
ตั้งระบบถายภาพครอมแสง แบบอัติโนมัติ 
 • AE  * ครอมเฉพาะคาแสงที่วัดไดเทานั้น  * 
 • WB  ครอมเฉพาะคาสมดุลยแสงสีขาว WB เทานั้น 
   (ใชไมได หากตั้งระบบเก็บไฟลล NEF/RAW or NEF+JPEG) 
 • ADL ครอมดวยระบบเพิ่มความสวางในภาพ Active D-Lighting 
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Custom Settings Menu (f: Controls) 
รายการคําสั่งเฉพาะ (หัวขอ f: ระบบควบคุมปุมตางๆของกลอง) 

 
                           * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 
หัวขอคําสั่ง 
• ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 

f1 Assign FUNC Button 
f1 กําหนดหนาที่ให ปูม FUNC. 
 
 • Self timers * 
 • Release mode 
 • Image quality/size 
 • ISO sensitivity  
 • White balance 
 • Active D-Lighting 
 • +NEF (RAW) 
 • Auto bracketing 

 
กําหนดคําสั่งที่ผูใชสามารถเลือกกําหนดปุม FUNC รวมกับ 
แหวนควบคุม ใหทําได  
 • ตั้งคานับเวลาถอยหลังไดทันที * 
 • ตั้งโหมดลั่นชัตเตอรไดทันที 
 • ตั้งชนิดและขนาดของภาพไดทันที 
 • ตั้งคาความไวแสง ISO ไดทันที  
 • ตั้งคาสมดุลยแสงสีขาว WB ไดทันที 
 • เปดใชระบบเพิ่มแสงในภาพ Active D-Lighting ไดทันที 
 • เปดใชไฟลบันทึกภาพแบบ +NEF (RAW) ทันที 
 • ตั้งคาครอมแสงอัตโนมัติไดทันที 

f2 Assign AE-L/AF-L button 
f2 กําหนดหนาที่ให ปูมล็อคคาแสงและ 
    ล็อคโฟกัส AE-L/AF-L 
 • AE/AF lock  
 • AE lock only 
 • AF lock only 
 • AE lock (hold) 
 • AF-ON 

  

  
 • ล็อคทั้ง คาแสง AE และ ล็อคระยะโฟกัส AF ไว 
 • ล็อคเฉพาะคาแสง AE ที่วัดแสงไวเทานั้น 
 • ล็อคเฉพาะ ระยะโฟกัส ไวเทานั้น 
 • ล็อคคาวัดแสง (กด 1 ครั้ง ล็อค และ กด 1 ครั้ง ปลดล็อค) 
 • สั่งใหกลองเริ่มหาโฟกัสอัตโนมัติทันที 

f3 Reverse dial rotation 
f3  กําหนดหนาที่แหวนควบคุม 
 
 • On 
 • Off * 

 
เลือกกําหนดทิศทางการหมุนปรับแหวนควบคุม(ดานหลังกลอง)
ใหทําหนาที่ 
 • On    หมุนกลับทาง    –  0  + 
 • Off ¹ หมุนตามปรกติ *   + 0  – *  

f4 No Memory Card? 
f4 หากไมไดใสการดความจํา? 
• Release Locked * 
 • Enable Release 

 
 หากไมไดใสการดความจํา CF ไวในกลอง 
 • Release Locked * ใหล็อคปุมชัตเตอร ไมใหถายภาพได * 
 • Enable Release    ใหกดชัตเตอรได 

f5 Reverse indicators 
f5 การแสดงเครื่องหมาย 
วัดแสง อันเดอร และ โอเวอร 
  
•  + ---- 0 ---- - * 
•   - ---- 0 ---- + 

   
 
การแสดงเครื่องหมายวัดแสง อันเดอร และ โอเวอร 
 
•  + ---- 0 ---- - *  โอเวอรอยูดานซาย อันเดอรอยูทางดานขวา 
•   - ---- 0 ---- +   อันเดอรอยูดานซาย และโอเวอรอยูทางขวา 
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