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ขอขอบคุณที่คุณซ้ือกลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดียว (SLR) ของ Nikon ในการใชงานกลองใหเกิด
ประโยชนสูงสุด โปรดอานคําแนะนําทั้งหมดอยางถี่ถวนและเก็บรักษาไวในที่ซ่ึงผูที่จะใชผลิตภัณฑทุกคน
สามารถอานได

สัญลักษณและเครื่องหมาย
เพื่อใหคุณคนหาขอมูลท่ีคุณตองการไดงายขึ้น ใหสังเกตสัญลักษณและเครื่องหมายตอไปน้ี

การต้ังคากลอง
คําอธิบายในคูมือน้ีจะใชคาตั้งจากโรงงาน

Help (วิธีใช)
ใชคุณลักษณะวิธใีชบนตัวกลองเพื่อดูวิธีใชรายการเมนูและหัวขออ่ืนๆ โปรดดูรายละเอียดที่หนา 11

Aเพ่ือความปลอดภัยของคณุ

กอนการใชงานกลองคร้ังแรก โปรดอานคําแนะนําดานความปลอดภัยใน “เพื่อความปลอดภัยของคุณ” (0 x–xv)

D สัญลักษณนีแ้สดงถึงขอควรระวงัตางๆ ซึง่เปนขอมูลทีค่วรอานกอนใชกลอง เพือ่ปองกันมิใหกลองชาํรุดเสียหาย

A สัญลักษณน้ีแสดงถึงหมายเหตุ ซึ่งเปนขอมูลท่ีควรอานกอนใชกลอง

0 สัญลักษณน้ีแสดงถึงการอางอิงไปยังหนาอื่นๆ ในคูมือน้ี
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คนหาเนื้อหาที่คุณตองการโดยใชดัชนี “คําถามและคําตอบ” นี้
ดัชนีถามตอบ

การถายภาพ 0

โหมดถายภาพและตัวเลือกการเล็งภาพ
มีวิธท่ีีสามารถถายรูปไดอยางรวดเร็วและงายดายหรือไม i 26–29
ฉนัจะปรับตั้งคาอยางรวดเร็วสําหรับฉากหลังท่ีแตกตางกันไดอยางไร 30–34
ฉนัสามารถใชเอ็ฟเฟกตพิเศษขณะถายภาพไดหรือไม 115–121
ฉนัสามารถเลอืกความไวชัตเตอรไดหรือไม (โหมด S) 63
ฉนัสามารถเลอืกคารูรับแสงไดหรือไม (โหมด A) 64
ฉนัจะเปดรับแสงเปนเวลานานไดอยางไร (โหมด M) 66
ฉนัจะบนัทึกภาพซอนเปนภาพเดี่ยวไดหรือไม 78
ฉนัสามารถเลง็ภาพจากหนาจอ (ไลฟวิว) ไดหรือไม 99–106
ฉนัสามารถถายภาพยนตรไดหรือไม 107–109

โหมดลั่นชัตเตอร
ฉนัสามารถถายภาพทีละภาพหรือถายภาพตอเน่ืองอยางรวดเร็วไดหรือไม 35
ฉนัจะถายภาพโดยใชการตั้งเวลาถายหรือรีโมทคอนโทรลไดอยางไร 37
ฉนัจะลดเสียงลัน่ชัตเตอรในสถานที่เงียบสงบไดหรือไม 35

โฟกัส
ฉนัสามารถเลอืกวิธีการโฟกัสของกลองไดหรือไม 39, 42
ฉนัสามารถเลอืกจุดโฟกัสไดหรือไม 43

คุณภาพของภาพและขนาดภาพ
ฉนัจะถายภาพสําหรับนําไปพิมพเปนขนาดใหญไดอยางไร

47–49ฉนัจะถายภาพลงในการดหนวยความจําไดมากข้ึนไดอยางไร
คาแสง

ฉนัสามารถทําใหภาพสวางขึ้นหรือมืดลงไดหรือไม 70
ฉนัจะเก็บรายละเอียดสวนที่อยูในเงามืดและสวนที่อยูในแสงจาไดอยางไร 74, 76

การใชแฟลช
ฉนัสามารถตั้งใหแฟลชทํางานโดยอัตโนมัติเม่ือจําเปนไดหรือไม

50–53ฉนัจะปองกันไมใหแฟลชทํางานไดอยางไร
ฉนัจะหลีกเลีย่ง “ตาแดง” ไดอยางไร

การดูภาพถาย 0

การแสดงภาพ
ฉนัจะดภูาพถายในกลองไดอยางไร 123
ฉนัจะดขูอมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกบัภาพถายไดอยางไร 124–128
ฉนัสามารถดูภาพถายแบบการฉายสไลดอัตโนมัติไดหรือไม 136
ฉนัสามารถดูภาพถายจากจอทีวีไดหรือไม 146–148
ฉนัสามารถปองกันไมใหลบภาพถายโดยไมตั้งใจไดหรือไม 132

การลบ
ฉนัจะลบภาพถายที่ไมตองการไดอยางไร 133–135
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การรีทัชภาพถาย 0

ฉันจะสรางสําเนาภาพถายที่ผานการรีทัชไดอยางไร 176–191

ฉันจะลบ “ตาแดง” ไดอยางไร 178

ฉันจะสรางสําเนา JPEG จากภาพถายแบบ NEF (RAW) ไดอยางไร 183

ฉันสามารถซอนภาพถายแบบ NEF (RAW) สองภาพเพื่อสรางเปนภาพเดยีวไดหรือไม 181–182

ฉันสามารถสรางสําเนาภาพถายที่ดเูหมือนเปนภาพระบายสีไดหรือไม 186

ฉันสามารถตดับางสวนของภาพยนตรในกลอง หรือบันทึกภาพนิ่งของภาพยนตรไดหรือไม 111–113

เมนูและการต้ังคา 0

ฉันจะปรับการตัง้คาในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพไดอยางไร 5–6

ฉันจะใชเมนูไดอยางไร 11–13

ฉันจะแสดงเมนูในภาษาอื่นไดอยางไร 19, 171

ฉันจะปองกันไมใหจอปดการแสดงผลไดอยางไร 160

ฉันจะปรับโฟกัสชองมองภาพไดอยางไร 23

ฉันสามารถแสดงเสนตารางบนหนาจอไดหรือไม 103

ฉันจะตัง้นาฬิกาในกลองไดอยางไร 19, 170

ฉันจะฟอรแมตการดหนวยความจําไดอยางไร 22

ฉันจะเรียกคืนคาตั้งจากโรงงานไดอยางไร 58, 152, 157

มีวิธีการปดเสียงเตอืนจากกลองหรือไม 161

ฉันจะดวูิธีใชเมนูหรือขอความไดอยางไร 11, 224

การเชื่อมตอ 0

ฉันจะคดัลอกภาพถายไปยังคอมพิวเตอรไดอยางไร 137–138

ฉันจะพิมพภาพถายไดอยางไร 139–145

ฉันสามารถพิมพวันท่ีท่ีบันทึกภาพลงในภาพถายไดหรือไม 141, 145, 163

การดูแลรักษาและอุปกรณเสริม 0

ฉันสามารถใชการดหนวยความจําใดไดบาง 207

ฉันสามารถใชเลนสใดไดบาง 197

ฉันสามารถใชชุดแฟลชเสริมภายนอกใดไดบาง 202

อุปกรณเสริมอ่ืนๆ ท่ีสามารถใชกบักลองของฉันไดมีอะไรบาง
206ซอฟตแวรสําหรับกลองของฉันมีอะไรบาง

ฝาปดชองมองภาพที่ใหมามีประโยชนอยางไร 38

ฉันจะทําความสะอาดกลองไดอยางไร
209ฉันจะนํากลองไปรับบริการและซอมแซมไดท่ีใด
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เพ่ือความปลอดภัยของคุณ
เพือ่ปองกนัความเสยีหายกบัผลติภณัฑ Nikon หรือการบาดเจบ็ตอตวัคณุเองหรอืผูอืน่ โปรดอานขอควรระวงัเกีย่วกบั
ความปลอดภยัทัง้หมดตอไปน้ีกอนการใชงานอปุกรณและเกบ็คาํแนะนาํเกีย่วกบัความปลอดภยัเหลานีไ้วในทีซ่ึง่ผูทีจ่ะ
ใชผลติภณัฑทกุคนสามารถอานได
ผลตางๆ ท่ีอาจเกิดจากการไมปฏิบติัตามขอควรระวังท่ีระบุไวในสวนนี้จะแสดงดวยสัญลักษณตอไปน้ี:

❚❚คําเตือน

A หามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูในองคประกอบภาพ
หามใหดวงอาทติยปรากฏอยูในองคประกอบภาพเมื่อ
ถายภาพวตัถุยอนแสง เม่ือกลองโฟกัสแสงแดดขณะที่
ดวงอาทติยอยูภายใน หรืออยูใกลกับองคประกอบภาพ
อาจทาํใหเกิดไฟลุกไหม 

A หามมองดวงอาทิตยผานทางชองมองภาพ
การดดูวงอาทิตยหรือแหลงกาํเนิดแสงจาอื่นๆ ผานทาง
ชองมองภาพอาจทําลายการมองเห็นอยางถาวร

A การใชปุมปรับแกสายตาของชองมองภาพ
ขณะหมุนปุมปรับแกสายตาที่ชองมองภาพเมื่อคุณ
กําลังแนบดวงตากับชองมองภาพ โปรดใชความระมัด
ระวังเนื่องจากนิ้วอาจกดโดนดวงตาได

A ปดกลองทันทีหากกลองทํางานผดิปกติ
หากคุณสังเกตเห็นควันหรือกลิ่นผิดปกติออกมาจาก
อะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก) ใหถอด
ปล๊ักอะแดปเตอร AC และนําแบตเตอรี่ออกทันที 
โปรดระวังไฟลวก การใชงานตอไปอาจทําใหเกิดการ
บาดเจ็บ หลังจากนําแบตเตอรี่ออก ใหนําอุปกรณ
ไปรับการตรวจสอบที่ศูนยบริการ Nikon ท่ีไดรับการ
แตงตั้ง

A หามใชอุปกรณในบริเวณท่ีมีกาซติดไฟ
หามใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในบริเวณท่ีมีกาซติดไฟ
เน่ืองจากอาจทําใหเกิดการระเบดิหรือไฟลุกไหม

A เก็บใหพนมือเด็ก
การไมปฏิบติัตามขอควรระวังน้ีอาจกอใหเกิดการ
บาดเจ็บ

A หามถอดแยกสวนประกอบ
การสัมผัสกับสวนประกอบภายในผลิตภัณฑอาจ
กอใหเกิดการบาดเจ็บ ในกรณีท่ีกลองทํางานผิดปกติ 
ควรใหเฉพาะชางท่ีมีความชํานาญเปนผูซอมแซม
ผลิตภัณฑเทาน้ัน หากผลิตภัณฑแตกออกจากการ
ตกหลนหรืออุบัติเหตุอ่ืนๆ ใหนําแบตเตอรี่ออกและ/
หรือถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC จากนั้นนําผลิตภัณฑ
ไปรับการตรวจสอบที่ศูนยบริการ Nikon ท่ีไดรับการ
แตงตั้ง

A อยาสวมสายคลองกลองที่คอเด็กหรือทารก
การสวมสายคลองกลองทีค่อเดก็หรือทารกอาจทาํใหสาย
คลองรัดคอเดก็ได

A ขอควรระวังในการใชแฟลช
• การใชกลองพรอมแฟลชใกลกับผิวหนังหรือวัตถุอ่ืน
อาจทําใหเกิดการไหม

• การใชแฟลชใกลกับดวงตาของผูถูกถายภาพอาจ
ทําใหผูถูกถายภาพตาพราชั่วขณะ ควรใชความ
ระมัดระวังเปนกรณีพเิศษในการถายภาพทารก 
โดยจะตองใหแฟลชอยูหางจากทารกไมตํ่ากวา
หน่ึงเมตร

A หลีกเล่ียงการสัมผัสถูกคริสตัลเหลว
หากหนาจอแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษ
กระจกบาด รวมท้ังระวังไมใหคริสตัลเหลวจากจอภาพ
สัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาหรือปาก

สัญลักษณน้ีแสดงคําเตือน เพื่อปองกันการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้น โปรดอานคําเตือนท้ังหมดกอนการใช
ผลิตภณัฑ Nikon น้ีA
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A ขอควรระวังในการใชงานแบตเตอรี่
หากใชงานแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง แบตเตอรี่อาจ
รั่วหรือระเบดิได โปรดปฏิบติัตามขอควรระวังตอไปน้ี
เม่ือใชงานแบตเตอรี่สําหรับผลิตภณัฑน้ี:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ทีผ่านการรับรองใหใชกับอุปกรณ
นี้

• หามลัดวงจรหรือถอดแยกชิ้นสวนแบตเตอรี่
• ปดสวิทชผลิตภัณฑกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่ หากคุณ
กําลังใชอะแดปเตอร AC ใหถอดปลั๊กออกกอน

• อยาพยายามใสแบตเตอรี่ผิดดาน
• หามปลอยใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือ
ความรอนสูง

• หามนําแบตเตอรี่จุมนํ้าหรือสัมผัสกับนํ้า
• ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่เม่ือเคล่ือนยาย
แบตเตอรี่เปนระยะทางไกล หามเคลื่อนยายหรือ
เก็บแบตเตอรี่ไวกับวัตถุโลหะ เชน สรอยคอหรือ
กิ๊บหนีบผม

• เม่ือแบตเตอรีห่มดไฟอยางสมบรูณจะเกดิการรั่วได
งาย เพือ่หลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ
ผลิตภัณฑ โปรดนําแบตเตอรี่ออกเม่ือไมมีไฟเหลือ
อยู

• เม่ือไมไดใชงานแบตเตอรี่ ใหปดฝาครอบขั้วตอ
แบตเตอรี่และเก็บไวในท่ีแหงและเย็น

• หลังการใชงานผลิตภัณฑเปนเวลานาน แบตเตอรี่
อาจมีความรอน กอนนําแบตเตอรี่ออก ใหปดกลอง
และปลอยใหแบตเตอรี่เย็นลง

• หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของแบตเตอรี่ 
เชน สีหรือรูปรางผิดเพีย้น ใหเลิกใชแบตเตอรี่ทันที

A ขอควรระวังในการใชงานเครื่องชารจ
• เก็บไวในท่ีแหง การไมปฏบิัติตามขอควรระวังน้ีอาจ
ทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต

• หามลัดวงจรเครื่องชารจ การไมปฏบิติัตาม
ขอควรระวงันี ้อาจทาํใหเกิดความรอนสูงและทาํให
กลองเสยีหายได 

• ควรใชผาแหงเช็ดฝุนท่ีอยูบนหรืออยูใกลกับสวน
ประกอบของปลั๊กท่ีเปนโลหะ การใชงานตอไปอาจ
ทําใหเกิดไฟลุกไหม

• หามเขาใกลเครือ่งชารจขณะทีเ่กดิพายฟุาคะนอง 
การไมปฏบิตัติามขอควรระวงันีอ้าจทาํใหเกดิไฟฟาช็อต

• หามจับปล๊ักหรือเคร่ืองชารจขณะมือเปยก 
การไมปฏิบติัตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหเกิด
ไฟฟาช็อต

• หามใชกบัตวัแปลงสาํหรับนกัเดนิทางทีอ่อกแบบให
แปลงไฟฟาตางโวลต และหามใชกบัตวัแปลง DC เปน 
AC การไมปฏิบัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําให
ผลิตภัณฑเสียหายหรือมีความรอนสูงเกินหรือไฟลุก
ไหม

A ใชสายไฟที่เหมาะสม
เม่ือเชื่อมตอสายสัญญาณเขากับชองรับสัญญาณเขา
หรือชองสงสัญญาณออกตางๆ ใหใชเฉพาะสาย
สัญญาณที่ Nikon จัดเตรียมหรือจําหนายใหเทาน้ัน
เพื่อใหตรงตามขอกําหนดของผลิตภัณฑ

A ซีดีรอม
ไมควรเลนแผนซีดีรอมท่ีมีซอฟตแวรหรือคูมือในเครื่อง
เลนซีดีเพลง การเลนแผนซีดีรอมในเครื่องเลนซีดีเพลง
อาจทําใหสูญเสียการไดยินหรือทําใหอุปกรณเสียหาย



xii

คําบอกกลาว
• หามนําสวนใดๆ ของคูมือท่ีใหมากับผลิตภัณฑน้ี 
ไปทําการคัดลอก ถายทอดตอ บันทึกไวเพื่อถายทอด
ตอ เก็บไวในระบบซึ่งเรียกคนคืนออกมาใชไดอีก 
หรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะในรูปแบบใดหรือ
เพื่อจุดประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือ
รายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีไดกลาวไว
ในคูมือท่ีใหมากับผลิตภัณฑน้ีไดตลอดเวลาโดย
ไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจาก
การใชผลิตภัณฑน้ี

• เราไดพยายามอยางเต็มท่ีจนแนใจวาขอมูลในคูมือ
ฉบับน้ีถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตาม 
เราขอขอบคุณหากคุณพบและแจงขอผิดพลาดหรือ
ขอบกพรองใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon 
ในเขตพืน้ท่ีของคุณ (ตามที่อยูซึ่งแจงไวตางหาก)
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คําเตือนเกี่ยวกับการหามทําสําเนาหรือผลิตซํ้า
โปรดทราบไววาการมีเอกสารซึ่งผานการทําสําเนาหรือผลิตซํ้าโดยกระบวนการทางดิจิตอลผานเครื่องสแกนเนอร กลองดิจิตอล 
หรือดวยอุปกรณอ่ืนๆ ไวในครอบครอง อาจตองระวางโทษทางกฎหมายได
• รายการที่หามทําสําเนาหรือผลิตซํ้าตามกฎหมาย
หามทําสําเนาหรือผลิตซํ้ากับธนบัตร เหรียญกษาปณ ใบหุน 
พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐบาลทองถ่ิน ถึงแมจะมี
การประทับตรา “ตัวอยาง” บนสําเนาหรือส่ิงผลิตซํ้าแลวก็ตาม
หามทําสําเนาหรือผลิตซํ้ากับธนบัตร เหรียญกษาปณ 
หรือใบหุนที่ใชหมุนเวียนในตางประเทศ
หามทําสําเนาหรือผลิตซํ้ากับดวงตราไปรษณียากรหรือ
ไปรษณียบัตรที่ไมใชแลวซ่ึงออกโดยรัฐบาล ยกเวนไดรับ
การอนุญาตลวงหนาจากรัฐบาล
หามทําสําเนาหรือผลิตซํ้าดวงตราไปรษณียากรที่ออก
โดยรัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย

• ขอควรระวังในการทําสําเนาและผลิตซํ้าสิ่งของ
บางอยาง
รัฐบาลไดประกาศขอควรระวังในการทําสําเนาหรือผลิต
ซํ้ากับใบตราสารตางๆ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (เชน 
ใบตราสารหุน ตั๋วเงิน เช็ค เช็คของขวัญ เปนตน) 
ใบอนุญาตเขาเมือง หรือต๋ัวคูปองทุกชนิด ยกเวนแต
เปนการทําสําเนาตามจํานวนนอยที่สุด ซ่ึงบริษัท
มีความจําเปนตองใชงานในธุรกิจ นอกจากนี้ หามทํา
สําเนาหรือผลิตซํ้าหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล 
ใบอนุญาตที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 
บัตรประจําตัว และตั๋วตางๆ เชน บัตรผานและคูปอง
รับประทานอาหาร

• ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
การทําสําเนาหรือผลิตซํ้าผลงานสรางสรรคที่มลิีขสิทธิ์ เชน 
หนังสือ ดนตรี ภาพระบายสี ภาพพิมพจากไมแกะสลัก แผนที่ 
ภาพวาด ภาพยนตร และภาพถาย ตองอยูในความควบคุม
โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศและระหวางประเทศ 
หามนําผลิตภัณฑช้ินนี้ไปใชในการทําสําเนาหรือผลิตซํ้าใดๆ 
ซ่ึงมิชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์
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การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมูล
โปรดทราบวาการลบภาพหรือการฟอรแมตการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลอ่ืนๆ จะไมลบขอมูลภาพดั้งเดิมไปท้ังหมด 
บางครั้งไฟลภาพซึ่งลบทิ้งไปแลวในอุปกรณเก็บขอมูลท่ีโยนทิ้งไป สามารถเรียกกลับคืนไดดวยการใชซอฟตแวรที่วางจําหนายอยู
ทั่วไป ทั้งนี้อาจเปนผลทําใหขอมูลภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดวยจุดประสงคที่มุงราย การรับประกันความเปนสวนบุคคลของขอมูลน้ี
เปนความรับผิดชอบของผูใช
กอนการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมูล ใหใชซอฟตแวรทางการคาลบขอมูลท้ังหมดทิ้ง หรือใหฟอรแมต
อุปกรณเก็บขอมูลดังกลาวแลวเก็บบันทึกขอมูลภาพซึ่งไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน ภาพทองฟาปลอดโปรง) 
ตองตรวจสอบใหแนใจดวยวาไดเปล่ียนภาพที่เลือกไวสําหรับไวตบาลานซแบบตั้งคาเอง (0 84) ใหเปนภาพ 
ซ่ึงไมใชขอมูลสวนบุคคล เมื่อลงมือทําลายอุปกรณเก็บขอมูล ควรกระทําดวยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายหรือ
ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนตอทรัพยสินตางๆ ได
AVC Patent Portfolio License
ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใตใบอนุญาตทางสิทธบิัตร AVC (AVC Patent Portfolio License) สําหรับการนําไปใชที่ไมใช
ในเชิงพาณิชยของผูบริโภคเพื่อ (i) เขารหัสตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) เเละ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่ไดรับการเขารหัส
โดยผูบริโภคในกิจกรรมสวนบุคคลหรือท่ีไมใชในเชิงพาณิชย เเละ/หรือ ที่ไดรับจากผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับอนุญาตในการจัดหาวิดีโอ 
AVC ไมมีการมอบอนุญาตหรือบอกโดยนัยสําหรับการใชอ่ืนๆ สามารถรับขอมูลเพิ่มเติมไดจาก MPEG LA, L.L.C ดูที่เว็บไซต 
http://www.mpegla.com



xv

ใชเฉพาะอปุกรณเสริมยีห่อ Nikon เทาน้ัน
กลอง Nikon ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีซับซอน มีเพียงเฉพาะ
อุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสยี่หอ Nikon (ไดแก เครื่องชารจ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ และ
อุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลช) ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะเทาน้ัน
ท่ีผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบติังานและความปลอดภัยของ
วงจรอิเล็กทรอนิกส
การใชอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสท่ีไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําใหเงื่อนไขการ
รับประกันของ Nikon ส้ินสุดลง การใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจของบริษัทอื่นท่ีไมมีแผนซีล
ฮอโลแกรมของ Nikon ดังภาพดานขวามือ อาจรบกวนการทํางานปกติของกลองหรือทําใหแบตเตอรี่
รอนเกินไป เกิดประกายไฟ โปงบวมหรือร่ัวได สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon กรุณาติดตอ
ผูแทนจําหนาย Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้งในเขตพื้นท่ี

D ใชเฉพาะอปุกรณเสริมยี่หอ Nikon เทาน้ัน
มีเพยีงเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอล Nikon ของคุณ
โดยเฉพาะเทาน้ันท่ีผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบติังาน
และความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส  การใชงานอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสท่ีไมใชยี่หอ NIKON อาจทําใหกลอง
ชํารุดเสียหาย และทําใหเงื่อนไขการรับประกันของ NIKON ส้ินสุดลง

A การใชบริการตรวจสภาพกลองและอปุกรณเสริม
กลองเปนอุปกรณท่ีใชความแมนยําและจะตองไดรับการบริการตรวจสภาพอยางสมํ่าเสมอ Nikon แนะนําใหคุณนํา
กลองไปตรวจสภาพที่รานคาท่ีคุณซื้อกลองหรือท่ีศูนยบริการ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้งทุกหนึ่งถึงสองป และรับการ
ซอมแซมทุกสามถึงหาป (มีคาธรรมเนียมการบริการ) แนะนําใหนํากลองเขารับการตรวจสภาพและซอมแซมเปน
ประจาํหากใชงานในอาชีพ ควรนําอุปกรณเสริมใดๆ ท่ีใชกับกลองเปนประจํา เชน เลนสหรืออุปกรณแฟลชเสริม
ภายนอก เขารับการตรวจสภาพหรือซอมแซมพรอมกับกลองดวย

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

A การเรียนรูท้ังชีวิต
Nikon เชือ่ใน “การเรียนรูท้ังชีวิต” จึงใหการสนับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเน่ือง 
โดยคุณสามารถคนหาขอมูลตางๆ ท่ีอัปเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปน้ี
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: http://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรปและแอฟริกา: http://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเยี่ยมชมเว็บไซตเหลาน้ีเพื่อรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภณัฑ เกร็ดความรูตางๆ คําถามที่พบบอย 
(FAQ) และคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอล ขอมูลเพิม่เติมจะขอไดจากตัวแทนของ 
Nikon ในเขตพื้นท่ีของคุณ โปรดดูขอมูลสถานที่ติดตอไดจาก URL ตอไปน้ี: http://imaging.nikon.com/
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โปรดใชเวลาสักครูเพือ่ทําความคุนเคยกับปุมควบคุมและจอแสดงผลตางๆ ของกลอง คุณสามารถบุคมารก
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1 แปนหมุนเลือกโหมด........................3

2 ปุมกดเลือกไลฟวิว.................99, 107

3 ปุม R (ขอมูลการถายภาพ) ....6, 103

4 ปุมบันทึกภาพยนตร ....................107

5 ปุม E (ชดเชยแสง) .....................71
ปุม N (รูรบัแสง) ..........................65
ปุมชดเชยแสงแฟลช ......................73

6 ปุมกดชัตเตอร...............................28

7 สวิทชเปดปดการทํางาน ..................2

8 ไฟชวยหาออโตโฟกัส .....................41
ไฟสัญญาณตัง้เวลาถาย ................37
ไฟชวยลดตาแดง...........................52

9 ตัวรบัสัญญาณอินฟราเรด
(ดานหนา) .................................37

10 ฝาปดตัวกลอง ............................ 206

11 ข้ัว CPU

12 แฟลชในตัวกลอง .......................... 50

13 ปุม M (โหมดแฟลช) ..................... 50
ปุม Y (ชดเชยแสงแฟลช)........... 73

14 ลําโพง........................................ 110

15 เครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) ...... 46

16 ชองรอยสายคลองกลอง
17 ไมโครโฟน .................................. 107

18 ฝาปดชองตอสายภายนอก
19 ปุม E (ตั้งเวลาถาย) .................... 38

ปุม Fn (ฟงกช่ัน) ..................... 9, 165
20 เครื่องหมายแสดงตําแหนง

ใสเลนส .................................... 17

21 ปุมถอดเลนส.................................18

22 กระจก ........................................212

23 เมาทเลนส ..............................17, 46

24 ฝาครอบชองเสียบแฟลชนอก........202

25 ชองเสียบแฟลชนอก (สําหรบัชุดแฟลช
เสริมภายนอก) .........................202

26 ข้ัวตออุปกรณเสริม ......................207

27 ชองตอ A/V และ USB
การเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร......138
การเชือ่มตอกบัเครือ่งพมิพ ........139
การเช่ือมตอกับทวีี....................146

28 ชองตอ HDMI แบบพนิขนาดเลก็ ...147

29 ชองตอสําหรับไมโครโฟน
ภายนอก .................................109
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ตัวกลอง (ตอ)

1 7
8

9
10

13

17
16
15

12
11

14

20
21

19

22

18

3
4

5

6

2

1 ชองมองภาพ .........................38
2 ขอบยางรองตา ......................38
3 ปุม G (เมนู) ...........11, 149
ปุมรีเซ็ตโดยกดสองปุม ...........58

4 ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด 
(ดานหลัง) ..........................37

5 จอภาพ ...................................4
การดูการตั้งคา .....................5
ไลฟวิว ...............................99
การแสดงภาพเต็มจอ ........123

6 ชองตอขาต้ังกลอง
7 ปุมปรับแกสายตา ..................23
8 ปุม P (แกไขขอมูล

การถายภาพ) .......................5
ปุมรีเซ็ตโดยกดสองปุม ...........58

9 ปุม A (ล็อคการปรับคาแสง
อัตโนมัติ/ออโตโฟกัส)
...........................44, 69, 166

ปุม L (ปองกัน) ..............132
10 แปนหมุนเลือกคําสั่ง ................7
11 ปุม K (แสดงภาพ) ............123
12 ฝาปดชองบรรจุแผนการด

หนวยความจํา ....................21
13 ตัวเลือกคําสั่ง ........................12
14 ปุม J (ตกลง) .....................12
15 ปุม X (ซูมแสดงภาพ) .........131
16 ไฟแสดงการเขาถึงการด

หนวยความจํา ..............21, 27

17 ปุม O (ลบ) 
การลบภาพใน
ระหวางแสดงภาพ.............133

18 ฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC 
สําหรับอุปกรณเสริมปล๊ักตอ
อะแดปเตอร AC ...............208

19 กานล็อคฝาปดชองบรรจุ
แบตเตอรี่ ...........................15

20 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ .......15
21 ปุม W (ภาพยอสวนขนาดเล็ก/

ซูมขยายภาพออก) ...........129
ปุม Q (วิธีใช) ........................11

22 กานล็อคแบตเตอรี่ .................15

A สวิทชเปดปดการทํางาน
หมุนสวิทชเปดปดการทํางานตามที่แสดงในรูปเพื่อเปด
การทํางานของกลอง

หมุนสวิทชเปดปดการทํางานตามที่แสดงในรูปเพือ่ปด
การทํางานของกลอง
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แปนหมุนเลือกโหมด
กลองมโีหมดถายภาพใหเลือกดังตอไปนี:้

โหมด P, S, A และ M
เลือกโหมดเหลาน้ีเพื่อควบคุมการตั้งคาตางๆ ของกลอง
ไดอยางเต็มท่ี
• P—โปรแกรมอัตโนมัติ (0 62)
• S—อตัโนมัติปรับชัตเตอรเอง (0 63)
• A—อตัโนมัติปรับรูรับแสงเอง (0 64)
• M—ปรับเอง (0 65)

โหมดอตัโนมัติ
เลือกโหมดเหลาน้ีเพื่อการถายภาพแบบเล็ง
แลวถายอยางงายๆ
• i อัตโนมัติ (0 26)
• j อตัโนมัติ (ปดแฟลช) (0 26)

โหมดเอฟ็เฟกตพิเศษ
ใชโหมดเอ็ฟเฟกตพเิศษขณะถายภาพ
• % ไนทวิชัน (0 116)
• g ภาพรางสี (0 116, 118)
• ( ภาพวัตถุขนาดจิว๋ 

(0 116, 119)

• 3 เลือกสีเดน 
(0 117, 120)

• 1 ภาพเงา (0 117)
• 2 ไฮคีย (0 117)
• 3 โลวคีย (0 117)

โหมดสําเร็จรูป
กลองจะปรับการตั้งคาใหเหมาะกับฉากท่ีไดเลือกดวยแปนหมุนเลือกโหมดโดยอัตโนมัติ เลือกโหมดใหตรงกับฉากท่ี
คุณกําลังถายภาพ
• k ภาพบุคคล (0 30)
• l ทิวทัศน (0 30)
• p เด็ก (0 31)

• m กฬีา (0 31)
• n ถายระยะใกล (0 31)
• h: ฉากอื่น (0 32)

A ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ (ไลฟวิว)
การเลือกไลฟวิวในโหมด i หรือ j จะทําใหเปดใชงานโหมดอัตโนมัติ (“ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ”, 0 104) เม่ือใช
ฟงกชั่นออโตโฟกัสอัตโนมัติ
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หนาจอ
คุณสามารถหมุนหรือปรับมุมหนาจอไดตามที่แสดงในภาพดานลาง

การใชงานทั่วไป
พับหนาจอประกบตัวกลองโดยหันดานหนาออก ควรใชการ
ปรับตําแหนงน้ีสําหรับการถายภาพทั่วๆ ไป

ภาพมุมต่ํา
จัดองคประกอบการถายแบบไลฟวิวโดยใหกลองอยูใกลกับ
พื้น

ภาพมุมสูง
จัดองคประกอบการถายแบบไลฟวิวโดยถือกลองเหนือศีรษะ

การถายภาพตัวเอง
ใชถายภาพตัวเองในโหมดไลฟวิว จอภาพจะแสดงภาพ
สะทอนบนกระจกของสิ่งท่ีจะปรากฏในภาพถาย

D การใชจอภาพ
หมุนจอภาพเบาๆ ภายในระยะกําหนดตามที่แสดงในภาพ หามใชแรงดันจอภาพ การไมปฏบิัติตามขอควรระวัง
ดังกลาวจะทําใหการเชื่อมตอระหวางจอภาพกับตัวกลองชํารุดเสียหายได ในการรักษาจอภาพเมื่อไมใชงานกลอง 
ใหพับจอภาพกลับเขาไปโดยใหดานหนาทาบกับตัวกลอง

A ดูเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี “การเล็งภาพในจอภาพ” สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล็งภาพในจอภาพ (0 99)

90° 180°

180°
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สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ
การตั้งคากลองสามารถเรียกดูและปรับคาไดจากหนาจอแสดงผลขอมูลการ
ถายภาพ กดปุม P หนึง่ครั้งเพื่อดูการต้ังคา แลวกดซํ้าอีกครั้งเพือ่เปลี่ยนการตั้งคา 
ไฮไลทรายการดวยตัวเลือกคําสั่ง แลวกด J เพื่อดูตัวเลือกสําหรับรายการที่ไฮไลท
อยู

ปุม P

19

1487 9 10 1112 13

16 18 20

4

6

5

1

3
152

17

27
26

28
29
30
31
32
33
34

25

23 242221

1 โหมดถายภาพ
i อัตโนมัติ/
j อัตโนมัติ (ปดแฟลช) ......... 26
โหมดสําเร็จรูป........................ 30
โหมด P, S, A และ M ............. 61
โหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ ............ 115

2 รูรับแสง (คารูรับแสง) ........... 64, 65
3 ความไวชัตเตอร ................... 63, 65
4 การแสดงผลความไวชัตเตอร ........ 6
5 การแสดงผลรูรับแสง .................... 6
6 สัญลักษณแสดงพื้นที่ AF 

อัตโนมัติ ................................ 42
สัญลักษณแสดงการติดตามระยะ
โฟกัส 3 มิติ ............................ 42

จุดโฟกัส.................................... 43
7 สัญลักษณแสดงแฟลช

แบบปรับเอง......................... 164
สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง
แฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริม
ภายนอก .............................. 205

8 สัญลักษณพิมพวันที่ ................ 163
9 สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO 

อัตโนมัติ .............................. 155

10 สัญลักษณแสดงการ
ถายภาพซอน ......................... 79

11 สัญลักษณ HDR........................ 76
12 เสียง “บิ๊บ” .............................. 161
13 สัญลักษณแสดงระดับพลังงาน

แบตเตอรี่ ............................... 25
14 สัญลักษณแสดงการเช่ือมตอ

GPS .................................... 174
15 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ

Eye-Fi ................................. 175
16 ไอคอนวิธใีช ...................... 11, 224
17 จํานวนการถายครอม ADL ......... 90
18 สัญลักษณแสดงคาแสง .............. 65

สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง... 71
แถบแสดงสถานะการถายครอม..... 90

19 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ... 25
สัญลักษณแสดงการบันทึกคา
ไวตบาลานซ........................... 85

สัญลักษณแสดงโหมดการ
จับภาพ ................................ 138

20 อักษร “K” (ปรากฏขึ้นเมื่อมีหนวย
ความจําคงเหลือสําหรับการ
ถายภาพมากกวา 1000 ภาพ)
............................................. 25

21 โหมดแฟลช ............................... 51
22 การชดเชยแสงแฟลช .................. 72
23 การชดเชยแสง ........................... 70
24 Picture Control......................... 91
25 คุณภาพของภาพ ....................... 47
26 ขนาดภาพ ................................. 49
27 ไวตบาลานซ .............................. 81
28 คาความไวแสง (ISO) ................. 54
29 โหมดลั่นชัตเตอร ........................ 35
30 โหมดโฟกัส........................ 39, 100
31 โหมดพื้นที่ AF ................... 42, 101
32 ระบบวัดแสง.............................. 68
33 Active D-Lighting ..................... 74
34 การเพิ่มคารูรับแสงเมื่อ

ถายครอม............................... 89
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A การซอนขอมูลการถายภาพ
หากตองการปดหนาจอ กดปุม R โปรดทราบวาหนาจอจะปดเองโดยอัตโนมัติขณะท่ีกดปุมล่ันชัตเตอรหรือหากไมมี
การใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 8 วินาที (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระยะเวลาที่จะใหหนาจอเปดอยู ใหดูท่ี 
การตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัต,ิ 0 160)) การแสดงผลขอมูลการถายภาพสามารถ
เรียกคืนไดโดยกดปุม R อีกครั้ง

       ปุม R สวนแสดงผลขอมูล
การถายภาพ

กลองปดหนาจอ

A การหมุนกลอง
เม่ือหมุนตัวกลอง 90 องศา ขอมูลการถายภาพจะหมุนตามเพื่อแสดงผลขอมูลไป
ในทิศทางเดียวกันกับกลอง

A การแสดงผลความไวชัตเตอรและรูรับแสง
สวนแสดงผลนี้จะใหขอมูลคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงของกลอง

ความเร็วชตัเตอรสูง, รูรับแสงกวาง
(คารูรับแสงนอย)

ความไวชัตเตอรตํ่า, รูรับแสงแคบ
(คารูรับแสงมาก)

ขณะที่ปรับแปนหมุนเลือกโหมด หนาจอนี้จะเปลี่ยนเปนภาพแปนหมุนเลือกโหมด

A ดูเพ่ิมเติม
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกรูปแบบการแสดงผลขอมูลการถายภาพ ใหดู รูปแบบการแสดงผลขอมูล, (0 168) 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกวาจะใหกลองแสดงขอมูลโดยอัตโนมัติหรือไม ใหดู เปดจอขอมูลการถายภาพ
อตัโนมัติ (0 170) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับสัญลักษณท่ีปรากฏในโหมดไลฟวิว ใหดูหนา 103
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แปนหมุนเลือกคําส่ัง
แปนหมุนเลือกคําสั่งสามารถใชรวมกับปุมควบคุมอื่นๆ เพื่อปรับการตั้งคาตางๆ ในขณะที่ขอมลูการถายภาพ
แสดงบนหนาจอ

เลือกสภาวะการถายรูป (โหมด 
h; 0 32)

โหมด h แปนหมนุเลือกคําสั่ง สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ

เลือกเอ็ฟเฟกตพิเศษ (โหมด q; 
0 115)

โหมด q แปนหมนุเลือกคําสั่ง สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ

เลือกคารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร
แบบตางๆ (โหมด P; 0 62)

โหมด P แปนหมนุเลือกคําสั่ง สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ

เลือกความไวชัตเตอร (โหมด S หรือ M; 
0 63, 65)

โหมด S หรือ M แปนหมนุเลือกคําสั่ง สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ

แปนหมุนเลือกคําส่ัง

ปุม M

ปุม Fn

แปนหมุนเลือกโหมด

ปุม E
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เลือกคารูรับแสง (โหมด A; 0 64)

โหมด A แปนหมุนเลือกคําสั่ง สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ

เลือกคารูรับแสง 
(โหมด M; 0 65) +

โหมด M ปุม E แปนหมุนเลือกคําสั่ง สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ

ต้ังคาการชดเชย
แสง (โหมด P, S, 
หรือ A; 0 70) +

โหมด P, S หรือ A ปุม E แปนหมุนเลือกคําสั่ง สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ

เลือกโหมดแฟลช (0 51)

+

ปุม M แปนหมุนเลือกคําสั่ง สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ

ปรับคาการชดเชยแสงแฟลช (โหมด P, S, A หรือ M; 0 72)

+ +

P, S, A หรือ M ปุม M ปุม E แปนหมุนเลือกคําสั่ง สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ
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หนาที่ของปุม Fn สามารถเลือกไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 
(กําหนดปุม E/Fn; 0 165) ทําใหปรับต้ังคาตอไปนี้ไดดวยการ
กดปุม Fn (E) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง: +

ปุม Fn (E) แปนหมุนเลือกคําสั่ง

โหมดลั่นชัตเตอร (0 35) คุณภาพของภาพ/ขนาด 
(0 47)

คาความไวแสง (ISO) 
(0 54)

ไวตบาลานซ (0 81)

Active D-Lighting (0 74) การถายครอมอัตโนมัติ 
(0 88)
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ชองมองภาพ

1

2 3

1210
13

1614

6 7 84

11 15

5 9

1 จุดโฟกัส............................................................. 43
2 สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส .................. 27, 46
3 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)...... 69
4 ความไวชัตเตอร ............................................ 63, 65
5 รูรับแสง (คารูรับแสง) .................................... 64, 65
6 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ .............. 25
7 สัญลักษณแสดงการถายครอม ............................ 88
8 อักษร “K” (ปรากฏขึ้นเม่ือมีหนวยความจําคงเหลือ

สําหรับการถายภาพมากกวา 1000 ภาพ) .......... 25
9 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน ..................... 28

10 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน ................. 62
11 สัญลักษณแสดงคาแสง ....................................... 65

สวนแสดงการชดเชยแสง ..................................... 71
เรนจไฟนเดอรแบบอิเล็กทรอนิกส ....................... 159

12 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช ................... 72
13 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง ............................ 70
14 สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO อัตโนมัติ......... 155
15 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ............................ 25

จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดกอนท่ีหนวย
ความจําบัฟเฟอรจะเต็ม .............................. 27, 36

สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซ ........... 85
คาการชดเชยแสง ................................................ 70
คาชดเชยแสงแฟลช............................................. 72
สัญลักษณแสดงโหมดการจับภาพ ...................... 138
คาความไวแสง (ISO) .......................................... 54

16 ไฟเตือน............................................................ 224

D ชองมองภาพ
เวลาในการตอบสนองและความสวางของการแสดงผลชองมองภาพอาจแตกตางกันตามระดับอุณหภมิู 
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เมนูกลอง
ตัวเลอืกการถายภาพ การแสดงภาพ และการตั้งคาสวนใหญ
สามารถเขาถึงไดจากเมนกูลอง เมื่อตองการดูเมน ูใหกดปุม 
G

แท็บ
เลือกจากเมนูตอไปนี้
• D: การแสดงภาพ (0 149)

• C: การถายภาพ (0 151)

• A: การตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 156)

• B: ตัง้คา (0 167)

• N: รีทัช (0 176)

• m/O: คาท่ีเพ่ิงตั้ง หรือ เมนูของฉัน (เปลี่ยนจาก 
คาท่ีเพ่ิงตั้ง; 0 192)

d
ถาสัญลักษณ d ปรากฏขึ้นท่ีมุมดานลางซายของจอภาพ 
คุณสามารถแสดงวิธีใชไดโดยกดปุม Q (W) กด 1 หรือ 3 
เพื่อเลื่อนหนาจอ กดปุม Q (W) อีกครั้งเพื่อกลับสูเมนู

ปุม G

แถบเลื่อนแสดงตําแหนงในเมนูปจจุบัน

การตั้งคาปจจุบันจะแสดงดวยสัญลักษณ

ตัวเลือกเมนู
ตัวเลือกตางๆ ในเมนูปจจุบนั

ปุม Q (W)
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การใชงานเมนูกลอง
ใชตัวเลือกคําสั่งและปุม J เพือ่คนหาเมนูกลอง

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อคนหาเมนตูางๆ

1 แสดงเมนู
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู

2 ไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนูปจจุบัน
กด 4 เพื่อไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนูปจจุบัน

3 เลือกเมนู
กด 1 หรือ 3 เพือ่เลือกเมนูที่ตองการ

เลือกรายการที่ไฮไลทหรือแสดงเมนูยอย

เลื่อนเคอรเซอรขึ้น

เลื่อนเคอรเซอรลง

ปุม J: เลือกรายการที่ไฮไลท

ยกเลิกและกลับไปยังเมนูกอนหนา

ปุม G
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4 วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนูที่เลือก
กด 2 เพือ่วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนูที่เลือก

5 ไฮไลทรายการเมนู
กด 1 หรือ 3 เพือ่ไฮไลทรายการเมนู

6 แสดงตัวเลือก
กด 2 เพือ่แสดงตัวเลือกสําหรับรายการเมนูที่เลือก

7 ไฮไลทตัวเลือก
กด 1 หรือ 3 เพือ่ไฮไลทตัวเลือก

8 เลือกรายการที่ไฮไลท
กด J เพื่อเลือกรายการทีไ่ฮไลท หากตองการออกจากเมนู
โดยไมเลือกรายการใดๆ ใหกดปุม G

โปรดจดจําสิ่งตอไปนี้
• รายการเมนูที่แสดงดวยสีเทาคือรายการที่ไมสามารถเลือกไดในขณะนั้น
• แมโดยทั่วไป การกด 2 จะใหผลเชนเดียวกับการกด J แตในบางกรณีจะสามารถทําการเลือกไดโดย
กดปุม J เทานั้น

• หากตองการออกจากเมนแูละกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่ (0 28)
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เร่ิมตนถายภาพ

ชารจแบตเตอรี่
กลองใชพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนแบบรีชารจชนิด EN-EL14 (มใีหพรอมกับกลอง) เพือ่ใหถายภาพ
ไดนานที่สุด โปรดชารจแบตเตอรี่ในเครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-24 ที่ใหมากอนใชงาน หากแบตเตอรี่ไมมไีฟ
เหลือ จะใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที เพื่อชารจไฟจนเต็ม

1 ถอดฝาครอบขั้วตอแบตเตอร่ีออก
ถอดฝาครอบขั้วตอออกจากแบตเตอรี่

2 ใสแบตเตอร่ี
ใสแบตเตอรี่ลงในเครื่องชารจดังแสดงในภาพ

3 เสียบปล๊ักเครื่องชารจ
ไฟ CHARGE จะกะพริบขณะกําลังชารจแบตเตอรี่

4 นําแบตเตอรี่ออกเมื่อชารจเสร็จ
การชารจจะเสร็จสิ้นเมื่อไฟ CHARGE หยุดกะพริบ ถอดปลั๊กเครื่องชารจและนําแบตเตอรี่ออก

A อะแดปเตอรปล๊ัก
อะแดปเตอรอาจมีมาใหพรอมกับเครื่องชารจ ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับประเทศหรือภมิูภาคที่ซื้อ
ผลิตภณัฑ รูปทรงอะแดปเตอรอาจแตกตางกันตามประเทศหรือภูมิภาคที่ซื้อผลิตภณัฑ 
หากมีอะแดปเตอรปลั๊กใหมาดวย ใหยกปลั๊กแบบเสียบผนังขึ้น แลวเสียบกับ
อะแดปเตอรปล๊ักตามภาพที่แสดงทางดานขวา โดยจะตองเสียบปลั๊กเขาไปจนสุด 
อยาฝนดึงอะแดปเตอรปล๊ักออก เพราะอาจทําใหผลิตภณัฑชํารุดเสียหายได

D การชารจแบตเตอร่ี
ชารจแบตเตอรี่ในรมท่ีอุณหภมิูภายในหองระหวาง 5–35°C แบตเตอรี่จะไม
ถูกชารจหากมีอุณหภมิูตํ่ากวา 0°C หรือสูงกวา 60°C

D ขณะชารจ
อยาเคลื่อนยายเครื่องชารจหรือสัมผัสแบตเตอรี่ในขณะชารจ การไมปฏบิัติตาม
ขอควรระวังน้ีอาจทําใหเครื่องชารจแสดงวาการชารจเสร็จสมบูรณแลว
เม่ือแบตเตอรี่ถูกชารจไฟเพียงบางสวน ใหนําแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับ
ลงไปใหมเพือ่เริ่มชารจอีกครั้ง

กําลังชารจ
แบตเตอรี่

การชารจ
เสร็จสมบูรณ
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ใสแบตเตอรี่
1 ปดการทํางานของกลอง

2 เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
ปลดล็อค (q) แลวเปด (w) ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่

3 ใสแบตเตอรี่
ใสแบตเตอรี่ในทศิทางตามที่แสดงในภาพ (e) 
โดยใหแบตเตอรี่กดกานล็อคแบตเตอรี่สีสมไวที่
ดานหนึง่ กานล็อคจะล็อคแบตเตอรี่เขาที่เมื่อใส
แบตเตอรี่ลงไปจนสดุ (r)

4 ปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอร่ี

A การใสแบตเตอร่ีและการนําแบตเตอร่ีออก
ใหปดการทํางานของกลองทุกครั้งกอนใสแบตเตอรี่หรือนําแบตเตอรี่ออก

A การนําแบตเตอร่ีออก
ปดการทํางานของกลองแลวเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ กดกานล็อคแบตเตอรี่
ตามทิศทางของลูกศรที่แสดงในภาพเพือ่ปลดล็อคแบตเตอรี่แลวดึงแบตเตอรี่
ออก

w

q

กานล็อคแบตเตอรี่

e

r
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D แบตเตอร่ีและเคร่ืองชารจ
โปรดอานและปฏิบติัตามคําเตือนและขอควรระวังท่ีหนา x–xi ถึง 214–215 ในคูมือน้ี หามใชแบตเตอรี่เม่ืออุณหภูมิ
โดยรอบต่ํากวา 0°C หรือสูงกวา 40°C การไมปฏิบติัตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่เสียหายหรือมีประสิทธิภาพ
ลดลง ความจุกําลังไฟอาจลดลงและเวลาในการชารจอาจนานขึน้เมื่อแบตเตอรี่มีอุณหภมิูระหวาง 0°C ถึง 15°C และ
ระหวาง 45°C ถึง 60°C ถาไฟ CHARGE กะพริบถี่ๆ ในระหวางชารจ ใหตรวจสอบวาอุณหภมิูโดยรอบมีความ
เหมาะสม จากนั้นถอดปลั๊กเครื่องชารจและนําแบตเตอรี่ออกกอนใสกลับเขาไปอีกครั้ง ถายังคงมีปญหาอยู ใหหยุด
ใชงานทันทีแลวนําแบตเตอรี่และเครื่องชารจไปที่รานคาหรือศูนยบริการ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้ง

อยาพยายามชารจแบตเตอร่ีท่ีชารจจนเต็มแลว การไมปฏบิัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
ลดลง

ใชเครื่องชารจกับแบตเตอรี่ท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ัน โปรดถอดปล๊ักเม่ือไมใชงาน
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ประกอบเลนส
ควรระมัดระวังไมใหฝุนเขาไปในกลองเมื่อถอดเลนสออก เลนสทีใ่ชในคูมือนี้เพือ่แสดงภาพประกอบโดยทัว่ไป
คือ AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR

1 ปดการทํางานของกลอง

2 ถอดฝาปดเลนสดานหลังและฝาปด
ตัวกลองออก

3 ประกอบเลนส
หมุนใหเครือ่งหมายแสดงตาํแหนงใสเลนสบน
ตวัเลนสตรงกบัเครือ่งหมายแสดงตาํแหนงใสเลนส
บนตวักลอง จัดตาํแหนงเลนสใหตรงกบัเขีย้วของ
ตวักลอง (q) ระวงัอยากดปุมถอดเลนส จากนัน้
หมุนเลนสทวนเขม็นาฬกิาจนคลกิเขาท่ี (w)

เลื่อนสวิทชโหมด A-M ไปที่ A (โฟกัสอตัโนมัติ;
ถาเลนสมีสวิทช M/A-M ใหเลือก M/A เพื่อใชโฟกัส
อัตโนมัติพรอมปรับโฟกัสแมนนวล)

D โฟกัสอัตโนมัติ
ระบบโฟกัสอัตโนมัติจะใชไดกับเลนส AF-S และ AF-I เทาน้ัน ซึ่งเลนสดังกลาวจะติดตั้งไวกับมอเตอรปรับโฟกัส
อัตโนมัติ โฟกัสอัตโนมัติจะใชไมไดกับเลนส AF แบบอ่ืน (0 197)

สเกลทางยาวโฟกัส
เครื่องหมายบอกทางยาวโฟกัส

สวิทชโหมด A-M (ดูดานลาง)

สวิทช VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) (0 18)

เครื่องหมายแสดงตําแหนงใสเลนส

ฝาปดเลนสดานหลัง

ฝาปดหนาเลนส

วงแหวนปรับโฟกัส (0 45, 106)

ขัว้ CPU (0 198)

วงแหวนปรับระยะซูม (0 29)
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❚❚ระบบลดภาพสั่นไหว (VR)
เลนส AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR รองรับระบบลดภาพสั่นไหว (VR) ซ่ึงลดภาพพรามวั
จากการสั่นสะเทือนของกลองแมในขณะแพนกลอง ชวยใหใชชัตเตอรที่ความเร็วตํ่าลงประมาณ 3 EV 
ที่ทางยาวโฟกัส 55 มม. (เปนการวัดของ Nikon ทั้งนี้ผลที่ไดจะแตกตางกันไปขึ้นกับผูใชและสภาพการ
ถายภาพ)

หากตองการใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหเลื่อนสวิทช VR ไปที่ ON ระบบลดภาพ
สั่นไหวจะทํางานเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง ซ่ึงจะชวยลดผลกระทบจากการ
สั่นไหวของกลองที่มตีอภาพในชองมองภาพและทําใหการจัดวางองคประกอบของ
ตัวแบบและการโฟกัสงายดายขึ้นทั้งในโหมดโฟกัสอัตโนมัติและโหมดแมนวลโฟกัส 
เมือ่แพนกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการเคลื่อนไหวที่ไมไดเปน
สวนหนึ่งของการแพน (ตัวอยางเชน ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหว
จะทํางานกับการสั่นไหวในแนวตั้งเทานัน้) จึงทําใหสามารถแพนกลองเปนมุม
กวางแบบนิ่งนิ่งไดอยางงายดายยิ่งขึ้น
สามารถปดระบบลดภาพสั่นไหวไดโดยการเลื่อนสวิทช VR ไปที่ OFF โปรดปดระบบลดภาพสั่นไหวเมือ่ยึด
กลองไวกบัขาตั้งกลองอยางมั่นคง แตใหเปดใชระบบนี้หากสวนหัวของขาตั้งไมมัน่คงหรือเมื่อใชขาตั้งแบบ
ขาเดียว

A การถอดเลนส
ตรวจสอบวาไดปดการทํางานของกลองแลวกอนถอดหรือเปลี่ยนเลนส ในการถอดเลนส
ออก ใหกดปุมถอดเลนสคางไว (q) พรอมหมุนเลนสตามเข็มนาฬิกา (w) หลังจากถอด
เลนสแลว ใหปดฝาปดหนาเลนสและฝาปดตัวกลอง

D เลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง
ในกรณีของเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 198) ใหล็อครูรับแสงไวท่ีการตั้งคาแคบสุด (คารูรับแสงสูงสุด)

D ลดภาพส่ันไหว
อยาปดการทํางานของกลองหรือถอดเลนสหากระบบลดภาพสั่นไหวยังคงทํางานอยู หากตัดไฟไปยังเลนสขณะเปด
ระบบลดภาพสั่นไหว เลนสอาจมีเสียงดังเม่ือเขยา ซึ่งไมใชการทํางานที่ผิดปกติและสามารถแกไขไดโดยการประกอบ
เลนสกลับเขาไปแลวเปดการทํางานของกลอง
ขณะชารจแฟลชในตัวกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะหยุดทํางาน ขณะที่ระบบลดภาพสั่นไหวทํางาน ภาพในชอง
มองภาพอาจพรามัวหลังจากกดชัตเตอร ท้ังน้ีไมไดเกิดจากการทํางานที่ผิดปกติแตอยางใด รอใหภาพในชองมองภาพ
หยุดน่ิงกอนเริ่มถาย
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การตั้งคาพ้ืนฐาน
ขอความการเลือกภาษาจะปรากฏเมื่อเปดการทํางานของกลองเปนครั้งแรก เลือกภาษาและตั้งเวลาและวันที ่
คุณจะไมสามารถถายภาพไดจนกวาจะต้ังเวลาและวันที่

1 เปดการทํางานของกลอง
ขอความเลือกภาษาจะปรากฏขึ้น

2 เลือกภาษา (Language)
กด 1 หรือ 3 เพือ่ไฮไลทภาษาทีต่องการแลวกด J

3 เลือกโซนเวลา
ขอความเลือกโซนเวลาจะปรากฏขึ้น กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลท
โซนเวลาทองถิ่น (ชอง UTC แสดงผลตางระหวางโซนเวลาที่
เลือกกับเวลาสากลเชิงพิกัด หรือ UTC เปนช่ัวโมง) แลวกด J

4 เลือกรูปแบบวันที่
กด 1 หรือ 3 เพือ่เลือกลําดับการแสดงป เดือน และวัน
กด J เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

5 เปดหรือปดฟงกชั่น Daylight Saving Time
ตัวเลอืก Daylight Saving Time จะปรากฏขึ้น การตั้งคา
จากโรงงานจะปดฟงกช่ัน Daylight Saving Time ไวถามกีารใช
ฟงกช่ัน Daylight Saving Time ในโซนเวลาทองถิ่น ใหกด 1 
เพือ่ไฮไลท เปด แลวกด J

6 ตั้งวนัที่และเวลา
ขอความที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏบนหนาจอ กด 4 
หรือ 2 เพื่อเลือกรายการ กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนแปลง
กด J เพื่อต้ังนาฬกิาและออกจากโหมดถายภาพ
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A เมนูตั้งคา
สามารถเปลี่ยนการตั้งคาภาษาและวันท่ี/เวลาไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก ภาษา (Language) (0 171) และ 
โซนเวลาและวันท่ี (0 170) ในเมนูต้ังคา

A แบตเตอร่ีนาฬิกา
นาฬิกาในกลองจะใชพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจแยกตางหาก ซึ่งจะชารจเม่ือจําเปนเม่ือใสแบตเตอรี่หลัก
ไวหรือเม่ือกลองใชไฟจากปลั๊กตอ EP-5A และอะแดปเตอร AC ชนิด EH-5b ซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 208) 
การชารจเปนเวลาสามวันจะทําใหนาฬิกาใชงานไดเปนเวลาหนึ่งเดือน หากมีขอความเตือนวายังไมไดต้ังเวลานาฬิกา
ปรากฏบนหนาจอเมื่อเปดใชงานกลอง แสดงวาแบตเตอรี่นาฬิกาหมดและนาฬิกาถูกรีเซ็ตคา ใหต้ังนาฬิกาเปนวันท่ี
และเวลาที่ถูกตอง

A นาฬิกาในกลอง
นาฬิกาในกลองมีความเที่ยงตรงนอยกวานาฬกิาขอมือและนาฬกิาในบานสวนใหญ โปรดเทียบเวลาของนาฬิกากับ
นาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงอยางสมํ่าเสมอและตั้งเวลาใหมหากจําเปน
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ใสการดหนวยความจํา
กลองจะเกบ็รูปภาพไวบนการดหนวยความจํา Secure Digital (SD) (มจํีาหนายแยกตางหาก; 0 207)

1 ปดการทํางานของกลอง

2 เปดฝาปดชองบรรจุแผนการด
เลื่อนฝาปดชองบรรจุแผนการดออก (q) แลวเปดชองบรรจุ
แผนการด (w)

3 ใสการดหนวยความจํา
ถือการดหนวยความจําตามที่แสดงในภาพดานขวามือ แลว
สอดเขาไปจนคลิกเขาที่ ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา
จะติดสวางช่ัวครู ปดฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา

หากใชงานการดหนวยความจํากับกลองเปนครั้งแรกหรือการดถูกฟอรแมตในอุปกรณอืน่ ใหฟอรแมต
การดตามทีอ่ธิบายในหนา 22

A การใสการดหนวยความจําและการนําการดหนวยความจําออก
ใหปดการทํางานของกลองทุกครั้งกอนใสการดหนวยความจําหรือนําการดหนวยความจําออก

D การใสการดหนวยความจํา
การใสการดหนวยความจํากลับดานอาจทําใหกลองหรือการด
เสียหายได โปรดตรวจสอบใหแนใจวาการดอยูในทิศทางที่ถูกตอง

A การนําการดหนวยความจําออก
หลังจากไฟการเขาถึงดับลงแลว ใหปดการทํางานของกลอง จากน้ัน เปดฝา
ปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจําแลวกดการดลงเพื่อใหการดดีด
ตัวออก (q) จากนั้น จะสามารถดึงการดออกได (w)

A สวิทชปองกนัการบันทึกขอมูลทับ
การดหนวยความจําจะมีสวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับเพื่อปองกันขอมูล
สูญหายโดยไมต้ังใจ เม่ือสวิทชน้ีอยูในตําแหนง “ล็อค” จะไมสามารถ
ฟอรแมตการดหนวยความจําไดและจะไมสามารถลบหรือบนัทึกภาพถายได 
(เสียงบิบ๊จะดังขึ้นถาคุณพยายามจะกดชัตเตอร) ในการปลดล็อคการด
หนวยความจํา ใหเลื่อนสวิทชไปท่ีตําแหนง “เขียน”

4 GB

ดานหนา
ไฟแสดงการเขาถึง

4 GB

สวิทชปองกันการบนัทึกขอมูลทับ

4 GB
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ฟอรแมตการดหนวยความจํา
การดหนวยความจําตองฟอรแมตกอนการใชงานครั้งแรกหรือหลังจากทีไ่ดฟอรแมตการดดังกลาวในอุปกรณ
อื่น ฟอรแมตการดหนวยความจําตามที่คําแนะนําที่อธิบายไวตอไปนี้

1 เปดการทํางานของกลอง

2 แสดงตัวเลือกการฟอรแมต
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท ฟอรแมตการด
หนวยความจํา ในเมนูต้ังคา แลวกด 2 สําหรับขอมูล
เพิม่เติมเกี่ยวกับการใชเมน ูใหดูหนา 11

3 ไฮไลท ใช
หากตองการออกจากเมนโูดยไมฟอรแมตการดหนวย
ความจํา ใหไฮไลท ไม แลวกดปุม J

4 กดปุม J
ขอความทางดานขวาจะปรากฏบนหนาจอขณะที่
ฟอรแมตการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจํา
ออกหรือถอดปลั๊กไฟในระหวางการฟอรแมต

D การฟอรแมตการดหนวยความจํา
การฟอรแมตการดหนวยความจําจะลบขอมูลใดๆ ท่ีมีอยูอยางถาวร โปรดตรวจสอบวาไดคัดลอกภาพถายและขอมูล
อ่ืนๆ ท่ีคุณตองการเก็บไวลงในคอมพวิเตอรกอนดําเนินการตอ (0 137) 

D การดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําอาจเกิดความรอนหลังจากใชงาน โปรดปฏิบติัตามขอควรระวังในการนําการดหนวยความจํา
ออกจากกลอง

• อยานําการดหนวยความจําออกจากกลอง ปดการทํางานของกลอง หรือนําแบตเตอรี่ออกหรือถอดปลั๊กไฟ
ในระหวางการฟอรแมต หรือในระหวางท่ีมีการบันทึกหรือลบขอมูล หรือคัดลอกขอมูลไปยังคอมพิวเตอร 
การไมปฏบิัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหกลองหรือการดชํารุดเสียหายได

• หามสัมผัสถูกขั้วตอการดดวยนิ้วมือหรือวัตถุท่ีเปนโลหะ
• หามทํากลองตกหลน หักงอ หรือปลอยใหกระทบกระแทกรุนแรง
• อยาใชแรงบีบการด การไมปฏบิัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหการดชํารุดเสียหาย
• อยาปลอยใหการดสัมผัสกับนํ้า ความรอน ความชื้นสูง หรือไดรับแสงแดดโดยตรง

ปุม G
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ปรับโฟกัสชองมองภาพ
กลองจะมีปุมปรับแกสายตาเพื่อปรับใหเหมาะกับสายตาทีแ่ตกตางกันของแตละคน ใหตรวจสอบวาภาพที่
แสดงในชองมองภาพอยูในโฟกัสกอนจะจัดองคประกอบภาพในชองมองภาพ

1 ถอดฝาปดหนาเลนส

2 เปดการทํางานของกลอง

3 ปรับโฟกัสชองมองภาพ
หมุนปุมปรับแกสายตาจนกวาการแสดงผลของชองมองภาพ
และจุดโฟกัสจะคมชัดขึ้น ขณะหมนุปุมโดยแนบตาไวกับ
ชองมองภาพ โปรดระวังอยาใหนิ้วหรือเล็บกดโดนดวงตา

A การปรับโฟกัสชองมองภาพ
หากคุณไมสามารถปรับโฟกัสชองมองภาพดังท่ีอธิบายไวขางตนได ใหเลือกโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพ (AF-S; 0 39), 
AF จุดเดียว (c; 0 42) และจุดโฟกัสก่ึงกลาง (0 43) จากนั้นเล็งวัตถุท่ีมีคอนทราสตสูงใหอยูในจุดโฟกัสก่ึงกลาง 
แลวกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงเพือ่โฟกัสกลอง เม่ือกลองปรับโฟกัสไดแลว ใหใชปุมปรับแกสายตาเพือ่ทําใหวัตถุ
อยูในโฟกัสในชองมองภาพ ถาจําเปน สามารถปรับโฟกัสชองมองภาพไดอีกโดยใชเลนสปรับแกสายตาซึ่งเปน
อุปกรณเสริม (0 206)

จุดโฟกัส
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การถายภาพขั้นพื้นฐาน

กอนถายภาพ เปดการทํางานของกลอง แลวตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่และจํานวนภาพที่สามารถ
บันทึกไดจากสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพหรือชองมองภาพ (หากหนาจอปดการทํางาน กดปุม P 
เพือ่เปดดูสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ หากหนาจอไมเปดขึ้น แสดงวาแบตเตอรี่หมด คุณตองชารจ
แบตเตอรี่ใหม)
❚❚ระดับพลังงานแบตเตอรี่

❚❚จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพ
ที่สามารถเก็บไวในการดหนวยความจําได (คาที่เกิน 1000 จะถูก
ปดเศษลงเปนจํานวนเต็มรอยที่ใกลเคียงที่สุด เชน คาระหวาง 1200 ถึง 
1299 จะแสดงเปน 1.2 K) หากมขีอความเตือนปรากฏบนหนาจอ
วามีหนวยความจําไมเพียงพอสําหรับเก็บภาพ ใหใสการดหนวย
ความจําอันใหม (0 21) หรือลบไฟลภาพออกจํานวนหนึ่ง (0 133)

ระดับพลงังานแบตเตอรี่และความจุการดหนวย
ความจํา

สวนแสดงผลขอมูล
การถายภาพ ชองมองภาพ คําอธิบาย 

L — แบตเตอรี่เต็ม 

K —
พลังงานในแบตเตอรี่ถูกใชไป
บางสวน 

H d
แบตเตอรี่ออน เตรียมแบตเตอรี่
สํารองท่ีชารจไฟจนเต็มไวหรือ
เตรียมชารจแบตเตอรี่ 

H

 (กะพริบ)
d

 (กะพริบ)

แบตเตอรี่หมดทําใหปุมกดชัตเตอร
ไมทํางาน ชารจหรือเปล่ียน
แบตเตอรี่ 
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การถายภาพแบบ “เลง็แลวถาย” (โหมด i และ 
j)
เนือ้หาในสวนนีจ้ะอธิบายถงึวิธีการถายภาพในโหมด i และ j ซ่ึงเปนโหมด “เล็งแลวถาย” แบบอัตโนมัติ 
โดยกลองจะควบคุมการตั้งคาสวนใหญตามสภาพการถายภาพ

1 เปดการทํางานของกลอง
ถอดฝาปดหนาเลนสออกและเปดการทํางานของกลอง สวนแสดงผลขอมลูการถายภาพจะปรากฏ
บนหนาจอ

2 เลือกโหมด i หรือ j
ในการถายภาพในสถานทีห่ามใชแฟลช การถายภาพทารก 
หรือการจับภาพแสงธรรมชาติในสภาวะที่มีแสงนอย ใหเลือก
โหมดอตัโนมัติ (ปดแฟลช) โดยหมุนแปนหมนุเลอืกโหมดไปที่ 
j ในกรณอีื่นๆ ใหหมนุแปนหมุนไปที ่i (อตัโนมัติ)

3 เตรียมกลองใหพรอม
ในการเล็งภาพผานชองมองภาพ ใหจับมอืจับ
ของกลองดวยมอืขวาและประคองตัวกลองหรือ
เลนสดวยมือซาย วางพกัขอศอกบนลําตัวเพือ่
เปนฐานรองรับและกาวขาขางหนึง่ออกไป
ขางหนาครึ่งกาวเพื่อใหรางกายสวนบนมั่นคง 
ในการเล็งภาพในแนวตั้ง (สูง) ใหจับกลองตามภาพที่แสดงทางดานขวา
ในโหมด j ความไวชัตเตอรจะต่ําเมื่อมีแสงนอย แนะนําใหใชขาตั้งกลอง

4 เล็งภาพ
เล็งภาพผานชองมองภาพโดยใหตัวแบบอยูในจุดโฟกัส
อยางนอย 11 จุด

แปนหมุนเลือกโหมด

จุดโฟกัส
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5 กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่เพื่อโฟกัส กลองจะเลือกจุดโฟกัส
โดยอัตโนมัติ ถาตัวแบบไดรับแสงไมเพียงพอ แฟลชอาจเปดขึ้น
และไฟชวยหาออโตโฟกัสอาจติดสวาง

6 ตรวจสอบสัญลักษณตางๆ ในชองมองภาพ
เมื่อกลองโฟกัสภาพไดแลว จะมีการไฮไลทจุดโฟกัสที่เลือกไว
เปนเวลาสั้นๆ เสียงบิ๊บจะดังขึ้น (เสยีงบิ๊บจะไมดังหากตัวแบบ
เคลื่อนที)่ และสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) จะปรากฏ
ขึ้นในชองมองภาพ

ขณะกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง จํานวนภาพถายทีส่ามารถเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอร 
(“t”; 0 36) จะแสดงในชองมองภาพ

7 ถายภาพ
คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อลั่นชัตเตอรและ
บันทึกภาพ ไฟแสดงการเขาถึงที่อยูถัดจากฝาปดชองบรรจุ
แผนการดหนวยความจําจะสวางขึ้น และภาพจะปรากฏบน
หนาจอชั่วขณะ (ภาพจะหายไปจากหนาจอโดยอัตโนมัติ
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่) อยานําการดหนวยความจํา
หรือแบตเตอรี่ออกหรือถอดปลั๊กไฟจนกวาไฟจะดับลงและ
การบันทึกเสร็จสมบูรณ

สัญลักษณแสดงวา
อยูในโฟกสั คําอธิบาย

I ตัวแบบอยูในโฟกัส
I

(กะพริบ)
กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใช
โฟกัสอัตโนมัติได ดูหนา 40

สัญลักษณแสดง
วาอยูในโฟกัส

ความจุของ
บัฟเฟอร

ไฟแสดงการเขาถึง
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A ปุมกดชัตเตอร
กลองจะมีปุมกดชัตเตอรแบบสองจังหวะ กลองจะโฟกัสเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง ในการถายภาพ ใหกดปุมกด
ชัตเตอรลงจนสุด

โฟกัส: กดลงครึ่งหน่ึง ถายภาพ: กดลงจนสุด
A การปดระบบวัดแสงอัตโนมัติ
ชองมองภาพและสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพจะดับลงถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 8 วินาที 
(การปดระบบวัดแสงอัตโนมัติ) เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเปดจอภาพอีกครั้ง 
สามารถเลือกเวลาหนวงการปดระบบวัดแสงอัตโนมัติไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัติ; 0 160)

8 วิ

ระบบวัดแสงเปด ระบบวัดแสงปด ระบบวัดแสงเปด

A แฟลชในตัวกลอง
ถาจําเปนตองเพิ่มแสงสวางเพื่อใหไดคาแสงที่ถูกตองในโหมด i แฟลชในตัวกลองจะ
เปดขึ้นโดยอัตโนมัติเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ถาแฟลชยกขึ้น จะสามารถ
ถายภาพไดเม่ือสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) ปรากฏขึ้นแลวเทาน้ัน 
ถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางานไมปรากฏขึน้ แสดงวาแฟลชกําลังชารจไฟอยู 
ใหยกน้ิวออกจากปุมกดชัตเตอรเปนเวลาสั้นๆ แลวลองอีกครั้ง

หากตองการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เม่ือไมไดใชแฟลช ใหปดแฟลชลงเชนเดิม
โดยคอยๆ กดแฟลชลงจนกานล็อคคลิกเขาท่ี
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A การใชเลนซซูม
ใชวงแหวนปรับระยะซูมเพื่อซูมตัวแบบเขามาใหมีขนาดใหญขึ้นใน
องคประกอบภาพ หรือซมูออกเพื่อเพิ่มพืน้ท่ีท่ีสามารถมองเห็นไดใน
ภาพถาย (เลือกทางยาวโฟกัสท่ียาวบนสเกลทางยาวโฟกัสของเลนส
เพื่อซูมเขา เลือกทางยาวโฟกัสท่ีส้ันเพื่อซูมออก)

โปรดทราบวาในกรณีของ AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR 
การเปลี่ยนแปลงระยะซูมอาจเปลี่ยนความกวางสูงสุดของรูรับแสงไปได
สูงสุดถึง 11/3 EV อยางไรก็ตาม ในการตั้งคาแสง กลองจะพิจารณา
ขอเท็จจริงน้ีโดยอัตโนมัติ ดังน้ันจึงไมจําเปนตองแกไขการตั้งคากลองใดๆ 
ตามการปรับระยะซูม 

A การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เม่ือเปดหรือปดการทํางานของกลอง กลองจะสั่น Low-pass Filter ท่ีครอบเซ็นเซอรภาพอยูเพื่อขจัดฝุน (0 210)

ซูมเขา

ซูมออก

วงแหวนปรับระยะซูม
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การถายภาพแนวสรางสรรค (โหมดสําเร็จรูป)
กลองมีโหมด “สําเร็จรูป” ตางๆ ใหเลือก การเลือกโหมดสําเร็จรูปจะทําใหกลอง
ปรับการตั้งคาตางๆ ใหเหมาะกับสภาพการถายภาพทีเ่ลือกโดยอัตโนมัติ ชวยให
สามารถถายภาพแนวสรางสรรคไดงายดายเพียงแคเลือกโหมดจัดองคประกอบภาพ 
แลวถายภาพตามที่อธิบายในหนา 26–29

แปนหมุนเลือกโหมด
ฉากตอไปนีส้ามารถเลือกโดยใชแปนหมุนเลือกโหมดได

k ภาพบุคคล

ใชสําหรับการถายภาพบุคคลเพือ่ใหสผีิวที่นุมนวล 
เปนธรรมชาติ ถาตัวแบบอยูหางจากพืน้หลังหรือเมือ่ใช
เลนสเทเลโฟโต รายละเอียดพื้นหลังจะดูนุมขึ้นทําให
ภาพมมีิติความลึก

l ทิวทัศน

ใชสําหรับการถายภาพทวิทัศนทีใ่หสีสันสดใสในตอน
กลางวัน แฟลชและไฟชวยหาออโตโฟกัสในตัวกลองจะ
ปดการทํางาน แนะนําใหใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันภาพ
สั่นไหวในสภาพแสงนอย

แปนหมุนเลือกโหมด
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p เด็ก

ใชสําหรับถายภาพตามธรรมชาติของเด็กๆ รายละเอยีด
ของเสื้อผาและพืน้หลังจะถูกเรงสี แตสีผิวยังคงนุมนวล
เปนธรรมชาติ

m กีฬา

ความเร็วชัตเตอรสูงจะจับการเคลื่อนไหวใหหยุดนิ่งเมื่อ
ถายภาพกีฬาที่มกีารเคลื่อนไหวรวดเร็ว ตัวแบบหลัก
จะมีความโดดเดน แฟลชและไฟชวยหา
ออโตโฟกัสในตัวกลองจะปดการทํางาน

n ถายระยะใกล

ใชสําหรับถายภาพระยะใกลของดอกไม แมลง และ
วัตถุขนาดเล็กอืน่ๆ (เลนสซูมระยะใกลสามารถใชเพื่อ
โฟกัสในระยะที่ใกลกับตัวแบบมาก) แนะนําใหใชขาตั้ง
กลองเพือ่ปองกันภาพสั่นไหว
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ฉากอื่น
ฉากตอไปนีส้ามารถเลือกโดยหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ h และหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งจนกระทัง่
ฉากที่ตองการปรากฏบนจอภาพ

       แปนหมุนเลือกโหมด แปนหมุนเลือกคําสั่ง หนาจอ
o ภาพบุคคลตอนกลางคืน

ใชเมื่อตองการแสงที่สมดุลอยางเปนธรรมชาติระหวาง
ตัวแบบหลักและพื้นหลังในการถายภาพบุคคลใน
สภาพแสงนอย แนะนําใหใชขาตั้งกลองเพื่อปองกัน
ภาพสั่นไหว

r ทิวทัศนตอนกลางคืน

ลดสัญญาณรบกวนและสีที่ผิดธรรมชาติเมือ่ถายภาพ
ทวิทัศนตอนกลางคืน รวมถึงไฟตามทองถนนและ
ปายนีออน แฟลชและไฟชวยหาออโตโฟกัสใน
ตัวกลองจะปดการทํางาน แนะนําใหใชขาตั้งกลองเพื่อ
ปองกันภาพสั่นไหว

s ปารตี/้ ในหอง

บันทกึสภาพของแสงพื้นหลังภายในหอง ใชสําหรับ
ถายภาพงานปารต้ีหรือภาพอื่นๆ ในหอง
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t ชายหาด/หิมะ

จับภาพความสวางของพืน้น้ํา หมิะ หรือพื้นทรายทีอ่ยู
กลางแดด แฟลชและไฟชวยหาออโตโฟกัสในตัวกลอง
จะปดการทํางาน

u อาทิตยตก

เนนสีสันใหมีบรรยากาศยามพระอาทิตยขึ้นหรือ
พระอาทติยตก แฟลชและไฟชวยหาออโตโฟกัสใน
ตัวกลองจะปดการทํางาน แนะนําใหใชขาตั้งกลองเพื่อ
ปองกันภาพสั่นไหวในสภาพแสงนอย

v ยํ่าค่ํา/รุงเชา

เนนสีสันบรรยากาศแสงสลัวธรรมชาติชวงกอนรุงเชา
และหลังพระอาทติยตก แฟลชและไฟชวยหาออโต
โฟกัสในตัวกลองจะปดการทํางาน แนะนําใหใชขาตั้ง
กลองเพือ่ปองกันภาพสั่นไหวในสภาพแสงนอย

w สัตวเลี้ยง

ใชถายภาพสัตวเลี้ยงทีไ่มชอบอยูเฉย ไฟชวยหาออโต
โฟกัสจะปดการทํางาน
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x ภาพถายใตแสงเทียน

สําหรับการถายภาพใตแสงเทยีน แฟลชในตัวกลองจะ
ปดการทํางาน แนะนําใหใชขาตั้งกลองเพื่อปองกัน
ภาพสั่นไหวในสภาพแสงนอย

y ดอกไมบาน

ใชสําหรับถายภาพทุงดอกไม สวนที่มดีอกไมบาน
สะพร่ัง และภาพทิวทัศนอื่นๆ ที่มดีอกไมบาน แฟลช
ในตัวกลองจะปดการทํางาน แนะนําใหใชขาตั้งกลอง
เพื่อปองกันภาพสั่นไหวในสภาพแสงนอย

z สีสันฤดูใบไมรวง

เก็บภาพใบไมในฤดูใบไมรวงทีม่ีสีเหลืองและสีแดง
สดใส แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน แนะนําใหใช
ขาตั้งกลองเพือ่ปองกันภาพสั่นไหวในสภาพแสงนอย

0 ภาพอาหาร

ใชถายภาพอาหารสีสันสดใส แนะนําใหใชขาตั้งกลอง
เพื่อปองกันภาพสั่นไหวและสามารถใชแฟลชได 
(0 50)
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z

การถายภาพแบบตางๆ (ทกุโหมด)

เลือกโหมดลั่นชัตเตอรดังตอไปนี้

1 วางเคอรเซอรในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากขอมูลการถายภาพไมปรากฏบนหนาจอ กดปุม P กดปุม P อกีครั้งเพือ่วางเคอรเซอรบนสวน
แสดงผลขอมูลการถายภาพ

2 แสดงตัวเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
ไฮไลทโหมดลั่นชัตเตอรปจจุบันในสวนแสดงผลขอมูลการ
ถายภาพ แลวกดปุม J

โหมดลัน่ชัตเตอร

โหมด คําอธิบาย
8 ถายทีละภาพ: กลองถายภาพหนึ่งภาพแตละครั้งท่ีกดปุมกดชัตเตอร
I ถายตอเน่ือง: ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันทึกภาพสูงสุด 4 ภาพตอวินาที
E ตั้งเวลาถาย: ใชการตั้งเวลาถายเพือ่ถายภาพตนเองหรือเพือ่ลดภาพสั่นไหวจากการสั่นของกลอง (0 37)

"
รีโมตหนวงเวลา: ล่ันชัตเตอร 2 วินาที หลังจากกดปุมกดชัตเตอรบนรีโมตคอนโทรล ML-L3 ท่ีเปน
อุปกรณเสริม(0 37)

#
รีโมตตอบสนองเร็ว: ล่ันชัตเตอรหลังจากกดปุมกดชัตเตอรบนรีโมตคอนโทรล ML-L3 ท่ีเปน
อุปกรณเสริม(0 37)

J
ล่ันชัตเตอรแบบเงียบ: เชนเดียวกับการถายทีละภาพ แตกระจกจะไมกระดกกลับเขาท่ีขณะกดปุมกด
ชัตเตอรคางไวจนสุด ผูใชสามารถควบคุมเวลาที่กระจกกระดกซึ่งจะเงียบกวาในโหมดถายทีละภาพ เสียงบิ๊บ
จะไมดังขึ้นขณะที่กลองโฟกัสภาพ ทํางานดวยเสียงที่เบาที่สุดในสถานที่สงบเงียบ

สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ ปุม P
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3 เลือกโหมดลั่นชัตเตอร
ไฮไลทโหมดลั่นชัตเตอร แลวกดปุม J หากตองการกลับไปท่ี
โหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

A  หนวยความจําบัฟเฟอร
กลองมีหนวยความจําบฟัเฟอรสําหรับเก็บขอมูลชั่วคราว ทําใหสามารถถายภาพไดตอเน่ืองขณะภาพถายถูกบันทึก
ลงในการดหนวยความจํา ท้ังน้ีสามารถถายภาพติดตอกันไดสูงสุด 100 ภาพ อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาอัตราการ
บันทึกภาพจะลดลงเมื่อบัฟเฟอรเต็ม

ขณะที่ภาพถายถูกบนัทึกลงในการดหนวยความจํา ไฟแสดงการเขาถึงท่ีอยูติดกับชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
จะติดสวาง ระยะเวลาในการบันทึกภาพอาจใชเวลาชั่วครูเดียวหรือนานหลายนาที ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับจํานวนภาพในบัฟเฟอร 
อยานําการดหนวยความจําหรือแบตเตอรี่ออกหรือถอดปลั๊กไฟจนกวาไฟแสดงการเขาถึงจะดับลง 
ถาปดกลองขณะที่ยังมีขอมูลคางอยูในบฟัเฟอร กลองจะไมปดการทํางานจนกวาภาพทั้งหมดในบัฟเฟอรถูกบันทึก
เสร็จส้ิน ถาแบตเตอรี่ออนขณะยังมีภาพเหลืออยูในบัฟเฟอร ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานและภาพจะถูกโอนยายไปยัง
การดหนวยความจํา

A ขนาดของบัฟเฟอร
จํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบนัทึกไวในหนวยความจําบัฟเฟอรท่ีการตั้งคา
ปจจุบันจะแสดงในการแสดงผลจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดในชองมองภาพขณะ
กดปุมกดชัตเตอร ในภาพประกอบคือการแสดงผลดังกลาวเมื่อบฟัเฟอรมีพืน้ท่ีเหลือประมาณ 27 ภาพ

A หมุนภาพอตัโนมัติ
ทิศทางการตั้งกลองท่ีบันทึกไวเม่ือถายภาพครั้งแรกจะนํามาใชกับการถายภาพตอเน่ืองในชุดเดียวกัน แมวาคุณจะ
หมุนเปล่ียนทิศทางกลองในขณะถายภาพ ดูท่ี “หมุนภาพอัตโนมัติ” (0 172)

A เมนูถายภาพ
โหมดลั่นชัตเตอรสามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือก โหมดลั่นชัตเตอร ในเมนูถายภาพ 
(0 151) 

A ปุม Fn
โหมดลั่นชัตเตอรสามารถเลือกไดโดยกดปุม Fn และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 165)

A ดูเพ่ิมเติม
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับจํานวนภาพถายสูงสุดท่ีสามารถถายไดในการถายภาพตอเน่ืองหน่ึงชุด ใหดูหนา 218
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โหมดตั้งเวลาถายและโหมดรีโมตคอนโทรล
สามารถใชการตั้งเวลาถายและรีโมตคอนโทรล ML-L3 ที่เปนอุปกรณเสริม (0 207) เพือ่ชวยลดการสัน่ของ
กลองหรือสําหรับการถายภาพตนเอง

1 ยึดกลองเขากับขาตั้งกลอง
ยึดกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางกลองบนพืน้ที่มั่นคงและเรียบเสมอกัน 

2 เลือกโหมดลั่นชตัเตอร
เลือกโหมด E (ต้ังเวลาถาย), " (รีโมตหนวงเวลา) หรือ # (รีโมต
ตอบสนองเร็ว) (0 35; โปรดทราบวาหากไมมีการใชงานใดๆ หลงัจากเลือก
โหมดรีโมตคอนโทรลไปแลวประมาณหนึ่งนาท ีกลองจะเปลี่ยนกลับเปน
โหมดถายทีละภาพ, โหมดตอเนื่อง หรือโหมดลั่นชัตเตอรแบบเงยีบ)

3 เล็งภาพ
โหมดรีโมตคอนโทรล: ตรวจสอบโฟกัสโดยกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ไมมีการถายภาพแมจะ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด 

4 ถายภาพ
โหมดตั้งเวลาถาย: กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพือ่โฟกัสภาพ 
จากนั้น กดปุมลงจนสุด ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะเริ่มกะพริบ
และเสียงบิ๊บจะดังขึ้น กอนถายภาพสองวินาที ไฟสัญญาณจะ
หยุดกะพริบและเสียงบิ๊บจะดังถี่ขึ้น ชัตเตอรจะลั่นหลังจากตัวจับ
เวลาเริ่มทํางานสิบวินาที
โหมดรีโมตคอนโทรล: จากระยะหาง 5 เมตร หรือใกลกวานั้น ใหเล็งตัว
สงสัญญาณบน ML-L3 ไปที่ตัวรับสัญญาณอินฟราเรดตัวใดตัวหนึง่
บนกลอง (0 1, 2) แลวกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 ในโหมดรีโมตหนวง
เวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะติดสวางเปนเวลาสองวินาที กอนลั่น
ชัตเตอร ในโหมดรีโมตตอบสนองเร็ว ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบ
หลังจากลั่นชัตเตอรแลว

โปรดทราบวาตัวต้ังเวลาอาจไมเร่ิมทํางานหรือไมมีการถายภาพหากกลองจับโฟกัสภาพไมไดหรือใน
สถานการณอืน่ๆ ทีไ่มสามารถลั่นชัตเตอรได การปดการทํางานกลองจะเปนการยกเลิกโหมดตั้งเวลาถายและ
โหมดลั่นชัตเตอรดวยรีโมตคอนโทรล และกลองจะเปลี่ยนกลับเปนโหมดถายทีละภาพ โหมดตอเนื่อง หรือ
โหมดลั่นชัตเตอรแบบเงยีบ



38

z

D กอนการใชงานรีโมตคอนโทรล
กอนการใชงานรีโมตคอนโทรลเปนครั้งแรก ใหนําแผนฉนวนพลาสติกใสกั้นแบตเตอรี่ออก

A ปดชองมองภาพ
ในการถายภาพโดยไมไดแนบตาเขากับชองมองภาพ 
ใหถอดขอบยางรองตา DK-20 ออก (q) แลวใสฝาปดชอง
มองภาพ DK-5 ท่ีใหมาตามที่แสดง (w) ซึ่งจะชวยปองกัน
ไมใหแสงท่ีผานเขามาทางชองมองภาพรบกวนคาแสง 
จับกลองใหม่ันขณะถอดขอบยางรองตาออก

D การใชแฟลชในตัวกลอง 
กอนถายภาพโดยใชแฟลชในโหมด P, S, A, M หรือ 0 ใหกดปุม M เพื่อยกแฟลชขึ้นและรอใหสัญลักษณ M ปรากฏ
ขึ้นในชองมองภาพ (0 50) การถายภาพจะหยุดชะงักหากยกแฟลชขึ้นในขณะที่โหมดรีโมตคอนโทรลกําลังทํางาน
หรือหลังจากการตั้งเวลาถายเริ่มทํางาน หากจําเปนตองใชแฟลช กลองจะตอบสนองกับปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 
เทาน้ันหลังจากแฟลชชารจไฟแลว ในโหมดอัตโนมัติหรือโหมดสําเร็จรูปซึ่งแฟลชจะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติ แฟลชจะเริ่ม
ชารจเม่ือเลือกโหมดรีโมตคอนโทรล และเมื่อแฟลชชารจเรียบรอยแลวก็จะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติและทํางานเมื่อจําเปน 
โปรดทราบวากลองจะถายภาพเพียงหน่ึงภาพเมื่อยิงแฟลช โดยไมขึ้นกับจํานวนภาพถายท่ีเลือกไวสําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย; 0 160)

ในโหมดแฟลชที่รองรับการลดตาแดง ไฟชวยลดตาแดงจะติดสวางเปนเวลาหนึ่งวินาที กอนลั่นชัตเตอรในโหมดรีโมต
ตอบสนองเร็ว ในโหมดรีโมตหนวงเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะติดสวางเปนเวลาสองวินาที ตามดวยไฟชวย
ลดตาแดงซึ่งจะติดสวางเปนเวลาหนึ่งวินาที กอนลั่นชัตเตอร

A ปุม E
โหมดตั้งเวลาถายสามารถเลือกไดโดยกดปุม E (0 165)

A ดูเพ่ิมเติม
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระยะเวลาสําหรับต้ังเวลาถายและจํานวนภาพที่จะถาย ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
c3 (ตั้งเวลาถาย; 0 160) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระยะเวลาที่กลองรอสัญญาณจากรีโมต ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c4 (ระยะเวลารอคําส่ังจากรีโมต; 0 161) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมเสียงบิ๊บท่ีจะดังขึ้น
เม่ือต้ังเวลาถายหรือใชรีโมตคอนโทรล ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง (เสียงเตือน; 0 161)

ขอบยางรองตา DK-20 ฝาปดชองมองภาพ DK-5

q w

ปุม E
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โฟกัส
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายตัวเลือกการโฟกัสที่สามารถเลือกไดเมื่อเล็งภาพผานทางชองมองภาพ สามารถปรับ
โฟกัสไดโดยอตัโนมัติหรือปรับดวยตนเอง (ดู “โหมดโฟกัส” ดานลาง) ผูใชยังสามารถเลือกจุดโฟกัสสําหรับ
การโฟกัสอัตโนมัติหรือแมนวลโฟกัส (0 45) หรือใชการล็อคโฟกัสเพื่อจัดองคประกอบภาพใหมหลังจาก
โฟกัสแลว (0 44)

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

1 วางเคอรเซอรในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากขอมูลการถายภาพไมปรากฏบนหนาจอ กดปุม P กดปุม P อกีครั้งเพือ่วางเคอรเซอรบนสวน
แสดงผลขอมูลการถายภาพ

2 แสดงตัวเลือกโหมดโฟกัส
ไฮไลทโหมดโฟกัสปจจุบันในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ 
แลวกดปุม J

ตัวเลือก คําอธิบาย 

AF-A โหมด AF อตัโนมัติ
กลองจะเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพโดยอัตโนมัติถาตัวแบบอยูน่ิง และเลือก
โฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองถาตัวแบบเคลื่อนท่ี จะลั่นชัตเตอรไดเม่ือกลองสามารถโฟกัสได
เทาน้ัน

AF-S AF ทีละภาพ สําหรับตัวแบบที่อยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง จะลั่นชัตเตอรได
เม่ือกลองสามารถโฟกัสไดเทาน้ัน

AF-C AF ตอเนื่อง

สําหรับตัวแบบที่เคลื่อนท่ี กลองจะโฟกัสตอเน่ืองขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
ถาตัวแบบเคลื่อนท่ี กลองจะเริ่มโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนาเพื่อคาดเดาระยะหางกับ
ตัวแบบ แลวปรับโฟกัสตามความจําเปน (0 40) ตามคาตั้งจากโรงงาน จะลั่นชัตเตอร
ไดเม่ือกลองสามารถโฟกัสไดเทาน้ัน (0 158)

MF แมนวลโฟกัส โฟกัสดวยตนเอง (0 45)

สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ ปุม P
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3 เลือกโหมดโฟกัส
ไฮไลทโหมดโฟกัส แลวกดปุม J หากตองการกลับไปท่ีโหมด
ถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง

A โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา
ในโหมด AF-C หรือเม่ือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองไวในโหมด AF-A กลองจะเริ่มการโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา
ถาตัวแบบเคลื่อนเขาหาหรือออกจากกลองขณะกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งจะชวยใหกลองสามารถติดตามระยะ
โฟกัสขณะพยายามคาดเดาวาตัวแบบจะอยูตรงจุดใดเมื่อล่ันชัตเตอร

D โฟกัสอัตโนมัติตอเน่ือง
เม่ือเลือก เนนโฟกัส ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 (เลือกสิ่งท่ีสําคัญเม่ือใช AF-C; 0 158) และกลองอยู
ในโหมด AF-C หรือหากเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองในโหมด AF-A กลองจะเนนท่ีการตอบสนองโฟกัส (มีระยะโฟกัส
กวางขึน้) มากกวาในโหมด AF-S และจะลั่นชัตเตอรกอนท่ีสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัสจะปรากฏบนหนาจอ

A การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี
โฟกัสอัตโนมัติจะทํางานไดไมดีในสภาวะตางๆ ท่ีแสดงดานลาง ปุมกดชัตเตอรอาจไมทํางานถากลองไมสามารถโฟกัส
ไดในสภาวะตอไปน้ี หรือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้นและกลองอาจสงเสียงบิ๊บ ทําใหสามารถ
ล่ันชัตเตอรไดแมวาตัวแบบจะไมอยูในโฟกัสก็ตาม ในกรณีเหลาน้ี ใหโฟกัสดวยตนเอง (0 45) หรือใชการล็อคโฟกัส 
(0 44) เพื่อโฟกัสตัวแบบอื่นท่ีอยูในระยะเดียวกัน จากนั้นจัดองคประกอบภาพใหม

ระหวางตวัแบบและพื้นหลงัมี
คอนทราสตนอยมากหรือไมมีเลย

ตวัอยาง: ตวัแบบมีสีเดียวกับพ้ืนหลัง 

จุดโฟกัสมีพ้ืนท่ีท่ีมีความสวางซ่ึงมี
คอนทราสตสงู

ตวัอยาง: ตวัแบบอยูในรมเงาครึ่งหนึ่ง 

จุดโฟกัสมีวัตถุอยูในระยะหางตางๆ 
กนัจากตวักลอง

ตวัอยาง: ตวัแบบอยูในกรง 

วัตถุในพ้ืนหลงัดูมีขนาดใหญกวา
ตวัแบบ

ตวัอยาง: 
ตกึอยูในกรอบภาพเบื้องหลังตวัแบบ

ตวัแบบอยูทามกลางรูปแบบเรขาคณิต
ท่ีมีรูปทรงสม่ําเสมอ

ตวัอยาง: 
มูลีห่รือบานหนาตางที่เรียงตดิกันเปน
แถวบนตกึสูง

ตวัแบบมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ 
เปนจํานวนมาก

ตวัอยาง: ทุงดอกไมหรือตวัแบบอื่นๆ 
ท่ีมีขนาดเล็กหรือมีความสวางอยูใน
โทนเดยีว 
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D ไฟชวยหาออโตโฟกัส 
หากตัวแบบไดรับแสงไมเพยีงพอ ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะสวางขึน้โดยอัตโนมัติ
เพื่อชวยโฟกัสอัตโนมัติเม่ือคุณกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ไฟชวยหาออโตโฟกัส
จะไมติด:
• ขณะที่อยูในโหมดไลฟวิวหรือบนัทึกภาพยนตร
• ขณะที่ใชแมนวลโฟกัส หรือหากปดคาไลฟวิวไวแลวเลือก AF ตอเน่ือง (เลือก AF-C 
สําหรับโหมดโฟกัส หรือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเน่ืองในโหมดโฟกัส AF-A)

• หากไมเลือกจุดโฟกัสก่ึงกลางในโหมดพื้นท่ี AF c (AF จุดเดียว), d
(AF พ้ืนที่ไดนามิค) หรือ f (ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ (11 จุด)) (0 42, 43)

• ในโหมดถายภาพที่ไมสามารถใชไฟชวยหาออโตโฟกัส (0 216)
• หากเลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a2 (ไฟชวยหาออโตโฟกัสในตัวกลอง; 0 158)
ไฟชวยหาออโตโฟกัสมีระยะตั้งแต 0.5–3.0 ม. เม่ือใชไฟชวยหาออโตโฟกัส ใหใชเลนสท่ีมีทางยาวโฟกัส 18–200 มม. 
แลวถอดเลนสฮูดออก ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะดับลงโดยอัตโนมัติเพื่อปกปองหลอดไฟหลังจากการใชงานติดตอกัน
เปนเวลานาน กลองจะกลับสูการทํางานปกติเม่ือหยุดใชกลองชั่วครูหน่ึง โปรดทราบวาหลอดไฟอาจรอนขึ้นเม่ือใชงาน
ติดตอกันหลายๆ ครั้ง

A ดูเพ่ิมเติม
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการโฟกัสในไลฟวิว ใหดูหนา 100 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชการเนนการลั่นชัตเตอรใน AF 
ตอเน่ือง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 (เลือกสิ่งท่ีสําคญัเม่ือใช AF-C; 0 158) การตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 
(เสียงเตอืน; 0 161) สามารถใชเปดหรือปดลําโพงที่สงเสียงเตือนได

ไฟชวยหาออโตโฟกัส
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โหมดพื้นที่ AF
เลือกวิธเีลือกจุดโฟกัสสําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมติั โปรดทราบวา d (AF พื้นทีไ่ดนามิค) และ f 
(ตดิตามระยะโฟกัส 3 มิต ิ(11 จุด)) จะเลือกใชไมไดหากเลือก AF-S สําหรับโหมดโฟกัส

1 วางเคอรเซอรในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากขอมูลการถายภาพไมปรากฏบนหนาจอ กดปุม P กดปุม P อีกครั้งเพือ่วางเคอรเซอรบนสวน
แสดงผลขอมูลการถายภาพ

2 แสดงโหมดพื้นที่ AF
ไฮไลทโหมดพืน้ที่ AF ปจจุบันในสวนแสดงผลขอมูล
การถายภาพ แลวกดปุม J

3 เลือกโหมดพื้นที่ AF
ไฮไลทโหมดพืน้ที่ AF แลวกดปุม J หากตองการกลับไปที่
โหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

ตัวเลือก คําอธิบาย

c AF จดุเดียว ผูใชจะเลือกจุดโฟกัสโดยใชตัวเลือกคําส่ัง (0 43) กลองจะโฟกัสตัวแบบที่อยูในจุดโฟกัสท่ีได
เลือกไวเทานั้น ใชกับตัวแบบที่อยูนิ่ง

d AF พ้ืนที่ไดนามิค
ในโหมดโฟกัส AF-A และ AF-C ผูใชจะเลือกจุดโฟกัสโดยใชตัวเลือกคําส่ัง (0 43) แตกลอง
จะโฟกัสโดยยึดตามขอมูลจากจุดโฟกัสท่ีอยูรอบๆหากตัวแบบเคลื่อนที่ออกจากจุดที่เลือกช่ัวเวลา
ส้ันๆ ใชกับตัวแบบที่เคลื่อนที่อยางรวดเร็ว 

f
 ติดตามระยะโฟกัส
3 มิติ (11 จุด)

ในโหมดโฟกัส AF-A และ AF-C ผูใชจะเลือกจุดโฟกัสดวยตัวเลือกคําส่ัง (0 43) หากตัวแบบ
เคลื่อนที่หลังจากที่กลองจับโฟกัสแลว กลองจะใชฟงกช่ันการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติเลือกจุด
โฟกัสใหม แลวล็อคโฟกัสดังกลาวบนตัวแบบเดิมเมื่อคุณกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง 
หากตัวแบบเคลื่อนออกจากชองมองภาพ ใหยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรแลวจัด
องคประกอบภาพใหมโดยใหตัวแบบอยูในจุดโฟกัสท่ีเลือก

e พ้ืนที่ AF อัตโนมัติ กลองจะตรวจหาตัวแบบแลวเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติ

สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ ปุม P
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การเลือกจุดโฟกัส
ในโหมดแมนวลโฟกัสหรือเมื่อใชโฟกัสอัตโนมัติรวมกับโหมดพื้นที ่AF ที่ไมใช e (พื้นที่ AF อัตโนมัต)ิ 
คุณสามารถเลือกจุดโฟกัสไดถึง 11 จุด ทําใหกลองจัดองคประกอบภาพโดยตัวแบบจะอยูไดเกือบทุกตําแหนง
ในกรอบภาพ 

1 เลือกโหมดพื้นที่ AF ที่ไมใช e (พ้ืนที่ AF อัตโนมัติ; 
0 42)

2 เลือกจุดโฟกัส
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่เลือกจุดโฟกัสในชองมองภาพหรือ
สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพขณะระบบวัดแสงเปดอยู 
กดปุม J เพื่อเลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง

A โหมดพื้นท่ี AF
โหมดพื้นท่ี AF ท่ีไดเลือกไวในโหมดถายภาพที่ไมใช P, S, A หรือ M จะถูกรีเซ็ตคาใหมหากมีการเลือกโหมดถายภาพ
โหมดอื่น

A ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ (11 จุด)
เม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง สีในบริเวณรอบๆ จุดโฟกัสจะถูกบันทึกลงในกลอง ดวยเหตุน้ี การติดตามระยะโฟกัส 
3 มิติ จึงอาจไดผลลัพธไมตรงตามตองการเมื่อตัวแบบมีสีเดียวกับสีพื้นหลัง

A ดูเพ่ิมเติม
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับโหมดพืน้ท่ี AF ในโหมดไลฟวิว ใหดูหนา 101

จุดโฟกัส
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การล็อคโฟกัส
การล็อคโฟกัสสามารถใชเปลี่ยนการจัดองคประกอบภาพภายหลังจากโฟกัสในโหมดโฟกัส AF-A, AF-S และ 
AF-C (0 39) ทําใหสามารถโฟกัสตัวแบบที่จะไมอยูทีจุ่ดโฟกัสในภาพถายสุดทายได หากกลองไมสามารถ
โฟกัสโดยใชโฟกัสอัตโนมติั (0 40) คุณยังสามารถโฟกัสตัวแบบอื่นที่อยูในระยะเดียวกันได แลวใชการล็อค
โฟกัสเพือ่จัดองคประกอบภาพใหม การล็อคโฟกัสจะใหผลดีที่สุดเมื่อเลือกตัวเลือกใดๆ นอกเหนือจาก e 
(พื้นที่ AF อัตโนมัต)ิ ไวสําหรับโหมดพืน้ที่ AF (0 42)

1 โฟกัส
วางตําแหนงตัวแบบไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึง่เพื่อโฟกัส ตรวจสอบวาสัญลักษณแสดงวาอยูใน
โฟกัส (I) ปรากฏขึ้นในชองมองภาพ

2 ล็อคโฟกัส
โหมดโฟกัส AF-A และ AF-C: กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง
แลวคางไว (q) จากนั้นกดปุม AE-L/AF-L (w) เพือ่ล็อคทั้ง
โฟกัสและคาแสง (ไอคอน AE-L จะปรากฎขึ้นในชองมองภาพ; 
0 69) โฟกัสจะยังคงล็อคอยูขณะกดปุม AE-L/AF-L แมวา
คุณจะยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรในภายหลัง
โหมดโฟกัส AF-S: 
โฟกัสจะล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส
ปรากฏขึ้น และจะยังล็อคอยูจนกวาคุณจะยกนิ้วออกจากปุม
กดชัตเตอร นอกจากนี้ คุณยังสามารถล็อคโฟกัสโดยกดปุม 
AE-L/AF-L อีกดวย (ดูดานบน)

3 จัดองคประกอบภาพใหมแลวถายภาพ
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูระหวางการถายภาพแตละภาพถาคุณยัง
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งแลวคางไว (AF-S) หรือกด AE-L/
AF-L คางไว ซ่ึงทําใหสามารถถายภาพหลายภาพตอเนื่องกัน
โดยใชการตั้งคาโฟกัสเดียวกัน 

อยาเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองและตัวแบบขณะใชการล็อคโฟกัส ถาตัวแบบเคลื่อนที่ไป ใหโฟกัสใหม
อีกครั้งที่ระยะหางปจจุบันของตัวแบบ
A ปุม AE-L/AF-L
การตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (กําหนดปุม AE-L/AF-L; 0 166) จะควบคุมการทํางานของปุม AE-L/AF-L

ปุมกดชัตเตอร

ปุม AE-L/AF-L
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แมนวลโฟกัส
ฟงกช่ันแมนวลโฟกัสสามารถนํามาใชเมื่อไมไดใชเลนส AF-S หรือ AF-I หรือเมื่อโฟกัสอัตโนมัติไมใหผลลัพธ
ที่ตองการ (0 40)

1 ตั้งคาสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนส
หากเลนสมสีวิทชโหมด M/A-M หรือ A-M ใหเลื่อนสวิทชไปทีตํ่าแหนง 
M

2 โฟกัส
ในการโฟกัสดวยตนเอง ใหปรับวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวาภาพที่
แสดงในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส ทั้งนี้สามารถถายภาพไดตลอดเวลา
แมวาภาพจะไมอยูในโฟกัส

A การเลือกแมนวลโฟกัสดวยกลอง
หากเลนสรองรับการใชฟงกชั่น M/A (โฟกัสอัตโนมัติพรอมปรับโฟกัสแมนนวล) 
คุณสามารถเลือกแมนวลโฟกัสไดโดยการตั้งคาโหมดโฟกัสของกลองเปน MF 
(แมนวลโฟกัส; 0 39) ซึ่งจะทําใหปรับโฟกัสดวยตนเองไดแมวาจะไมไดเลือกโหมด
ท่ีใชเลนสก็ตาม

สวิทชโหมด 
A-M

สวิทช 
M/A-M
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❚❚เรนจไฟนเดอรแบบอิเล็กทรอนิกส
ถาเลนสมรูีรับแสงกวางสุดที่ f/5.6 หรือแคบกวา จะสามารถใชสัญลักษณแสดง
สถานะการโฟกัสในชองมองภาพเพือ่ยืนยันวาตัวแบบในจุดโฟกัสทีเ่ลือกอยูใน
โฟกัส (สามารถเลือกจุดโฟกัสจุดใดๆ จากทั้งหมด 11 จุด) หลังจากวางตําแหนง
ตัวแบบไวในจุดโฟกัสที่เลือก ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่แลวหมุนวงแหวน
ปรับโฟกัสของเลนสจนกวาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) จะปรากฏขึ้น 
โปรดทราบวาเมื่อถายภาพตัวแบบตางๆ ทีก่ลาวไวในหนา 40 บางครั้งสญัลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัสอาจปรากฏขึ้นไดแมเมือ่ตัวแบบไมอยูในโฟกัส โปรดตรวจสอบ
โฟกัสจากชองมองภาพกอนถายภาพ

A สัญลักษณแสดงคาแสง
หากตองการ สัญลักษณแสดงคาแสงสามารถใชกําหนดจุดโฟกัสสําหรับแมนวลโฟกัสใหอยูดานหนาหรือดานหลัง
ตัวแบบได (0 159)

A ตําแหนงระนาบโฟกสั
ในการพิจารณาระยะหางระหวางตัวแบบกับกลอง ใหวัดระยะจากเครื่องหมาย
ระนาบโฟกัสบนตัวกลอง ระยะหางระหวางหนาแปลนเมาทเลนสกับระนาบโฟกัส
คือ 46.5 มม.

เครื่องหมายระนาบโฟกัส

 46.5 มม.
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คุณภาพของภาพและขนาดภาพ
ทั้งคุณภาพและขนาดของภาพจะเปนสิ่งที่กําหนดวาภาพแตละภาพจะใชพื้นที่ในการดหนวยความจําเทาใด 
ภาพขนาดใหญและคุณภาพสูงจะสามารถพมิพออกมาในขนาดที่ใหญกวา แตจะใชหนวยความจําเพิ่มขึ้น
และการดหนวยความจําจะสามารถเก็บภาพไดนอยลง (0 218)

คุณภาพของภาพ
เลือกรูปแบบไฟลและอตัราการบีบอัดภาพ (คุณภาพของภาพ)

1 วางเคอรเซอรในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากขอมูลการถายภาพไมปรากฏบนหนาจอ กดปุม P กดปุม P อกีครั้งเพือ่วางเคอรเซอรบนสวน
แสดงผลขอมูลการถายภาพ

2 แสดงตัวเลือกคุณภาพของภาพ
ไฮไลทคุณภาพของภาพปจจุบันในสวนแสดงผลขอมลู
การถายภาพ แลวกดปุม J

ตัวเลือก รูปแบบไฟล คําอธิบาย

NEF (RAW) NEF
ขอมูลดิบ 14 บิท จากเซ็นเซอรภาพจะถูกบันทึกลงในการดหนวยความจําโดยตรง 
สามารถปรับการตั้งคาตางๆ เชน ไวตบาลานซและคอนทราสตไดบนคอมพิวเตอร
หลังจากถายภาพ

JPEG Fine

JPEG
บันทึกภาพ JPEG ท่ีอัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1:4 (คุณภาพสูง)

JPEG Normal บนัทึกภาพ JPEG ที อัตราการบบีอัดภาพประมาณ 1:8 (คุณภาพปกต)ิ
JPEG Basic บันทึกภาพ JPEG ท่ีอัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1:16 (คุณภาพปกติ)

NEF (RAW) + 
JPEG Fine

NEF/JPEG

กลองจะบนัทึกภาพสองภาพ: ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG 
คุณภาพสูง 

NEF (RAW) + 
JPEG Normal

กลองจะบนัทึกภาพสองภาพ: ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG 
คุณภาพปกติ 

NEF (RAW) + 
JPEG Basic

กลองจะบนัทึกภาพสองภาพ: ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG 
คุณภาพพื้นฐาน 

สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ ปุม P
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3 เลือกรูปแบบไฟล
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J หากตองการกลับไปที่โหมด
ถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง

A ภาพ NEF (RAW)
โปรดทราบวาตัวเลือกท่ีเลือกสําหรับขนาดภาพจะไมมีผลตอขนาดของภาพ NEF (RAW) การถายครอมไวตบาลานซ 
(0 88), HDR (High Dynamic Range, 0 76) และพมิพวันท่ี (0 163) จะเลือกใชไมไดในการตั้งคาคุณภาพ
ของภาพ NEF (RAW) หรือ NEF (RAW)+JPEG

สามารถดูภาพ NEF (RAW) บนกลองหรือใชซอฟตแวร เชน Capture NX 2 (มีแยกจําหนายตางหาก; 0 206) หรือ 
ViewNX 2 (มีอยูในซีดี ViewNX 2 ท่ีใหมา) สามารถสรางสําเนา JPEG ของภาพ NEF (RAW) โดยใชตัวเลือก 
โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 183)

A NEF (RAW) + JPEG
เม่ือจะดูภาพที่ถายโดยใชคา NEF (RAW) + JPEG บนกลอง กลองจะแสดงเฉพาะภาพ JPEG เทาน้ัน เม่ือจะลบภาพ
ท่ีถายโดยใชการตั้งคาเหลาน้ี กลองจะลบท้ังภาพ NEF และ JPEG 

A เมนูถายภาพ
สามารถปรับคุณภาพของภาพโดยใชตัวเลือก คณุภาพของภาพ ในเมนูถายภาพได
เชนกัน (0 151)

A ปุม Fn
คุณภาพและขนาดของภาพสามารถปรับต้ังคาไดโดยกดปุม Fn และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 165)
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ขนาดภาพ
ขนาดของภาพจะวัดเปนพกิเซล เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

1 วางเคอรเซอรในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากขอมูลการถายภาพไมปรากฏบนหนาจอ กดปุม P กดปุม P อกีครั้งเพือ่วางเคอรเซอรบนสวน
แสดงผลขอมูลการถายภาพ

2 แสดงตัวเลือกขนาดภาพ
ไฮไลทขนาดภาพปจจุบันในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ 
แลวกดปุม J

3 เลือกขนาดภาพ 
ไฮไลทตัวเลอืก แลวกด J หากตองการกลับไปที่โหมด
ถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่

ขนาดภาพ ขนาด (พิกเซล) ขนาดท่ีพิมพ (ซม.) *

#  ใหญ 4928 × 3264 41.7 × 27.6
$  กลาง 3696 × 2448 31.3 × 20.7
%  เล็ก 2464 × 1632 20.9 × 13.8
* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพท่ี 300 dpi ขนาดที่พิมพในหนวยนิ้วจะเทากับขนาดของภาพในหนวยพกิเซลหารดวย
ความละเอียดที่ใชในเครื่องพิมพในหนวยจุดตอน้ิว (dpi; 1 น้ิว=ประมาณ 2.54 ซม.) 

สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ ปุม P

A เมนูถายภาพ
สามารถปรับขนาดภาพโดยใชตัวเลือก ขนาดภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน (0 151)

A ปุม Fn
คุณภาพและขนาดของภาพสามารถปรับต้ังคาไดโดยกดปุม Fn และหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่ง (0 165)
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การใชแฟลชในตัวกลอง
กลองสนับสนุนโหมดแฟลชตางๆ สําหรับการถายภาพที่มีแสงนอยหรือภาพวัตถุที่ยอนแสง 

❚❚การใชแฟลชในตัวกลอง: โหมด i, k, p, n, o, s, w และ g 

1 เลือกโหมดแฟลช (0 51)

2 ถายภาพ
แฟลชจะเปดขึ้นหากจําเปนตองใชแฟลชชวยเมื่อกดปุมกด
ชัตเตอรครึ่งหนึ่ง และแฟลชจะสวางวาบเมือ่ถายภาพ ถาแฟลช
ไมเปดขึ้นโดยอตัโนมัติ หามดึงแฟลชขึ้นเองดวยมือ การไม
ปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแฟลชชํารุดเสียหายได

❚❚การใชแฟลชในตัวกลอง: โหมด P, S, A, M, และ 0 

1 เปดแฟลช
กดปุม M เพื่อยกแฟลช 

2 เลือกโหมดแฟลช (เฉพาะโหมด P, S, A และ M; 
0 51)

3 ถายภาพ
แฟลชจะทํางานทันททีี่ถายภาพ

A การลดระดับแฟลชในตัวกลองลง
เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ จนกระทั่งสลักคลิกเขาท่ี

ปุม M
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โหมดแฟลช 
โหมดแฟลชที่มใีหเลือกจะแตกตางกันตามโหมดถายภาพ:

1 วางเคอรเซอรในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากขอมูลการถายภาพไมปรากฏบนหนาจอ กดปุม P กดปุม P อกีครั้งเพือ่วางเคอรเซอรบนสวน
แสดงผลขอมูลการถายภาพ

2 แสดงตัวเลือกโหมดแฟลช
ไฮไลทโหมดแฟลชปจจุบันในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ 
แลวกดปุม J

3 เลือกโหมดแฟลช
ไฮไลทโหมด แลวกดปุม J หากตองการกลับไปทีโ่หมด
ถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่

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

No อัตโนมัติ
Njr

อัตโนมัติ+แฟลชสัมพันธที่
ความไวชัตเตอรต่ํา+ 
การลดตาแดง

N แฟลชลบเงา

Njo อัตโนมัติ+การลดตาแดง

j ปด Nr
อัตโนมัติ+แฟลชสัมพันธที่
ความไวชัตเตอรต่ํา

j ปด

P, A S, M
N แฟลชลบเงา N แฟลชลบเงา

Nj การลดตาแดง Nj การลดตาแดง

Njp
แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา+
การลดตาแดง Nq แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง

Np แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา

Nq * มานชัตเตอรชุดที่สอง+แฟลชสัมพันธที่
ความไวชัตเตอรต่ํา

* p จะปรากฏในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพเมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ

สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ ปุม P
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A โหมดแฟลช
โหมดแฟลชที่แสดงบนหนากอนหนาน้ีอาจรวมถึงการตั้งคาใดคาหนึ่งหรือหลายคาตอไปน้ี ตามที่แสดงในไอคอน
โหมดแฟลช:
• AUTO (แฟลชอัตโนมัติ): เม่ือแสงไมเพียงพอหรือวัตถุอยุในตําแหนงยอนแสง ไฟแฟลชจะทํางานโดยอัตโนมัติ
เม่ือกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหน่ึงและถาย

• j (การลดตาแดง): ใชสําหรับถายภาพบุคคล ไฟชวยลดตาแดงจะทํางานกอนไฟแฟลชเพื่อลด “ตาแดง”
• j (ปด): ไฟแฟลชไมทํางานแมแสงไมเพียงพอหรือเม่ือวัตถุยอนแสง
• SLOW (แฟลชสัมพันธท่ีความไวชัตเตอรต่ํา): ความเร็วชัตเตอรตํ่าโดยอัตโนมัติเพื่อจับภาพแสงพื้นหลัง
ตอนกลางคืนหรือภายใตแสงสลัว ใชเพื่อรวมแสงพื้นหลังในการถายภาพบุคคล

• REAR (แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง): แฟลชทํางานกอนชัตเตอรปดเพียงเล็กนอย ทําใหเกิดแสงไฟสลัว
ดานหลังแหลงตนทางแสง (ท่ีดานลางขวา) หากไอคอนนี้ไมปรากฏขึ้น แฟลชจะทํางานเมื่อเปดชัตเตอร 
(แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก ผลลัพธท่ีไดเม่ือแหลงแสงเคลื่อนยายไปมาแสดงไวในภาพดานลางซาย)

แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง
A เลือกโหมดแฟลช
โหมดแฟลชสามารถเลือกไดโดยกดปุม M 
แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง (ในโหมด P, 
S, A, M และ 0 ยกแฟลชขึ้นกอนใชปุม M 
เพื่อเลือกโหมดแฟลช)

+

ปุม M แปนหมุนเลือก
คําสั่ง

สวนแสดงผลขอมูล
การถายภาพ

A แฟลชในตัวกลอง
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับเลนสท่ีใชกับแฟลชในตัวกลองได ใหดูหนา 200 ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกันไมใหเกิดเงา 
เม่ือใชฟงกชั่นมาโคร แฟลชมีระยะต่ําสุดท่ี 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงมาโครของเลนสซูมระยะใกล

ชัตเตอรจะไมทํางานชั่วขณะเพื่อปองกันแฟลชหลังจากที่ใชถายภาพติดตอกันหลายภาพ แฟลชสามารถใชงานได
อีกครั้งหลังจากหยุดใชงานกลองชั่วครูหน่ึง
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A ความไวชัตเตอรท่ีเลือกไดพรอมแฟลชในตัวกลอง
เม่ือใชแฟลชในตัวกลอง ความไวชัตเตอรจะถูกจํากัดในชวงตอไปน้ี

โหมด ความไวชัตเตอร โหมด ความไวชัตเตอร
i, k, p, s, w, g, 

P, A
1/200–1/60 วินาที S 1/200–30 วินาที

n, 0 1/200–1/125 วินาที M
1/200–30 วินาที, 

การเปดชัตเตอรคาง
o 1/200–1 วินาที

A รูรับแสง, ความไวแสงและชวงแฟลช 
ชวงแฟลชแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับความไวแสง (เทียบเทา ISO) และรูรับแสง

รูรับแสงท่ีเทียบเทา ISO ของ ระยะโดยประมาณ
100 200 400 800 1600 3200 6400 เมตร 
1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 1.0–8.5
2 2.8 4 5.6 8 11 16 0.7–6.0

2.8 4 5.6 8 11 16 22 0.6–4.2
4 5.6 8 11 16 22 32 0.6–3.0

5.6 8 11 16 22 32 — 0.6–2.1
8 11 16 22 32 — — 0.6–1.5
11 16 22 32 — — — 0.6–1.1
16 22 32 — — — — 0.6–0.7
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คาความไวแสง (ISO)
“คาความไวแสง (ISO)” คือความไวแสงของฟลมในโลกดิจิตอล คาความไวแสง (ISO) ที่สูงจะตองการแสง
ในการถายภาพนอย ทําใหสามารถใชความไวชัตเตอรสูงขึ้นหรือรูรับแสงแคบลงได แตมักจะเกดิสัญญาณ
รบกวนในภาพ (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน, ฝา หรือเสน มักเกิดขึ้นเมือ่ใชการต้ังคา Hi 0.3–Hi 2) 
การเลือก อัตโนมัติ จะทําใหกลองตั้งคาความไวแสง (ISO) ตามสภาพแสงโดยอตัโนมัติ

1 วางเคอรเซอรในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากขอมูลการถายภาพไมปรากฏบนหนาจอ กดปุม P กดปุม P อีกครั้งเพือ่วางเคอรเซอรบนสวน
แสดงผลขอมูลการถายภาพ

2 แสดงตัวเลือกคาความไวแสง (ISO)
ไฮไลทโหมดคาความไวแสง (ISO) ปจจุบันในสวนแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ แลวกดปุม J

3 เลือกคาความไวแสง (ISO)
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J หากตองการกลับไปที่โหมด
ถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง

โหมด คาความไวแสง (ISO)
i, j, % อัตโนมัติ
P, S, A, M 100–6400 ปรับไดครั้งละ 1/3 EV; Hi 0.3, Hi 0.7, Hi 1, Hi 2

โหมดถายภาพอื่นๆ อัตโนมัติ; 100–6400 ปรับไดครั้งละ 1/3 EV; Hi 0.3, Hi 0.7, Hi 1, Hi 2

สวนแสดงผลขอมูล
การถายภาพ

ปุม P
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A อัตโนมัติ
ถาหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ P, S, A หรือ M หลังจากเลือก AUTO สําหรับคาความไวแสง (ISO) ในโหมดอื่น 
คาความไวแสงลาสุดท่ีเลือกไวในโหมด P, S, A หรือ M จะไดรับการเรียกคืนคา

A เมนูถายภาพ
คาความไวแสง (ISO) สามารถปรับไดโดยใชตัวเลือก ตั้งคาความไวแสง (ISO) ในเมนู
ถายภาพ (0 155)

A ดูเพ่ิมเติม
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปดใชงานฟงกชั่นควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติในโหมด P, S, A หรือ M ใหดูหนา 
155 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชตัวเลือก ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง ในเมนูถายภาพเพือ่ลดสัญญาณรบกวนที่คา
ความไวแสง (ISO) สูง ใหดูหนา 154 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชปุม Fn และแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกคา
ความไวแสง (ISO) ใหดูหนา 165
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การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
กลองถูกต้ังใหถายภาพโดยอตัโนมัติในชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนา

1 เลือกการถายแบบเวนชวงเวลา
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท การถายแบบ
เวนชวงเวลา ในเมนกูารถายภาพและกด 2

2 เลือกเวลาเริ่มตน
เลือกจากเวลาการเริ่มตนดังตอไปนี้
• ในการถายภาพโดยทนัท ีไฮไลท เดีย๋วนี ้และกด 2 
การถายภาพจะเริ่มขึ้นประมาณ 3 วินาที หลังจาก
ต้ังคาเสร็จสิ้น ไปตอยังขั้นตอนที่ 3

• การเลือกเวลาเริ่มตน ไฮไลท เวลาที่เริ่มตน และกด 
2 เพื่อแสดงตัวเลือกเวลาเริ่มตนที่ทางขวามือ กด 4 
หรือ 2 เพื่อไฮไลทช่ัวโมงหรือนาที และกด 1 หรือ 
3 เพื่อเปลี่ยน กด 2 เพื่อดําเนินการตอ

3 เลือกชวงเวลาหาง
กดปุม 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทช่ัวโมง นาที หรือวินาที 
แลวกดปุม 1 หรือ 3 เพือ่เลือกชวงเวลาทีน่านกวา
ความไวชัตเตอรตํ่าสุด กด 2 เพื่อดําเนินการตอ

D กอนการถายภาพ
กอนเริ่มถายภาพแบบเวนชวงเวลา ใหลองถายภาพดวยการตั้งคาปจจบุันและดูภาพที่ไดบนหนาจอ ตรวจดูวาไดต้ังคา
นาฬิกาในกลองถูกตองแลว เพื่อท่ีกลองจะเริ่มถายภาพตามเวลาที่ตองการ (0 170)

แนะนําใหใชขาตั้งกลอง ยึดกลองเขากับขาตั้งกลองกอนถายภาพ เพื่อไมใหการถายภาพขาดตอน ตรวจสอบดูวาได
ชารจแบตเตอรี่ EH-5b จนเต็มหรือใชปล๊ักตออะแดปเตอร AC รุน EP-5A

ปุม G
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4 เลือกจํานวนชวงเวลา
กด 4 หรือ 2 เพือ่ไฮไลทจํานวนชวงเวลา (เชน 
จํานวนครั้งที่กลองถายภาพ) หรือกด 1 หรือ 3 
เพือ่เปล่ียน กด 2 เพื่อดําเนนิการตอ

5 เร่ิมการถายภาพ
ไฮไลท เปด และกด J (หากตองการกลับสูเมนูถายภาพ
โดยไมตองใชชวงหางเวลา ใหไฮไลท ปด และกดปุม J) 
กลองจะถายภาพชุดแรก ณ ชวงเวลาทีก่ําหนด หรือ
เมื่อเวลาผานไป 3 วินาที หากเลือก ทันท ีสําหรับ 
เลือกเวลาเริ่ม ในขั้นตอนที่ 2 การถายภาพจะดําเนินตอไปตามชวงเวลาหางทีเ่ลือกไวจนกระทัง่
กลองถายภาพทั้งหมด โปรดทราบวาเนือ่งจากความไวชัตเตอรและเวลาที่ใชบันทึกภาพลงในการด
หนวยความจําอาจแตกตางกันในแตละภาพ ชวงเวลาหางระหวางภาพทีบั่นทึกลงในการดกับเวลา
เร่ิมตนของภาพถัดไปอาจแตกตางกัน

A ปดชองมองภาพ
เพื่อปองกันไมใหแสงเขาทางชองมองภาพ ใหถอดขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพ 
DK-5 ท่ีมีมาให (0 38)

A การต้ังคาอืน่ๆ
การตั้งคาตางๆ จะไมสามารถปรับต้ังไดขณะถายภาพแบบเวนชวงเวลา ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม 
กลองจะถายภาพตามชวงเวลา ในโหมด J เสียงลั่นชัตเตอรจะเบาลง ไมสามารถใช การถายครอม (0 88), 
การถายภาพซอน (0 78) และ HDR (High Dynamic Range; 0 76) 

A การขัดจังหวะการถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ในการหยุดการถายแบบเวนชวงเวลา ปดการทํางานของกลองหรือหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่การตั้งคาใหม 
การเปลี่ยนหนาจอเปนตําแหนงจัดเก็บขอมูลไมใชการหยุดการถายแบบเวนชวงเวลา
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การกูคืนคาตั้งจากโรงงาน
การตั้งคากลองทีแ่สดงดานลางและในหนา 59 สามารถเปลี่ยนกลับ
เปนคาต้ังจากโรงงานไดโดยกดปุม G และ P คางไวพรอมกันนาน
กวาสองวินาท ี(ปุมดังกลาวมีจุดสีเขียวกํากับไว) สวนแสดงผลขอมูลการ
ถายภาพจะปดลงช่ัวขณะในระหวางที่รีเซ็ตการตั้งคา

❚❚การเขาใชการต้ังคาจากสวนแสดงผลขอมูลการ
ถายภาพ

1 การปรับละเอียดรีเซ็ตเปน 0
2 เฉพาะ Picture Control คาปจจุบัน

ปุม G ปุม P

ตวัเลือก คาต้ังจากโรงงาน 0
คุณภาพของภาพ JPEG Normal 47
ขนาดภาพ ใหญ 49
ไวตบาลานซ 1

P, S, A, M อัตโนมัติ 81
คาความไวแสง (ISO)

P, S, A, M 100

54k, l, p, m, n, o, r, s, 
t, u, v, w, x, y, z, 0, g, 
(, 3, 1, 2, 3 

อัตโนมัติ

โหมดลั่นชัตเตอร
m, w ถายตอเนื่อง

35โหมดถายภาพอื่นๆ ถายทีละภาพ
โหมดโฟกัส
ชองมองภาพ
โหมดถายภาพอื่นๆ ที่ไมใช % AF-A 39
ไลฟววิ/ภาพยนตร AF-S 100

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

42
m, w AF พืน้ทีไ่ดนามคิ
i, j, k, l, p, o, r, 
s, t, u, v, y, z, g, 3, 
P, S, A, M

พืน้ท่ี AF อตัโนมัติ

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

101m, r, w, %, g, 3, 1, 
2, 3, P, S, A, M AF พื้นที่กวาง

n, 0 AF พื้นที่ปกติ

ระบบวดัแสง
P, S, A, M วัดแสงเฉลีย่ท้ังภาพ 68

Active D-Lighting
P, S, A, M อัตโนมัติ 74

ถายครอมอัตโนมัติ
P, S, A, M ปด 88

การตั้งคา Picture Control
P, S, A, M ไมเปล่ียนแปลง 2 91

ชดเชยแสง
%, P, S, A, M ปด 70

ชดเชยแสงแฟลช
P, S, A, M ปด 72

โหมดแฟลช
i, k, p, n, w, g อัตโนมัติ

51
o

แฟลชสัมพันธกับ
ความไวชัตเตอร
ต่ําอัตโนมัติ

s
อัตโนมัติพรอม
ระบบลดตาแดง

P, S, A, M แฟลชลบเงา

ตัวเลือก คาต้ังจากโรงงาน 0
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❚❚การต้ังคาอื่นๆ

1 จุดโฟกัสจะไมปรากฏขึ้นหากเลือก e (พื้นท่ี AF อตัโนมัต ิ) สําหรับโหมดพื้นท่ีออโตโฟกัส

ตัวเลือก คาต้ังจากโรงงาน 0

จุดโฟกัส 1 กลาง 43
คางปุมล็อค AE/AF
โหมดถายภาพอื่นท่ีไมใช i 
และ j

ปด 166

โปรแกรมแบบยืดหยุน
P ปด 62

HDR (High Dynamic Range)
โหมด HDR
P, S, A, M ปด 76

การถายภาพซอน
โหมดการถายภาพซอน
P, S, A, M ปด 78

โหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ
g

ความสดใส 0
118เสนขอบ 0

(

ทิศทางการหมุนภาพ แนวนอน
119ความกวาง ปกติ

3

สี ปด
120ชวงสี 3

ตัวเลือก คาต้ังจากโรงงาน 0
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โหมด P, S, A และ M

โหมด P, S, A, และ M ทาํใหคุณสามารถควบคุมความไวชตัเตอรและรรูบัแสงระดับตางๆ ได:
ความไวชตัเตอรและรูรับแสง

โหมด คําอธิบาย 

P โปรแกรมอัตโนมัติ (0 62)
กลองจะตั้งคาความไวชัตเตอรและคารูรับแสงเพื่อคาแสงที่ดีที่สุด แนะนําสําหรับภาพถาย
ทั่วไปและในกรณีที่มีเวลานอยในการปรับต้ังคากลอง

S อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง 
(0 63)

ผูใชเลือกความไวชัตเตอร กลองจะเลือกคารูรับแสงเพื่อใหไดภาพที่ดีที่สุด ใชเพื่อหยุดหรือ
ทําใหการเคลื่อนไหวพรามัว

A อัตโนมัติปรับรูรับแสงเอง 
(0 64)

ผูใชเลือกคารูรับแสง กลองจะเลือกความไวชัตเตอรเพื่อใหไดภาพที่ดีที่สุด ใชเพื่อทําให
พื้นหลังพรามัวหรือใหทั้งพื้นหนาและพื้นหลังอยูในระยะโฟกัส

M ปรับเอง (0 65)
ผูใชควบคุมท้ังความไวชัตเตอรและรูรับแสงเอง ตั้งความไวชัตเตอรเปน 
“การเปดชัตเตอรคาง” หรือ “เวลา” เพื่อการเปดรับแสงเปนเวลานาน

D วงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส
เม่ือใชเลนส CPU ท่ีมีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 198) ใหล็อควงแหวนปรับรูรับแสงไวท่ีรูรับแสงแคบสุด 
(คารูรับแสงสูงสุด) เลนสชนิด G จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสง
A ความไวชัตเตอรและรูรับแสง
สามารถตั้งคาแสงเดียวกันไดโดยการปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสงดวยคาตางๆ กัน การใชความเร็วชัตเตอรสูง
และรูรับแสงกวางจะหยุดวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนไหวและทําใหพื้นหลังนุมนวลขึ้น ขณะที่การใชความไวชัตเตอรตํ่าและ
รูรับแสงแคบจะทําใหวัตถุท่ีเคลื่อนไหวพรามัวและทําใหมองเห็นรายละเอียดของพืน้หลังชัดเจนขึ้น

ความเร็วชัตเตอรสูง 
(1/1600 วินาที)

ความไวชตัเตอรตํ่า 
(1 วินาที)

รูรับแสงกวาง (f/5.6) รูรับแสงแคบ (f/22)
(โปรดจําไววาคารูรับแสงที่สูงหมายถึงรูรับแสงแคบ)

ความไวชัตเตอร รูรับแสง
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โหมด P (โปรแกรมอัตโนมัติ)
ในโหมดนี้ กลองจะปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสงโดยอัตโนมัติเพื่อคาแสงที่ดีที่สุดในสถานการณสวนใหญ 
แนะนําใหใชโหมดนีใ้นการถายภาพทั่วไปและในสถานการณอื่นๆ ที่คุณตองการปลอยใหกลองตั้งคาความไว
ชัตเตอรและรูรับแสง การถายภาพในโหมดโปรแกรมอัตโนมัตมีวิธีการดังนี้

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ P

2 เล็งภาพ โฟกัส แลวถาย

A โปรแกรมแบบยดืหยุน
ในโหมด P สามารถเลือกความไวชัตเตอรและรูรับแสงแบบตางๆ 
ไดโดยหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง (“โปรแกรมแบบยืดหยุน”) 
หมุนแปนไปทางขวาเพื่อเลือกรูรับแสงกวางขึ้น (คารูรับแสงนอย) 
ซึ่งจะทําใหรายละเอียดของพื้นหลังพรามัว หรือเพื่อใชความเร็ว
ชัตเตอรสูงซึ่งจะ “หยุด” การเคลื่อนไหว หมุนแปนไปทางซาย
เพื่อเลือกรูรับแสงท่ีแคบลง (คารูรับแสงมาก) ซึ่งจะเพิ่มระยะ
ชัดลึก หรือเพื่อใชความไวชัตเตอรตํ่าท่ีจะทําใหการเคลื่อน
ไหวดูพรามัว คาความไวชัตเตอรและรูรับแสงแบบตางๆ 
จะใหคาแสงที่เทากัน ขณะใชงานโปรแกรมแบบยืดหยุน สัญลักษณ U (R) 
จะปรากฏในชองมองภาพและสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ หากตองการเรียกคืนคาความไวชัตเตอรและ
รูรับแสงที่ต้ังมาจากโรงงาน ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งจนกระทั่งสัญลักษณดังกลาวหายไป หรือเลือกโหมดอื่น 
หรือปดการทํางานของกลอง

A ดูเพ่ิมเติม
ดูหนา 219 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมวัดแสงในตัวกลอง

แปนหมุนเลือกโหมด

แปนหมุนเลือก
คําสั่ง
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โหมด S (อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง)
ในโหมดอัตโนมติัปรับชัตเตอรเอง คุณสามารถเลือกความไวชัตเตอรโดยกลองจะเลือกรูรับแสงที่จะทําใหเกิด
คาแสงที่ดีที่สุดใหโดยอัตโนมติั ใชความไวชัตเตอรตํ่าเพือ่แสดงความเคลื่อนไหวโดยการทําใหวัตถุที่เคลื่อนไหว
ดูพรามัว ใชความเร็วชัตเตอรสูงเพื่อ “หยุด” การเคลื่อนไหว

การถายภาพในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอรเองมีวิธีการดังนี้

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ S

2 เลือกความไวชัตเตอร
ความไวชัตเตอรจะปรากฏในชองมองภาพและสวน
แสดงผลขอมูลการถายภาพ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
เพือ่เลือกคาความไวชัตเตอรที่ตองการจากคาระหวาง
30 วินาที และ 1/4000 วินาที

3 เล็งภาพ โฟกัส แลวถาย

ความเร็วชัตเตอรสูง (1/1600 วินาที) ความไวชัตเตอรตํ่า (1 วินาที)

แปนหมุนเลือกโหมด

แปนหมุนเลือก
คําสั่ง
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โหมด A (อัตโนมัติปรับรูรับแสงเอง)
ในโหมดอัตโนมัติปรับรูรับแสงเอง คุณสามารถเลือกคารูรับแสงโดยกลองจะเลือกความไวชัตเตอรทีจ่ะทําให
เกิดคาแสงที่ดีที่สุดใหโดยอตัโนมัติ รูรับแสงกวาง (คารูรับแสงนอย) จะลดระยะชัดลึก ทําใหวัตถุทีอ่ยูหนา
และหลังตัวแบบหลักพรามัว รูรับแสงแคบ (คารูรับแสงสูง) จะเพิม่ระยะชัดลึก ทําใหรายละเอยีดในสวน
พื้นหลังและพืน้หนาชัดเจนขึ้น โดยทั่วไป จะใชระยะชัดลึกนอยในภาพบุคคลเพื่อทําใหรายละเอยีดของพื้นหลัง
พรามัว และจะใชระยะชัดลึกมากในการถายภาพทิวทัศนเพื่อทําใหทั้งพืน้หนาและพืน้หลังอยูในโฟกัส

การถายภาพในโหมดอตัโนมัติปรับรูรับแสงเอง:

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A

2 เลือกรูรับแสง
คารูรับแสงจะปรากฏในชองมองภาพและสวนแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ หมนุแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกคา
รูรับแสงเลนสที่ตองการจากคาในชวงสูงสุดและต่ําสุด

3 เล็งภาพ โฟกัส แลวถาย

รูรับแสงกวาง (f/5.6) รูรับแสงแคบ (f/22)

แปนหมุนเลือกโหมด

แปนหมุนเลือก
คําสั่ง
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โหมด M (ปรับเอง)
ในโหมดปรับคาแสงเอง คุณจะควบคุมทั้งความไวชัตเตอรและรูรับแสง การถายภาพในโหมดปรับคาแสงเอง
มีวิธกีารดังนี้

1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M

2 เลือกคารูรับแสงและความไวชัตเตอร
ปรับคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงเพือ่ตรวจสอบสัญลักษณแสดงคาแสง (ดูภาพดานลาง) เลือก
ความไวชัตเตอรโดยหมนุแปนหมุนเลือกคําสั่ง: เลือกจากคาระหวาง 30 วินาที ถึง 1/4000 วินาที หรือ
เลือก “การเปดชัตเตอรคาง” หรือ “เวลา” เพื่อใหชัตเตอรเปดคางไวโดยไมจํากัดเวลาเพือ่การเปดรับแสง
เปนเวลานาน (0 66) เลือกคารูรับแสงโดยกดปุม N (E) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง: เลือกจาก
คาตํ่าสุดไปจนถึงคาสูงสุดของเลนส ความไวชัตเตอรและรูรับแสงจะปรากฏในชองมองภาพและ
สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ

3 เล็งภาพ โฟกัส แลวถาย

ความไวชัตเตอร รูรับแสง

แปนหมนุเลอืกคําสัง่ ปุม N(E) แปนหมุนเลอืกคําสัง่

A สัญลักษณแสดงคาแสง
หากประกอบเลนส CPU ไวและเลือกความไวชตัเตอรคาอื่นท่ีไมใช “การเปดชัตเตอรคาง” หรือ “เวลา” สัญลักษณ
แสดงคาแสงในชองมองภาพ (ดานลาง) และสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพจะปรากฏขึ้นไมวาภาพจะไดรับแสงมาก
เกินไปหรือรับแสงนอยเกินไปท่ีการตั้งคาปจจุบนั (การแสดงผลอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับตัวเลือกท่ีไดเลือกไวในการ
ต้ังคาแบบกําหนดเอง b1, ระดับ EV สําหรับควบคมุคาแสง และ f5, แสดงคากลับดาน; 0 159, 166) หาก
คาแสงเกินขีดจํากัดของระบบวัดแสง สัญลักษณจะกะพริบ

คาแสงท่ีดีที่สุด เปดรับแสงนอยเกินไป 1/3 EV เปดรับแสงมากเกินไปเกิน 2 EV

แปนหมุนเลือกโหมด
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❚❚การเปดรับแสงเปนเวลานาน (โหมด M เทาน้ัน)
เลือกความไวชัตเตอรตอไปนี้เพื่อเปดรับแสงเปนเวลานานในการถายภาพ
การเคลื่อนที่ของแสงไฟ ดวงดาว ทวิทศันยามค่ําคืน หรือดอกไมไฟ
• การเปดชัตเตอรคาง (A): ชัตเตอรจะยังคงเปดอยูขณะกดปุม
กดชัตเตอรคางไว เพื่อไมใหภาพสั่นไหว ใหใชขาตั้งหรือใชสายลั่นชัตเตอร 
MC-DC2 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม (0 207)

• เวลา (&): ตองใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม (0 207) 
เร่ิมถายภาพโดยการกดปุมกดชัตเตอรของ ML-L3 ชัตเตอรเปดคางอยู
เปนเวลาสามสิบนาท ีหรือจนกวาจะกดปุมเปนครั้งที่สอง

1 เตรียมกลองใหพรอม
ยดึกลองเขากบัขาตัง้กลองหรอืวางบนพืน้ทีม่ั่นคงและเรยีบเสมอกนั เพือ่เปนการประหยดัพลงังานจนกวา
การรบัแสงจะเสรจ็สมบรูณ ใหใชแบตเตอรี ่EN-EL14 ท่ีชารจจนเตม็ หรอืใชอะแดปเตอร AC ชนิด
EH-5b กบัปลัก๊ตออะแดปเตอร EP-5A ซ่ึงเปนอปุกรณเสรมิ โปรดทราบวาอาจเกดิสญัญาณรบกวน 
(จุดสวาง, จุดพกิเซลสวางแสดงสญัญาณรบกวน หรอืฝา) จากการเปดรบัแสงเปนเวลานาน ดงันัน้ 
กอนถายภาพ เลอืก เปด สาํหรบั ลดนอยซเมือ่เปดรบัแสงนาน ในเมนถูายภาพ (0 154)

2 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M

3 เลือกความไวชัตเตอร
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกความไวชัตเตอรคาง 
(A) สําหรับความไวชัตเตอรของ “เวลา” (&) 
ใหเลือกโหมดลั่นชัตเตอรดวยรีโมตคอนโทรล (0 35) 
หลังจากเลอืกความไวชัตเตอร

ชวงของการรับแสง: 35 วินาที
รูรับแสง: f/25

แปนหมุนเลือกโหมด

แปนหมุนเลือก
คําสั่ง
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4 เปดชัตเตอร
การเปดชตัเตอรคาง: หลังจากปรับโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลองหรือกดสายลั่นชัตเตอร
ลงจนสุด กดปุมกดชัตเตอรคางไวจนกวาการเปดรับแสงจะเสร็จสมบูรณ
เวลา: กดปุมกดชัตเตอร ML-L3 ลงจนสุด

5 ปดชัตเตอร
การเปดชตัเตอรคาง: ยกนิ้วขึ้นจากปุมกดชัตเตอร
เวลา: กดปุมกดชัตเตอร ML-L3 ลงจนสุด การถายภาพจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลังจากสามสิบนาที
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คาแสง

ระบบวัดแสง
เลือกวิธกีารตั้งคาแสงของกลองในโหมด P, S, A และ M (ในโหมดอื่นๆ กลองจะเลือกวิธีวัดแสงโดยอัตโนมติั)

1 วางเคอรเซอรในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากขอมูลการถายภาพไมปรากฏบนหนาจอ กดปุม P กดปุม P อีกครั้งเพือ่วางเคอรเซอรบนสวน
แสดงผลขอมูลการถายภาพ

2 แสดงตัวเลือกระบบวดัแสง
ไฮไลทระบบวัดแสงปจจุบันในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ 
แลวกดปุม J

3 เลือกระบบวัดแสง
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J หากตองการกลับไปที่โหมด
ถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง

วิธี คําอธิบาย

L
วัดแสงเฉลี่ย
ทั้งภาพ

ใหภาพที่เปนธรรมชาติในสถานการณสวนใหญ กลองจะใชเซ็นเซอร RGB แบบ 420 พิกเซลเพื่อวัดแสงเปน
บริเวณกวางในกรอบการถายภาพแลวตั้งคาแสงตามการกระจายโทนสี สี องคประกอบ และในกรณีที่ใชเลนส
ชนิด G หรือ D (0 198) จะคํานึงถึงขอมูลระยะหางดวย (ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบสี 3 มิติ II 
ในกรณีเลนส CPU อ่ืนๆ กลองจะใชระบบวดัแสงเฉลี่ยทั้งภาพสี II ซ่ึงจะไมรวมขอมูลระยะหาง 3 มิติ)

M
วัดแสงเนน
กลางภาพ

กลองจะวดัแสงทั่วทั้งกรอบภาพ แตจะใหน้ําหนักบริเวณกลางภาพมากที่สุด เปนระบบวัดแสงที่นิยมใชในการ
ถายภาพบุคคล แนะนําใหใชเมื่อใชฟลเตอรที่มีปจจัยกําหนดคาแสง (ฟลเตอรแฟคเตอร) เกิน 1

N
วัดแสง
เฉพาะจุด

กลองจะวดัจุดโฟกัสปจจุบัน ใชตัวเลือกนี้เพื่อวดัแสงตัวแบบที่ไมไดอยูตรงกลางภาพ (หากเลือก e พ้ืนที่ AF 
อัตโนมัติ สําหรับโหมดพื้นที่ AF ขณะที่ถายภาพดวยชองมองภาพตามที่ไดอธบิายไวในหนา 42 กลองจะวัด
จุดโฟกัสก่ึงกลาง) ระบบนี้ทําใหตัวแบบไดรับแสงที่เหมาะสม แมวาพื้นหลังจะสวางกวาหรือมืดกวาตัวแบบมาก

สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ ปุม P
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การล็อคคาแสงอัตโนมัติ
ใชการลอ็คคาแสงอตัโนมตัเิพือ่จัดองคประกอบภาพใหมหลงัจากใช M (วดัแสงเนนกลางภาพ) และ N 
(วดัแสงเฉพาะจดุ) เพือ่วัดคาแสง โปรดทราบวาการลอ็คคาแสงอตัโนมตัจิะไมมีใหเลอืกใชในโหมด i หรอื j

1 วัดคาแสง
จัดตําแหนงตัวแบบใหอยูกึ่งกลางกรอบภาพ (วัดแสงเนน
กลางภาพ) หรือจุดโฟกัสทีเ่ลือกไว (วัดแสงเฉพาะจุด) แลว
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่เพื่อปรับระยะโฟกัสและวัดคาแสง 
ตรวจสอบวาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น
ในชองมองภาพ

2 ล็อคคาแสง
ขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งและจัดตําแหนงตัวแบบที่จุดโฟกัส 
ใหกดปุม AE-L/AF-L เพือ่ล็อคคาแสง

ขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู สัญลักษณ AE-L จะปรากฏในชองมองภาพ

3 จัดองคประกอบภาพใหม
จัดองคประกอบภาพใหมแลวถายภาพโดยกดปุม AE-L/AF-L 
คางไว 

A การล็อคคาแสงอตัโนมัติ
หากเลือก เปด ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เม่ือกด
ชัตเตอร; 0 159) กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนหนาท่ีของปุม AE-L/AF-L ใหดูการ
ต้ังคาแบบกําหนดเอง f2 (กําหนดปุม AE-L/AF-L; 0 166)

A การปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ขณะที่การล็อคคาแสงทํางานอยู สามารถตั้งคาตอไปน้ีไดโดยไมกระทบตอคาแสงที่วัดไวแลว:

โหมด การตั้งคา
โปรแกรมอัตโนมัติ ความไวชัตเตอรและรูรับแสง (โปรแกรมแบบยืดหยุน; 0 62)

อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง ความไวชัตเตอร
อัตโนมัติปรับรูรับแสงเอง รูรับแสง

ระบบวัดแสงไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู

ปุมกดชัตเตอร

ปุม AE-L/AF-L
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การชดเชยแสง
การชดเชยแสงจะใชเพื่อปรับคาแสงใหตางจากที่กลองแนะนําเพือ่ชวยใหภาพสวางขึ้นหรือมืดลง ซ่ึงจะใหผล
ที่ดีที่สุดเมื่อใชรวมกบั M (วัดแสงเนนกลางภาพ) หรือ N (วัดแสงเฉพาะจุด) (0 68) เลอืกคาระหวาง
–5 EV (เปดรับแสงนอยเกินไป) ถึง +5 EV (เปดรับแสงมากเกินไป) โดยเพิม่ครั้งละ 1/3 EV โดยทั่วไป คาบวกจะ
ทําใหตัวแบบสวางขึ้นและคาลบจะทําใหตัวแบบมดืลง

1 วางเคอรเซอรในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากขอมูลการถายภาพไมปรากฏบนหนาจอ กดปุม P กดปุม P อีกครั้งเพือ่วางเคอรเซอรบนสวน
แสดงผลขอมูลการถายภาพ

2 แสดงตัวเลือกการชดเชยแสง
ไฮไลทการชดเชยแสงในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ 
แลวกดปุม J

3 เลือกคา
ไฮไลทคา แลวกดปุม J หากตองการกลับไปทีโ่หมดถายภาพ 
ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

สามารถเรียกคืนคาแสงปกติไดโดยการตั้งคาการชดเชยแสงเปน ±0 จะไมมีการรีเซ็ตการชดเชยแสงเมื่อปดการ
ทํางานกลอง และคาดังกลาวจะถูกรีเซ็ตหากคุณเลือกโหมดอืน่หลังจากที่เลือก %

–1 EV ไมมีการชดเชยแสง +1 EV

สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ ปุม P
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A ปุม E
การชดเชยแสงสามารถตั้งคาไดโดยกดปุม E 
แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง คาท่ีเลือกไวจะ
ปรากฏในชองมองภาพและสวนแสดงผลขอมูล
การถายภาพ

ปุม E แปนหมุนเลือก
คําสั่ง

–0.3 EV +2 EV
A โหมด M
ในโหมด M การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลักษณแสดงคาแสงเทาน้ัน โดยที่ความเร็วชัตเตอรและคารูรับแสง
ไมเปลี่ยนแปลง

A การใชแฟลช
เม่ือใชแฟลช การชดเชยแสงจะมีผลกับท้ังคาแสงของพื้นหลังและระดับแฟลช

A ดูเพ่ิมเติม
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกความกวางของระดับขั้นในการชดเชยแสง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b1 (ระดับ 
EV สําหรับควบคมุคาแสง, 0 159 ) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนคาแสงในการถายภาพชุดหนึ่งโดยอัตโนมัติ 
ใหดูหนา 88
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การชดเชยแสงแฟลช
การชดเชยแสงแฟลชจะใชเพื่อเปลี่ยนกําลังไฟจากระดับคาแสงทีก่ลองเลือก โดยจะเปลี่ยนความสวางของ
ตัวแบบใหเหมาะสมกับพืน้หลัง เลือกจากคาระหวาง –3 EV (มืดลง) ถึง +1 EV (เพิม่ความสวาง) 
โดยเปลี่ยนแปลงครั้งละ 1/3 EV โดยทั่วไป คาบวกจะทําใหตัวแบบสวางขึ้นและคาลบจะทําใหตัวแบบมดืลง

1 วางเคอรเซอรในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากขอมูลการถายภาพไมปรากฏบนหนาจอ กดปุม P กดปุม P อีกครั้งเพือ่วางเคอรเซอรบนสวน
แสดงผลขอมูลการถายภาพ

2 แสดงตัวเลือกชดเชยแสงแฟลช
ไฮไลทชดเชยแสงแฟลชในสวนแสดงผลขอมลูการถายภาพ 
แลวกดปุม J

3 เลือกคา
ไฮไลทคา แลวกดปุม J หากตองการกลับไปทีโ่หมดถายภาพ 
ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

สามารถเรียกคืนคากําลังแฟลชปกติโดยการตั้งการชดเชยแฟลชเปน ±0 จะมีการรีเซ็ตชดเชยแสงแฟลช
เมือ่ปดการทํางานของกลอง

สวนแสดงผลขอมูล
การถายภาพ

ปุม P
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A ปุม Y (M) และ E
การชดเชยแสงแฟลชสามารถตั้งคาไดโดยหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งขณะที่กดปุม Y (M) และ 
E คาท่ีเลือกไวจะปรากฏในชองมองภาพและ
สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ

ปุม Y (M)         ปุม E แปนหมุนเลือกคําสั่ง

–0.3 EV +1 EV
A ชุดแฟลชเสริมภายนอก
การชดเชยแสงแฟลชสามารถใชไดจากชุดแฟลชเสริมภาพนอกที่รองรับระบบ Nikon Creative Lighting System 
(CLS; ดูหนา 203) ในรุน SB-900, SB-800, SB-700 และ SB-600 คุณสามารถปรับคาชดเชยแสงแฟลช
ไดโดยใชปุมควบคุมท่ีชุดแฟลช คาชดเชยแสงแฟลชที่เลือกไวจากชุดแฟลชเสริมภายนอกจะถูกเพิ่มเขาไปใน
คาชดเชยแสงแฟลชที่เลือกดวยกลอง

A ดูเพ่ิมเติม
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกความกวางของระดับขั้นในการชดเชยแสงแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b1 
(ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 159 ) 
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การเก็บรายละเอียดสวนที่อยูในเงามดืและสวนที่
อยูในแสงจา

Active D-Lighting
Active D-Lighting จะเก็บรายละเอียดที่อยูภายใตแสงไฟเจิดจาและเงามืดสลัว ซ่ึงสรางรูปภาพที่มีคอนทราสต
เปนธรรมชาติ ใชสําหรับการถายภาพที่มคีอนทราสตสูง เชน การถายภาพทิวทัศนกลางแจงที่มีแสงจาผาน
บานประตูหรือหนาตาง หรือการถายภาพตัวแบบทีอ่ยูในรมในวันที่แดดจัด ทัง้นี้ จะใหผลดีที่สุดเมื่อใชรวมกับ 
L (วดัแสงเฉลี่ยทัง้ภาพ; 0 68)

1 วางเคอรเซอรในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากขอมูลการถายภาพไมปรากฏบนหนาจอ กดปุม P กดปุม P อีกครั้งเพือ่วางเคอรเซอรบนสวน
แสดงผลขอมูลการถายภาพ

2 แสดงตัวเลือก Active D-Lighting
ไฮไลท Active D-Lighting ในสวนแสดงผลขอมลูการถายภาพ 
แลวกดปุม J

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

สวนแสดงผลขอมูล
การถายภาพ

ปุม P
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3 เลือกตัวเลือก
ไฮไลท Y อัตโนมัติ, Z สูงมาก, P สูง, Q ปกติ, 
R ต่ํา หรือ ! ปด แลวกดปุม J ถาเลือก Y 
อัตโนมัต ิกลองจะปรับ Active D-Lighting ใหสอดคลองกับ
สภาพการถายภาพโดยอัตโนมัติ หากตองการกลับไปที่โหมด
ถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่

D Active D-Lighting
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน, ฝา หรือเสน) อาจเกิดขึ้นในภาพที่ถายดวย Active 
D-Lighting บางครั้งอาจพบแสงเงาที่ไมสมํ่าเสมอในตัวแบบ Active D-Lighting ไมสามารถใชกับคาความไวแสง 
(ISO) Hi 0.3 หรือสูงกวา การตั้งคา Y อัตโนมัติ จะเทียบเทากับ Q ปกต ิในโหมด M หรือเม่ือใช
ระบบวัดแสงเนนกลางภาพหรือระบบวัดแสงเฉพาะจุด

A “Active D-Lighting” เปรียบเทียบกับ “D-Lighting”
ตัวเลือก Active D-Lighting ในเมนูถายภาพจะปรับคาแสงกอนถายภาพ เพือ่ปรับชวงความกวางในการรับแสง
ใหเหมาะสม ในขณะที่ตัวเลือก D-Lighting ในเมนูรีทัช (0 178) จะปรับชวงความกวางในการรับแสงใหเหมาะสม
ในภาพที่ถายแลว

A เมนูถายภาพ
Active D-Lighting สามารถปรับต้ังคาไดโดยใชตัวเลือก Active D-Lighting ในเมนู
ถายภาพไดเชนกัน (0 151)

A ดูเพ่ิมเติม
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนคา Active D-Lighting ในการถายภาพชดุหนึ่งโดยอัตโนมัติ ใหดูหนา 88 สําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการใชปุม Fn และแปนหมุนเลือกคําสั่งเพือ่เปดหรือปด Active D-Lighting ใหดูหนา 165
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High Dynamic Range (HDR)
High Dynamic Range (HDR) นาํภาพถายสองภาพมารวมเปนภาพเดียว ซึง่จะเปนภาพทีน่าํเอาความตาง
ต้ังแตในสวนมดืไปจนถงึสวนสวางมารวมกนั แมวาตัวแบบจะมคีอนทราสตสูงกต็าม HDR จะใหผลดีทีสุ่ดเมือ่ใช
รวมกบั L (วัดแสงเฉลี่ยท้ังภาพ) (0 68; สําหรบัวธิวีดัแสงแบบอืน่ ความแตกตางของคาแสง อัตโนมัต ิ
จะเทยีบเทากบั 2 EV โดยประมาณ) ซึง่จะใชบันทกึภาพ NEF (RAW) ไมได แฟลชไมสามารถใชงานไดใน
ขณะที ่HDR ทาํงานอย ู

1 เลือก HDR (High Dynamic Range)
กดปุม G เพื่อแสดงเมน ูไฮไลท HDR (High Dynamic 
Range) ในเมนูถายภาพ แลวกดปุม 2

2 เปดใช HDR
ไฮไลท โหมด HDR แลวกด 2

ตัวเลือกที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏบนหนาจอ 
ไฮไลท เปด แลวกด J

u จะปรากฏบนชองมองภาพ 

+

ภาพแรก (มืดลง) ภาพที่สอง (สวางจา) ภาพ HDR ท่ีนํามารวมกัน

ปุม G
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3 เลือกความแตกตางของคาแสง
ในการเลือกความแตกตางของคาแสงระหวางภาพ
สองภาพ ใหไฮไลท ความแตกตางของคาแสง แลว
กดปุม 2

ตัวเลอืกที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏบนหนาจอ 
ไฮไลทตัวเลอืก แลวกด J เลือกคาสูงขึ้นสําหรับตัวแบบ
ที่มีคอนทราสตสูง แตโปรดทราบวาการเลือกคาทีสู่งกวา
ที่ตองการไมไดทําใหไดภาพตามทีต่องการ หากเลือก 
อัตโนมัต ิกลองจะปรับคาแสงใหเหมาะสมกับฉากที่
ถายภาพโดยอัตโนมัติ

4 เลือกคาความเนียน
ในการเลือกวาจะใชระยะขอบระหวางภาพสองภาพที่
ทาบกันสนิท ใหไฮไลท ความเนยีน แลวกด 2

ตัวเลอืกที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏบนหนาจอ 
ไฮไลทตัวเลอืก แลวกด J คาที่สูงขึ้นจะทําใหได
ภาพผสมที่เรียบเนียนขึ้น 

5 เล็งภาพ โฟกัส แลวถาย
กลองจะถายภาพสองภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด “lu” จะปรากฏบนชองมองภาพ
เมื่อภาพทั้งสองภาพถูกนํามารวมกัน ซ่ึงคุณจะไมสามารถถายภาพใหมไดจนกวาการบันทึกภาพ
เสร็จสมบูรณ HDR จะปดโดยอตัโนมัติเมือ่ถายภาพเสร็จแลว หากตองการปดฟงกช่ัน HDR 
กอนถายภาพ ใหปรับแปนหมุนเลือกโหมดไปที่การตั้งคาอื่นทีไ่มใช P, S, A หรือ M

D การถายภาพ HDR
ขอบภาพจะถูกตัดออก คุณอาจไมไดภาพตามที่ตองการหากกลองหรือตัวแบบขยับขณะถายภาพ ขอแนะนํา
ใหใชขาตั้งกลอง อาจมีเงาสลัวบริเวณรอบๆ ตัวแบบที่มีความสวาง หรือเงาเปนวงกลมรอบๆ ตัวแบบที่มืด ท้ังน้ี 
ขึ้นอยูกับฉากท่ีถายภาพ ซึ่งคุณสามารถลดการเกิดลักษณะดังกลาวไดโดยปรับคาความเนียน

A ดูเพ่ิมเติม
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชปุม Fn เพื่อเลือกโหมด HDR ใหดูหนา 165
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การถายภาพซอน
ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางเพือ่บันทึกภาพถายสองหรือสามชุดเปนภาพถายใบเดียว การถายภาพซอนจะใช
ขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพของกลองเพือ่ผลิตสีที่เห็นไดชัดวาดีกวาสีทีไ่ดจากการถายภาพซอนที่สรางจาก
ซอฟทแวร

❚❚การสรางภาพซอน
การถายภาพซอนจะไมสามารถบันทึกไวในไลฟวิว ออกจากโหมดไลฟวิวกอนดําเนินการ โปรดทราบวาเม่ือใช
คาท่ีต้ังคาจากโรงงาน การถายภาพจะสิ้นสุดและกลองจะบนัทึกภาพซอนโดยอัตโนมัติหากไมมีการดําเนินการใดๆ 
เปนเวลา 30 วินาท ี

1 เลือกการถายภาพซอน
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท การถายภาพซอน 
ในเมนถูายภาพ แลวกด 2

2 เปดใชโหมดการถายภาพซอน
ไฮไลท โหมดการถายภาพซอน แลวกด 2

ตัวเลือกที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏบนหนาจอ 
ไฮไลท เปด แลวกด J

A ระยะเวลาการบันทึกท่ีนานขึ้น
สําหรับชวงเวลาระหวางการถายภาพมากกวา 30 วินาที ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือก รีวิวภาพ (0 150) ในเมนู
แสดงภาพและขยายการหนวงเวลาปดจอภาพสําหรับรีวิวภาพโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาปดกลอง
อตัโนมัติ, 0 160) ชวงเวลาระหวางการถายภาพสูงสุดจะนานกวาตัวเลือกท่ีเลือกสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง 
c2 ประมาณ 30 วินาที หากปลอยเครื่องไวประมาณ 30 วินาทีหลังจากหนาจอปดลงในขณะแสดงภาพหรือใชงานเมนู 
การถายภาพจะสิ้นสุดและกลองจะสรางภาพซอนจากภาพที่บนัทึกไวถึงจดุน้ัน

ปุม G
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3 เลือกจํานวนภาพ
ไฮไลท จํานวนภาพ แลวกด 2

ขอความที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏบนหนาจอ
กด 1 หรือ 3 เพือ่เลือกจํานวนภาพทีน่ํามารวมเปน
ภาพเดียว แลวกดJ

4 เลือกคาแสง
ไฮไลท ปรับแสงอัตโนมัติ แลวกด 2

ตัวเลอืกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
• เปด: กลองจะปรับคาแสงตามจํานวนภาพถายที่บันทึก
จริง (คาเกนสําหรับแตละภาพจะถูกกําหนดเปน 1/2 
สําหรับภาพถาย 2 ภาพ, 1/3 สําหรับภาพถาย 3 ภาพ)

• ปด: ไมมีการปรับคาแสงเมื่อบันทึกภาพซอน 
ควรใชคานีห้ากพื้นหลงัมืด

5 เล็งภาพ โฟกัส แลวถาย
ในโหมดถายภาพตอเนื่อง (0 35) กลองจะบันทกึภาพทั้งหมดเปนภาพตอเนื่องหนึ่งชุด 
กลองจะหยดุช่ัวขณะหลังจากการถายภาพซอนแตละครั้ง ในโหมดตั้งเวลาถาย กลองจะ
บันทึกจํานวนภาพถายที่เลือกในขั้นตอนที ่3 โดยอัตโนมติั โดยไมคํานึงถึงตัวเลือกที่เลือกไวในการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 160) สําหรับโหมดลั่นชัตเตอรโหมดอื่น 
กลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพทุกครั้งที่ลั่นชัตเตอร และจะถายตอไปจนกวาจะไดภาพครบทั้งหมด 

.

A สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน
สัญลักษณแสดงการถายภาพซอนจะแสดงสถานะในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ
• $ (เปด): กลองพรอมจะบนัทึกภาพซอนชุดใหม กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
เพื่อเริ่มถายภาพ

• $ (กะพริบ): อยูในระหวางการถายภาพ
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❚❚การหยุดกลางคันขณะถายภาพซอน
หากตองการหยุดการถายภาพซอนกอนทีก่ลองจะถายภาพจนไดครบตามจํานวนที่
กําหนดไว ใหเลือก ปด สําหรับ การถายภาพซอน > โหมดการถายภาพซอน 
ในเมนถูายภาพ ภาพซอนจะถูกสรางขึ้นจากภาพทีไ่ดบันทกึไวถึงชวงนัน้ 
หากเปดใช ปรบัแสงอัตโนมัต ิ กลองจะปรับคาแสงตามจํานวนภาพที่บันทึกไว
ตามจริง โปรดทราบวาการถายภาพจะสิ้นสุดโดยอตัโนมัติหาก:
• หมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปที่การตั้งคาอื่นทีไ่มใช P, S, A หรือ M
• การรีเซ็ตโดยกดสองปุมจะทํางาน (0 58)
• กลองปดการทํางาน
• แบตเตอรี่หมด
• ภาพถายถูกลบออกไปหนึ่งภาพ

D การถายภาพซอน
อยาถอดหรือเปล่ียนการดหนวยความจําในขณะที่บันทึกภาพซอน

ขอมูลท่ีอยูในหนาจอแสดงผลขอมูลของภาพที่แสดง (รวมถึง ระบบวัดแสง, คาแสง, โหมดถายภาพ, ทางยาวโฟกัส, 
วันท่ีบนัทึกและการปรับทิศทางกลอง) เปนขอมูลของภาพถายภาพแรกในการถายภาพซอน
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ไวตบาลานซ
ไวตบาลานซจะชวยใหสีของภาพไมไดรับผลกระทบจากสีของแหลงกําเนิดแสง แนะนําใหใชการปรับ
ไวตบาลานซแบบอตัโนมัติสําหรับแหลงกําเนดิแสงสวนใหญ สําหรับในโหมด P, S, A และ M ผูใชสามารถ
เลือกคาอื่นๆ เพือ่ใหเหมาะกับชนิดของแหลงกําเนดิแสงไดหากจําเปน

1 วางเคอรเซอรในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากขอมูลการถายภาพไมปรากฏบนหนาจอ กดปุม P กดปุม P อกีครั้งเพือ่วางเคอรเซอรบนสวน
แสดงผลขอมูลการถายภาพ

2 แสดงตัวเลือกไวตบาลานซ
ไฮไลทการตั้งคาไวตบาลานซปจจุบันในสวนแสดงผลขอมูล
การถายภาพ แลวกดปุม J

3 เลือกตัวเลือกไวตบาลานซ
ไฮไลทตัวเลอืก แลวกด J หากตองการกลับไปที่โหมด
ถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่

ตวัเลือก คําอธิบาย
v อัตโนมัติ ปรับคาไวตบาลานซโดยอัตโนมัติ เหมาะสําหรับการใชงานท่ัวไป
J หลอดไส ใชภายใตแสงจากไฟหลอด
I ฟลูออเรสเซนต ใชกับแสงไฟตามที่ระบุไวในหนา 82
H แสงอาทิตย ใชกับตัวแบบที่ไดรับแสงอาทิตยโดยตรง
N แฟลช ใชกับแฟลช
G เมฆมาก ใชถายภาพเวลากลางวันในสภาพเมฆมากหรือมืดครึ้ม
M ในรม ใชถายภาพเวลากลางวันเม่ือตัวแบบอยูใตรมเงา
L ตั้งคาเอง วัดคาไวตบาลานซหรือคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพถายที่มีอยู (0 84)

สวนแสดงผลขอมูล
การถายภาพ

ปุม P
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A เมนูถายภาพ
นอกจากวิธีขางตน คาไวตบาลานซสามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ 
ในเมนูถายภาพ (0 151) ซึ่งสามารถใชเพื่อปรับไวตบาลานซอยางละเอียด (0 83) 
หรือเพือ่วัดคาไวตบาลานซท่ีต้ังเอง (0 84)

ตัวเลือก I ฟลูออเรสเซนต ในเมนู ไวตบาลานซ สามารถใชเลือก ลักษณะของแสง
จากประเภทหลอดไฟที่แสดงไวทางดานขวา

A อุณหภูมิสี
สีท่ีเห็นจากแหลงกําเนิดแสงจะแตกตางกันไปในสายตาของแตละคนและยังขึ้นกับสภาวะอื่นๆ อุณหภูมิสีคือการวัดสี
ของแหลงกําเนิดแสงโดยตรง โดยอางอิงกับอุณหภมิูท่ีจะตองใชในการทําความรอนวัตถุเพื่อใหเปลงแสงที่มีความยาว
คลื่นเดียวกัน ขณะที่แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภมิูสีในยานใกลเคียงกับ 5000–5500 K จะปรากฏเปนสีขาว แตแหลง
กําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีตํ่ากวาน้ัน เชน แสงจากหลอดไส จะปรากฏเปนสีออกเหลืองหรือแดง แหลงกําเนิดแสงที่มี
อุณหภมิูสีสูงกวาน้ีจะมีโทนสีออกน้ําเงิน ตัวเลือกไวตบาลานซของกลองจะปรับเขากับอุณหภูมิสีตอไปนี้
• I (หลอดไอโซเดียม): 2700 K
• J (หลอดไส)/
I (วอรมไวตฟลูออเรสเซนต): 3000 K

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

• H (แสงอาทิตย): 5200 K
• N (แฟลช): 5400 K
• G (เมฆมาก): 6000 K
• I (เดยไลตฟลูออเรสเซนต): 6500 K
• I (ไอปรอทอุณหภมิูสูง): 7200 K
• M (ในรม): 8000 K

A ปุม Fn
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชปุม Fn และแปนหมุนเลือกคําสั่งสําหรับไวตบาลานซ ใหดูหนา 165
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การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ไวตบาลานซสามารถ “ปรับแบบละเอียด” เพือ่ชดเชยสีทีผ่ิดเพี้ยนของแหลงกําเนิดแสงหรือเพือ่สรางภาพที่มี
โทนสตีามตองการ ไวตบาลานซสามารถปรับอยางละเอียดไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ

1 แสดงตัวเลือกไวตบาลานซ
ในการแสดงเมนู ใหกดปุม G ไฮไลท ไวตบาลานซ 
ในเมนูถายภาพ แลวกด 2 เพือ่แสดงตัวเลือก
ไวตบาลานซ

2 เลือกตัวเลือกไวตบาลานซ
ไฮไลตตัวเลือกอื่นที่ไมใช ตั้งคาเอง แลวกด 2 (หากเลือก 
ฟลูออเรสเซนต ใหเลือกประเภทของแสง แลวกด 2) 
ตัวเลอืกการปรับละเอียดที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏ
บนหนาจอ การปรับละเอียดไมสามารถใชไดสําหรับ
ตัวเลอืก ตัง้คาเอง ของไวตบาลานซ

3 ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด

4 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กดปุม J

A การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
สีบนแกนการปรับแบบละเอียดเปนสีเชิงสัมพทัธ ไมใชสีตายตัว ตัวอยางเชน การเลื่อนเคอรเซอรไปท่ี B 
(นํ้าเงิน) เม่ือเลือกการตั้งคา “สีอบอุน” เชน J (หลอดไส) จะทําใหภาพถายดู “เย็นลง” เล็กนอย แตจะไม
ทําใหกลายเปนสีนํ้าเงิน

ปุม G

พกิัด
การปรับ

เพิม่สีเขียว

เพิ่มสีนํ้าเงิน เพิ่มสีเหลือง
อําพนั

เพิ่มสีชมพูแกมมวง
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ตั้งคาเอง
ใชการต้ังคาเองเพื่อบันทกึและเรียกใชการตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองเพื่อถายภาพภายใตสภาพแสง
แบบผสมหรือเพื่อชดเชยแหลงกําเนิดแสงที่มีโทนสีจัด ทั้งนี้สามารถตั้งคาไวตบาลานซเองไดสองวิธี:

❚❚การวัดคาสําหรับคาไวตบาลานซท่ีต้ังเอง

1 ใหแสงวตัถุอางอิง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตสภาพแสงที่จะใชถายภาพจริง

2 แสดงตัวเลือกไวตบาลานซ
ในการแสดงเมนู ใหกดปุม G ไฮไลท ไวตบาลานซ 
ในเมนถูายภาพ แลวกด 2 เพือ่แสดงตัวเลือก
ไวตบาลานซ

3 เลือก ตั้งคาเอง
ไฮไลท ตัง้คาเอง แลวกด 2

4 เลือก วัดคา
ไฮไลท วดัคา แลวกด J เมนทูี่แสดงไวทางดานขวา
จะปรากฏขึ้น ไฮไลท ใช แลวกด J

ขอความที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏบนหนาจอกอน
ที่กลองจะเขาสูโหมดการวัดคาทีก่ําหนดลวงหนา

วิธี คําอธิบาย

วัดคา วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตแสงท่ีจะใชในการถายภาพและใหกลองวัดไวตบาลานซ 
(ดูดานลาง)

ใชภาพถาย คัดลอกไวตบาลานซจากภาพถายในการดหนวยความจํา (0 87)

ปุม G
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เมื่อกลองพรอมจะวัดคาไวตบาลานซ สัญลักษณ L 
(D) จะปรากฏดวยการกะพริบบนชองมองภาพ
และสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ

5 วัดคาไวตบาลานซ
กอนที่สัญลักษณจะหยุดกะพริบ ใหเล็งภาพวัตถุอางอิงให
เต็มชองมองภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด ในขั้น
ตอนนี้ ไมมีการ บันทกึภาพ กลองสามารถวัดคา
ไวตบาลานซไดอยางเที่ยงตรงแมกลองไมไดโฟกัสก็ตาม

6 ตรวจสอบผลลัพธท่ีได
หากกลองวัดคาไวตบาลานซได ขอความที่แสดงทาง
ดานขวาจะปรากฏบนหนาจอ และ a จะกะพริบ
บนชองมองภาพประมาณแปดวินาที กอนที่กลองจะ
กลับสูโหมดถายภาพ หากตองการกลับไปที่โหมด
ถายภาพทนัที ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
ถาสภาพแสงมืดหรือสวางเกินไป กลองอาจไมสามารถ
วัดไวตบาลานซได ขอความจะปรากฏในสวนแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ และสัญลักษณ ba ที่กะพริบ
จะปรากฏบนชองมองภาพประมาณแปดวินาท ีกลับสู
ขั้นตอนที่ 4 แลววัดคาไวตบาลานซอีกครั้ง
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D การวัดคาไวตบาลานซท่ีตั้งเอง
หากไมมีการดําเนินการใดๆ ขณะที่สวนแสดงผลกําลังกะพริบ โหมดการวัดโดยตรงจะสิ้นสุดลงเมื่อระบบวัดแสงปด
การทํางาน สามารถเปลี่ยนเวลาหนวงการปดระบบวัดแสงอัตโนมัติไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัติ; 0 160) คาตั้งจากโรงงานคือแปดวินาที

D ไวตบาลานซท่ีตั้งเอง
กลองจะบันทึกคาไวตบาลานซท่ีต้ังเองเพียงครั้งละหนึ่งคา โดยคาใหมท่ีวัดไดจะเขาไปแทนที่คาท่ีมีอยูแลว 
โปรดทราบวาคาแสงจะเพิ่มขึน้ 1 EV โดยอัตโนมัติขณะวัดไวตบาลานซ เม่ือถายภาพในโหมด M ใหปรับคาแสงเพือ่ให
สัญลักษณแสดงคาแสงแสดง 0 (0 65)

A การวัดคาไวตบาลานซท่ีตั้งเองดวยวิธีอืน่ๆ
หากตองการเขาสูโหมดการวัดคาท่ีกําหนดลวงหนา (ดูขางตน) หลังจากที่เลือกคาไวตบาลานซท่ีต้ังเองในสวน
แสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 81) ใหกด J ชัว่ขณะ หากกําหนดไวตบาลานซใหกับปุม Fn (0 165) แลวเลือก
คาไวตบาลานซท่ีต้ังเองโดยกดปุม Fn แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง กลองจะเขาสูโหมดการวัดคาท่ีกําหนดลวงหนา
ในกรณีท่ีกดปุม Fn ไวชั่วขณะ

A การต้ังคาสตดูิโอ
ในการตั้งสตูดิโอ สามารถใชแผนสีเทากลางเปนวัตถุอางอิงไดเม่ือตองการวัดคาไวตบาลานซท่ีต้ังเอง
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❚❚การคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพถาย
ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางเพื่อคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพถายที่อยูในการดหนวยความจํา

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

2 เลือก ใชภาพถาย
ไฮไลท ใชภาพถาย แลวกด 2

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

4 เลือกโฟลเดอร
ไฮไลทโฟลเดอรที่มีภาพตนฉบับ แลวกด 2

5 ไฮไลทภาพตนฉบับ
หากตองการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ ใหกดปุม X 
คางไว

6 คัดลอกไวตบาลานซ
กด J เพื่อกําหนดคาไวตบาลานซที่ต้ังเองเปนคา
ไวตบาลานซสําหรับภาพที่ไฮไลทไว

ปุม G
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การถายครอม
การถายครอมจะเปลี่ยนคาแสง, ไวตบาลานซ หรือ Active D-Lighting (ADL) ใหเล็กนอยโดยอัตโนมัติในการ
ถายแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาปจจุบัน เลือกการถายครอมในสถานการณที่ยากตอการตั้งคาแสง 
ไวตบาลานซ หรือ Active D-Lighting และไมมีเวลาตรวจสอบผลลัพธและปรับต้ังคาใหกับการถายแตละคร้ัง 
หรือใชเพื่อทดลองใชการตั้งคาแบบตางๆ กับตัวแบบเดียวกัน

1 เลือกตัวเลือกการถายครอม
เมือ่กด G เพื่อแสดงเมนู ใหไฮไลทการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง e2 (ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ) แลวกด 
2

ตัวเลือกที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏบนหนาจอ 
ไฮไลทประเภทการถายครอมที่ตองการ แลวกด J

2 วางเคอรเซอรในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากขอมูลการถายภาพไมปรากฏบนหนาจอ กดปุม P กดปุม P อีกครั้งเพือ่วางเคอรเซอรบนสวน
แสดงผลขอมูลการถายภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

k ถายครอม AE

เปล่ียนคาแสงตามการถายภาพชุดละสามภาพ

ภาพที่ 1: ไมเปลี่ยนแปลง ภาพที่ 2: ลดคาแสง ภาพที่ 3: เพิม่คาแสง

m
ถายครอม
ไวตบาลานซ

ทุกครั้งที่ล่ันชัตเตอร กลองจะสรางภาพขึ้นมาสามภาพ โดยแตละภาพจะมีคาไวตบาลานซตางกัน 
ใชไมไดกับภาพ NEF (RAW)

!
ถายครอม 
ADL ถายภาพหนึ่งภาพโดยปดคา Active D-Lighting และถายอีกภาพโดยใชการตั้งคา Active D-Lighting ปจจุบัน

สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ ปุม P

ปุม G
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3 แสดงตัวเลือกการถายครอม
ไฮไลทการตั้งคาถายครอมปจจุบัน แลวกด J

4 เลือกระดับการเพ่ิมคาสําหรับถายครอม
ไฮไลทระดับการเพิม่คาสําหรับถายครอม แลวกด J 
เลือกจากคา 0.3 ถึง 2 EV (การถายครอม AE) หรือจาก 1 ถึง 3 
(การถายครอมไวซบาลานซ) หรือเลือก ADL (การถายครอม 
ADL) 

5 เล็งภาพ โฟกัส แลวถาย

ถายครอม AE: กลองจะใชคาแสงตางกันในการถายภาพแตละภาพ กลองจะ
ถายภาพแรกโดยใชการชดเชยแสงที่เลือกไวปจจุบัน ระดับการเพิม่คาสําหรับถายครอม
จะถกูลบออกจากคาปจจุบันเมือ่ถายภาพที่สอง และจะเพิ่มคาเขาไปเมือ่ถายภาพที่สาม กลาวคือ
เปนการ “ครอม” คาปจจุบัน คาทีเ่ปลี่ยนแปลงจะสูงกวาหรือตํ่ากวาคาชดเชยแสงสูงสุดหรือตํ่าสุด 
และจะสงผลตอคาทีป่รากฏในความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ถายครอมไวตบาลานซ: กลองจะประมวลผลภาพแตละภาพเพื่อสรางสําเนาภาพสามภาพ 
ภาพแรกเปนภาพทีใ่ชคาไวตบาลานซปจจุบัน ภาพที่สองเปนภาพที่เพิ่มเฉดสีเหลืองอําพนั สวนภาพ
ที่สามเปนภาพที่เพิม่เฉดสีน้ําเงิน
หากพื้นที่วางในการดหนวยความจําไมเพยีงพอตอการบันทึกภาพ
ทั้งสามภาพ การแสดงผลจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดบน
ชองมองภาพจะกะพริบ กลองจะถายภาพไดอีกครั้งเมื่อใสการด
หนวยความจําใหมลงไป
ถายครอม ADL: กลองจะถายภาพแรกหลังจากเปดใชฟงกช่ันถายครอมโดยปด Active D-Lighting 
ถายภาพทีส่องโดยใชการตั้งคา Active D-Lighting ปจจุบัน (0 74 หากปดคา Active D-Lighting 
กลองจะถายภาพที่สองโดยตั้งคา Active D-Lighting เปน อัตโนมัต)ิ

ในโหมดถายภาพตอเนื่อง กลองจะหยุดถายภาพชั่วขณะเมือ่ถายภาพครอมครบหนึง่รอบ ถากลองปดการ
ทํางานกอนจะถายภาพครบทกุภาพ การถายครอมจะเริ่มถายภาพตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดการทํางาน
ของกลอง
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A แถบแสดงสถานะการถายครอม
ขณะที่ใชฟงกชัน่ถายครอม AE แถบแสดงสถานะการถายครอมจะแสดงสถานะ
บนสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ:
• v : กลองพรอมจะถายภาพแรก
• w : กลองพรอมจะถายภาพที่สอง
• x : กลองพรอมจะถายภาพที่สาม
ขณะที่ใชฟงกชัน่ถายครอม ADL จํานวน Active D-Lighting ท่ีจะใชกับภาพถัดไป
จะถูกขีดเสนใตไวบนสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ

A การปดใชงานการถายครอม
หากตองการปดใชงานการถายครอม แลวกลับไปใชฟงกชั่นถายภาพปกติ ใหเลือก ปด ในขั้นตอนที่ 4 ในหนาท่ีแลว
หากตองการยกเลิกการถายภาพครอมกอนท่ีกลองจะบนัทึกภาพทั้งหมด ใหหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปยังการตั้งคา
อ่ืนท่ีไมใช P, S, A หรือ M

A การถายครอมคาแสง
กลองจะปรับคาแสงโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอรและคารูรับแสง (โหมด P) หรือเปลี่ยนเฉพาะคารูรับแสง (โหมด S) 
หรือเปลี่ยนเฉพาะความไวชัตเตอร (โหมด A และ M) ถาเปดใชงานการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติในโหมด 
P, S และ A กลองจะปรับคาความไวแสงโดยอัตโนมัติเพือ่ใหไดคาแสงที่ดีท่ีสุดเม่ือระบบคาแสงของกลองเกินขีดจํากัด 
ในโหมด M กลองจะใชการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติเปนอันดับแรกเพื่อใหไดคาแสงใกลเคียงกับคาท่ีดี
ท่ีสุด จากนั้นจะครอมคาแสงนี้โดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร

A ดูเพ่ิมเติม
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชปุม Fn และแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกระดับการเพิม่คาสําหรับถายครอม ใหดูหนา 
165
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Picture Control
ระบบ Picture Control เฉพาะของ Nikon ทําใหสามารถแบงปนการตั้งคาการโปรเซสภาพ รวมถึงความคมชัด 
คอนทราสต ความสวาง ความอิม่ตัวของสี และเฉดสีกับอุปกรณและซอฟตแวรทีร่องรับได

การเลือก Picture Control
กลองมคีา Picture Controls ใหใชหกคา ในโหมด P, S, A และ M คุณสามารถเลือก Picture Control 
โดยขึ้นอยูกับตัวแบบหรือสถานที่ที่ถายภาพได (ในโหมดอืน่ๆ กลองจะเลือก Picture Control โดยอัตโนมัติ)

1 วางเคอรเซอรในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากขอมูลการถายภาพไมปรากฏบนหนาจอ กดปุม P กดปุม P อกีครั้งเพือ่วางเคอรเซอรบนสวน
แสดงผลขอมูลการถายภาพ

2 แสดงตัวเลือก Picture Control
ไฮไลทการตั้งคา Picture Control ปจจุบัน แลวกด J

3 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control แลวกด J หากตองการกลับไปทีส่วน
แสดงผลขอมูลการถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่

ตัวเลือก คําอธิบาย
Q มาตรฐาน โปรเซสแบบมาตรฐานเพื่อภาพที่สมดุล แนะนําสําหรับสถานการณสวนใหญ

R สีธรรมชาติ โปรเซสนอยที่สุดเพื่อใหภาพมีความเปนธรรมชาติ เลือกใชสําหรับภาพถายที่จะโปรเซสหรือรีทัชอยางมาก
ในภายหลัง

S สีสด ปรับแตงภาพใหสีสันสดใสเหมาะสําหรับนําไปพิมพ เลือกใชเพื่อใหภาพถายมีสีสันสดใส
T โทนสีเดียว ถายภาพโทนสีเดียว
e ภาพบุคคล โปรเซสภาพบุคคลเพื่อใหผิวเนื้อดูเปนธรรมชาติและเอิบอ่ิม
f ทิวทัศน ใหภาพทิวทัศนและภาพในเมืองที่มีสีสันสดใส

สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ ปุม P
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การแกไข Picture Control
สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่ต้ังคาไวลวงหนาหรือแบบกําหนดเอง
ที่มีอยูเดิม (0 95) เพือ่ใหเหมาะกับสถานที่ถายภาพหรือตามความคิดสรางสรรค
ของผูใช เลือกชุดการตั้งคาแบบตางๆ ที่มีความสมดุลโดยใช ปรับอยางเร็ว 
หรือปรับการตั้งคาแตละคาเอง

1 แสดงเมนู Picture Control
ในการแสดงเมนู ใหกดปุม G ไฮไลท ตั้งคา Picture 
Control ในเมนถูายภาพ แลวกด 2

2 เลือก Picture Control
ไฮไลทคา Picture Control ทีต่องการ แลวกด 2

3 ปรับการตั้งคา
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทการตั้งคาทีต่องการแลวกด 4 
หรือ 2 เพือ่เลือกคา (0 93) ทําขั้นตอนนี้ซํ้าจนกระทัง่
ปรับการตั้งคาทั้งหมดแลว หรือเลือก ปรับอยางเร็ว 
เพือ่เลือกชุดการตั้งคาที่มใีห สามารถเรียกคืนคาต้ัง
จากโรงงานไดโดยกดปุม O

4 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กดปุม J

A การปรับเปลี่ยน Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ท่ีถูกปรับเปลี่ยนไปจากคาตั้งจากโรงงานจะแสดงดวยเครื่องหมาย
ดอกจัน (“*”)

ปุม G
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❚❚การต้ังคา Picture Control
ตัวเลือก คําอธิบาย

ปรับอยางเร็ว
เลือกตัวเลือกระหวาง –2 ถึง +2 เพื่อลดหรือเพิ่มผลของ Picture Control ที่เลือก (โปรดทราบวาการ
ดําเนินการนี้จะรีเซ็ตการปรับเองทั้งหมด) ตัวอยางเชน การเลือกคาบวกสําหรับ สีสด จะทําใหภาพมี
สีสดข้ึน ไมสามารถเลือกใชไดกับ สีธรรมชาติ, โทนสีเดียว หรือ Picture Control แบบกําหนดเอง

การปร ับเอง
(Picture Control ท ั งหมด)

ความคมชัด ควบคุมความคมชัดของเสนขอบ เลือก A เพื่อปรับความคมชัดโดยอัตโนมัติตามประเภทของสถานที่
ถายภาพ หรือเลือกจากคาระหวาง 0 (ไมมีการทําใหคมชัด) ถึง 9 (คาย่ิงมาก ย่ิงเพิ่มความคมชัด)

คอนทราสต
เลือก A เพื่อปรับคอนทราสตโดยอัตโนมัติตามประเภทของสถานที่ถายภาพ หรือเลือกจากคาระหวาง –3 
ถึง +3 (คาที่ต่ําลงจะปองกันไมใหสวนที่เปนไฮไลทในตัวแบบภาพบุคคล “จางหายไป” ภายใตแสงอาทิตย 
สวนคาที่สูงข้ึนจะรักษารายละเอียดในภาพทิวทัศนที่ปกคลุมดวยหมอกและวัตถุที่มีคอนทราสตนอยอ่ืนๆ)

ความสวาง เลือก –1 เพื่อลดความสวาง เลือก +1 เพื่อเพิ่มความสวาง ไมมีผลกับคาแสง

การปร ับเอง
(เฉพาะภาพท ี ไม ใช โทนส ีเด ียว)

ความอิ่มตัว
ของสี

ควบคุมความสดอิ่มของสี เลือก A เพื่อปรับความอิ่มตัวของสีโดยอัตโนมัติตามประเภทของสถานที่
ถายภาพ หรือเลือกจากคาระหวาง –3 ถึง +3 (คาต่ําลดความอิ่มตัวของสี คาสูงเพิ่มความอิ่มตัว)

เฉดสี เลือกคาลบ (ต่ําสุด –3) เพื่อทําใหสีแดง มวงขึ้น สีน้ําเงิน เขียวข้ึน และสีเขียว เหลืองข้ึน เลือกคาบวก
(สูงสุด +3) เพื่อทําใหสีแดง สมข้ึน สีเขียว น้ําเงินข้ึน และสีน้ําเงิน มวงขึ้น

การปร ับเอง
(เฉพาะภาพโทนส ีเด ียว)

เอ็ฟเฟกต
จากฟลเตอร

จําลองการทํางานของฟลเตอรสีบนภาพถายโทนสีเดียว เลือก Off (ปด), เหลือง, สม, แดง และเขียว 
(0 94)

โทนภาพ
เลือกโทนสีที่ใชในภาพถายโทนสีเดียว ไดแก B&W (ขาวดํา), Sepia (ซีเปย), Cyanotype (โทนสีน้ําเงิน) 
(ภาพโทนสีน้ําเงิน), Red (แดง), Yellow (เหลือง), Green (เขียว), Blue Green (เขียวแกมน้ําเงิน), 
Blue (น้ําเงิน), Purple Blue (น้ําเงินแกมมวง), Red Purple (มวงแกมแดง) (0 94)

D “A” (อัตโนมัติ)
ผลลัพธสําหรับความคมชัด คอนทราสต และความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติจะแตกตางกันไปตามคาแสงและตําแหนงของ
ตัวแบบในกรอบภาพ

A Picture Control ท่ีตั้งคาไวลวงหนากับ Picture Control แบบกําหนดเอง
Picture Control ทีใ่หมากับกลองจะเรียกวา Picture Control ท่ีตั้งคาไวลวงหนา สวน Picture Control แบบกาํหนดเอง 
จะสรางขึน้ดวยการแกไข Picture Control ทีมี่อยูโดยใชตัวเลอืก จัดการ Picture Control ในเมนถูายภาพ (0 95) 
คา Picture Control แบบกําหนดเองและทีต้ั่งคาไวลวงหนาสามารถเลอืกใชไดจากสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ 
หรือการใชตัวเลือก ตั้งคา Picture Control ในเมนถูายภาพ นอกจากนี ้Picture Control แบบกําหนดเองสามารถ
บนัทกึลงในการดหนวยความจาํเพือ่ใชรวมกบักลองตัวอ่ืนในรุนเดยีวกันและมีซอฟตแวรรองรับ (0 97)

A Picture Control แบบอื่นๆ
สามารถดาวนโหลด Picture Control แบบอื่นๆ ไดจากเว็บไซตของ Nikon (0 xv)
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A เสนตาราง Picture Control
การกดปุม X ในขั้นตอนที่ 3 จะแสดงเสนตาราง Picture Control ซึ่งจะแสดง
คอนทราสตและความอิ่มตัวของสีสําหรับ Picture Control ท่ีเลือกโดยเทียบกับ
Picture Control อ่ืนๆ (เม่ือเลือก โทนสีเดียว จะแสดงเฉพาะคอนทราสต) ปลอยปุม X 
เพื่อกลับไปยังเมนู Picture Control

สัญลักษณสําหรับ Picture Control ท่ีใชการปรับความอิ่มตัวของสีและคอนทราสต
อัตโนมัติจะแสดงดวยสีเขียวในเสนตาราง Picture Control และเสนตรงจะปรากฏ
ขนานไปกับแกนของเสนตาราง

A การต้ังคาเดมิ
เสนท่ีอยูใตคาในเมนูการตั้งคา Picture Control จะบอกการตั้งคาเดิม ใหใชคาน้ีเปนคา
อางอิงเม่ือปรับการตั้งคา

A Picture Control แบบกําหนดเอง
ตัวเลือกท่ีมีใหสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเองจะเหมือนกับตัวเลือกของ Picture Control ตนฉบบัท่ีใชสราง

A เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร (เฉพาะภาพโทนสีเดยีว)
ตัวเลือกในเมนูน้ีจําลองการทํางานของฟลเตอรสีในภาพถายโทนสีเดียว เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรตอไปน้ีใหเลือก:

ตัวเลือก คําอธิบาย
Y สีเหลือง

เพิ่มคอนทราสต สามารถใชลดความสวางของทองฟาในภาพทิวทัศน สีสมจะทําใหเกิดคอนทราสต
มากกวาสีเหลือง และสีแดงจะเกิดคอนทราสตมากกวาสีสมO สีสม

R สีแดง
G สีเขียว ชวยปรับสีผิวใหนุมนวลขึ้น สามารถใชในภาพถายบคุคล

โปรดทราบวาผลที่ไดจากตัวเลือก เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร จะชัดเจนกวาการใชฟลเตอรจริง

A โทนภาพ (เฉพาะภาพโทนสีเดียว)
การกด 3 ขณะเลือก โทนภาพ จะแสดงตัวเลือกความอิ่มตัวของสี กด 4 หรือ 2 
เพื่อปรับความอิ่มตัวของส ีไมสามารถควบคุมความอิ่มตัวของสีไดเม่ือเลือก B&W 
(ขาวดํา) ไว
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การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง
สามารถแกไข Picture Control ที่มีอยูในกลองแลวบันทึกเปน Picture Control แบบกําหนดเองได

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

2 เลือก บันทึก/แกไข
ไฮไลท บันทกึ/แกไข แลวกด 2

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

4 แกไข Picture Control ท่ีเลือก
โปรดดูหนา 93 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม หากตองการยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแลวเริ่มตนใหมจากคาต้ังจาก
โรงงานใหกดปุม O กด J เมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ

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

ปุม G
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6 ตั้งชื่อ Picture Control
หนาจอปอนขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏขึ้น 
โดยคาเริ่มตน Picture Control ท่ีบันทึกใหมจะถูกตั้งชื่อโดย
การใสตัวเลขสองหลัก (กําหนดใหโดยอัตโนมัติ) ตอทายชื่อ
ของ Picture Control ท่ีมีอยู หากตองการใชชื่อตามคา
แรกเริ่ม ใหดําเนินการไปยังขั้นตอนที่ 7 หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหากตองการเลื่อนเคอรเซอรไปยังพื้นท่ีชื่อ 
ในการปอนตัวอักษรท่ีตําแหนงปจจุบนัของเคอรเซอร ใหใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทตัวอักษรที่ตองการในพื้นท่ี
แปนพิมพแลวกด J ในการลบตัวอักษรที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร ใหกดปุม O

ชื่อของ Picture Control แบบกําหนดเองมีความยาวไดไมเกินสิบเกาตัวอักษร ตัวอักษรใดๆ หลังจากตัวท่ีสิบเกา
จะถูกลบ

7 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กด X เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง และออกจากเมนู
Picture Control ท่ีบันทึกใหมจะปรากฏอยูในรายการ 
Picture Control

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

A จัดการ Picture Control > ลบ
สามารถใชตัวเลือก ลบ ในเมนู จัดการ Picture Control เพื่อลบ Picture 
Control แบบกําหนดเองที่เลือกไวไดเมื่อไมตองการใชอีกตอไป

A สัญลักษณแสดง Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ที่ตั้งคาไวลวงหนาที่เปนตนฉบับในการสราง Picture 
Control แบบกําหนดเองจะมีสัญลักษณปรากฏอยูที่มุมบนขวาของ
หนาจอแกไข

สัญลักษณแสดง Picture Control ตนฉบับ

พืน้ท่ีแปนพิมพ

พื้นท่ีชื่อ
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การแบงปน Picture Control แบบกําหนดเองรวมกับผูอ่ืน
สามารถคัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองที่สรางขึ้นโดยใช Picture Control Utility ที่มอียูใน ViewNX 2 
หรือซอฟตแวรเสริมอื่นๆ เชน Capture NX 2 ลงในการดหนวยความจําแลวนําไปโหลดลงในกลอง หรือ
สามารถคัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองที่สรางดวยกลองลงในการดหนวยความจําเพือ่นําไปใชกับ
กลองและซอฟตแวรที่รองรับ จากนั้นลบออกเมื่อไมตองการใชอีกตอไป 

ในการคัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองไปยังหรือคัดลอก
มาจากการดหนวยความจํา หรือการลบ Picture Control 
แบบกําหนดเองออกจากการดหนวยความจํา ใหไฮไลท โหลด/บันทึก 
ในเมนู จัดการ Picture Control แลวกด 2 ตัวเลือกตอไปนี้จะแสดงขึ้น
• คัดลอกไปกลอง: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองจาก
การดหนวยความจําไปยัง Picture Control แบบกําหนดเอง C-1 ถึง 
C-9 ทีอ่ยูในกลองพรอมต้ังช่ือตามตองการ

• ลบจากการด: ลบ Picture Control แบบกําหนดเองทีเ่ลือกออกจาก
การดหนวยความจํา ขอความยนืยันดังแสดงทางดานขวาจะ
ปรากฏขึ้นกอนจะลบ Picture Control หากตองการลบ Picture 
Control ที่เลือก ใหไฮไลท ใช แลวกด J

• คัดลอกไปการด: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเอง
(C-1 ถึง C-9) จากในกลองไปยงัปลายทางที่เลือก (1 ถึง 99) 
บนการดหนวยความจํา

A การบันทึก Picture Control แบบกําหนดเอง
สามารถบันทึก Picture Control แบบกําหนดเองไวในการดหนวยความจําไดถึง 99 แบบในแตละครั้ง สามารถใช
การดหนวยความจําเพือ่เก็บเฉพาะ Picture Control แบบกําหนดเองเทาน้ัน Picture Control ท่ีต้ังคาไวลวงหนาท่ี
ใหมาพรอมกับกลองจะไมสามารถคัดลอกลงในการดหนวยความจํา เปลี่ยนชื่อ หรือลบออกได
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ไลฟวิว

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อถายภาพในไลฟวิว

1 หมุนปุมกดเลือกไลฟวิว
กระจกเงาจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ 
กรณนีี้จะไมสามารถดูวัตถุผานทางชองมองภาพได

2 จัดตําแหนงจุดโฟกัส
จัดตําแหนงจุดโฟกัสใหอยูเหนือตัวแบบตามที่ไดอธิบายไว
ในหนา 102

3 โฟกัส
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่ จุดโฟกัสจะกะพริบสีเขียวขณะที่กลองทําการโฟกัส ถากลอง
โฟกสัภาพได จุดโฟกัสจะปรากฏเปนสีเขียว ถากลองไมสามารถโฟกัสได จุดโฟกสัจะ
กะพริบสีแดง (โปรดทราบวายังสามารถถายภาพไดแมจุดโฟกัสจะกะพริบสีแดง ควรตรวจสอบโฟกัส
ในจอภาพกอนถายภาพ) ยกเวนในโหมด i และ j คาแสงสามารถล็อคไดโดยกดปุม AE-L/AF-L

4 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด หนาจอจะปดการทํางานและ
ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะสวางขึ้นขณะ
บันทึกภาพ หามถอดแบตเตอรี่หรือการดหนวยความจํา รวมทั้ง
อะแดปเตอร AC ที่เปนอุปกรณเสริมจนกวากลองจะบันทึกภาพ
เสร็จ เมื่อถายภาพเสร็จ ภาพจะปรากฏบนหนาจอชั่วขณะหรือ
จนกระทั่งกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง กลองจะกลับสูโหมดไลฟวิว ถาตองการออก ใหหมนุปุมกด
เลือกไลฟวิว

การเล็งภาพในจอภาพ

ปุมกดเลือกไลฟวิว

จุดโฟกัส

ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา
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การปรับโฟกัสในโหมดไลฟวิว
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกโหมดโฟกัสและโหมดพืน้ที่ AF แลวจัดตําแหนงจุดโฟกัส

❚❚การเลือกโหมดโฟกัส
โหมดโฟกัสตอไปนี้จะมีใหเลือกในโหมดไลฟวิว

1 วางเคอรเซอรในสวนแสดงผลขอมลูการถายภาพ
กดปุม P เพือ่วางเคอรเซอรบนสวนแสดงผลขอมูล
การถายภาพ

2 แสดงตัวเลือกโฟกัส
ไฮไลทโหมดโฟกัสปจจุบันในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ 
แลวกดปุม J

3 เลือกตัวเลือกโฟกัส
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J ถาจะกลับไปที่ไลฟวิว กด P

ตัวเลือก คําอธิบาย 
AF-S AF ทีละภาพ สําหรับตัวแบบที่อยูน่ิง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

AF-F AF ตดิตามตลอดเวลา สําหรับตัวแบบที่เคลื่อนท่ี กลองจะปรับโฟกัสตอเน่ืองขณะที่อยูในโหมดไลฟวิวและ
บันทึกภาพยนตร

MF แมนวลโฟกัส โฟกัสดวยตนเอง (0 106)

ปุม P
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❚❚การเลือกโหมดพื้นที่ AF
ในโหมดที่ไมใช i และ j โหมดพื้นที ่AF ตอไปนีส้ามารถเลือกไดในไลฟวิว

1 วางเคอรเซอรในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ
กดปุม P เพือ่วางเคอรเซอรบนสวนแสดงผลขอมลู
การถายภาพ

2 แสดงโหมดพ้ืนที่ AF
ไฮไลทโหมดพืน้ที่ AF ปจจุบันในสวนแสดงผลขอมูล
การถายภาพ แลวกดปุม J

3 เลือกโหมดพื้นที่ AF
ไฮไลทตัวเลอืก แลวกด J ถาจะกลับไปที่ไลฟวิว กด P

ตวัเลือก คําอธิบาย 

6 AF ใบหนา กลองจะตรวจหาและโฟกัสตัวแบบภาพบุคคลที่หันหนาเขาหากลองโดยอัตโนมัติ 
ใชสําหรับภาพบุคคล

7 AF พ้ืนที่กวาง ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนโดยใชมือถือกลองและใชกับตัวแบบอื่นๆ ท่ีไมใชภาพ
บุคคล ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่เลือกจุดโฟกัส

8 AF พ้ืนที่ปกติ ใชสําหรับระบุโฟกัสอยางแมนยําบนตําแหนงท่ีเลือกในกรอบภาพ แนะนําใหใชขาตั้ง
กลอง

9 AF ติดตามวัตถุ ติดตามวัตถุท่ีเลือกเม่ือวัตถุน้ันเคลื่อนท่ีภายในกรอบภาพ

ปุม P
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❚❚การเลือกจุดโฟกัส
วิธกีารเลือกจุดโฟกัสเพื่อปรับโฟกัสอัตโนมัติอาจแตกตางจากตัวเลือก
ที่เลือกไวสําหรับโหมดพื้นที ่AF (0 101)

6 (AF ใบหนา): 
เสนกรอบสีเหลืองสองเสนจะปรากฏขึ้นเมื่อกลองตรวจพบตัวแบบ
ภาพบุคคลที่หนัหนาเขาหากลอง (ถาตรวจพบใบหนาหลายใบหนา 
กลองจะโฟกัสตัวแบบที่อยูใกลที่สุด ทั้งนีก้ลองสามารถตรวจพบได
สูงสุด 35 ใบหนา หากตองการเลือกโฟกัสตัวแบบอื่น ใหใชตัวเลือก
คําสั่ง)
7/8 (AF พื้นทีก่วางและ AF พื้นทีป่กต)ิ: 
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ยายจุดโฟกัสไปไวในตําแหนงใดก็ไดบนกรอบภาพ 
หรือกด J เพือ่วางจุดโฟกัสไวตรงกึ่งกลางกรอบภาพ

9 (AF ติดตามวัตถ)ุ: วางจุดโฟกัสไวบนวัตถุแลวกด J 
จุดโฟกัสจะติดตามวัตถุที่เลือกขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ภายในกรอบภาพ 
หากตองการหยุดการติดตามระยะโฟกัส ใหกด J เปนครั้งทีส่อง

D การติดตามวัตถุ
กลองอาจไมสามารถติดตามตัวแบบไดหากตัวแบบเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็ว, ออกนอกกรอบภาพหรือมีวัตถุอ่ืนบดบัง, 
มีการเปลี่ยนขนาด สีหรือความสวาง หรือเล็กเกินไป ใหญเกินไป สวางจา มืดมาก รวมไปถึงมีสีหรือความสวาง
คลายคลึงกับพื้นหลัง

จุดโฟกัส

จุดโฟกัส

จุดโฟกัส
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A สวนแสดงผลไลฟวิว

รายการ คําอธิบาย 0

q โหมดถายภาพ โหมดปจจุบันที่เลือกดวยแปนหมุนเลือกโหมด เลือก i หรือ j 
สําหรับการเลือกโหมดอัตโนมัติ (เฉพาะโฟกัสอัตโนมัติ; 0 104)

26, 30, 
61, 115

w
สัญลักษณ 
“ไมใชภาพยนตร” แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได 107

e
สัญลักษณแสดงการ
บันทึกเสียง แสดงวามีการบันทึกเสียงพรอมกับภาพยนตรหรือไม 109

r เวลาที่เหลือ ระยะเวลาที่เหลือกอนที่ไลฟววิจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ ซ่ึงจะแสดงขึ้น
เมื่อการถายภาพจะหยุดทํางานใน 30 วินาที หรือนอยกวา 105

t โหมดโฟกัส โหมดโฟกัสปจจุบัน 100
y โหมดพื้นที่ AF โหมดพื้นที่ AF ปจจุบัน 101

u
เวลาที่เหลือ 
(โหมดภาพยนตร) เวลาการบันทึกที่เหลือในโหมดภาพยนตร 107

i ขนาดเฟรมภาพยนตร ขนาดเฟรมภาพยนตรที่บันทึกในโหมดภาพยนตร 109
o จุดโฟกัส จดุโฟกสัปจจบุนั การแสดงผลจะแตกตางกนัไปขึน้กบัตัวเลอืกของโหมดพืน้ที ่AF (0 101) 102

A ตัวเลือกการแสดงผลไลฟวิว
กดปุม R เพื่อวนดูตัวเลือกการแสดงผลตามที่แสดงดานลาง

พื้นท่ีวงกลมแสดงขอบการตัดสวนกรอบภาพยนตร

แสดงสัญลักษณ ซอนสัญลักษณ * เสนตาราง *

* กรอบครอบตัดซึ่งแสดงพื้นท่ีท่ีบนัทึกภาพจะแสดงขึ้นในระหวางการบนัทึกภาพยนตรหากเลือกขนาดเฟรมที่ไมใช 
640 × 424 ไวใน ตั้งคาภาพยนตร > คณุภาพภาพยนตร ในเมนูถายภาพ (0 109; พื้นท่ีภายนอกกรอบ
ครอบตัดจะเปนสีเทาขณะบันทึกภาพ)

i

o

u

q

w

e

r

yt
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A การเลือกโหมดอัตโนมัต ิ(ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ)
หากเลือกไลฟวิวในโหมด i หรือ j กลองจะวิเคราะหตัวแบบโดยอัตโนมัติ แลวเลือก
โหมดถายภาพที่เหมาะสมหากเปดใชโฟกัสอัตโนมัติ โหมดที่เลือกไวจะปรากฏบน
หนาจอ

c ภาพบุคคล ตัวแบบเปนตัวบคุคล
d ทิวทัศน ภาพทิวทัศนหรือภาพในเมือง
e ถายระยะใกล ตัวแบบอยูใกลกับกลอง

f
ภาพบุคคล
ตอนกลางคืน ภาพถายตัวบุคคลโดยมีฉากหลังมืด

Z อัตโนมัติ ตัวแบบเหมาะสําหรับโหมด i หรือ j หรือไมอยูในแบบท่ี
ระบุไวขางตนb

อัตโนมัติ 
(ปดแฟลช)

A การกะพริบถ่ี
คุณอาจสังเกตเห็นการกะพริบถี่หรือแถบเกิดขึ้นในจอภาพในระหวางไลฟวิวหรือเม่ือถายภาพยนตรภายใตแสง
บางชนิด เชน หลอดฟลูออเรสเซนตหรือหลอดไอปรอท สามารถลดการกะพริบถี่และแถบไดโดยเลือกตัวเลือก 
ลดการกะพริบ ท่ีตรงกับความถี่ของแหลงจายไฟ AC ในพื้นท่ีน้ัน (0 170)

A คาแสง
ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ คาแสงที่ไดอาจแตกตางไปจากเมื่อไมไดใชไลฟวิว การวัดแสงในโหมดไลฟวิวจะไดรับ
การปรับเพื่อใหเหมาะกับการแสดงผลไลฟวิว ทําใหไดภาพถายที่มีคาแสงใกลเคียงกับท่ีเห็นในหนาจอ ในโหมด P, S, 
A และ % สามารถปรับคาแสงได ±5 EV โดยเพิ่มครั้งละ 1/3 EV (0 70) โปรดทราบวาผลจากการปรับคาแสงเกิน
+3 EV หรือตํ่ากวา –3 EV จะไมสามารถแสดงในจอภาพได
A HDMI
เม่ือเชื่อมตอกลองเขากับอุปกรณวิดีโอ HDMI จอภาพของกลองจะปดการทํางาน
และอุปกรณวิดีโอจะแสดงภาพผานเลนสตามที่แสดงทางดานขวา ถาอุปกรณ
รองรับ HDMI-CEC ใหเลือก ปด สําหรับตัวเลือก HDMI > การควบคุมอุปกรณ 
ในเมนูต้ังคา (0 148) กอนถายภาพในไลฟวิว
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D การถายภาพในโหมดไลฟวิว
ในการปองกันไมใหแสงที่ผานเขามาทางชองมองภาพรบกวนคาแสง ใหนําขอบยางรองตาออกแลวปดชองมองภาพ
ดวยฝาปดชองมองภาพ DK-5 ท่ีใหมากอนถายภาพ (0 38)

การกะพริบถี่ แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในจอภาพภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท 
หรือหลอดโซเดียม หรือเม่ือแพนกลองในแนวนอนหรือเม่ือวัตถุเคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงผานกรอบภาพ แตส่ิงเหลาน้ี
จะไมปรากฏในภาพถาย แหลงกําเนิดแสงสวางจาอาจทําใหเกิดภาพติดตาไดเม่ือแพนกลอง ท้ังน้ี อาจเกิดจุด
สวางจาขึ้นในภาพ ขณะถายภาพในโหมดไลฟวิว ใหหลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจา
อ่ืนๆ การไมปฏบิัติตามขอควรระวังน้ีอาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย
ไลฟวิวจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหากถอดเลนสออก หรือเม่ือปดหนาจอ (การปดหนาจอจะไมปดไลฟวิวบน
โทรทัศนหรือจอแสดงผลภายนอก)

ไลฟวิวอาจหยุดโดยอัตโนมัติเพื่อปองกันไมใหวงจรภายในกลองเสียหาย ใหออกจากไลฟวิวเม่ือไมไดใชกลอง 
โปรดทราบวาอุณหภมิูของวงจรภายในกลองอาจสูงขึ้นและทําใหเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง จุดพกิเซลสวาง
แสดงสัญญาณรบกวน หรือฝา) ไดในสถานการณตอไปน้ี (นอกจากนี้ กลองอาจอุนขึ้นจนสัมผัสได ท้ังน้ี ไมไดเกิดจาก
การทํางานที่ผิดปกติแตอยางใด)
• อุณหภูมิโดยรอบสูง
• ใชกลองในโหมดไลฟวิวหรือใชบันทึกภาพยนตรมาเปนเวลานาน
• ใชกลองในโหมดถายภาพตอเน่ืองเปนเวลานาน
ถามีคําเตือนปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามจะเริ่มไลฟวิว ใหรอจนกวาวงจรภายในกลองจะเย็นลงแลวลองอีกครั้ง
D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนบัถอยหลังจะปรากฏขึน้ 30 วนิาท ีกอนทีไ่ลฟววิจะหยุดโดยอตัโนมัติ (0 103; ตัวนบัเวลาจะเปลี่ยนเปนสแีดง 
5 วนิาท ีกอนจะหมดเวลาตามการตัง้เวลาปดกลองอัตโนมติัหรือหากไลฟววิกําลังจะปดการทํางานเพือ่ปองกันวงจร
ภายในกลอง) ตัวจับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเม่ือเลือกไลฟวิว ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมการถายภาพ โปรดทราบวา 
แมหนาจอนบัถอยหลังจะไมปรากฏขึ้นในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพหรือขณะแสดงภาพ ไลฟววิยังคงหยดุ
โดยอัตโนมัติเม่ือหมดเวลา
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D การใชโฟกัสอัตโนมัติในไลฟวิว
โฟกัสอัตโนมัติจะชาลงเมื่ออยูในโหมดไลฟวิวและจอภาพอาจสวางขึ้นหรือมืดลงไดขณะที่กลองโฟกัสภาพ กลองอาจ
ไมสามารถโฟกัสไดเม่ืออยูในสถานการณตอไปน้ี
• ตัวแบบมีเสนท่ีขนานกับเสนขอบดานไกลของกรอบภาพ
• ตัวแบบไมมีคอนทราสต
• ตัวแบบท่ีจดุโฟกัสมีพื้นท่ีท่ีมีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง หรือตัวแบบอยูภายใตแสงสปอตไลทหรือปายนอีอน
หรือแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความสวาง

• มีการกะพริบถี่หรือเกิดเปนแถบเมื่อถายภาพใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หลอดไอโซเดียมหรือ
แสงในลักษณะคลายกันน้ี

• มีการใชฟลเตอรแฉก (ประกายดาว) หรือฟลเตอรพิเศษอื่นๆ
• ตัวแบบเล็กกวาจุดโฟกัส
• ตัวแบบอยูทามกลางรูปแบบเรขาคณิตซ้ําๆ (เชน มูล่ีหรือบานหนาตางท่ีเรียงติดกันเปนแถวบนตึกสูง)
• ตัวแบบเคลื่อนท่ี
โปรดทราบวา ในบางกรณี จุดโฟกัสอาจปรากฏเปนสีเขียวเมื่อกลองไมสามารถโฟกัสได

A แมนวลโฟกสั
ในการโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส (0 45) ใหหมุนวงแหวนปรับ
โฟกัสของเลนสจนกวาวัตถุจะอยูในโฟกัส

หากตองการขยายภาพในจอภาพขึ้นประมาณ 7.7 × เพื่อการโฟกัส
ท่ีแมนยํา ใหกดปุม X ขณะที่ซูมเขาภาพในเลนส หนาจอนําทาง
จะปรากฏในกรอบสีเทาที่มุมดานลางขวาของหนาจอ ใชตัวเลือก
คําสั่งเพื่อเลื่อนไปยังบริเวณท่ีมองไมเห็นในจอภาพ (ใชไดหากเลือก 
7 (AF พ้ืนที่กวาง) หรือ 8 (AF พ้ืนที่ปกติ) สําหรับ โหมดพื้นที่ 
AF เทาน้ัน) หรือกด W เพื่อซูมออก ปุมX หนาจอนําทาง
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การบันทึกและการดูภาพยนตร

คุณสามารถบันทึกภาพยนตรในโหมดไลฟวิวได

1 หมุนปุมกดเลือกไลฟวิว
กระจกเงาจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพแทนการแสดงที่
ชองมองภาพ

2 โฟกัส
เล็งภาพสําหรับฉากเปดเรื่อง แลวโฟกัสตามที่ไดอธิบายไวในขั้นตอนที ่2 และ 3 
“การเล็งภาพในจอภาพ” (0 99; ดูเพิม่เติมไดจาก “การปรับโฟกัสในโหมดไลฟวิว”
หนา 0 100–102) โปรดทราบวาจํานวนตัวแบบทีส่ามารถตรวจจับไดในโหมด AF ใบหนาจะลดลง
ในการบันทึกภาพยนตร

3 เร่ิมการบันทึก
กดปุมบันทกึภาพยนตรเพือ่เริ่มการบันทึก (กลองสามารถบันทึกไดทั้งวิดีโอ
และเสียง อยาบังไมโครโฟนที่ดานหนาตัวกลองในระหวางการบันทึก) 
สัญลักษณแสดงการบันทึกและเวลาที่เหลือจะแสดงในจอภาพ 
คาแสงสามารถล็อคไดโดยกดปุม AE-L/AF-L (0 69) หรือ (ในโหมด P, S, 
A, M และ %) เปลี่ยนแปลงไดถึง ±3 EV โดยเปลี่ยนครั้งละ 1/3 EV 
โดยใชการชดเชยแสง (0 70) ยกเวนในโหมด i และ j โปรดทราบวา
ไมโครโฟนในตัวกลองอาจบันทึกเสียงรบกวนของเลนสในขณะที่ใชโฟกัส
อัตโนมัติและระบบลดภาพสั่นไหว

การบันทึกภาพยนตร

D สัญลักษณ 0
สัญลักษณ 0 (0 103) แสดงวาไมสามารถบนัทึกภาพยนตรได

A กอนการบันทึก
ต้ังคารูรับแสงกอนการบนัทึกในโหมด A หรือ M (หากคุณใชเลนส PC-E 
คุณสามารถเปลี่ยนคารูรับแสงไดในขณะที่บันทึกในโหมดไลฟวิว) 

ปุมกดเลือกไลฟวิว

ปุมบนัทึกภาพยนตร
สัญลักษณแสดงการบันทึก

เวลาที่เหลือ
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4 หยุดการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพือ่สิ้นสุดการบันทึก การบันทึกจะจบลงโดยอตัโนมัติเมื่อบันทึก
ถึงความยาวสูงสุด การดหนวยความจําเต็ม เลือกโหมดอื่น ถอดเลนสออก หรือปดหนาจอ 
(การปดหนาจอจะไมปดการบันทกึบนโทรทศันหรือจอแสดงผลอื่น) 

A การถายภาพขณะบันทึกภาพยนตร
หากตองการสิ้นสุดการบันทึกภาพยนตร ถายภาพ และออกไปที่โหมดไลฟวิว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดแลวคางไวในตําแหนง
ดังกลาวจนกระทั่งล่ันชัตเตอร
A ความยาวสูงสุด
ไฟลภาพยนตรแตละไฟลมีขนาดไดสูงสุด 4 GB และมีความยาวสูงสุด 20 นาที โปรดทราบวาการถายภาพยนตรอาจส้ินสุดลง
กอนถึงความยาวนี้ ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับความเร็วในการเขียนของการดหนวยความจํา (0 207)  
ภาพยนตรที่บันทึกในโหมดเอ็ฟเฟกตภาพวัตถุขนาดจิ๋วจะมีความยาวไดไมเกินสามนาทีเมื่อเปดดู
D การบันทึกภาพยนตร
การกะพริบถ่ี แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในจอภาพและในภาพยนตรที่ได เมื่อถายทําภายใตแสงจากหลอด
ฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม หรือเมื่อแพนกลองในแนวนอนหรือเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูงผาน
กรอบภาพ (สามารถลดการกะพริบถ่ีและแถบไดโดยเลือกตัวเลือก ลดการกะพริบ ที่ตรงกับความถี่ของแหลงจายไฟ AC 
ในพื้นที่นั้น; 0 170) แหลงกําเนิดแสงสวางจาอาจทําใหเกิดภาพติดตาไดเม่ือแพนกลอง นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก 
ความคลาดสี สีเหลื่อม และจุดสวางจาไดเชนกัน ขณะบันทึกภาพยนตร ใหหลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือ
แหลงกําเนิดแสงจาอ่ืนๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย
ไลฟวิวอาจหยุดโดยอัตโนมัติเพื่อปองกันไมใหวงจรภายในกลองเสียหาย ใหออกจากไลฟวิวเมื่อไมไดใชกลอง โปรดทราบวา
อุณหภูมิของวงจรภายในกลองอาจสูงข้ึนและทําใหเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน หรือฝา) 
ไดในสถานการณตอไปนี้ (นอกจากนี้กลองอาจอุนข้ึนจนสัมผัสได ทั้งนี้ ไมไดเกิดจากการทํางานที่ผิดปกติแตอยางใด)
• อุณหภูมิโดยรอบสูง
• ใชกลองในโหมดไลฟวิวหรือใชบันทึกภาพยนตรมาเปนเวลานาน
• ใชกลองในโหมดถายภาพตอเนื่องเปนเวลานาน
ถามีคําเตือนปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามจะเริ่มไลฟวิวหรือบันทึกภาพยนตร ใหรอจนกวาวงจรภายในกลองจะเย็นลงแลวลอง
อีกครั้ง
ใชระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพโดยไมไดเลือกวิธีวัดแสง ปรับความไวชัตเตอรและคาความไวแสง (ISO) โดยอัตโนมัติ การตั้งคาที่
เลือกใชไดในขณะบันทึกภาพยนตรมีดังตอไปนี้

รูรับแสง ความไวชัตเตอร คาความไวแสง (ISO) การชดเชย
แสง

%, P, S — — — ✔

A, M เลนส PC: กอนหรอืขณะอยูในโหมดไลฟวิว
เลนสแบบอื่น: กอนใชโหมดไลฟวิวเทานัน้ — — ✔

โหมดการถายภาพอ่ืนๆ — — — —

A ดูเพ่ิมเติม
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเลือกโหมดโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF ใหดูหนา 100 ดูที่หนา 106 หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม
เก่ียวกับการโฟกัสในไลฟวิว
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❚❚ต้ังคาภาพยนตร
เลือกตัวเลือกคุณภาพภาพยนตรและเสียง
• คุณภาพภาพยนตร : เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี อัตราการบันทึกภาพจะขึน้กับตัวเลือกท่ีเลือกอยูในปจจุบันสําหรับ 

โหมดวิดีโอ ในเมนูต้ังคา (0 170):

• ไมโครโฟน: การเลือกคา ปดไมโครโฟน จะเปนการปดการบันทึกเสียง การเลือกตัวเลือกอื่นๆ จะเปนการเปดการ
บันทึกเสียงและตั้งคาไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนระบบสเตอริโอ ME-1 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 207) 
ใหกับคาความไวที่เลือกไว

1 เลือก ตั้งคาภาพยนตร
กดปุม G เพื่อแสดงเมน ูไฮไลท ตั้งคาภาพยนตร 
ในเมนูถายภาพแลวกด 2

2 เลือกตัวเลือกภาพยนตร
ไฮไลทรายการที่ตองการแลวกด 2 จากนั้นไฮไลท
ตัวเลอืกที่ตองการแลวกด J

คุณภาพภาพยนตร
คุณภาพ บิตเรต (คุณภาพสูง/ปกติ) ความยาวสูงสุดขนาดเฟรม (พิกเซล) อัตราการบันทึกภาพ

r
1920 × 1080

30 fps 1, 2

★ สูง/ปกติ

18 Mbps/10 Mbps

20 นาที 4

s 25 fps 2, 3

k 24 fps

l
1280 × 720

30 fps 1

10 Mbps/6 Mbps
o 25 fps 3

m 24 fps 8 Mbps/5 Mbps

n
640 × 424

30 fps 1

4 Mbps/2 Mbps
p 25 fps 3

1 เลอืกใชไดหากเลือก NTSC สําหรับ โหมดวิดโีอ
2 ไมสงสัญญาณไปยังโทรทัศนหรือจอแสดงผลภายนอกในขณะบนัทึก 
3 เลอืกใชไดหากเลือก PAL สําหรับ โหมดวิดีโอ
4 ภาพยนตรท่ีบันทึกในโหมดเอ็ฟเฟกตภาพวัตถุขนาดจิ๋วจะมีความยาวไดไมเกิน 3 นาทีเมื่อเปดดู

A การใชไมโครโฟนภายนอก
ไมโครโฟนสเตอรโิอ ME-1 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริมสามารถใชบนัทกึเสียงในระบบสเตอริโอหรือเพือ่ลดเสยีงรบกวนทีเ่กดิจากเลนสสัน่ขณะ
บนัทกึเมือ่ใชโฟกสัอัตโนมตัิ
D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้นดวยตัวสีแดงเปนเวลา 30 วินาที กอนการบันทึกภาพยนตรจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ 
(0 103) ตัวจับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเมื่อเริ่มการบันทึกภาพยนตร ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมการถายภาพ โปรดทราบวา 
ไลฟวิว ยังคงหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อหมดเวลานับถอยหลังโดยไมข้ึนกับเวลาการบันทึกที่ยังเหลืออยู โปรดรอใหวงจรภาย
ในเย็นลงกอนจะ บันทึกภาพยนตรตอไป

ปุม G
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การดูภาพยนตร
ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 123) ใหกด J เพื่อเร่ิมการแสดงภาพ

สามารถดําเนินการตอไปนี้ได

สัญลักษณ 1 ความยาว ตําแหนงปจจุบัน/ความยาวทั้งหมด

ความดัง คําแนะนํา

ไปที่ ใช คําอธิบาย

หยุดช่ัวคราว หยุดการแสดงภาพชั่วคราว

เลน J เลนตอหลังจากหยุดภาพยนตรช่ัวคราวหรือระหวางการเลนภาพยอนกลับ/ไปขางหนา

ไปขางหนา/ยอนกลับ

ความเร็วจะเพิ่มข้ึนเปนสองเทาทุกครั้งที่กดปุม ตั้งแต 
2 ×  ไปเปน 4 เทา ไปเปน 8 ×  ไปเปน 16 ×  
กดคางไวเพื่อขามไปยังจุดเริ่มตนหรือส้ินสุดของภาพยนตร (เฟรมแรกจะกํากับดวย
สัญลักษณ h ที่มุมบนดานขวาของหนาจอ สวนเฟรมสุดทายจะกํากับดวย i) 
ถาหยุดการแสดงภาพไวช่ัวคราว ภาพยนตรจะยอนกลับหรือไปขางหนาครั้งละ
หนึ่งเฟรม กดคางไวเพื่อยอนกลับหรือไปขางหนาอยางตอเนื่อง

ปรับความดัง X/W กด X เพื่อเพิ่มเสียง กด W เพื่อลดเสียง

ตัดตอภาพยนตร A
หากตองการตัดตอภาพยนตร ใหกด AE-L/AF-L ขณะหยุดภาพยนตรไวช่ัวคราว 
(0 111)

กลับไปยังการแสดงภาพ
เต็มจอ  /K กด 1 หรือ K เพื่อออกจากการแสดงภาพเต็มจอ

ออกไปยังโหมดถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง จอภาพจะปดลง สามารถถายภาพไดทันที

แสดงเมนู G ดูหนา 149 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

A สัญลักษณ 2
2 จะปรากฏขึ้นในการแสดงภาพเต็มจอและในการเลนภาพยนตรถาภาพยนตร
ไดรับการบนัทึกโดยไมมีเสียง
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การตัดตอภาพยนตร
ตัดบางสวนของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตรทีม่ีการแกไขหรือบันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG

การตัดสวนของภาพยนตร
การสรางสําเนาของภาพยนตรที่มีการตัดบางสวนออกไป:

1 เลนภาพยนตรแบบเต็มจอ
กดปุม K เพื่อแสดงภาพเต็มจอภาพแลวกด 4 และ 2 
เพือ่เลื่อนดูภาพตางๆ จนกระทั่งภาพยนตรที่คุณตองการ
ตัดตอปรากฏขึ้น

2 เลือกจุดเร่ิมตนหรือจุดสิ้นสุด
เลนภาพยนตรตามที่อธบิายในหนา 110 โดยกด J 
เพือ่เริ่มการเลนหรือเลนตอ และกด 3 เพื่อหยุดช่ัวคราว 
ถาคุณตองการตัดสวนเปดเรื่องออกจากสําเนา ใหหยุด
ช่ัวคราวที่เฟรมแรกที่คุณตองการเกบ็ไว ถาคุณตองการ
ตัดสวนทายเร่ืองออกจากสําเนา ใหหยุดช่ัวคราวที่เฟรม
สุดทายที่คุณตองการเก็บไว 

3 แสดงเมนูรีทัช
กดปุม AE-L/AF-L เพื่อแสดงเมนูรีทชั

ตัวเลือก คําอธิบาย
เลือกจดุเร่ิมตน สรางสําเนาที่ตัดสวนเปดเรื่องออกไป
เลือกจุดส้ินสุด สรางสําเนาที่ตัดสวนทายเรื่องออกไป

บันทึกเฟรมที่เลือก บันทึกเฟรมท่ีเลือกเปนภาพนิ่ง JPEG

ปุม K

ปุม AE-L/AF-L
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4 เลือกตัวเลือก
หากตองการสรางสําเนาที่ประกอบดวยเฟรมปจจุบันและ
เฟรมทั้งหมดหลังจากนั้น ใหไฮไลท เลือกจุดเริ่มตน 
ในเมนตัูดตอภาพยนตรแลวกด J เลือก เลือกจุดสิ้นสดุ 
เพือ่สรางสําเนาที่มเีฟรมปจจุบันและเฟรมทัง้หมด
กอนหนานัน้

5 ลบเฟรม
กด 1 เพื่อลบเฟรมทัง้หมดกอนหนา (เลอืกจดุเริ่มตน) 
หรือหลังจาก (เลือกจุดสิน้สุด) เฟรมปจจุบัน

6 บันทึกสําเนา
ไฮไลท ใช แลวกด J เพือ่บันทึกสําเนาที่ตัดตอแลว 
ถาจําเปน สามารถตัดบางสวนของสําเนาออกไดตามที่
อธิบายแลวเพื่อลบสวนของภาพยนตรออกเพิ่มเติม 
ภาพยนตรที่ตัดตอแลวจะแสดงดวยสัญลักษณ f 
ในการแสดงภาพเต็มจอ

D การตัดสวนของภาพยนตร
ภาพยนตรจะตองมีความยาวอยางนอยสองวินาที ถาไมสามารถสรางสําเนาในตําแหนงการเลนปจจุบันได ตําแหนง
ปจจุบันจะแสดงดวยสีแดงในขั้นตอนที่ 5 และจะไมมีการสรางสําเนาขึน้ สําเนาจะไมไดรับการบนัทึกถาการด
หนวยความจํามีพืน้ท่ีวางไมเพียงพอ

เพื่อปองกันกลองปดการทํางานโดยไมคาดคิด ใหใชแบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มขณะตัดตอภาพยนตร

A เมนูรีทัช
สามารถตัดตอภาพยนตรไดโดยใชตัวเลือก ตัดตอภาพยนตร ในเมนู
รีทัช (0 176)



113

y

การบันทึกเฟรมที่เลือก
การบันทึกสําเนาของเฟรมทีเ่ลือกเปนภาพนิง่ JPEG:

1 ดูภาพยนตรและเลือกเฟรม
เลนภาพยนตรตามที่อธบิายในหนา 110 หยุดภาพยนตร
ไวช่ัวคราวทีเ่ฟรมที่คุณตองการคัดลอก

2 แสดงเมนูรีทัช
กดปุม AE-L/AF-L เพื่อแสดงเมนูรีทชั

3 เลือก บันทึกเฟรมที่เลือก
ไฮไลท บันทกึเฟรมที่เลือก แลวกด J

4 สรางสําเนาภาพนิ่ง
กด 1 เพือ่สรางสําเนาภาพนิง่ของเฟรมปจจุบัน

5 บันทึกสําเนา
ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อสรางสําเนา JPEG ของเฟรม
ที่เลือก ภาพนิง่ของภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ f 
ในการแสดงภาพเต็มจอ

A บันทึกเฟรมที่เลือก
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรท่ีสรางดวยตัวเลือก บันทึกเฟรมที่เลือก จะไมสามารถรีทัชได ภาพนิ่ง JPEG ของ
ภาพยนตรจะไมมีขอมูลภาพถายบางประเภท (0 124)

ปุม AE-L/AF-L
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เอฟ็เฟกตพิเศษ
เอ็ฟเฟกตพิเศษสามารถใชเมือ่บันทึกภาพได

เอ็ฟเฟกตตอไปนีส้ามารถเลือกโดยหมนุแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ q และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
จนกระทั่งตัวเลือกทีต่องการปรากฏบนจอภาพ

การถายภาพโดยใชเอ็ฟเฟกตพิเศษ

       แปนหมุนเลือกโหมด แปนหมุนเลือก
คําสั่ง

จอภาพ

A NEF (RAW)
หากเลือก NEF (RAW)+JPEG สําหรับคุณภาพของภาพในโหมด %, g, ( หรือ 3 กลองจะบันทึกเฉพาะภาพ 
JPEG เทาน้ัน (0 47) หากเลือก NEF (RAW) ภาพ JPEG ความละเอียดสูงจะถูกบันทึกแทนภาพ NEF (RAW)

A สัญลักษณ 1
หากส-ัลกัษณ 1 ปรากฏในโหมด g หรือ ( กลองจะไมถายภาพขณะทีค่ณุกดปุมลัน่ชตัเตอรในโหมดถายภาพตอเนือ่ง

A เมนูรีทัช
ตัวเลือก ภาพรางสี (0 186), ภาพวัตถุขนาดจิว๋ (0 188) และ เลือกสีเดน (0 189) ในเมนูรีทัชสามารถใช
เพื่อใหเอ็ฟเฟกตเหลาน้ีมีผลกับภาพที่มีอยู
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% ไนทวิชัน

ใชภายในสภาวะแสงมดืเพือ่บนัทกึภาพโทนสเีดยีวโดยใช
ความไวแสงสงู (มสัีญญาณรบกวนในรปูของจุดพกิเซลสวาง
แสดงสัญญาณรบกวน, ฝา หรือเสน) โฟกสัอตัโนมตัจิะมใีหเลือก
ใชในไลฟวิวเทานัน้ สวนแมนวลโฟกสัสามารถใชในกรณทีี่
กลองไมสามารถจับโฟกสัภาพได แฟลชในตวักลองและไฟ
ชวยหาออโตโฟกสัจะปดการทาํงาน แนะนาํใหใชขาตัง้
กลองเพือ่ปองกนัภาพเบลอ

g ภาพรางสี

กลองจะตรวจหาและใสสีเสนขอบสําหรับลักษณะของภาพ
รางสี กลองจะแสดงภาพยนตรทีถ่ายในโหมดนีเ้หมือนเปน
การฉายสไลดทีส่รางจากภาพนิง่หนึง่ชุด เอ็ฟเฟกตนี้
สามารถเลือกใชไดเม่ืออยูในโหมดไลฟววิ (0 118) 
โปรดทราบวาอัตราการรีเฟรชหนาจอจะลดลงเม่ือฟงกชั่น
ไลฟววิทาํงาน และอตัราการบนัทกึภาพจะลดลงในโหมดถาย
ภาพตอเนือ่ง ฟงกชัน่โฟกสัอัตโนมัติจะไมสามารถใชไดใน
ขณะบนัทกึภาพยนตร 

( ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

วัตถุท่ีอยูหางออกไปจะปรากฏเปนภาพขนาดเล็ก 
ภาพยนตรท่ีเปนภาพวัตถุขนาดจิ๋วจะเลนดวยความเร็วสูง 
โดยใชการบบีอัดภาพที่ถายดวยความเร็ว 1920 × 1080/30 
fps ขนาดความยาว 30 ถึง 45 นาทีเปนภาพยนตรท่ีเลน
โดยใชเวลาประมาณ 3 นาที เอ็ฟเฟกตน้ีสามารถเลือกใชได
เม่ืออยูในโหมดไลฟวิว (0 119) 
โปรดทราบวาอัตราการรีเฟรชหนาจอจะลดลงเมื่อฟงกชั่น
ไลฟวิวทํางาน และอัตราการบันทึกภาพจะลดลงในโหมด
ถายภาพตอเน่ือง เสียงจะไมบันทึกลงในภาพยนตร 
และฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติจะไมสามารถใชไดในขณะบันทึก 
แฟลชในกลองและไฟชวยหาออโตโฟกัสจะปดการทํางาน 
ควรใชขาตั้งกลองหากมีแสงนอย
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3 เลือกสีเดน

สีอ่ืนๆ ทุกสีนอกเหนือจากสีท่ีเลือกไวจะถูกบันทึกเปน
สีขาวดํา เอ็ฟเฟกตน้ีสามารถเลือกไดในขณะที่อยูในโหมด
ไลฟวิว (0 120) แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน 
แนะนําใหใชขาตั้งกลองในสภาพแสงนอย

1 ภาพเงา

ตัวแบบยอนแสงในพื้นหลังท่ีมีแสงจา แฟลชในตัวกลองจะ
ปดการทํางาน แนะนําใหใชขาตั้งกลองในสภาพแสงนอย

2 ไฮคีย

ใชในฉากที่มีความสวางเพือ่สรางภาพที่เติมเต็มไปดวย
แสง แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน

3 โลวคีย

ใชในฉากที่มืดเพือ่สรางภาพที่มืดทึม เครงขรึม โดยจะเนน
สวนไฮไลท แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน แนะนําใหใช
ขาตั้งกลองในสภาพแสงนอย
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ตัวเลือกทีใ่ชไดในโหมดไลฟวิว
❚❚g ภาพรางสี

1 เลือกไลฟวิว
หมุนปุมกดเลือกไลฟวิวเพื่อยกกระจกขึ้นและแสดงภาพผานเลนสบน
หนาจอ

2 ปรับตั้งตัวเลือก
กด J เพือ่แสดงตัวเลือกตามทีป่รากฏทางดานขวา 
(โปรดทราบวาตัวเลอืกจะลบออกจากหนาจอชัว่คราวในขณะที่
ใชโฟกสัอตัโนมติั) กด 1 หรอื 3 เพือ่ไฮไลท ความสดใส 
หรอื เสนขอบ แลวกด 4 หรอื 2 เพือ่เปล่ียน สามารถเพิม่ความ
สดใสใหอิ่มสีมากขึ้นหรอืลดลงกับภาพทีสี่จดืจางหรอืภาพขาวดํา พรอมเนนเสนขอบใหหนาขึ้นหรอื
บางลง การเพิม่ความหนาของเสนจะทาํใหสีดูสดขึ้น กด J เพือ่ออกจากเมนเูมือ่การตั้งคา
เสรจ็สมบูรณ หากตองการออกจากไลฟววิ ใหหมนุปุมกดเลือกไลฟววิ กลองจะยงัใชการต้ังคาที่
เลอืกไวตอไปและจะนาํมาใชกบัภาพทีถ่ายโดยใชชองมองภาพ

ปุมกดเลือกไลฟวิว
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❚❚( ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

1 เลือกไลฟวิว
หมุนปุมกดเลือกไลฟวิวเพือ่ยกกระจกขึ้นและแสดงภาพผานเลนสบน
หนาจอ

2 จัดตําแหนงจุดโฟกัส
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่วางจุดโฟกัสในบริเวณที่จะโฟกัส แลวกด
ปุมลั่นชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ (โปรดทราบวา
ตัวเลอืกจะลบออกจากหนาจอช่ัวคราวในขณะที่ใชโฟกัส
อัตโนมัติ) 
หากตองการลบตัวเลือกเอ็ฟเฟกตภาพวัตถุขนาดจิ๋วออกจากหนา
จอช่ัวคราว แลวขยายขนาดภาพบนหนาจอเพือ่ใหไดโฟกัสทีแ่มนยํา ใหกด 
X กด W เพื่อเรียกคืนหนาจอเอฟ็เฟกตภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

3 แสดงตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

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

5 กลับสูการแสดงผลไลฟวิว
กด J เพื่อกลับสูไลฟวิว หากตองการออกจากไลฟวิว ใหหมุนปุมกดเลอืกไลฟวิว 
กลองจะยังใชการตั้งคาที่เลอืกไวตอไปและจะนํามาใชกับภาพที่ถายโดยใชชองมองภาพ

ปุมกดเลือกไลฟวิว
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❚❚3 เลือกสีเดน

1 เลือกไลฟวิว
หมุนปุมกดเลือกไลฟวิวเพื่อยกกระจกขึ้นและแสดงภาพผานเลนสบน
หนาจอ

2 แสดงตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกโทนสี

3 เลือกสี
จัดองคประกอบภาพวัตถุในพื้นทีส่ี่เหลี่ยมสีขาวตรงกลางหนาจอ 
แลวกด 1 เพือ่เลอืกสีวัตถุที่จะใหปรากฏในภาพถาย 
(กลองอาจตรวจหาสีที่ไมสดไดยาก คุณควรเลือกสีที่อิ่มตัว)  
หากตองการซูมเขาที่จุดกึ่งกลางของหนาจอเพื่อการเลือกสีที่
แมนยําขึ้น กด X กด W เพื่อซูมออก

4 เลือกชวงสี
กด 1 หรือ 3 เพือ่เพิ่มหรือลดคาเฉดสีที่คลายกัน 
ซ่ึงจะเพิม่ลงในภาพถายเลือก เลือกเฉดสีจาก 1 ถึง 7 
โปรดทราบวาคาที่สูงขึ้นจะเปนการเพิม่เฉดสีจากสีอื่นๆ

5 เลือกสีเพ่ิม
หากตองการเลือกสีเพิม่ หมุนแปนหมนุเลอืกคําสั่งเพือ่ไฮไลท
กลองสีจากทั้งหมดสามสีที่อยูดานบนของหนาจอ แลวทําซํ้า
ขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อเลือกสีอื่น ทําซํ้าหากตองการเลือกสี
ที่สาม หากตองการยกเลิกสีที่ไฮไลทไว กด O หรือกด O 
คางไวเพื่อลบสีทัง้หมด

ปุมกดเลือกไลฟวิว

สีท่ีเลือก

ชวงสี
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6 กลับสูการแสดงผลไลฟวิว
กด J เพื่อกลับสูไลฟวิว ขณะถายภาพ เฉพาะวัตถุของเฉดสีที่เลือกไวจะถูกบันทึกเปนภาพสี 
สวนวัตถุอื่นๆ จะบันทึกเปนภาพขาวดํา หากตองการออกจากไลฟวิว ใหหมุนปุมกดเลือกไลฟวิว 
กลองจะยังใชการตั้งคาที่เลอืกไวตอไปและจะนํามาใชกับภาพที่ถายโดยใชชองมองภาพ
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การแสดงภาพแบบตางๆ

หากตองการเลนภาพยอนหลัง ใหกดปุม K ภาพถายลาสุดจะ
ปรากฏในจอแสดงผล

การแสดงภาพเต็มจอ

ไปท่ี ใช คําอธิบาย

ดูภาพถายเพิม่เติม กด 2 เพื่อดูภาพในลําดับท่ีบันทึก 4 เพื่อดูภาพในลําดับท่ียอนหลัง

ดูขอมูลของภาพถาย กด 1 หรือ 3 เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับภาพถายปจจุบนั (0 124)

ดูภาพขนาดยอ W ดูท่ีหนา 129 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงภาพขนาดยอ
ซูมเขาในภาพถาย X ดูหนา 131 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซูมแสดงภาพ

ลบภาพ O ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น กด O อีกครั้งเพื่อลบภาพ

เปลี่ยนสถานะปองกัน L (A)
หากตองการการปองกนัภาพ หรือถอดการปองกนัภาพ ใหกดปุม L (A) 
(0 132)

กลับไปท่ีโหมด
ถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง จอภาพจะปดลง สามารถถายภาพไดทันที

แสดงเมนู G ดูหนา 149 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

ตกแตงภาพหรือ
เลนภาพยนตร J

สรางสําเนาที่ตกแตงแลวของภาพปจจุบัน (0 176) ถาภาพปจจุบันมี
เครื่องหมายไอคอน 1 กํากับ เพื่อแสดงวาน่ันคือภาพยนตร กด J 
เพื่อเริ่มเลนภาพยนตร (0 110)

ปุม K
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ขอมูลภาพถาย
ขอมูลภาพจะปรากฏซอนทับอยูบนภาพทีป่รากฏในการแสดงภาพเต็มจอ กด 1 หรือ 3 เพื่อเลื่อนดูขอมลู
ภาพตามทีแ่สดงดานลาง โปรดทราบวา “เฉพาะรูปภาพ”, ขอมูลการถายภาพ, กราฟ RGB ฮิสโตแกรม, ไฮไลท 
และขอมูลภาพรวมจะปรากฏบนหนาจอหากเลือกตัวเลือกที่สัมพนัธกันไวสําหรับ ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ 
(0 150) ขอมูล GPS จะปรากฏบนหนาจอหากมีการใช GP-1 เมื่อถายภาพ

❚❚ขอมูลไฟล

ขอมูลไฟล ไมแสดง (เฉพาะรปูภาพ) ภาพรวม ขอมูล GPS

ไฮไลท กราฟ RGB ฮิสโตแกรม ขอมูลการถายภาพ

100D5100
15/04/2011  10: 02 : 27

DSC _0001.  JPG

1/ 12

4928x3264
NNORORMALAL    100D5100       DSC_0001.  JPG

  1/ 250     F11          100        35mm

15/04/2011  10: 02 : 27 4928x3264
                   NORORMALAL

AUTO A6, M1

–1. 3        +1. 0

NIKON  D51001/ 12

LATITUDE

LONGITUDE

ALTITUDE
TIME(UTC)

: N
:   35º  36. 371'
: E
: 139º  43. 696'
: 35m
: 15/04/2011
: 01:15:29

NI KON  D5100 1/12

1/12N I KON  D5100
ไฮไลท์

N I KON D5100 1/ 12 1/12NI KON  D5100

MTR, SPD, AP.
EXP.  MODE, I SO
    
FOCAL  LENGTH
LENS
AF   /  VR
FLASH  TYPE
SYNC MODE
  ,

:     , 1/ 250     ,F11
:     , 100
: –1. 3 
: 35mm
: 18–55         / 3. 5–5. 6
: A  /  VR–On
: Bu i l t – i n
:   
: TTL-BL, +1. 0

100D5100
15/04/2011  10: 02 : 27

DSC _0001.  JPG

1/12

4928x3264
NNORORMALAL9

8 7

4

3

6

5

1 2 1 สถานะปองกัน............................................................. 132

2 สัญลักษณแสดงการรีทัช .............................................. 177

3 หมายเลขภาพ/จํานวนภาพทั้งหมด
4 ช่ือไฟล ........................................................................ 218

5 คุณภาพของภาพ ........................................................... 47

6 ขนาดภาพ ..................................................................... 49

7 เวลาขณะบันทึกภาพ...................................................... 19

8 วันที่บันทึก .................................................................... 19

9 ช่ือโฟลเดอร................................................................. 152
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❚❚ไฮไลท *

* พื้นที่กะพริบแสดงสวนที่ไฮไลท

❚❚กราฟ RGB ฮิสโตแกรม

1/12N I KON  D5100
ไฮไลท์

54

3

1 2 1 สถานะปองกัน............................................................. 132

2 สัญลักษณแสดงการรีทัช .............................................. 177

3 สวนไฮไลทในภาพ
4 ช่ือกลอง
5 หมายเลขภาพ/จํานวนภาพทั้งหมด

N I KON D5100 1/ 12

3

1

4

2

5

6

8

7

9

1 สถานะปองกัน............................................................. 132

2 สัญลักษณแสดงการรีทัช .............................................. 177

3 ไวตบาลานซ.................................................................. 81
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด ............................... 83
ตั้งคาเอง.................................................................... 84

4 ช่ือกลอง
5 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณ RGB) ในกราฟฮิสโตแกรม

ทั้งหมด แกนนอนแสดงถึงความสวางของพิกเซล สวน
แกนตั้งหมายถึงจํานวนของพิกเซล

6 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีแดง)
7 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีเขียว)

8 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีน้ําเงิน)

9 หมายเลขภาพ/จํานวนภาพทั้งหมด

A การซูมแสดงภาพ
หากตองการซูมเขาในภาพถายเม่ือกราฟฮิสโตแกรมปรากฏ ใหกด X 
ใชปุม X และ W เพื่อซูมเขาและออก และเลื่อนภาพดวยตัวเลือกคําสั่ง 
กราฟฮิสโตแกรมจะไดรับการอัปเดตเพื่อแสดงเฉพาะขอมูลบางสวน
ของภาพที่ปรากฏใหเห็นในหนาจอ
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❚❚ขอมูลการถายภาพ

A กราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมของกลองมีไวเพื่อใชเปนแนวทางเทาน้ันและอาจแตกตางจากกราฟฮิสโตแกรมในโปรแกรมภาพถาย
อ่ืนๆ กราฟฮิสโตแกรมตัวอยางมีแสดงอยูดานลาง:

หากภาพมีวัตถุท่ีมีความสวางหลากหลาย การกระจายของสีจะ
คอนขางสมํ่าเสมอ

ถาภาพมืด การกระจายโทนสีจะเลื่อนไปทางซาย

ถาภาพสวาง การกระจายโทนสีจะเลื่อนไปทางขวา

การเพิ่มการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายสีไปทางขวา ในขณะที่การลดการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายสี
ไปทางซาย กราฟฮิสโตแกรมสามารถใหแนวคิดคราวๆ ของแสงโดยรวม เม่ือแสงในบรรยากาศรอบๆ สวางทําใหยาก
ท่ีจะเห็นภาพในจอแสดงผล

1/12NI KON  D5100

MTR, SPD, AP.
EXP.  MODE, I SO
    
FOCAL  LENGTH
LENS
AF   /  VR
FLASH  TYPE
SYNC MODE,
  ,

:     , 1/ 250     ,F11
:     , 100
: –1. 3
: 35mm
: 18–55       / 3. 5–5. 6
: A  /  VR–On
: Bu i l t – i n 
:   
: TTL-BL, +1. 0

3
4
5
6
7
8
9

10
11

12 13

1 2 1 สถานะปองกัน............................................................. 132

2 สัญลักษณแสดงการรีทัช .............................................. 177

3 ระบบวัดแสง.................................................................. 68
ความไวชัตเตอร ....................................................... 63, 65
รูรับแสง................................................................... 64, 65

4 โหมดถายภาพ ........................................... 26, 30, 61, 115
คาความไวแสง (ISO) 1................................................... 54

5 การชดเชยแสง............................................................... 70

6 ทางยาวโฟกัส .............................................................. 201

7 ขอมูลเลนส
8 โหมดโฟกัส............................................................ 39, 100

เลนส VR (ลดการสั่นไหว) 2............................................. 18

9 ประเภทแฟลช ............................................................. 164
โหมดชุดควบคุม3

10 โหมดแฟลช ................................................................... 51

11 การควบคมุแฟลช ........................................................ 164
การชดเชยแสงแฟลช ...................................................... 72

12 ช่ือกลอง
13 หมายเลขภาพ/จํานวนภาพทั้งหมด
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I1 ปรากฏเปนสีแดงหากถายภาพโดยเปดใชควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ
2 จะปรากฏหากติดต้ังเลนส VR เทานั้น
3 จะปรากฏหากถายภาพโดยใชชุดแฟลชเสริมภายนอกกับฟงกชั่นควบคุม
4 Picture Controls มาตรฐาน, สีสด, ภาพบุคคล และ ทิวทัศน เทานั้น
5 การควบคุมภาพ สีธรรมชาต ิ, โทนสีเดียว, และกําหนดเอง
6 ไมปรากฏเมือ่ใช Picture Controls แบบโทนสีเดียว
7 Picture Controls แบบโทนสีเดียว เทานั้น

NI KON  D5100

WHI TE BALANCE
COLOR  SPACE
PI CTURE   CTRL
  QUI CK  ADJUST
  SHARPEN ING
  CONTRAST
  BRI GHTNESS
  SATURAT ION 
  HUE

: AUTO, A6, M1
: s RGB
: STANDARD
: 0
: 3
: 0
: 0
: 0
: 0

1/12

14
15
16
17
18
19
20
21
22

14 ไวตบาลานซ.................................................................. 81
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด ............................... 83
ตั้งคาเอง.................................................................... 84

15 พื้นที่สี......................................................................... 153

16 Picture Control ............................................................ 91

17 ปรับอยางเร็ว 4 ............................................................... 93
Picture Control ตนฉบับ 5 ............................................. 92

18 ความคมชัด................................................................... 93

19 คอนทราสต ................................................................... 93

20 ความสวาง .................................................................... 93

21 ความอิ่มตัวของสี 6......................................................... 93
เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร 7 .................................................. 93

22 เฉดสี 6 .......................................................................... 93
โทนส ี7.......................................................................... 93

NOI SE REDUC.
ACT.  D–L I GHT.
HDR
RETOUCH

COMMENT

: H I   I SO, NORM
: AUTO
: AUTO, NORMAL
: D–L I GHT I NG
  WARM  F I L T ER
  CYANOTYPE
  TRI M
: SPR I NG HAS   COME. 

N I KON  D5100 1/12

23
24
25
26

27

23 การลดสัญญาณรบกวนที่ความไวแสง ISO สูง ............... 154
การลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปดรับแสงนาน ................... 154

24 Active D-Lighting ........................................................ 74

25 ความแตกตางของคาแสง HDR ...................................... 76
ความเนียน HDR ........................................................... 76

26 ประวัติการรีทัช ............................................................ 176

27 คําอธิบายภาพ ............................................................ 171
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❚❚ภาพรวม

1 ปรากฏเปนสีแดงหากถายภาพโดยเปดใชควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ
2 จะปรากฏหากถายภาพโดยใชชุดแฟลชเสริมภายนอกกับฟงกชั่นควบคุม

❚❚ขอมูล GPS *

* ขอมูลภาพยนตรมีไวสําหรับการเริ่มบันทึก

100D5100       DSC_0001.  JPG

  1/ 250     F11          100          35mm     

–1. 3       +1. 0

NIKON  D5100

4928x3264
                   NORORMALAL

1/ 12

15/04/2011  10: 02: 27

  1/ 250     F11          100          35mm     

–1. 3       +1. 0

5

6

18
19

26
25

1011 9 8 7

1 2 3

4

24 2223 21 20

12 13 14 15 16 17

1 หมายเลขภาพ/จํานวนภาพทั้งหมด
2 สถานะปองกัน .............................................................132

3 ช่ือกลอง
4 สัญลักษณแสดงการรีทัช...............................................177

5 กราฟฮิสโตแกรมแสดงการกระจายของเสียงในภาพ (0 126)

6 คุณภาพของภาพ............................................................47

7 ขนาดภาพ .....................................................................49

8 ช่ือไฟล ........................................................................218

9 เวลาขณะบันทึกภาพ ......................................................19

10 วันที่บันทึก .....................................................................19

11 ช่ือโฟลเดอร .................................................................152

12 ระบบวัดแสง ..................................................................68

13 โหมดถายภาพ ...........................................26, 30, 61, 115

14 ความไวชัตเตอร .......................................................63, 65

15 รูรับแสง................................................................... 64, 65

16 คาความไวแสง (ISO) 1................................................... 54

17 ทางยาวโฟกัส .............................................................. 201

18 ขอมูล GPS ................................................................. 174

19 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ .................................... 171

20 Active D-Lighting ........................................................ 74

21 Picture Control ............................................................ 91

22 พื้นที่สี ......................................................................... 153

23 โหมดแฟลช ................................................................... 51

24 ไวตบาลานซ.................................................................. 81
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด ............................... 83
ตั้งคาเอง .................................................................... 84

25 การชดเชยแสงแฟลช ...................................................... 72
โหมดชุดควบคุม 2

26 การชดเชยแสง............................................................... 70

LATITUDE

LONGITUDE

ALTITUDE
TIME(UTC)

: N
:   35º  36. 371'
: E
: 139º  43. 696'
: 35m
: 15/04/2011
: 01:15:29

NI KON  D5100 1/12

3

5
6

4

87

1 2 1 สถานะปองกัน............................................................. 132

2 สัญลักษณแสดงการรีทัช .............................................. 177

3 ละติจูด
4 ลองจิจูด
5 ความสูง
6 เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)

7 ช่ือกลอง
8 หมายเลขภาพ/จํานวนภาพทั้งหมด
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การแสดงภาพขนาดยอ
การแสดงรูปภาพใน “แผนภาพตอ” ของภาพสี่ เกา หรือ 72 ภาพ กดปุม W

การแสดงภาพ
เต็มจอ

การแสดงภาพ
ตามปฏทิินการแสดงภาพขนาดยอ

ไปท่ี ใช คําอธิบาย
แสดงภาพเพิ่มเติม W กด W เพือ่เพิ่มจํานวนภาพที่จะแสดง

แสดงภาพนอยลง X
กดปุม X เพื่อลดจํานวนภาพที่จะแสดง เม่ือภาพสี่ภาพปรากฏ 
กดเพือ่ดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ

ไฮไลทภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งหรือแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพสําหรับการ
แสดงภาพเต็มจอ การซูมแสดงภาพ (0 131) การลบ (0 133) หรือปองกัน 
(0 132)

ดูภาพที่ไฮไลท J กด J เพื่อแสดงรูปภาพเต็มกรอบท่ีถูกไฮไลท
ลบภาพที่ไฮไลท O ดูหนา 133 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

เปลี่ยนสถานะปองกัน
ของภาพที่ไฮไลท L (A) ดูหนา 132 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

กลับไปท่ีโหมด
ถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหน่ึง จอภาพจะปดลง สามารถถายภาพไดทันที

แสดงเมนู G ดูหนา 149 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

W W W W

X X X X
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การแสดงภาพตามปฏทิิน
การดูภาพที่ถายในวันที่เลือก กดปุม W เมื่อภาพ 72 ภาพปรากฏ

กดปุม W เพือ่เลอืกสลับระหวางรายการวันที่และรายการภาพ
ขนาดยอสําหรับวันที่ที่เลือก ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทวันที่
ในรายการวันทีห่รือเพื่อเลือกภาพในรายการภาพขนาดยอ

การดําเนินการที่สามารถทําไดโดยขึ้นอยูกับวาเคอรเซอรอยูในรายการวันที่หรือรายการภาพขนาดยอ:

การแสดงภาพ
เต็มจอ

การแสดงภาพ
ตามปฏิทินการแสดงภาพขนาดยอ

ไปท่ี ใช คําอธิบาย
เลือกสลับระหวางรายการ
วันท่ีและรายการภาพ

ขนาดยอ
W

กดปุม W ในรายการวันท่ีเพื่อวางเคอรเซอรในรายการภาพขนาดยอ 
กดอีกครั้งเพื่อกลับสูรายการวันท่ี

ออกจากการแสดงภาพ
ขนาดยอ / การการซูมเขา

ในรูปท่ีไฮไลทรูปภาพท่ีไฮไลท
X

• รายการวันที่: ออกไปท่ีการแสดงผลแบบ 72 ภาพ
• ภาพยอสวนขนาดเล็ก: กดปุม X คางไวเพื่อซูมเขาในภาพที่ไฮไลท

ไฮไลทวันท่ี/ไฮไลทภาพ • รายการวันที่: ไฮไลทวันท่ี
• ภาพยอสวนขนาดเล็ก: ไฮไลทภาพ

เลือกสลับระหวางการ
แสดงภาพแบบเต็มจอ J

• รายการวันที่: ดูภาพแรกที่ถายในวันท่ีท่ีเลือก
• ภาพยอสวนขนาดเล็ก: ดูภาพที่ไฮไลท

ลบภาพที่ไฮไลท O
• รายการวันที่: ดูภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีท่ีเลือก
• ภาพยอสวนขนาดเล็ก: ลบภาพที่ไฮไลท (0 133)

เปลี่ยนสถานะปองกนัของ
ภาพที่ไฮไลท L (A) ดูหนา 132 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

กลับไปท่ีโหมดถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง จอภาพจะปดลง สามารถถายภาพไดทันที

แสดงเมนู G ดูหนา 149 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

W W W W

รายการภาพขนาดยอ

รายการวันท่ี



131

I

การขยายสวนดูภาพ: การซูมแสดงภาพ
กดปุม X เพือ่ซูมเขาในภาพที่ปรากฏในการแสดงภาพเต็มจอ หรือภาพที่ถูกไฮไลตในปจจุบันในภาพยอสวน
ขนาดเล็ก หรือการแสดงภาพตามปฏิทิน ขณะซูมภาพเขา จะสามารถทํางานตอไปนี้ได:

ไปท่ี ใช คําอธิบาย

ซูมเขาหรือออก X / W

กด X เพื่อซูมเขาไดสูงสุดประมาณ 31 ×  
(ภาพใหญ), 23 ×  (ภาพกลาง) หรือ 15 ×  
(ภาพเล็ก) กด W เพือ่ซูมออก ในขณะซูมภาพ 
การใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อดูพื้นท่ีของภาพที่ไม
ปรากฏในจอ กดตัวเลือกคําสั่งคางไวเพื่อเลื่อน
ไปยังพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของกรอบอยางรวดเร็ว หนาจอนําทางจะปรากฏเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราการซูม พื้นท่ีท่ีมองเห็นในหนาจอในขณะนี้จะมีขอบ
สีเหลืองกํากับ

ดูพืน้ท่ีอ่ืนๆ 
ของภาพ

เลือก/ซูมเขา
หรือออกจาก
ใบหนา

P

ใบหนา (สูงสุดถึง 35 ใบหนา) ท่ีตรวจจับไดใน
ระหวางการซูมจะมีขอบสีขาวกํากับในหนาจอนํา
ทาง กด P แลวใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อดูใบหนา
อ่ืนๆ หรือกด J เพื่อซูมเขาใบหนาท่ีเลือกไวใน
ปจจุบัน  กด P อีกครั้งเพือ่กลับสูการซูมปกติ

ดูใบหนาอื่นๆ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อดูตําแหนงเดียวกันในภาพอื่น ๆ ในอัตราการซูม
ปจจุบัน

ยกเลิกการซูม J ยกเลิกการซูมแลวกลับสูการแสดงภาพเต็มจอ
เปลี่ยนสถานะ

ปองกัน L (A) ดูหนา 132 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

กลับไปท่ีโหมด
ถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง จอภาพจะปดลง สามารถถายภาพไดทันที

แสดงเมนู G ดูหนา 149 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
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การปองกันภาพจากการถูกลบทิ้ง
ในการแสดงภาพเต็มจอ การซูมภาพ ภาพยอสวนขนาดเลก็ และการแสดงภาพตามปฏิทนิ สามารถกดปุม 
L เพือ่ปองกันการลบภาพโดยไมไดต้ังใจ ไฟลที่ปองกันไมสามารถลบไดดวยปุม O หรือตัวเลือก ลบ 
ในเมนแูสดงภาพ โปรดทราบวาภาพที่ไดรับการปองกันจะถูกลบเมือ่ฟอรแมตการดความจํา (0 22)

การปองกันภาพถาย:

1 เลือกภาพ
แสดงภาพแบบเต็มจอหรือเลนซูมแสดงภาพ หรือไฮไลทในรายการภาพยอสวนขนาดเล็ก ภาพขนาดยอ
หรือการแสดงภาพตามปฏิทิน

2 กดปุม L (A) 
ภาพจะมีสัญลักษณ P กํากับไว หากตองการยกเลิก
การปองกันภาพเพื่อใหลบภาพได แสดงภาพหรือไฮไลท
ภาพในรายการภาพยอสวนขนาดเล็ก แลวกดปุม L 
(A) 

การแสดงภาพเต็มจอ การแสดงภาพขนาดยอ การแสดงภาพตามปฏิทิน

A การลบการปองกันออกจากภาพทั้งหมด
ในการลบการปองกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอรหรือโฟลเดอรท่ีเลือกไวในเมนู โฟลเดอรแสดงภาพ กดปุม 
L (A) และ O พรอมกันประมาณสองวินาที ในระหวางการแสดงภาพ

ปุม L (A)
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การลบภาพถาย
การลบภาพที่ปรากฏในการแสดงภาพเต็มจอหรือภาพที่ไฮไลทในรายการภาพยอสวนขนาดเล็ก ใหกดปุม O 
การลบภาพที่เลือกหลายๆ ภาพ ภาพถายทัง้หมดที่ถายในวันที่เลือก หรือภาพทั้งหมดในโฟลเดอรการ
แสดงภาพปจจุบัน ใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ เมื่อลบภาพทิ้งไปแลวจะกูคืนไมได

การแสดงภาพเตม็จอ ภาพยอสวนขนาดเล็ก และการแสดงภาพ
ตามปฏทินิ
กดปุม O เพื่อลบภาพปจจุบัน

1 เลือกภาพ
แสดงภาพหรือไฮไลทภาพในรายการภาพขนาดยอหรือการแสดงภาพตามปฏิทิน

2 กดปุม O
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น

3 กดปุม O อีกครั้ง
หากตองการลบภาพ กดปุม O อกีครั้ง หากตองการ
ออกจากเมนโูดยไมลบภาพ ใหกดปุม K

การแสดงภาพเต็มจอ การแสดงภาพขนาดยอ การแสดงภาพถายตามปฏทินิ 
(รายการภาพขนาดยอ)

A การแสดงภาพตามปฏิทิน
ระหวางการแสดงภาพตามปฏิทิน คุณสามารถลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีเลือกโดยการไฮไลทวันในรายการวันท่ี
และกดปุม O (0 130)

ปุม O
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เมนูแสดงภาพ
ตัวเลือกลบ ในเมนูแสดงภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้ โปรดทราบวาในบางครั้ง อาจจําเปนตองลบภาพ 
ทั้งนี ้ขึ้นอยูกับจํานวนภาพ

❚❚ท่ีเลือกไว: การลบภาพที่เลือก

1 เลือก ลบ
ในการแสดงเมนู ใหกดปุม G ไฮไลท ลบ ในเมนู
แสดงภาพ แลวกด 2

2 เลือก ที่เลือกไว
ไฮไลท ทีเ่ลอืกไว แลวกด 2

3 ไฮไลทภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งไฮไลทภาพ (หากตองการดูภาพที่ไฮไลท
แบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว)

4 เลือกภาพที่ไฮไลท
กดปุม W เพือ่เลือกภาพที่ไฮไลท ภาพที่เลือกมี
สัญลักษณ O กํากับไว ทําซํ้าขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อเลือก
ภาพเพิ่ม ยกเลิกการเลือกภาพ ไฮไลทภาพ แลวกด W

5 กด J เพ่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการ
ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ ใหไฮไลท ใช แลวกด 
J

ตวัเลือก คําอธิบาย
Q ท่ีเลือกไว ลบภาพที่เลือก
n เลือกวันท่ี ลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันท่ีท่ีเลือก
R ท้ังหมด ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอรท่ีเลือกใหแสดงภาพในปจจุบัน (0 149)

ปุม G

ปุม W
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❚❚เลือกวันที่: การลบภาพที่ถายในวันที่ท่ีเลือกไว

1 เลือก เลือกวันที่
ในเมนูลบ ไฮไลท เลือกวันที่ แลวกด 2

2 ไฮไลทวันที่
กด 1 หรือ 3 เพือ่ไฮไลทวันที่

หากตองการดูภาพที่ถายในวันที่ที่ไฮไลท กด W 
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่เลื่อนดูภาพ หรือกด X คางไว
เพือ่ดูภาพปจจุบันแบบเต็มหนาจอ กด W เพื่อกลับสู
รายการวันที่

3 เลือกวันที่ที่ไฮไลท
กด 2 เพือ่เลือกภาพทั้งหมดที่ถายในวันทีท่ี่ไฮไลท วันที่
ที่เลือกไวจะมสีัญลักษณ M กํากับ ทําซํ้าขั้นตอนที ่2 และ 
3 เพื่อเลือกภาพเพิม่ หากตองการยกเลิกการเลือกวันที ่
ใหไฮไลท แลวกด 2

4 กด J เพ่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการ
ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ ใหไฮไลท ใช แลวกด 
J

ปุม W
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ฉายสไลด
ตัวเลือก ฉายสไลด ในเมนูแสดงภาพจะใชแสดงภาพสไลดจากภาพนิง่ที่อยูในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน 
(0 149)

1 เลือก ฉายสไลด
หากตองการแสดงเมนฉูายสไลด กดปุม G แลวเลือก 
ฉายสไลด ในเมนูแสดงภาพ

2 เลือก เร่ิม
ในการเริ่มฉายสไลด ใหไฮไลท เริ่ม ในเมนูฉายสไลด 
แลวกด J

การดําเนินการตอไปนี้สามารถดําเนินการในขณะที่กําลังฉายสไลด:

ตัวเลือกที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏเมื่อฉายสไลดเสร็จ เลือก เริ่มใหม 
เพือ่เริ่มตนใหมหรือ ออก เพือ่กลับไปยังเมนูแสดงภาพ

A การเลือกชวงเวลาระหวางภาพ
ในการเลือกชวงเวลาที่จะใหกลองแสดงภาพแตละภาพ 
ใหเลือก ชวงเวลาระหวางภาพ แลวเลือกจากตัวเลือกท่ี
ปรากฏทางดานขวากอนท่ีจะเลือก เร่ิม เพื่อเริ่มตนฉายสไลด 

ไปท่ี ใช คําอธิบาย

ขามยอนหลัง/ขามไปหนา กด 4 เพื่อกลับไปยังเฟรมกอนหนา กด 2 เพื่อขามไป
ยังเฟรมถัดไป

ดูขอมูลเพิม่เติมของภาพถาย เปลี่ยนขอมูลภาพถายที่ปรากฏ (0 124)

หยุดการฉายสไลดชัว่คราว/เลนตอ J หยุดการฉายสไลดชั่วคราว กดอีกครั้งเพือ่เลนตอ
ออกไปยังเมนูแสดงภาพ G ดูหนา 149 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
ออกไปยังโหมดแสดงภาพ K ส้ินสุดการฉายสไลดและกลับไปท่ีโหมดแสดงภาพ

ออกไปยังโหมดถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง จอภาพจะปดลง สามารถ
ถายภาพไดทันที

ปุม G
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การเชื่อมตอ

เนื้อหาในสวนนี้จะอธบิายถึงวิธกีารใชสาย USB รุน UC-E6 เช่ือมตอกลองกับคอมพวิเตอร

กอนเชื่อมตอกลอง
กอนเชื่อมตอกลอง ใหติดตั้งซอฟตแวรจากแผน ViewNX 2 ที่ใหมา เพื่อปองกันไมใหการถายโอนขอมูล
หยุดชะงกักลางคัน ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจแบตเตอรี่ EN-EL14 ของกลองจนเต็มแลว ถาไมแนใจ 
ใหชารจแบตเตอรี่กอนใชงาน หรือใชอะแดปเตอร AC EH-5b และปลั๊กตออะแดปเตอร EP-5A (แยกจําหนาย)

❚❚ซอฟตแวรท่ีมีให
ViewNX 2 ประกอบดวยฟงกช่ัน “Nikon Transfer 2” เพื่อคัดลอกภาพจากกลองไปยังคอมพิวเตอร ซ่ึงคุณ
สามารถใช ViewNX 2 เพือ่ดูและพิมพภาพที่เลือก รวมถึงตัดตอภาพและภาพยนตรได สําหรับขอมลูเพิม่เติม 
ดูวิธีใชออนไลน ViewNX 2

❚❚ระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ
ซอฟตแวรที่มีมาใหสามารถใชกับคอมพวิเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการตอไปนี้:
• Windows: Windows 7 (รุน Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate), 

Windows Vista Service Pack 2 (รุน Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate) และ 
Windows XP Service Pack 3 (รุน Home Edition/Professional) ViewNX 2 ทํางานเปนแอพลิเคช่ัน 32 บิท
ในรุน 64 บิทของ Windows 7 และ Windows Vista

• Macintosh: Mac OS X (รุน 10.4.11, 10.5.8, 10.6.6)
ดูเว็บไซตที่ระบุไวในหนา xv สําหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับระบบปฏบัิติการที่รองรับ

การเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอร

A การเช่ือมตอสายสัญญาณ
ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดการทํางานกลองแลวเม่ือเชื่อมตอหรือถอดสายเชื่อมตอ ไมใชแรงกดหรือเสียบปลั๊ก
ตอตามแนวเฉียง ปดฝาปดชองตอสายภายนอกเมื่อไมใชปล๊ักตอ

D ระหวางถายโอนขอมูล
อยาปดกลองหรือถอดสาย USB ออกในขณะที่กําลังถายโอนขอมูล

A Windows
หากตองการเขาชมเว็บไซตของ Nikon หลังจากติดตั้ง ViewNX 2 ใหเลือก All programs (โปรแกรมทั้งหมด) > 
Link to Nikon (ไปยงั Nikon) จากเมนู Start ของ Windows (จําเปนตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต)
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การเชื่อมตอกลอง
เช่ือมตอกลองโดยใชสาย USB UC-E6 ทีใ่หมา

1 ปดการทํางานของกลอง

2 เปดคอมพิวเตอร
 เปดคอมพิวเตอรและรอใหคอมพวิเตอรสตารท

3 เชื่อมตอสาย USB
เช่ือมตอสาย USB ดังรูป ไมใชแรงกดหรือเสียบปลั๊กตอตามแนวเฉียง

4 เปดคอมพิวเตอร

5 ถายโอนขอมูลภาพ
หลังจากทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพือ่เร่ิม 
Nikon Transfer 2 แลว ใหคลิก Start Transfer 
(เร่ิมการโอนยาย) เพื่อโอนยายภาพถาย (สําหรับขอมูล
เพิม่เติมเกี่ยวกับการใช Nikon Transfer 2 ใหเร่ิม ViewNX 2 
หรือ Nikon Transfer 2 แลวเลือก ViewNX 2 Help (วิธีใช 
ViewNX 2) จากเมนู Help (วิธใีช)

6 ปดกลองและถอดสาย USB เมื อการโอนถายเสร็จส ิน
Nikon Transfer 2 จะปดการทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อการโอนถายเสร็จสิ้น

D USB Hubs
เชื่อมตอกลองเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง อยาเชื่อมตอผาน USB hub หรือแปนพิมพ

A Camera Control Pro 2
Camera Control Pro 2 (แยกจาํหนาย; 0 206) สามารถใชควบคมุกลองจากคอมพวิเตอรได เมือ่ใช Camera Control Pro 2 
เพือ่จับภาพโดยตรงจากคอมพวิเตอร สัญลักษณแสดงโหมดถายภาพจะปรากฏบนชองมองภาพและ
สวนแสดงผลขอมลูการถายภาพ

Start Transfer (เร่ิมถายโอนขอมูล)
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การพิมพภาพถาย
ในการพิมพภาพ JPEG ที่เลือกบนเครื่องพิมพ PictBridge ผานการเชื่อมตอ USB โดยตรง ใหปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดานลาง

การเชื่อมตอกับเครื่องพิมพ
เช่ือมตอกลองโดยใชสาย USB UC-E6 ที่ใหมา

1 ปดการทํางานของกลอง

2 เชื่อมตอสาย USB
เปดเครื่องพมิพและเชื่อมตอสายเคเบิล USB ดังรูป ไมใชแรงกดหรือเสียบปล๊ักตอตามแนวเฉียง

ถายภาพ

เลือกภาพที่จะพมิพโดยใช คําส่ังพิมพ DPOF (0 144)

เชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพมิพ (ดูดานลาง)

พิมพทีละภาพ (0 140) พมิพพรอมกันหลายภาพ (0 142) สรางการพิมพดัชนี (0 142)

ถอดสาย USB

A การพิมพผานการเช่ือมตอ USB โดยตรง
ตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจแบตเตอรี่ EN-EL14 จนเต็มแลวหรือใชอะแดปเตอร AC EH-5b และปลั๊กตออะแดปเตอร 
EP-5A เม่ือตองการจะพมิพภาพผานการเชื่อมตอ USB โดยตรง ใหต้ังคา พ้ืนท่ีสี เปน sRGB (0 153)

D USB Hubs
เชื่อมตอกลองเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง อยาเชื่อมตอผาน USB hub
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3 เปดคอมพิวเตอร
จอตอนรับจะปรากฏบนหนาจอ ตามดวยหนาจอแสดง PictBridge

การพิมพทีละภาพ
1 เลือกภาพ

กด 4 หรือ 2 เพือ่ดูภาพเพิ่มเติมหรือกด 1 หรือ 3 เพื่อดู
ขอมูลภาพถาย (0 124) กดปุม X เพือ่ซูมเขาในกรอบ
ปจจุบัน (0 131; กด K เพื่อออกจากการซูม) หากตองการ
ดูภาพทั้งหกภาพพรอมกันในครั้งเดียว ใหกดปุม W 
ใชตัวเลือกคําสั่งไฮไลทภาพ หรือกด X เพื่อแสดงภาพทีไ่ฮไลทแบบเต็มจอ

2 แสดงตัวเลือกการพิมพ
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกการพมิพ PictBridge

3 ปรับตัวเลือกการพิมพ
กด 1 หรือ 3 เพือ่ไฮไลทตัวเลือกและกด 2 เพือ่เลือก

q w

ตัวเลือก คําอธิบาย

ขนาด
หนา

เมนูขนาดหนาจะปรากฏ (ตัวเลือกที่ไมรองรับเครื่องพิมพปจจุบันจะไมปรากฏ) 
กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกขนาดหนา (การพิมพขนาดหนาเริ่มตนสําหรับ
เครื่องพิมพปจจุบัน เลือก คาเร่ิมตนของเครื่องพิมพ) และกด J เพื่อเลือก
และกลับไปท่ีเมนูกอนหนา

จํานวน 
ชุด

เมนูที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น กด 1 หรือ 3 เลือกจํานวนสําเนา 
(สูงสุด 99) จากนั้นกด J เพื่อเลือกและกลับไปที่เมนูกอนหนา
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4 เร่ิมพิมพ
เลือก เริ่มพิมพ และกด J เพือ่เริ่มพิมพ หากตองการยกเลิก
กอนสําเนาทัง้หมดจะถูกพมิพ ใหกด J

ขอบภาพ

ตัวเลือกนี้จะใชไดหากเครื่องพิมพปจจุบันรองรับ เมนูที่แสดงไวทางดานขวา
จะปรากฏขึ้น กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกรูปแบบการพิมพจาก คาเร่ิมตนของ
เคร่ืองพิมพ (พิมพโดยใชการตั้งคาเครื่องพิมพ) พิมพพรอมขอบภาพ 
(พิมพภาพโดยใสขอบภาพสีขาว) หรือ ไมใสขอบภาพ จากนั้นกด J 
เพื่อเลือกและกลับไปท่ีเมนูกอนหนา เฉพาะตัวเลือกที่เครื่องพิมพปจจุบัน
รองรับจะปรากฏ

ประทับ
วันที่

เมนูที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือก คาเร่ิมตน
ของเครื่องพิมพ (พิมพโดยใชการตั้งคาเครื่องพิมพ) พิมพประทับวันที่ 
(พิมพเวลาและวันที่ที่บันทึกบนภาพ) หรือ ไมพิมพประทับวนัที่ จากนั้นกด 
J เพื่อเลือกและกลับไปท่ีเมนูกอนหนา

การ
ตัดครอบ

ตัวเลือกนี้จะใชไดเฉพาะเมื่อเครื่องพิมพปจจุบันรองรับการตัดครอบ 
เมนูที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น หากตองการออกโดยไมตัดครอบภาพ 
ไฮไลท ไมตัดครอบ แลวกด J หากตองการตัดครอบภาพ ไฮไลท ตัดครอบ 
แลวกด 2

ถาเลือก ตัดครอบ ขอความทางขวามือจะปรากฏบนหนาจอ กด X 
เพื่อเพิ่มขนาดการตัดครอบ กด W เพื่อลดขนาด เลือกตําแหนงการตัด
ครอบโดยใชตัวเลือกคําส่ังและกด J โปรดทราบวาคุณภาพการพิมพ
อาจลดลงหากภาพที่ถูกตัดสวนมีขนาดเล็กและพิมพเปนภาพขนาดใหญ

D พิมพวันที่บนภาพ
หากคุณเลือก พิมพประทับวันท่ี ในเมนู PictBridge เม่ือตองการพิมพภาพที่มีขอมูลวันท่ีบันทึกไวโดยใชการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d5 (พิมพวันที่; 0 163) วันท่ีจะปรากฏสองครั้ง อยางไรก็ตาม วันท่ีพิมพอาจถูกตัดออกหากมีการ
ครอบตัดสวนภาพหรือพิมพภาพโดยไมใสขอบ

ตัวเลือก คําอธิบาย
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การพิมพพรอมกันหลายภาพ
1 แสดงเมนู PictBridge 

กดปุม G ในการแสดงผลการเลน PictBridge 
(ดูขั้นตอนที่ 3 ในหนา 140)

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนีแ้ละกด 2
• เลือกภาพพิมพ: เลือกภาพที่จะพิมพ
• เลือกวันที่: พมิพภาพทั้งหมดทีถ่ายในวันที่ที่เลือก
หนึง่ชุด

• พิมพ (DPOF): พมิพจากคําสั่งพิมพที่มีอยูทีส่รางขึ้นดวยตัวเลือก คําสั่งพิมพ DPOF ในเมนู
แสดงภาพ (0 144) คําสั่งพิมพปจจุบันจะปรากฏในขั้นตอนที่ 3

• พิมพดัชนี: หากตองการสรางดัชนีการพิมพของภาพ JPEG ทั้งหมดบนการดหนวยความจํา 
ใหทําขั้นตอนที่ 4 ตอไป โปรดทราบวาถาการดหนวยความจํามีภาพมากกวา 256 ภาพ เฉพาะ
ภาพ 256 แรกเทานั้นทีจ่ะถูกพิมพ

3 เลือกภาพหรือเลือกวันที่
หากเลือก เลอืกภาพพิมพ หรือ พิมพ (DPOF) 
ในขั้นตอนที ่2 กด 4 หรือ 2 เพือ่เลื่อนไปตามภาพ
ในการดหนวยความจํา หากตองการแสดงภาพปจจุบัน
แบบเต็มจอ กดปุม X คางไว หากตองการเลือกพมิพภาพ
ปจจุบัน กด 1 ภาพจะมีสัญลักษณ Z กํากับไว 
และจํานวนทีพ่ิมพจะถูกกําหนดเปน 1 กด 1 หรือ 3 
เพือ่ระบุจํานวนภาพพิมพ (ไดถึง 99 หากตองการยกเลิก
การเลือกภาพ กด 3 หากจํานวนภาพที่จะพิมพคือ 1) 
ทําตอจนเลือกภาพครบทุกภาพตามที่ตองการ

D การเลือกภาพสําหรับพิมพ
ภาพถาย NEF (RAW) (0 47) ไมสามารถเลือกพิมพได คุณสามารถสรางสําเนาภาพ JPEG จากภาพ NEF 
(RAW) ไดโดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 183)

ปุม G

ปุม X: ดูภาพแบบเต็มจอ
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หากคุณเลอืก เลือกวนัที่ ในขั้นตอนที ่2 กด 1 หรือ 
3 เพือ่ไฮไลทวันที่และกด 2 เพื่อสลับไปมาระหวางเปด
หรือปดวันทีท่ี่ไฮไลท หากตองการดูภาพที่ถายในวันที่
ที่เลือก กด W ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนดูภาพ หรือกด 
X คางไวเพือ่ดูภาพปจจุบันแบบเต็มหนาจอ กด W 
อีกครั้งเพือ่กลับสูขอความการเลือกวันที่

4 แสดงตัวเลือกการพิมพ
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกการพิมพ PictBridge

5 ปรับตัวเลือกการพิมพ
เลือกตัวเลือกขนาดหนา ขอบภาพ และประทับวันที่ ตามที่ไดอธิบายไวในหนา 140 (ขอความเตือนจะ
ปรากฏถาขนาดหนาที่เลือกมขีนาดเล็กเกินไปสําหรับการพิมพดัชนี)

6 เร่ิมพิมพ
เลือก เริ่มพิมพ และกด J เพือ่เริ่มพิมพ หากตองการ
ยกเลิกกอนสําเนาทั้งหมดจะถูกพิมพ ใหกด J

A ขัดของ
ดูหนา 224 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขหากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นระหวางการพิมพ

ปุม W: ดูภาพ
สําหรับวันท่ี
ท่ีเลือก

ปุม X: ดูภาพที่
ไฮไลทแบบเต็มจอ
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การสรางคําส่ังพิมพ DPOF: ชุดที่พิมพ
ตัวเลือก คําสัง่พิมพ DPOF ในเมนแูสดงภาพจะใชในการสราง “คําสั่งพมิพ” ดิจิตอลสําหรับเครื่องพมิพ
ที่รองรับ PictBridge และอุปกรณทีร่องรับ DPOF

1 เลือก เลือก/ตั้งคา สําหรับรายการ คําสั่งพิมพ 
DPOF ในเมนแสดงภาพ
กดปุม G และเลือก คําสั่งพิมพ DPOF ในเมนู
แสดงภาพ ไฮไลท เลือก/ตัง้คา และกด 2 (หากตองการ
ลบภาพทั้งหมดจากคําสั่งพิมพ ใหเลือก
ไมเลอืกทัง้หมด?)

2 เลือกภาพ
กด 4 หรือ 2 เพือ่เลื่อนไปตามภาพที่อยูในการดหนวย
ความจํา หากตองการแสดงภาพปจจุบันแบบเต็มจอ 
กดปุม X คางไว หากตองการเลือกพิมพภาพปจจุบัน กด 
1 ภาพจะมีสัญลกัษณ Z กํากับไว และจํานวนที่พมิพ
จะถูกกําหนดเปน 1 กด 1 หรือ 3 เพือ่ระบุจํานวนภาพ
พิมพ (ไดถึง 99 หากตองการยกเลิกการเลือกภาพ กด 3 
หากจํานวนภาพทีจ่ะพมิพคือ 1) ทําตอจนเลือกภาพครบ
ทุกภาพตามที่ตองการ

3 แสดงตัวเลือกการพิมพลงบนภาพ
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกการพมิพลงบนภาพ

ปุม G

ปุม X: ดูภาพแบบเต็มจอ
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4 เลือกตัวเลือกการพิมพลงบนภาพ
ไฮไลทตัวเลอืกตอไปนี้และกด 2 เพื่อสลบัไปมาระหวาง
การเปดหรือปดตัวเลือกที่ไฮไลท (หากตองการสิ้นสุดคําสัง่
พิมพโดยไมรวมขอมูลนี้ ใหดําเนินการขั้นตอนที่ 5)
• พิมพขอมูลการถายภาพ: 
พิมพความไวชัตเตอรและรูรับแสงของภาพทุกภาพในคําสั่งพิมพ

• พิมพวันที่: พมิพขอมลูวันที่ที่บันทึกภาพบนภาพทั้งหมดในคําสั่งพิมพ

5 สิ้นสุดคําสั่งพิมพ
ไฮไลท เสร็จ และกด J เพื่อจบคําสั่งพมิพ

D คําส่ังพิมพ DPOF
ในการพิมพคําสั่งพิมพปจจบุันเมื่อเชื่อมตอกลองกับเครื่องพิมพ PictBridge ใหเลือก พิมพ (DPOF) ในเมนู 
PictBridge และปฏิบติัตามขั้นตอนใน “การพิมพพรอมกันหลายภาพ” เพือ่แกไขและพิมพตามคําสั่งการพิมพปจจุบัน 
(0 142) ไมรองรับตัวเลือกพิมพวันท่ี DPOF และขอมูลการถายภาพหากพิมพผานการเชื่อมตอ USB  โดยตรงหาก
ตองการพิมพวันท่ีบนัทึกลงบนภาพในคําสั่งพิมพปจจุบนั ใหใชตัวเลือก ประทับวันที่ ของ PictBridge

ตัวเลือก คําส่ังพิมพ DPOF ไมสามารถใชไดหากมีพื้นท่ีในการดหนวยความจําไมเพียงพอที่จะเก็บคําสั่งพิมพ

ไมสามารถเลือกภาพถาย NEF (RAW) (0 47) ดวยตัวเลือกน้ีได คุณสามารถสรางสําเนาภาพ JPEG จากภาพ NEF 
(RAW) ไดโดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 183)

เครื่องอาจพมิพภาพตามคําสั่งพิมพไมถูกตองหากมีการลบภาพโดยใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอ่ืนหลังจากที่คําสั่ง
พิมพถูกสรางขึ้น
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การชมภาพถายบนโทรทัศน
สามารถใชสายสัญญาณภาพและเสียง (A/V) EG-CP14 ที่มีมาใหเช่ือมตอกลองกับโทรทศันหรือเครื่องบันทึก
วิดีโอเพือ่แสดงภาพหรือบันทึก สามารถใชสายเคเบิลมลัติมเิดีย อินเตอรเฟสความคมชัดสูง (HDMI) 
พินขนาดเลก็ประเภท C (แยกจําหนาย หาซื้อไดจากผูผลิตอื่น) เช่ือมตอกลองกับอุปกรณวิดีโอความคมชัดสูง

อุปกรณความคมชัดมาตรฐาน
กอนเชื่อมตอกลองไปยังโทรทัศนมาตรฐาน โปรดยืนยันวามาตรฐานของกลองวิดีโอ (0 170) ตรงกับ
มาตรฐานที่ใชในโทรทัศน

1 ปดการทํางานของกลอง
ปดกลองกอนที่จะเชื่อมตอหรือถอดสาย A/V เสมอ

2 เชื่อมตอสาย A/V ดังภาพ

3 ปรับโทรทัศนไปยังชองวดิีโอ

4 เปดกลองและกดปุม K
ระหวางการแสดงภาพ ภาพจะปรากฏทัง้บนจอกลองและบนหนาจอโทรทัศน โปรดทราบวา
ขอบของภาพอาจไมปรากฏ

A โหมดวิดีโอ
หากภาพไมปรากฏ โปรดตรวจสอบวากลองมีการเชือ่มตออยางถูกตองหรือไม และไดเลือกตัวเลือก โหมดวิดีโอ 
(0 170) ท่ีตรงกับมาตรฐานวิดีโอท่ีใชในโทรทัศนหรือไม

A การแสดงภาพบนโทรทัศน
ควรใชอะแดปเตอร AC EH-5b และปลั๊กตออะแดปเตอร EP-5A (แยกจําหนาย) สําหรับการเลนแบบตอพวง

เชื่อมตอกับ
อุปกรณวิดีโอ

เชื่อมตอกับกลอง

สัญญาณเสียง (สีขาว)

สัญญาณภาพ (สีเหลือง)
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อุปกรณความคมชัดสูง
สามารถเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI  โดยใชสาย HDMI แบบพนิขนาดเล็ก ประเภท C (แยกจําหนาย 
หาซ้ือไดจากผูผลิตอื่น)

1 ปดการทํางานของกลอง
ปดกลองกอนทีจ่ะเชื่อมตอหรือถอดสาย HDMI เสมอ

2 เชื่อมตอสาย HDMI ดังรูป

3 ปรับอุปกรณไปยังชองสัญญาณ HDMI

4 เปดกลองและกดปุม K
ขณะแสดงภาพ ภาพจะปรากฏบนโทรทัศนหรือจอภาพจอความคมชัดสงู สวนหนาจอกลองจะยังคง
ปดอยู

D ปดฝาปดชองตอสายภายนอก
ปดฝาปดชองตอสายภายนอกเมื่อไมไดใชปล๊ักตอ ส่ิงแปลกปลอมในปลั๊กตอสามารถรบกวนการถายโอนขอมูล

A สัญญาณเสียง
เม่ือดูภาพยนตรท่ีมีเสียงที่บนัทึกในระบบสเตอริโอบนโทรทัศนโดยใชอุปกรณเสริมไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 
(0 109, 207) เชื่อมตอกับกลองผานสาย A/V สัญญาณเสียงขาออกจะเปนเสียงโมโน การเชื่อมตอ HDMI รองรับการ
สงสัญญาณเสียงสเตอริโอ คุณสามารถปรับระดับความดังเสียงดวยปุมควบคุมท่ีโทรทัศน แตไมสามารถใชปุมควบคุม
ท่ีตัวกลองได

เชือ่มตออุปกรณความคมชัดสูง 
(เลือกสายสัญญาณที่เชื่อมตอกับ

อุปกรณ HDMI)

เชื่อมตอกับกลอง
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❚❚ตัวเลือก HDMI
ตัวเลือก HDMI ในเมนต้ัูงคาจะควบคุมความละเอยีดของการแสดงผลและเปดใชกลองดวยรีโมทคอนโทรล
จากอุปกรณท่ีรองรับ HDMI-CEC (อินเตอรเฟสมัลติมีเดียความคมชัดสูง – การควบคุมอิเล็กทรอนกิสของ 
ผูบริโภค ซ่ึงเปนมาตรฐานทีช่วยใหอุปกรณ HDMI สามารถใชกับอุปกรณตอพวงการควบคุมท่ีกําลังเช่ือมตออยู)

ความละเอียดของสัญญาณ
เลือกรูปแบบของสัญญาณภาพที่สงไปยังอุปกรณ HDMI ถาเลือก อัตโนมัติ 
กลองจะเลือกรูปแบบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

การควบคุมอุปกรณ
ถาเลือก เปด สําหรับ HDMI >การควบคุมอุปกรณ ในเมนูต้ังคาเมื่อ
เช่ือมตอกลองกับโทรทัศนที่รองรับ HDMI-CEC โดยกลองและโทรทัศน
เปดอยู การแสดงผลทีป่รากฏทางดานขวาจะปรากฏบนโทรทัศน และ
สามารถใชรีโมตโทรทัศนแทนตัวเลือกคําสั่งของกลอง รวมถึงปุม J 
ในขณะแสดงภาพเต็มจอและฉายสไลด ถาเลือก ปด จะไมสามารถใชรีโมต
โทรทศันควบคุมกลอง

A อุปกรณ HDMI-CEC
เมือ่เช่ือมตอกลองกบัอปุกรณ HDMI-CEC สัญลักษณ ) จะปรากฏบนชองมองภาพแทนจํานวนภาพทีส่ามารถบนัทกึได

A การควบคมุอปุกรณ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการใชงานโทรทัศน



149

M

o

คําแนะนําเมนู

หากตองการเปดเมนแูสดงภาพ ใหกด G แลวเลือกแท็บ D (เมนแูสดงภาพ)

เมนแูสดงภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้

เลือกโฟลเดอรที่จะแสดงภาพ:

D เมนูแสดงภาพ: การจดัการภาพ

ปุม G

ตวัเลือก คาเร่ิมตน 0

ลบ — 134
โฟลเดอรแสดงภาพ ปจจุบัน 149
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ — 150
รีวิวภาพ เปด 150

หมุนแนวตั้ง ปด 150
ฉายสไลด —

136
ชวงเวลาระหวางภาพ 2 วินาที

คําส่ังพิมพ DPOF — 144

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

โฟลเดอรแสดงภาพ ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตวัเลือก คําอธิบาย 

ปจจุบัน

ขณะแสดงภาพ กลองจะเปดเฉพาะภาพในโฟลเดอรท่ีเลือกไวสําหรับ โฟลเดอรจัดเกบ็ขอมูล เมนู
ถายภาพ (0 152) กลองจะเลือกตัวเลือกน้ีโดยอัตโนมัติเม่ือถายภาพ หากใสการดหนวยความจําไวใน
กลองและเลือกตัวเลือกน้ีกอนถายภาพ จะมีขอความแจงวาไมมีภาพในโฟลเดอรปรากฏบนหนาจอใน
ขณะแสดงภาพ เลือก ท้ังหมด เพื่อเริ่มแสดงภาพ 

ท้ังหมด รูปภาพในโฟลเดอรทุกโฟลเดอรจะปรากฏขณะแสดงภาพ
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เลือกขอมูลที่มอียูในหนาจอขอมูลการแสดงภาพ (0 124) กด 1 หรือ 3 
เพือ่ไฮไลทตัวเลือก แลวกด 2 เพือ่เลือกตัวเลือกสําหรับการแสดงผลขอมลูภาพ
สัญลักษณ M จะปรากฏติดกับรายการที่เลือก หากไมตองการเลือก ใหไฮไลท 
แลวกด 2 หากตองการกลับไปยังเมนแูสดงภาพ ใหไฮไลท เสรจ็ แลวกดปุม J

เลือกวาจะใหภาพปรากฏทนัทีบนหนาจอโดยอัตโนมัติหลังจากถายหรือไม 
หากเลือก ปด ภาพจะปรากฏเมื่อกดปุม K เทานั้น

เลือกวาจะหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางแนวตั้ง) ในขณะแสดงภาพหรือไม 
โปรดทราบวา เนื่องจากกลองอยูในทิศทางที่เหมาะสมอยูแลวในขณะถายภาพ 
ภาพจะไมหมนุตามกลองโดยอัตโนมัติขณะรีวิวภาพ

ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

รีวิวภาพ ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

หมุนแนวตั้ง ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด ภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางแนวตั้ง) จะหมุนโดยอัตโนมัติเพื่อปรากฏบนหนาจอกลอง ภาพที่ถายโดยเลือกคา 
ปด สําหรับ หมุนภาพอัตโนมัต ิ(0 172) จะปรากฏในแนว “กวาง” (แนวนอน)

ปด ภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางแนวตั้ง) จะปรากฏในแนว “กวาง” (แนวนอน)
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C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ
ในการแสดงเมนูถายภาพ ใหกด G แลวเลือกแท็บ C (เมนูถายภาพ)

เมนถูายภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้

1 การรีเซ็ตตัวเลือกเมนูถายภาพจะเปนการรีเซ็ตความแตกตางของคาแสงกลบัเปน อตัโนมัติ และความเนียนเปน ปกติ
2 การรีเซ็ตตัวเลือกเมนูถายภาพจะเปนการรีเซ็ตจํานวนภาพเปน 2 และคาเกนเปน เปด รีเซ็ตเมนูถายภาพ 

ไมสามารถเลือกไดในขณะที่กําลงัถายภาพ
3 คาท่ีตั้งจากโรงงานอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับประเทศที่จําหนายผลิตภัณฑ
4 การรีเซ็ตตัวเลือกเมนูถายภาพจะเปนการรีเซ็ตเวลาเริ่มกลับเปน ทันท ี, ชวงเวลาหางเปน 1 นาที และจํานวนครั้งเปน 1

หมายเหตุ: ขึ้นกับการตั้งคาของกลอง บางรายการอาจเปนสีเทาและไมสามารถเลือกได สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
ตัวเลอืกที่สามารถเลือกไดในโหมดถายภาพแตละโหมด ใหดูหนา 216

ปุม G

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

รีเซ็ตเมนูถายภาพ — 152
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล — 152
คณุภาพของภาพ JPEG Normal 47
ขนาดภาพ ใหญ 49
ไวตบาลานซ อัตโนมัติ 81

ฟลูออเรสเซนต คูลไวต
ฟลูออเรสเซนต 82

ตั้งคา Picture Control มาตรฐาน 91
จดัการ Picture Control — 95
ควบคมุความผิดเพ้ียน
อตัโนมัติ ปด 153

พ้ืนที่สี sRGB 153
Active D-Lighting อัตโนมัติ 74
HDR (High Dynamic Range) ปด1 76

ลดนอยซเม่ือเปดรับแสง
นาน ปด 154

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง ปกติ 154
ตั้งคาความไวแสง (ISO)
คาความ
ไวแสง 
(ISO)

P, S, A, M 100
54โหมดอื่นๆ อัตโนมัติ

ควบคมุความไวแสงอตัโนมติั ปด 155
โหมดลั่นชัตเตอร ถายทีละภาพ 35
การถายภาพซอน ปด2 78
ตั้งคาภาพยนตร
คณุภาพภาพยนตร3 —

109
ไมโครโฟน ความไวอัตโนมัติ 

(A)
การถายแบบเวนชวงเวลา ปด4 56

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0
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เลือก ใช เพือ่รีเซ็ตคาเมนูถายภาพ

สราง, เปลี่ยนช่ือ หรือลบโฟลเดอร รวมถึงเลือกโฟลเดอรที่ใชเก็บภาพถายหลังจากนี้
• เลือกโฟลเดอร: เลือกโฟลเดอรเพือ่จัดเก็บภาพถายหลังจากนี้

• ใหม: สรางโฟลเดอรใหม แลวต้ังช่ือตามวิธีทีอ่ธิบายไวในหนา 96 ช่ือโฟลเดอรมีความยาวไดถึง 5 ตัวอักษร
• เปลีย่นชื่อ: เลือกโฟลเดอรจากรายการ แลวต้ังช่ือตามวิธีทีอ่ธิบายไวในหนา 96
• ลบ: ลบโฟลเดอรทีว่างอยูทั้งหมดออกจากการดหนวยความจํา

รีเซ็ตเมนูถายภาพ ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

D ช่ือโฟลเดอร 
ในการดหนวยความจํา กลองจะใสชื่อโฟลเดอรโดยขึ้นตนดวยตัวเลขลําดับโฟลเดอรสามหลักโดยอัตโนมัติ (เชน 
100D5100) แตละโฟลเดอรจะมีภาพถายไดถึง 999 ภาพ ขณะถายภาพ ภาพจะถูกเก็บไวในโฟลเดอรท่ีมีลําดับ
หมายเลขสูงสุดตามชื่อท่ีเลือกไว หากถายภาพโดยที่โฟลเดอรปจจุบันเต็มแลวหรือมีภาพถายถึง 9999 กลองจะ
สรางโฟลเดอรใหมโดยเพิ่มหมายเลขหนึ่งลงในลาํดับโฟลเดอรปจจุบัน (เชน 101D5100) กลองจะตั้งโฟลเดอรดวย
ชื่อเดียวกัน แตจะถือหมายเลขโฟลเดอรตางกันเปนโฟลเดอรเดียวกัน ยกตัวอยางเชน หากเลือกโฟลเดอร NIKON 
สําหรับ โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล คุณจะเห็นภาพถายที่อยูในโฟลเดอรท้ังหมดที่ต้ังชื่อดวย NIKON (เชน 100NIKON, 
101NIKON, 102NIKON) หากเลือก ปจจุบัน สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ (0 149) การเปลี่ยนชื่อจะเปนการ
เปลี่ยนโฟลเดอรท้ังหมดที่ใชชื่อเหมือนกัน แตหมายเลขลําดับโฟลเดอรจะไมเปลี่ยนแปลง การเลือก ลบ จะลบ
โฟลเดอรเปลาท่ีต้ังลําดับหมายเลขออก สวนโฟลเดอรอ่ืนท่ีใชชื่อเหมือนกันจะยังอยู

โฟลเดอรปจจุบนั
โฟลเดอรอ่ืน (เรียงตามลําดับตัวอักษร)

D5100 (โฟลเดอรท่ีต้ังจากโรงงาน)
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เลือก เปด เพือ่ลดภาพบิดเบี้ยวทีม่ีลักษณะเวาออกเมื่อถายภาพดวยเลนสมมุกวาง 
และเพือ่ลดภาพบิดเบี้ยวทีม่ีลักษณะโคงเขาเมื่อถายภาพดวยเลนสระยะไกล 
(โปรดทราบวาพื้นที่ขอบภาพที่มองเหน็ในชองมองภาพอาจถูกตัดออกในภาพถายที่
ได และเวลาที่ใชในการโปรเซสภาพกอนเริ่มการบันทึกภาพอาจนานขึ้น) ตัวเลือกนี้
จะมใีหเลือกใชกับเลนสชนิด G และ D เทานัน้ (ไมสามารถใชไดกับ PC, ฟชอาย 
และเลนสอื่นๆ บางรุน) ทั้งนี ้ไมรับประกันผลการใชงานกับเลนสอื่นๆ

พื้นที่สเีปนตัวกําหนดปริมาณสีทัง้หมดที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงคุณภาพสี 
เลือก sRGB สําหรับภาพถายที่จะนําไปอัดรูปหรือเมื่อตองการใชภาพโดยไมแกไข
เปลี่ยนแปลง Adobe RGB จะใหปริมาณสีมากกวา จึงควรใชตัวเลือกนี้สําหรับภาพ
ที่จะนําไปโปรเซสหรือรีทัชนอกกลอง

ควบคุมความผิดเพ้ียนอัตโนมัติ ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A รีทัช: ควบคุมความผดิเพ้ียน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการสรางสําเนาภาพถายท่ีมีอยูโดยลดภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะเวาออกและภาพบดิเบีย้วที่มี
ลักษณะโคงเขา ใหดูหนา 185

พ้ืนที่สี ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A พ้ืนที่สี
พื้นท่ีสีกําหนดความสัมพันธระหวางสีและคาตัวเลขที่ใชแทนสีในไฟลภาพดิจิตอล พื้นท่ีสี sRGB ไดรับความนิยม
อยางกวางขวาง ในขณะที่พืน้ท่ีสี Adobe RGB มักจะใชในงานสิ่งพิมพและงานทางการคา แนะนําใหใช sRGB 
ในการถายภาพที่จะนําไปพิมพโดยไมมีการแกไขปรับเปลี่ยนหรือสําหรับดูในโปรแกรมท่ีไมรองรับการจัดการสี 
หรือเม่ือถายภาพที่จะพมิพดวย ExifPrint หรอืตัวเลือกการพิมพโดยตรงในเครื่องพิมพท่ีใชงานภายในบานบางรุน 
หรือการพิมพจากตูอัดรูปอัตโนมัติหรือรานรับอัดรูป ภาพถาย Adobe RGB สามารถพมิพโดยใชตัวเลือกเหลาน้ีได
เชนกัน แตสีสันท่ีไดจะไมสดใสเทา

ภาพถาย JPEG ท่ีถายในพืน้ท่ีสี Adobe RGB มีคุณสมบัติตรงตาม DCF โปรแกรมและเครื่องพมิพท่ีรองรับ DCF 
จะเลือกพื้นท่ีสีท่ีถูกตองโดยอัตโนมัติ ถาโปรแกรมหรืออุปกรณไมรองรับ DCF ใหเลือกพื้นท่ีสีท่ีเหมาะสมดวยตนเอง 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบของโปรแกรมหรืออุปกรณ

A ซอฟตแวร Nikon
ViewNX 2 (ใหมา) และ Capture NX 2 (มีแยกจําหนายตางหาก) จะเลือกพื้นท่ีสีท่ีถูกตองโดยอัตโนมัติเม่ือเปดภาพ
ท่ีถายดวยกลองน้ี
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ถาเลอืก เปด ภาพทีถ่ายดวยความเรว็ชัตเตอรต่าํกวา 1 วินาทจีะไดรบั
การโปรเซสเพือ่ลดสญัญาณรบกวน (จดุสวาง จดุพกิเซลสวาง แสดงสญัญาณรบกวน 
หรือฝา) และจะเพิม่เวลาทีใ่ชในการบนัทกึภาพประมาณ 1.5 ถงึ 2 เทา ในระหวางการโปรเซส 
“lm” จะกะพรบิบนชองมองภาพ และจะไมสามารถถายภาพได (ถาปดการทาํงานของกลองกอน
การโปรเซสเสรจ็สมบรูณ ภาพจะไดรบัการบนัทกึและจะไมมีการลดสญัญาณรบกวน)

ภาพที่ถายดวยความไวแสงสูง สามารถรับการโปรเซสเพื่อลด “สัญญาณรบกวน” ได

ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

ตัวเลือก คําอธิบาย
สูง ลดสัญญาณรบกวน (จุดพกิเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน, เสน หรือฝา) โดยเฉพาะในภาพที่ถายดวย

ความไวแสงสูง เลือกระดับการลดสัญญาณรบกวนจาก สูง, ปกติ และ ต่ําปกติ
ต่ํา

ปด กลองจะลดสัญญาณรบกวนเฉพาะเมื่อคาความไวแสงเกิน ISO 1600 หรือสูงกวา ระดับการลดสัญญาณ
รบกวนจะต่ํากวาการเลือก ต่ํา สําหรับ ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง
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ปรับคาความไวแสง (ISO) (0 54)

❚❚ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
หากเลือก ปด สําหรับ ควบคุมความไวแสงอัตโนมัต ิ ในโหมด P, S, A และ M 
คาความไวแสง (ISO) จะคงที่ตามคาที่ผูใชเลือกไว (0 54) หากเลือก เปด 
คาความไวแสง (ISO) จะถูกปรับโดยอตัโนมัติหากไมไดคาแสงที่ดีที่สุดจากคาที่ผูใช
เลือกไว (คาความไวแสง (ISO) จะถูกปรับตามความเหมาะสมเมือ่ใชแฟลช) 
สามารถเลือกคาความไวแสง (ISO) อัตโนมัติสูงสุดไดโดยใชตัวเลอืก ความไวแสง
สูงสุด ในเมนู ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (เลือกคาทีตํ่่ากวานี้เพื่อปองกันสัญญาณรบกวน
ในรูปแบบของจุดพกิเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน, ฝา หรือเสน) คาตํ่าสุดของความไวแสง (ISO) 
อัตโนมัติจะถูกต้ังคาไวที่ ISO 100 โดยอัตโนมัติ ในโหมด P และ A คาความไวแสงจะไดรับการปรับเฉพาะ
เมื่อตัวแบบอาจไดรับแสงไมเพียงพอเมื่อใชความเร็วชัตเตอรที่เลือกไวสําหรับ ความไวชัตเตอรต่ําสุด
(1/2000–1 วินาที; ในโหมด S และ M คาความไวแสงจะไดรับการปรับเพื่อใหไดคาแสงที่ดีที่สุดทีค่วามเร็ว
ชัตเตอรที่ผูใชเลือก) กลองจะใชความเร็วชัตเตอรที่ชาลงก็ตอเมื่อไมสามารถสรางคาแสงทีดี่ที่สุดไดดวย
คาความไวแสง (ISO) ที่เลือกไวสําหรับ ความไวแสงสูงสุด ถาคาความไวแสง (ISO) ที่ผูใชเลือกสูงกวา
คาที่เลือกไวสําหรับ ความไวแสงสงูสุด กลองจะใชคาที่เลือกไวสําหรับ ความไวแสงสูงสดุ แทน
หากเลือก เปด ชองมองภาพจะแสดง ISO-AUTO และสวนแสดงผลขอมูลการ
ถายภาพจะแสดง ISO-A สัญลักษณดังกลาวจะกะพริบเมือ่ความไวแสง
เปลี่ยนจากคาที่ผูใชไดเลือกไว

ต้ังคาความไวแสง (ISO) ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ

A ควบคุมความไวแสง อตัโนมัติ
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน, ฝา หรือเสน) มักจะเกิดขึ้นเมื่อความไวแสงสูงขึ้น 
ใชตัวเลือก ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง ในเมนูถายภาพเพื่อลดสัญญาณรบกวน (0 154) โปรดทราบวา
คาความไวแสง (ISO) อาจเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเม่ือใชการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติรวมกับโหมดแฟลช
สัมพันธท่ีความเร็วชัตเตอรตํ่า (ใชไดกับแฟลชในตัวกลองและชุดแฟลช SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 และ 
SB-400) ซึ่งอาจปองกันไมใหกลองเลือกความเร็วชัตเตอรตํ่า
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A การตั้งคาแบบกําหนดเอง: 
การปรับการตั้งคากลองแบบละเอียด
ในการแสดงเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง กด G แลวเลือกแท็บ A (เมนูการต้ังคาแบบกําหนดเอง)

ปุม G

กลุมการตั้งคาแบบกําหนดเอง

เมนูหลัก

รีเซ็ตการตั้งคาคัสตอม 
(0 157)

การตั้งคาแบบกําหนดเองจะใชปรับแตงการตั้งคากลองใหเหมาะสม
กับความชอบสวนบุคคล
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การตั้งคาแบบกําหนดเองมีใหเลือกดังตอไปนี้:

หมายเหตุ: ขึน้อยูกับการตั้งคากลอง บางรายการอาจปรากฏเปนสีเทาและไมสามารถเลือกใชได สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
ตัวเลือกท่ีใชไดในโหมดถายภาพแตละโหมด ใหดูหนา 216

เลือก ใช เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาคัสตอมกลับเปนคาต้ังจากโรงงาน 

การต้ังคาแบบกําหนดเอง คาเร่ิมตน 0
รีเซ็ตการตัง้คาคัสตอม 157

a โฟกัสอัตโนมัติ
a1 เลือกสิ่งท่ีสําคัญเม่ือใช AF-C โฟกัส 158
a2 ไฟชวยหาออโตโฟกัสในตัวกลอง เปด 158
a3 เรนจไฟนเดอร ปด 159
b คาแสง

b1 ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง 1/3 สต็อป 159
c ตัง้เวลา/ล็อค AE

c1 ล็อค AE เม่ือกดชัตเตอร ปด 159
c2 ต้ังเวลาปดกลองอัตโนมัติ ปกติ 160
c3 ต้ังเวลาถาย การหนวงเวลาถายภาพ: 10 วินาที, จํานวนภาพ: 1 160
c4 ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต 1 นาที 161
d การถายภาพ/แสดงผล

d1 เสียงเตือน สูง 161
d2 การแสดงความไวแสง (ISO) ปด 161
d3 การเรียงหมายเลขไฟล ปด 162
d4 โหมดหนวงเวลาถาย ปด 162
d5 พมิพวันท่ี ปด 163
e การถายครอม/แฟลช

e1 การควบคุมแฟลชในตัวกลอง TTL 164
e2 ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ ถายครอม AE 165
f การควบคุม

f1 กําหนดปุม E/Fn ต้ังเวลาถาย 165
f2 กําหนดปุม AE-L/AF-L ล็อค AE/AF 166
f3 หมุนแบบยอนกลับ ไม 166
f4 ล็อคชัตเตอรเม่ือไมใสการด ล็อคชัตเตอร 166
f5 แสดงคากลับดาน 166

รีเซ็ตการต้ังคาคัสตอม ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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หากเลือก AF-C สําหรับถายภาพโดยใชชองมองภาพ (0 39) ตัวเลือกนีจ้ะควบคุมวาจะถายภาพเมื่อกดปุม
กดชัตเตอร (การลั่นชัตเตอรเปนหลกั) หรือเมื่อกลองอยูในโฟกัส (โฟกัสเปนหลัก) 

เลือกวาจะใหไฟชวยหาออโตโฟกัสในตัวกลองชวยปรับโฟกัสเมื่อแสงนอยีหรือไม

a: โฟกัสอัตโนมัติ

a1: เลือกสิ่งท่ีสําคัญเมื่อใช AF-C ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
G การถาย กลองจะถายภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอร
F โฟกัส สามารถถายภาพไดเม่ือกลองโฟกัสภาพแลวเทาน้ัน

a2: ไฟชวยหาออโตโฟกัสในตัวกลอง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตวัเลือก คําอธิบาย

เปด

ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะสวางขึน้เมื่อแสงไมเพียงพอ ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะเลือกใชงานไดในกรณี
ตอไปน้ีเทาน้ัน:
1. เลือก AF-S สําหรับโหมดโฟกัส (0 39) หรือเลือกโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพเมื่อใชชองมองภาพ
ในโหมด AF-A

2. เลือก e (พ้ืนท่ี AF อัตโนมัติ) สําหรับโหมดพื้นท่ี AF (0 42) หรือตัวเลือกอื่นๆ ท่ีไมใช e 
และเลือกจดุโฟกัสกึ่งกลาง

ปด ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะไมสองเพือ่ชวยหาโฟกัส หากมีแสงนอย กลองอาจไมสามารถปรับระยะโฟกัส
โดยใชโฟกัสอัตโนมัติ

A ดูเพ่ิมเติม
ดูหนา 41 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชไฟชวยหาออโตโฟกัส ขอมูลเกี่ยวกับโหมดถายภาพที่สามารถใชตัวเลือกไฟ
ชวยหาออโตโฟกัสไดอยูท่ีหนา 216 ดูหนา 201 สําหรับขอจํากัดเลนสท่ีสามารถใชไดกับไฟชวยหาออโตโฟกัส



159

L

เลือก เปด เพือ่ใชสัญลักษณแสดงคาแสงในการกําหนดวาใชกลองปรับโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัสไดถูกตอง
หรือไม (0 65; โปรดทราบวาฟงกช่ันนีจ้ะไมมีใหเลือกในโหมดถายภาพ M ซ่ึงสัญลักษณแสดงคาแสง
จะแสดงวาตัวแบบไดรับแสงถูกตองหรือไม

เลือกคาการเพิ่มที่จะใชเมือ่ปรับความไวชัตเตอร, รูรับแสง, คาแสงและชดเชยแสง
แฟลช รวมถงึการถายครอม

เมื่อใชตัวเลือก ปด ซ่ึงเปนคาต้ังจากโรงงาน คาแสงจะล็อคเมือ่กดปุม AE-L/AF-L 
เทานั้น ถาเลือก เปด คาแสงจะล็อคเมือ่กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง

a3: เรนจไฟนเดอร ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

สัญลักษณแสดง คําอธิบาย สัญลักษณแสดง คําอธิบาย

กลองโฟกัสภาพแลว จดุโฟกัสอยูหลังตัวแบบ
เล็กนอย

จุดโฟกัสอยูหนาตัวแบบ
เล็กนอย จดุโฟกัสอยูหลังตัวแบบพอดี

จุดโฟกัสอยูหนาตัวแบบพอดี กลองไมสามารถกําหนดจุด
โฟกัสท่ีถูกตองได

A การใชเรนจไฟนเดอร
ฟงกชั่นเรนจไฟนเดอรจะตองใชเลนสที่มีคารรูับแสงสงูสุด f/5.6 หรือเร็วกวานั้น ฟงกชัน่นี้จะเลอืกใชไมไดในโหมดไลฟวิว 
คุณอาจไมไดภาพตามที่ตองการหากกลองไมสามารถโฟกัสภาพไดโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ (0 40)

b: คาแสง

b1: ระดับ EV สําหรับควบคมุคาแสง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

c: ตัง้เวลา/ล็อค AE

c1: ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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ตัวเลือกนี้จะกําหนดระยะเวลาที่หนาจอจะยังเปดอยูหากไมมกีารใชงานกลองเมื่อกลองอยูทีห่นาจอแสดงเมนู
หรือแสดงภาพ (การแสดงภาพ/เมนู), ขณะทีแ่สดงภาพบนหนาจอภายหลังการถายภาพ (รีววิภาพ) และ
เมือ่อยูในโหมดไลฟวิว (ไลฟววิ) นอกจากนี้ ยังกําหนดระยะเวลาทีร่ะบบวัดแสง, ชองมองภาพ และสวน
แสดงผลขอมูลการถายภาพจะยังเปดอยูหากไมมกีารใชงานกลอง (ปดระบบวัดแสงอัตโนมัต ิ) เลือกการ
หนวงเวลาปดหนาจอใหสั้นลงเพื่อประหยดัพลังงานแบตเตอรี่

เลือกชวงระยะเวลาการหนวงเวลาลั่นชัตเตอรและจํานวนภาพที่จะถาย

• หนวงเวลาถายเมื่อตัง้เวลา: เลือกชวงระยะเวลาในการหนวงเวลาลั่นชัตเตอร

• จํานวนภาพ: กด 1 และ 3 เพือ่เลือกจํานวนภาพที่จะถายทกุครั้งที่กดปุม
กดชัตเตอร (หากเลือกคาอื่นที่ไมใช 1 ชวงเวลาตอภาพคือ 3 วินาที)

c2: ต้ังเวลาปดกลองอัตโนมัติ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย (เวลาท้ังหมดเปนคาโดยประมาณ)

C สั้น
D ปกติ
E นาน

ฟงกชั่นตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัติจะถูกกําหนดตามคาตอไปนี้

การแสดงภาพ/เมนู รีวิวภาพ ไลฟวิว ปดระบบวัดแสง
อัตโนมัติ

สัน้ 12 วนิาที 4 วินาที 3 นาที 4 วินาที
ปกติ 20 วนิาที 4 วินาที 3 นาที 8 วินาที
นาน 1 นาที 20 วินาที 10 นาที 1 นาที

F 
กําหนดเอง

ปรับคาตัวตั้งเวลาสําหรับ การแสดงภาพ/เมน,ู รวิีวภาพ, ไลฟวิว และ ปดระบบวัดแสงอตัโนมติั 
แยกจากกัน เมื่อตั้งคาเสร็จ ไฮไลท เสร็จ แลวกด J

A ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัติ
หนาจอและชองมองภาพจะไมปดลงโดยอัตโนมัติหากเชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอรหรือเครื่องพิมพดวยสาย USB

c3: ต้ังเวลาถาย ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกระยะเวลาที่จะเปดกลองไวกอนจะยกเลิกโหมดลั่นชัตเตอรดวยรีโมตคอนโทรล
ที่เลือกไว แลวเปลี่ยนกลับเปนโหมดลั่นชัตเตอรทีเ่ลือกไวกอนหนา (0 37) 
เลือกการตั้งเวลาที่สั้นลงเพื่อยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

เลือกระดับเสียง (สูง หรือ ต่ํา) ของเสียงเตือนซ่ึงจะดังเมื่อกลองโฟกัสโดยใช AF ทีละภาพ (AF-S หรือ
เมื่อเลือก AF ทีละภาพไวสําหรับ AF-A; 0 39), เมื่อโฟกัสลอ็คในไลฟวิว, เมื่อตัวจับเวลาลั่นชัตเตอร
กําลังนับถอยหลังในโหมดตั้งเวลาถายและในโหมดรีโมตหนวงเวลาลั่นชัตเตอร (0 37) และเมื่อถายภาพใน
โหมดรีโมตตอบสนองเร็ว (0 37) เลือก ปด เพื่อปองกันไมใหเสียงเตือนดังขึ้น โปรดทราบวาเสียงเตือนจะ
ไมดังขึ้นในโหมดลั่นชัตเตอรแบบเงยีบ (โหมด J; 0 35)

การตั้งคาปจจุบันที่ปรากฏบนสวนแสดงผลขอมลูการถายภาพ: 3 จะปรากฏขึ้น
เมื่อเปดใชเสยีงเตือน, 2 เมือ่ปดใชเสียงเตือน

เลือก เปด เพือ่แสดงคาความไวแสง (ISO) บนชองมองภาพแทนจํานวนภาพ
ที่ยังถายได

c4: ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d: การถายภาพ/แสดงผล

d1: เสียงเตือน ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

d2: การแสดงความไวแสง (ISO) ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เมือ่ถายภาพ กลองจะตั้งช่ือไฟลโดยการเพิ่มคาลงในหมายเลขไฟลที่ใชลาสุดหนึ่งคา ตัวเลือกนี้จะควบคุมวา
หมายเลขไฟลจะตอจากหมายเลขที่ใชลาสุดหรือไมเมื่อมีการสรางโฟลเดอรใหม ฟอรแมตการดหนวย
ความจํา หรือใสการดหนวยความจําอนัใหมลงในกลอง

ในสภาวะที่การขยับกลองเพียงเล็กนอยทําใหภาพพรามัว ใหเลือก เปด 
เพือ่หนวงเวลาการลั่นชัตเตอรจนถึง 1 วินาที หลังจากกดปุมกดชัตเตอรและ
กระจกยกขึ้น

d3: การเรียงหมายเลขไฟล ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปด

เม่ือมีการสรางโฟลเดอรใหม, ฟอรแมตการดหนวยความจํา หรือใสการดหนวยความจําอันใหมลงในกลอง 
หมายเลขไฟลจะตอจากหมายเลขสุดทายท่ีใช หรือจากหมายเลขไฟลท่ีมากที่สุดในโฟลเดอรปจจุบัน 
โดยยึดเอาคาใดคาหนึ่งท่ีสูงกวา ถาถายภาพเมื่อโฟลเดอรปจจุบันมีรูปถายหมายเลข 9999 โฟลเดอรใหม
จะถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ และหมายเลขไฟลจะเริ่มตนจาก 0001 อีกครั้ง

ปด
หมายเลขไฟลจะถูกตั้งคาใหมเปน 0001 เม่ือโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น การดหนวยความจําถูกฟอรแมต 
หรือใสการดหนวยความจําใหมลงในกลอง โปรดทราบวาโฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ 
ถาถายภาพเมื่อโฟลเดอรปจจุบันมีรูปถาย 999 รูป

รีเซ็ต รีเซ็ตลําดับไฟลเม่ือ เปด เปน 0001 แลวสรางโฟลเดอรใหมสําหรับเก็บภาพท่ีถายหลังจากนั้น

D การเรียบหมายเลขไฟล
ถาโฟลเดอรปจจุบันคือหมายเลข 999 และมีรูปถาย 999 รูป หรือรูปถายหมายเลข 9999 ปุมกดชัตเตอรจะปดใชงาน
และไมสามารถถายรูปเพิม่ได เลือก รีเซ็ต สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d3 (การเรียงหมายเลขไฟล)
จากน้ัน ฟอรแมตการดหนวยความจําปจจุบัน หรือใสการดหนวยความจําใหม

d4: โหมดหนวงเวลาถาย ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
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เลือกขอมูลวันที่ที่จะพมิพลงบนภาพที่ถาย

หากใชการตั้งคาอืน่ที่ไมใช ปด ตัวเลือกที่เลือกไวจะแสดงดวยสัญลักษณ d 
ในสวนแสดงผลขอมลูการถายภาพ

❚❚ตัวนับวัน

คุณสามารถเก็บวันทีแ่ยกจากกันไดสามวันในชอง 1, 2 และ 3 ครั้งแรกที่ใชตัวนบัวัน 
จะมขีอความใหเลือกวันทีส่ําหรับชอง 1 ใหปอนวันที่โดยใชตัวเลือกคําสั่ง แลวกด 
J หากตองการเปลี่ยนวันที่หรือเก็บวันที่เพิ่ม ใหไฮไลทชอง แลวกด 2 และ
ปอนวันที ่หากตองการใชวันที่ทีจั่ดเก็บไว ใหไฮไลทชอง แลวกด J

ในการเลือกรูปแบบตัวนับวัน ใหไฮไลท ตัวเลือกการแสดงผล แลวกด 2 
เพือ่แสดงเมนูตามทีป่รากฏทางดานขวา ไฮไลทตัวเลือกและกด J ไฮไลท เสร็จ 
ในเมนูตัวนับวัน แลวกด J เมื่อต้ังคาเสร็จ

d5: พิมพวันที่ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย

ปด วันที่และเวลาจะไมปรากฏในภาพ

a วันที่ หากเปดใชตัวเลือกนี้ จะมีการพิมพวนัที่หรอืวันที่และเวลา
ลงในภาพถายb วันทีแ่ละเวลา

c ตัวนับวัน จะมีการประทับวันที่ลงบนภาพถายใหม แสดงจํานวนวันระหวางวันที่ถายภาพกับวันที่
เลือกไว (ดูดานลาง)

A พิมพวันที่
วันที่จะถูกบันทึกตามลําดับที่เลือกไวใน โซนเวลาและวันที่ (0 170) วนัที่จะไมปรากฏบนภาพ NEF (RAW) หรือ NEF 
(RAW)+JPEG รวมถึงไมสามารถใสลงในภาพที่มีอยูแลวหรือลบออกได หากตองการพิมพวันที่ที่บันทึกลงบนภาพที่ถาย
โดยปดตัวเลอืกพิมพวันที่ ใหเลือก ประทับวันที ่ในเมนู PictBridge (0 141) หรือเลือก พิมพวันที่ ในเมนู คําสั่งพิมพ 
DPOF เพื่อพิมพวนัที่ที่บันทกึลงบนภาพทั้งหมดที่อยูในคําสั่งพิมพ DPOF (0 141)

ในขณะที่ฟงกช่ันนี้ทํางาน จะมีการประทบัวันทีล่งบนภาพทีถ่ายโดยแสดงจํานวน
วันทีเ่หลืออยูจนถึงวันทีก่ําหนด หรือจํานวนวันที่ผานพนไป ใชฟงกช่ันนี้ติดตาม
การเจริญเติบโตของลูกๆ หรือนับถอยหลังจนถึงวันครบรอบวันเกิดหรือวันครบรอบ
แตงงาน

วันท่ีกําหนด (เหลืออีกสองวัน) วันท่ีผานมา (ผานไปแลวสองวัน)

1515 . 0404 . 2011201115 . 04 . 2011

1515 . 0404 . 2011 102011 10 : 020215 . 04 . 2011 10 : 02

0202 / 2020 . 0404 . 2011201102 / 20 . 04 . 2011 0202 / 2424 . 0404 . 2011201102 / 24 . 04 . 2011
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เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลองในโหมด P, S, A และ M

e: การถายครอม/แฟลช

e1: การควบคุมแฟลชในตัวกลอง ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
1TTL แสงแฟลชที่ยิงออกมาจะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามสภาวะการถายภาพ

2 ปรับเอง
เลือกระดับแสงแฟลชระหวาง เต็มกําลัง และ 1/32 (1/32 ของไฟเต็ม) หากมีพลังงานเต็ม 
แฟลชในตัวกลอง
จะมีไกดนัมเบอร 13 (ม., ISO 100, 20°C)

A ดวยตนเอง
สัญลักษณ Y จะกะพริบบนชองมองภาพและสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากเลือก ปรับเอง และแฟลชยกขึ้น

A SB-400
หากประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-400 (0 202) เขากับกลองแลวเปดใชงาน คา 
การควบคุมแฟลชในตัวกลอง จะเปลี่ยนเปน แฟลชเสริม ทําใหคุณสามารถเลือก
โหมดควบคุมแฟลช TTL และ ปรับเอง สําหรับชุดแฟลช SB-400 ได

A การควบคมุแฟลช
เม่ือใชเลนส CPU รวมกับแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 และ 
SB-400 กลองจะรองรับการควบคุมแฟลชรูปแบบตอไปน้ี
• แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับดิจติอล SLR: กลองจะใชขอมูลจากเซ็นเซอร RGB

420 พิกเซล เพื่อปรับแสงแฟลชเพือ่ใหเกิดความสมดุลตามธรรมชาติระหวางตัวแบบกับพื้นหลัง
• แฟลชลบเงาแบบ i-TTL มาตรฐานสําหรับดิจิตอล SLR: มีการปรับแสงแฟลชสําหรับตัวแบบหลัก
โดยไมคํานึงถึงความสวางของพื้นหลัง แนะนําสําหรับภาพที่เนนตัวแบบหลักในรายละเอียดของพื้นหลัง 
หรือเม่ือใชการชดเชยแสง 

การควบคุมแฟลชแบบ i-TTL มาตรฐาน จะใชกับระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือเม่ือเลือกดวยชุดแฟลชเสริมภายนอก 
แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับดิจิตอล SLR จะใชในกรณีอ่ืนท้ังหมด 
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เลือกการตั้งคา (คาแสง, ไวตบาลานซ หรือ Active D-Lighting) ที่แตกตางออกไปขณะที่ใชฟงกช่ันการถาย
ครอม (เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานัน้; 0 88)

เลือกหนาที่ใหกับปุม Fn (E) หากเลือกรายการที่กํากับดวยเครื่องหมายดอกจัน 
(“*”) สัญลักษณขาวดําที่ตรงกับรายการจะปรากฏบนสวนแสดงผลขอมูลการ
ถายภาพ (Fn จะปรากฏบนหนาจอเมื่อเลือก โหมดลั่นชัตเตอร)

e2: ต้ังคาการถายครอมอัตโนมัติ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f: การควบคุม

f1: กําหนดปุม E/Fn ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ตัวเลือก คําอธิบาย
E ตั้งเวลาถาย กดปุม Fn (E) เพื่อเปดหรือปดโหมดตั้งเวลา (0 38)
I โหมดลั่นชัตเตอร* กดปุม Fn (E) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกโหมดลั่นชัตเตอร (0 35)

v
คุณภาพของภาพ/
ขนาด*

กดปุม Fn (E) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกคุณภาพของภาพและขนาด 
(0 47)

w
คาความไวแสง 
(ISO) * กดปุม Fn (E) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกคาความไวแสง (ISO) (0 54)

m ไวตบาลานซ* กดปุม Fn (E) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพือ่เลือกไวตบาลานซ (เฉพาะโหมด P, S, A 
และ M; 0 81)

! Active D-Lighting * กดปุม Fn (E) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือก Active D-Lighting (เฉพาะโหมด 
P, S, A และ M; 0 74)

$ โหมด HDR กดปุม Fn (E) เพื่อเปดหรือปดโหมด HDR (High Dynamic Range) (เฉพาะโหมด P, S, 
A, และ M ; 0 76) HDR จะส้ินสุดเม่ือคุณถายภาพหรือเม่ือกดปุม Fn (E) อีกครั้ง

& +NEF (RAW)

หากตัง้คาคณุภาพของภาพเปน JPEG Fine, JPEG Normal หรือ JPEG Basic สัญลกัษณ 
"RAW" จะปรากฏบนสวนแสดงผลขอมลูการถายภาพ และจะมกีารบนัทึกสําเนาภาพ NEF (RAW) 
เมือ่ถายภาพถัดไปหลงัจากกดปุม Fn (E) ถาตองการออกโดยไมบนัทกึออกโดยไมบนัทกึ
ภาพ NEF (RAW) กดปุม Fn (E) อีกคร้ัง ตวัเลือกนีจ้ะไมทํางานหากเลอืก ไนทวชัิน, 
ภาพรางสี, เอ็ฟเฟกตภาพวัตถุขนาดจิว๋ หรือ เลือกสีเดน เปนโหมดเอ็ฟเฟกตพเิศษ

t ถายครอมอตัโนมัต ิ *
กดปุม Fn (E) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกระดับการเพิ่มคาสําหรับถายครอม 
(การถายครอมคาแสงและการถายครอมไวตบาลานซ) หรือเพื่อเปดหรือปดฟงกชั่น
ถายครอม ADL (เฉพาะโหมด P, S, A, และ M; 0 88)

ปุมFn
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เลือกหนาที่ของปุม AE-L/AF-L

เลือก ใช เพือ่หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งแบบยอนกลับ

การเลือก กดชัตเตอรได จะทําใหลั่นชัตเตอรไดเมื่อไมไดใสการดไวในกลอง และไมมีการบันทึกภาพ 
(อยางไรก็ตาม ภาพจะแสดงบนหนาจอในโหมดตัวอยาง) หากเลือก ลอ็คชตัเตอร ปุมกดชัตเตอรจะใชงานได
เมือ่ใสการดหนวยความจําไวในกลองเทานั้น

ที่คาต้ังจากโรงงานของ  (V) สัญลักษณแสดงคาแสงในชองมองภาพและสวน
แสดงผลขอมูลการถายภาพจะปรากฏโดยแสดงคาบวกทางดานซายและคาลบทางดานขวา เลือก 

 (W) เพื่อแสดงคาลบทางดานซายและคาบวกทางดานขวา

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

ตัวเลือก คําอธิบาย

B
ล็อค 
AE/AF โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม AE-L/AF-L

C
ล็อค AE 
เทาน้ัน คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม AE-L/AF-L

F
ล็อค AF 
เทาน้ัน โฟกัสจะถูกล็อคเม่ือกดปุม AE-L/AF-L

E
ล็อค AE 
(คาง)

คาแสงจะถูกล็อคเม่ือกดปุม AE-L/AF-L และยังคงล็อคไวจนกวาจะ
กดปุมเปนครั้งท่ีสองหรือเม่ือปดระบบวัดแสง

A AF-ON ปุม AE-L/AF-L เริ่มปรับโฟกัสอัตโนมัติ ไมสามารถใชปุมกดชัตเตอร
ในการหาโฟกัส

f3: หมุนแบบยอนกลับ ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f4: ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

f5: แสดงคากลับดาน ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง

ปุม AE-L/AF-L
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B เมนูตั้งคา: การตั้งคากลอง
ในการแสดงเมนูต้ังคา กด G แลวเลือกแท็บ B (เมนูต้ังคา)

เมนต้ัูงคาประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี:้

1 ไมสามารถใชไดหากแบตเตอรี่ตํ่า
2 คาท่ีต้ังจากโรงงานอาจแตกตางกันตามประเทศที่จัดจําหนาย
3 จะใชไดเม่ือใสการดหนวยความจํา Eye-Fi ท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ัน (0 175)

หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับการตั้งคาของกลอง บางรายการอาจเปนสีเทาและไมสามารถเลือกได

ปุม G

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0

ฟอรแมตการดหนวย
ความจํา — 22

ความสวางของจอภาพ 0 168
รูปแบบการแสดงผลขอมูล กราฟก/ดํา 168
เปดจอขอมูลการถายภาพ
อตัโนมัติ เปด 170

ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ทําความสะอาดเมื่อเปด/
ปด

ทําความสะอาด
เม่ือเปดและปด 210

ยกกระจกเพื่อทํา
ความสะอาด 1 — 212

โหมดวิดีโอ 2 — 170
HDMI
ความละเอียดของ
สัญญาณ อัตโนมัติ

148
การควบคมุอปุกรณ เปด

ลดการกะพริบ 2 — 170
โซนเวลาและวันที่ 2

ชดเชยเวลากลางวัน ปด 170
ภาษา (Language) 2 — 171
คําอธิบายภาพ — 171
หมุนภาพอัตโนมัติ เปด 172
ภาพอางองิสําหรับลบฝุน — 172
GPS
ปดระบบวัดแสงอตัโนมัติ เปดใช

174ใช GPS ตั้งนาฬิกา
ในกลอง ใช

สง Eye-Fi 3 เปดใช 175
รุนเฟรมแวร — 175

ตัวเลือก คาเร่ิมตน 0
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กด 1 หรือ 3 เพือ่เลือกความสวางของจอภาพ เลือกคาสูงขึ้นหากตองการเพิ่ม
ความสวาง และเลือกคาทีตํ่่าลงหากตองการลดความสวาง

เลือกรูปแบบของการแสดงผลขอมูลการถายภาพจากสองรูปแบบตอไปนี ้(0 5)

1 เลือกรูปแบบ
ไฮไลทตัวเลอืกที่ตองการ แลวกด 2

2 เลือกสีพ้ืนหลัง
ไฮไลทสีพื้นหลัง แลวกด J เลือกจากสีน้ําเงนิ สีดํา หรือสีสม 
(คลาสสิก) หรือสีเขียว สีดํา หรือสีน้ําตาล (กราฟก)

ความสวางของจอภาพ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

รูปแบบการแสดงผลขอมูล ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

คลาสสิก (0 169) กราฟก (0 5)
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จอแสดงผลแบบ “คลาสสิก” มีลักษณะตามที่แสดงดานลาง

9
10
11
12
13
14
15
16

8
71

2
3 4 5 6

2019 22 2321

18

25 26 28 29 30 31

17 24

27

1 โหมดถายภาพ 
i อตัโนมตัิ/ 
j อตัโนมตั ิ(ปดแฟลช) ..........26
โหมดสําเร็จรูป ........................30
โหมด P, S, A และ M ..............61
โหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ .............115

2 ไอคอนวิธใีช .......................11, 224
3 โหมดแฟลช................................51
4 การชดเชยแสงแฟลช...................72
5 การชดเชยแสง ...........................70
6 Picture Control .........................91
7 คุณภาพของภาพ........................47
8 ขนาดภาพ..................................49
9 ไวตบาลานซ ..............................81

10 คาความไวแสง (ISO).................  54
11 โหมดลั่นชตัเตอร ........................35
12 โหมดโฟกสั ........................39, 100
13 โหมดพื้นที ่AF ....................42, 101
14 ระบบวัดแสง ..............................68

15 Active D-Lighting ..................... 74
16 การเพิ่มคาสําหรับถายครอม........ 89
17 สญัลักษณแสดงแฟลชแบบ

ปรับเอง ................................ 164
สญัลักษณแสดงการชดเชยแสง
แฟลชสาํหรับชดุแฟลชเสริม
ภายนอก............................... 205

18 สญัลักษณพิมพวนัที่ ................. 163
19 สญัลักษณแสดงการถายครอม .... 89

จํานวนการถายครอม ADL.......... 90
20 ความไวชัตเตอร ................... 63, 65
21 สญัลักษณแสดงคาแสง .............. 65

สญัลักษณแสดงการชดเชยแสง ... 71
แถบแสดงสถานะการถาย
ภาพครอม .............................. 90

22 รูรับแสง (คารูรับแสง)............ 64, 65
23 สญัลักษณแสดงความไวแสง ISO 

อตัโนมตัิ ............................... 155
24 สญัลักษณ HDR ........................ 76

25 สญัลกัษณแสดงพื้นที่  AF
อัตโนมตัิ ................................. 42

สญัลกัษณแสดงการติดตามระยะ
โฟกัส 3 มติิ............................. 42

จดุโฟกสั .................................... 43
26 สญัลกัษณแสดงการเชือ่มตอ

Eye-Fi.................................. 175
27 เสยีง “บิบ๊”............................... 161
28 สญัลกัษณแสดงระดบัพลงังาน

แบตเตอรี่................................ 25
29 สญัลกัษณแสดงการเชือ่มตอ

GPS .................................... 174
30 จํานวนภาพที่สามารถบนัทกึได.... 25

สญัลกัษณแสดงการบนัทกึ
คาไวตบาลานซ ....................... 85

สญัลกัษณแสดงโหมดการ
จับภาพ ................................ 138

31 สญัลกัษณแสดงการถาย
ภาพซอน ................................ 79

A การหมุนกลอง
เม่ือหมุนตัวกลอง 90°องศา ขอมูลการถายภาพจะหมุนตามเพือ่แสดงผลขอมูลไปในทิศทาง
เดียวกันกับกลอง
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หากเลือก เปด สวนแสดงผลขอมลูการถายภาพจะปรากฏขึ้นเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง หากปด
รีวิวภาพ (0 150) สวนแสดงผลจะปรากฏขึ้นทันทีเ่มื่อถายภาพเสร็จ เลือก เปด หากคุณคิดวาตนเองตองการ
ตรวจสอบสวนแสดงผลขอมลูการถายภาพบอยๆ ขณะถายภาพ หากเลือก ปด สวนแสดงผลขอมูลการ
ถายภาพสามารถเรียกดูไดโดยกดปุม P

เมื่อเช่ือมตอกลองกับโทรทศันหรือ VCR ตองแนใจวาโหมดวิดีโอของกลองสามารถใชมาตรฐานสัญญาณภาพ
ของอุปกรณทีเ่ช่ือมตอได (NTSC หรือ PAL)

ลดการกระพริบและแถบเมือ่ถายภายใตฟลูออเรสเซนตหรือแสงที่มีไอปรอทในระหวางชมภาพยนตรสด
หรือบันทึกภาพยนตร เลือกความถี่ที่ตรงกับความถี่ของกระแสไฟฟาในทองถิ่น

เปลี่ยนโซนเวลา ต้ังนาฬกิาในกลอง เลือกคําสั่งการแสดงผลวันที ่และเปดหรือ
ปดฟงกช่ัน Daylight Saving Time

เปดจอขอมูลการถายภาพอัตโนมัติ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

โหมดวิดีโอ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

ลดการกะพริบ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

A ลดการกะพริบ
ถาคุณไมแนใจถึงความถี่ของกระแสไฟฟาในทองถิ่น ใหทดสอบตัวเลือกท้ังสอง แลวเลือกตัวเลือกท่ีใหผลลัพธท่ีดีท่ีสุด 
การลดการกะพริบอาจไมทําใหไดภาพที่ดีท่ีสุดหากตัวแบบไดรับแสงมากเกินไป ซึ่งในกรณีน้ี คุณควรเลือกโหมด A 
หรือ M และเลือกรูรับแสงนอยลง (คารูรับแสงมากขึ้น) กอนจะเริ่มไลฟวิว

โซนเวลาและวันที่ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

ตัวเลือก คําอธิบาย
โซนเวลา เลือกโซนเวลา นาฬกิาในกลองจะถูกตั้งเวลาโดยอัตโนมัติในโซนเวลาใหม

วันท่ีและเวลา ต้ังนาฬิกาในกลอง (0 19)
รูปแบบวันที่ เลือกลําดับการแสดงวัน เดือน และป

ชดเชยเวลากลางวัน เปดหรือปดฟงกชั่น Daylight Saving Time นาฬิกาในกลองจะถูกตั้งคาใหเร็วขึ้นหรือชาลง
หน่ึงชั่วโมงโดยอัตโนมัติ คาตั้งจากโรงงานคือ ปด
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เลือกภาษาสําหรับเมนูกลองและขอความ ตัวเลือกที่เลือกใชไดมีดังตอไปนี้

ใสคําอธิบายในภาพใหมตามที่ถาย คําอธิบายสามารถเปดดูเปนขอมูลเมตาใน ViewNX 2 (มีมาให) หรือ 
Capture NX 2 (แยกจําหนาย; 0 206) ซ่ึงคําอธิบายภาพจะดูไดในหนาขอมูลการถายภาพ ซ่ึงอยูใน
สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 127)
• เสร็จ: บันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปที่เมนูต้ังคา
• ใสคําอธบิาย: ใสคําอธิบายตามที่อธบิายในหนา 96 คําอธิบายมคีวามยาวไดถึง 36 ตัวอักษร
• แนบคําอธิบาย: เลือกตัวเลือกนีเ้พือ่แนบคําอธบิายลงในภาพทีจ่ะถายตอไป
ทั้งหมด แนบคําอธบิาย สามารถเปดและปดไดโดยไฮไลทคา แลวกด 2

ภาษา (Language) ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

ตัวเลือก คําอธิบาย
เชก
เดนมารก
เยอรมัน
อังกฤษ
สเปน
ฝร่ังเศส
อินโดนีเซีย
อิตาลี

ดัตช
นอรเวย
โปแลนด
โปรตุเกส
รัสเซีย
ฟนแลนด
สวีเดน
ตุรกี

ตัวเลือก คําอธิบาย
อารบิก
จีนแบบตัวเต็ม
จีนแบบตัวยอ
ญี่ปุน
เกาหลี
ไทย

ตวัเลือก คําอธิบาย

คําอธิบายภาพ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา
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ภาพที่ถายขณะทีเ่ลือกคานี้เปน เปด จะมีขอมูลการหมุนกลอง ภาพจะหมุนเองโดยอัตโนมัติขณะแสดงภาพ 
หรือเมื่อดูใน ViewNX 2 หรือ Capture NX 2 (แยกจําหนาย; 0 206) ลักษณะการหมนุภาพที่บันทกึไวมี
ดังตอไปนี้

จะไมมีการบันทึกการหมุนกลองหากเลือกคานี้เปน ปด เลือกตัวเลือกนี้เมื่อแพนกลองหรือถายภาพดวยเลนส
ที่ช้ีขึ้นหรือลง

ตองใชขอมูลอางอิงสาํหรับตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX 2 (แยกจําหนาย ดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากคูมือ
การใชงาน Capture NX 2)

ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน จะใชไดเเมื่อติดตั้งเลนส CPU ในกลองเทานั้น แนะนําใหใชเลนสที่มีทางยาวโฟกัส
อยางนอย 50 มม. เมือ่ใชเลนสซูม ใหซูมจนสุด

1 เลือกตัวเลือกเร่ิมตน
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี ้แลวกด J ถาตองการออก
โดยไมดึงขอมลูภาพลบฝุน กด G

หมุนภาพอัตโนมัติ ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

ทิศทางแนวนอน (กวาง) กลองหมุน 90°ตามเข็มนาฬกิา กลองหมุน 90°ทวนเข็มนาฬิกา

D หมุนภาพอตัโนมัติ
ในโหมดถายภาพตอเน่ือง (0 35) การหมุนกลองท่ีบันทึกไวสําหรับภาพแรกจะถูกนํามาใชกับภาพทั้งหมดที่ถาย
ในชุดเดียวกัน ไมวาจะเปลี่ยนแนวกลองในขณะถายภาพก็ตาม

A หมุนแนวตัง้
หากตองการหมุนภาพแนว “ต้ัง” (ทิศทางแนวตั้ง) โดยอัตโนมัติในขณะแสดงภาพ ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือก 
หมุนแนวตั้ง ในเมนูแสดงภาพ (0 150)

ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา
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• เริ่ม: ขอความที่แสดงทางขวาจะปรากฏบนหนาจอและ 
“rEF” จะปรากฏในชองมองภาพ

• ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเริ่ม: เลือกตัวเลือกในการ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพนี้กอนเริ่ม ขอความที่แสดง
ทางขวาจะปรากฏบนหนาจอและ “rEF” จะปรากฏในชอง
มองภาพเมื่อทําความสะอาดเสร็จแลว

2 ถายภาพวตัถุสีขาวท่ีไมมีลวดลายบนชองมองภาพ
เล็งกลองโดยตั้งระยะเลนสใหหางจากวัตถสุีขาวที่ไมมีลวดลายและมีแสงเพียงพอประมาณ 10 ซม. 
เพือ่ที่ภาพวัตถุจะเต็มชองมองภาพ จากนัน้ กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
ในโหมดโฟกัสอัตโนมติั กลองจะตั้งโฟกัสเปนอินฟนิต้ีโดยอัตโนมัติ สวนในโหมดแมนวลโฟกัส ใหต้ัง
ระยะโฟกัสเปนอินฟนิต้ีดวยตนเอง

3 ดึงขอมูลอางอิงการถายภาพลบฝุน
กดปุมกดชัตเตอรจากที่เหลือลงจนสุดเพื่อดึงขอมูลอางองิภาพลบฝุน จอภาพปดเมื่อกดปุมกดชัตเตอร 
โปรดทราบวาการลดสัญญาณรบกวนจะทํางานเมื่อตัวแบบมีแสงสวางนอย ซ่ึงจะทําใหเวลาในการ
บันทึกขอมูลนานขึ้น
ถาตัวแบบอางองิสวางหรือมืดเกนิไป กลองอาจไมสามารถดึง
ขอมูลอางองิภาพลบฝุนและขอความทางดานขวาจะปรากฏบน
หนาจอ เลือกตัวแบบอางองิอ่ืนและดําเนนิการจากข้ันตอนที ่1

D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุนท่ีบันทึกไวกอนทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพจะนํามาใชไมไดในภาพที่ถายหลังจาก
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลว เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเริ่ม หากจะไมใชขอมูลอางอิง
สําหรับลบฝุนกับภาพท่ีมีอยูแลว

D ขอมูลอางองิภาพลบฝุน
สามารถใชขอมูลเดียวกันกับภาพท่ีถายดวยเลนสอ่ืนหรือภาพที่ใชคา
รูรับแสงตางออกไป ไมสามารถดูภาพอางอิงโดยใชซอฟตแวรภาพ
คอมพิวเตอร รูปแบบเสนตารางจะปรากฏเมื่อดูภาพอางอิงในกลอง
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รายการนี้จะใชปรับการตั้งคากับเครื่อง GPS GP-1 ซ่ึงเปนอปุกรณเสริม เครื่อง GP-1 สามารถเชื่อมตอที่ขั้ว
ตออุปกรณเสริมของกลอง (0 207) โดยใชสายสัญญาณที่ใหมาพรอมกับเคร่ือง GP-1 ทําใหบันทกึขอมูล
ตําแหนงปจจุบันของกลองไดเมื่อถายภาพ (ปดกลองกอนจะเช่ือมตอกับเคร่ือง GP-1 สําหรับขอมลูเพิม่เติม 
ดูไดจากคูมือ GP-1)

เมนู GPS ประกอบดวยตัวเลือกที่แสดงไวดานลาง
• การปดระบบวัดแสงอัตโนมัติ: เลือกวาจะปดระบบวัดแสงโดยอัตโนมัติเมือ่เช่ือมตอ GP-1 หรือไม 

• ตําแหนง: รายการนี้จะใชไดหากกลองเช่ือมตอกับเครื่อง GP-1 เมือ่เคร่ือง
แสดงตําแหนงละติจูด ลองจิจูด ความสูง และเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) 
ปจจุบันตามที่รายงานโดย GP-1

• ใช GPS ตั้งนาฬิกาในกลอง: เลือก ใช เพือ่ต้ังนาฬกิาในกลองใหตรงกับเวลาที่รายงานโดยอุปกรณ GPS

GPS ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

ตัวเลือก คําอธิบาย

เปดใช
ระบบวัดแสงจะปดโดยอัตโนมัติหากไมมีการใชงานตามเวลาที่เลือกไวในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 
(ตั้งเวลาปดกลองอตัโนมัติ, 0 160 เพื่อใหกลองใชเวลาดึงขอมูล GPS การหนวงเวลาจะเพิ่มนาน
ขึ้นไดถึงหน่ึงนาที หลังจากระบบวัดแสงทํางานหรือเม่ือเปดกลอง) ชวยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ไมใช ระบบวัดแสงจะไมปดการทํางานในขณะที่เชื่อมตอกับ GP-1

A เวลาสากลเชิงพิกดั (UTC)
ขอมูล UTC ไดจากอุปกรณ GPS และไมเกี่ยวของกับนาฬิกาในกลอง

A สัญลักษณ h
สถานะการเชื่อมตอจะแสดงดวยสัญลักษณ h:
• h (น่ิง): กลองสรางการสื่อสารกับ GP-1 ขอมูลภาพสําหรับภาพที่ถายในขณะที่
ไอคอนนี้ปรากฏจะรวมหนาเสริมของขอมูล GPS (0 128) ไวดวย

• h (กะพริบ): GP-1 กําลังคนหาสัญญาณ ภาพที่ถายขณะที่สัญลักษณน้ีกะพริบ
จะไมรวมขอมูล GPS

• ไมมีสัญลักษณ: ยังไมไดรับขอมูล GPS ใหมจากเครื่อง GP-1 เปนเวลาอยางนอยสองวินาที ภาพที่ถายขณะที่
สัญลักษณ h ไมปรากฏจะไมมีขอมูล GPS
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ตัวเลอืกนี้จะปรากฏตอเมื่อเสียบการดหนวยความจํา Eye-Fi (แยกจําหนาย หาซ้ือไดจากผูผลิตอื่น) เขาใน
กลอง เลือก เปดใช เพือ่สงขอมลูภาพไปยังปลายทางที่ไดเลือกไว โปรดทราบวาจะไมมีการสงขอมูลภาพหาก
สัญญาณออน
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่นเกี่ยวกับการใชอุปกรณไรสายและเลือกคา ไมใช ในสถานทีท่ี่หามใชอุปกรณ
ไรสาย
เมื่อเสียบการด Eye-Fi สถานะของการดจะแสดงดวยสัญลักษณบนสวนแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ
• d: ไมใชการสง Eye-Fi
• e: เปดใชการสง Eye-Fi แตไมมีภาพที่จะสง
• f (นิ่ง): เปดใชการสง Eye-Fi รอเพือ่เริ่มตนสงขอมูล
• f (เคลื่อนไหว): เปดใชการสง Eye-Fi กําลังสงขอมูล
• g: เกิดขอผิดพลาด

แสดงรุนเฟรมแวรปจจุบันของกลอง

สง Eye-Fi ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา

D การด Eye-Fi
การด Eye-Fi อาจปลอยสัญญาณไรสายเมื่อเลือก ไมใช หากมีขอความเตือนปรากฏบนหนาจอ (0 224) 
ใหปดกลอง แลวถอดการดออก

ดูคูมือท่ีใหมาพรอมกับการด Eye-Fi และสอบถามขอมูลโดยตรงไดท่ีผูผลิต สามารถใชกลองเพื่อเปดและปดการด 
Eye-Fi แตอาจไมรองรับฟงกชั่น Eye-Fi อ่ืนๆ

A การด Eye-Fi ท่ีรองรับ
นับจากเดือนมกราคม พ.ศ. 2011 คุณสามารถใชการดตอไปน้ีได: การด SD Eye-Fi ขนาด 2 GB 
ในหมวดหมูผลิตภัณฑ Share, การด SDHC Eye-Fi ขนาด 4 GB ในหมวดหมูผลิตภณัฑ Share Video และการด 
SDHC ขนาด 8 GB ในหมวดหมูผลิตภัณฑ Pro X2 การดบางประเภทอาจไมมีจําหนายในบางประเทศหรือภมิูภาค 
โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมไดจากผูผลิต การด Eye-Fi จะใชในประเทศที่จําหนายที่เทาน้ัน 
ตรวจสอบใหแนใจวาไดมีการอัปเดตเฟรมแวรการด Eye-Fi เปนรุนลาสุดแลว

รุนเฟรมแวร ปุม G ➜ B เมนูต้ังคา
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N เมนูรีทัช: การสรางภาพรีทัช
ในการแสดงเมนูรีทัช กด G แลวเลือกแท็บ N (เมนรีูทชั)

ตัวเลือกในเมนูรีทัชจะใชสรางภาพรีทชัและตัดสวนจากภาพที่มีอยู ซ่ึงจะเลือกใชไดเมื่อใสการดหนวยความจํา
ที่มีขอมลูภาพถายลงในกลอง

1 คุณสามารถเลือกไดโดยกดปุม G และเลือกแท็บ N
2 สามารถใชไดหากกดปุม J ในการแสดงภาพเต็มจอขณะที่แสดงภาพรีทัชหรือภาพตนฉบับ

ปุม G

ตัวเลือก 0
i D-Lighting 178
j แกไขตาแดง 178
k ตัดสวน 179
l โทนสีเดียว 179

m
เอฟ็เฟกตจาก
ฟลเตอร 180

n สมดุลของสี 181
o การซอนภาพ 1 181

0
โปรเซสภาพ NEF 
(RAW) 183

1 ยอขนาด 184
2 ตกแตงอยางรวดเร็ว 185
e ปรับภาพตรง 185
( ควบคุมความผดิเพ้ียน 185
) เลนสฟชอาย 186
q ภาพลายเสนสี 186

ตัวเลือก 0
g ภาพรางสี 186
r ปรับสัดสวนของภาพ 187
u ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว 188
3 เลือกสีเดน 189
f ตัดตอภาพยนตร 111

p
เปรียบเทียบ
ภาพคูกนั 2 191

ตัวเลือก 0

A การรีทัชภาพ
ยกเวน การซอนภาพ และ ตัดตอภาพยนตร > เลือกจุดเร่ิมตน/เลือกจดุส้ินสุด ผลแตละอยางสามารถใชได
เพียงครั้งเดียว (โปรดทราบวาการแกไขหลายๆ ครั้งอาจทําใหภาพสูญเสียรายละเอียด) ตัวเลือกท่ีไมสามารถใชกับ
ภาพปจจุบันจะปรากฏเปนสีเทาและไมสามารถใชงานได

A คุณภาพของภาพ
ยกเวนในกรณีท่ีสรางภาพจากคา ตัดสวน, การซอนภาพ, โปรเซสภาพ NEF (RAW) และ ยอขนาด ภาพที่สราง
จากภาพ JPEG จะมีขนาดเดียวกันและมีคุณภาพเหมือนกับภาพตนฉบบั ในขณะที่ภาพที่สรางจากภาพ NEF (RAW) 
จะถูกบันทึกเปนภาพ JPEG ขนาดใหญท่ีมีคุณภาพความคมชัดสูง อยางไรก็ตาม การประทับวันท่ีท่ีเพิ่มลงไปในการ
ต้ังคาแบบกําหนดเอง d5 (พิมพวันท่ี; 0 163) อาจถูกตัดออกหรืออานไมได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับตัวเลือกการรีทัชท่ีใช
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การสรางภาพรีทัช
วิธีสรางภาพรีทชั:

1 แสดงตัวเลือกการรีทัช
ไฮไลทรายการที่ตองการในเมนูรีทชั แลวกด 2

2 เลือกภาพ
ไฮไลทภาพ แลวกด J

3 เลือกตัวเลือกการรีทัช
สําหรับขอมลูเพิม่เติม ดูในสวนของรายการที่เลือก ถาตองการ
ออกโดยไมสรางภาพรีทชั กด G

4 สรางภาพรีทัช
กด J เพื่อสรางภาพรีทัช ภาพรีทัชจะแสดงดวยสัญลักษณ 
N

A รีทัช
กลองอาจไมสามารถแสดงหรือรีทชัภาพทีส่รางขึน้ดวยอปุกรณอืน่ๆ

A การหนวงเวลาปดจอภาพ
กลองจะปดหนาจอและเมนูจะปดโดยไมมีการสรางภาพรีทัชหากไมมีการใชกลองในชวงเวลาสั้นๆ คุณสามารถ
ยืดเวลาหนวงออกไปไดโดยเลือก นาน สําหรบัการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ต้ังเวลาปดกลองอัตโนมัติ); 
0 160

A การสรางภาพรีทัชขณะแสดงภาพ
คุณสามารถสรางภาพรีทัชในขณะแสดงภาพได

แสดงภาพแบบเตม็หนาจอ แลวกด J ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J สรางภาพรีทัช
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D-Lighting จะทําใหเงามืดสวางขึ้น เหมาะสําหรับถายภาพมืดหรือยอนแสง

กด 1 หรือ 3 เพือ่เลือกจํานวนการแกไขที่ดําเนินการ สามารถดูตัวอยางภาพ
ที่ไดบนหนาจอแกไข กด J เพือ่คัดลอกภาพ

ตัวเลือกนี้ใชเพื่อแกไข “ตาแดง” ที่เกิดจากแฟลช และจะใชไดเมื่อถายภาพ
โดยใชแฟลชเทานัน้ ภาพที่เลือกสําหรับการแกไขตาแดงจะแสดงเปนตัวอยาง
ทางดานขวา ตรวจสอบผลการแกไขตาแดงและสรางเปนภาพใหมตามที่อธิบาย
ในตารางตอไปนี ้โปรดทราบวาการแกไขตาแดงอาจไมใหผลลัพธตามที่คาดหวัง 
และอาจถูกนําไปใชกับบางสวนของภาพที่ไมไดรับผลกระทบจากตาแดง 
อยางไรกต็าม กรณนีี้เกิดขึ้นไดนอยมาก โปรดตรวจสอบตัวอยางอยางละเอยีดกอนดําเนินการ

D-Lighting ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง

แกไขตาแดง ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปท่ี ใช คําอธิบาย

ซูมเขา X กดปุม X เพื่อซูมเขา กดปุม W เพื่อซูมออก 
ขณะซูมภาพ ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อดูพื้นท่ีของภาพที่ไม
ปรากฏในจอ กดตัวเลือกคําสั่งคางไวเพือ่เลื่อนไปยังพื้นท่ี
อ่ืน ๆ ของกรอบอยางรวดเร็ว หนาจอนําทางจะปรากฏเมื่อ
กดปุมซมูหรือตัวเลือกคําสั่ง พื้นท่ีท่ีมองเห็นบนหนาจอใน
ขณะนั้นจะแสดงดวยขอบสีเหลือง กด J เพือ่ยกเลิก
การซูม

ซูมออก W

ดูพื้นท่ีอ่ืนๆ 
ของภาพ

ยกเลิกการซูม J

สรางสําเนาภาพ J
หากกลองตรวจพบตาแดงในภาพที่เลือก กลองจะสรางภาพดังกลาวโดยประมวลผล
ภาพเพือ่ลดตาแดง จะไมมีการสรางภาพใหมขึ้นหากกลองตรวจไมพบตาแดง
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สรางสําเนาภาพตัดสวนจากภาพทีเ่ลือกไว ภาพที่เลือกจะปรากฏพรอมภาพตัด
สวนทีเ่ลือกซ่ึงจะแสดงเปนสีเหลืองเปนสีเหลือง สรางสําเนาภาพตัดสวนตามที่
อธิบายในตารางตอไปนี้

คัดลอกภาพถายเปน ขาวดํา, ซีเปย หรือ โทนสีน้ําเงิน 
(โทนสีขาวและสีน้ําเงิน)

การเลือก ซีเปย หรือ โทนสีน้ําเงิน แสดงตัวอยางของภาพ
ที่เลือกไว กด 1 เพื่อเพิม่ความอิ่มตัวของสี กด 3 เพื่อลด
ความอิ่มตัวสี กด J เพือ่สรางภาพโทนสีเดียว

ตัดสวน ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปท่ี ใช คําอธิบาย
เพิม่ขนาดการตัดสวนภาพ X กดปุม X เพื่อเพิ่มขนาดของการตัดสวนภาพ
ลดขนาดการตัดสวนภาพ W กดปุม W เพื่อลดขนาดของการตัดสวนภาพ

เปลี่ยนอัตราการ
ตัดสวนภาพ

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

ยายสวนที่ครอบตัด ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนสวนที่ครอบตัดไปยังพืน้ท่ีอ่ืนของภาพ

สรางสําเนาภาพ J บันทึกการตัดภาพปจจุบนัเปนไฟลแยกตางหาก

A ตัดสวน: คุณภาพและขนาดของภาพ
สําเนาภาพที่สรางจากภาพ NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG จะมีคุณภาพของ
ภาพแบบ JPEG Fine (0 47) สําเนาภาพตัดสวนที่สรางจากภาพ JPEG จะมคีุณภาพ
ของภาพเหมือนกับภาพตนฉบับ ขนาดของสําเนาภาพแตกตางกันตามขนาดการตัดสวน
ภาพและสัดสวนภาพ ซึ่งจะปรากฏอยูดานบนซายของหนาจอการตัดสวนภาพ

A การดูสําเนาภาพตัดสวน
การซูมแสดงภาพอาจไมสามารถใชไดขณะที่แสดงสําเนาภาพตัดสวนบนหนาจอ

โทนสีเดียว ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

เพิม่ความอิ่มตวัของสี

ลดความอิม่ตวัของสี
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เลือกเอฟ็เฟกตจากฟลเตอรตอไปนี้ หลังจากปรับเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรตามที่อธบิายดานลาง กด J 
เพือ่คัดลอกภาพ

เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ตัวเลือก คําอธิบาย

สกายไลท สรางภาพโดยใสฟลเตอรสกายไลทเพื่อลดสีนํ้าเงินในภาพ 
สามารถดูตัวอยางเอ็ฟเฟกตในหนาจอดังท่ีแสดงทางขวา

ฟลเตอรสีอบอุน สรางภาพใหมโดยใชฟลเตอรสีอบอุน ทําใหไดภาพโทนสีแดง 
“อบอุน” สามารถดูตัวอยางผลลัพธในจอแสดงผล

เรงสีแดง
เพิ่มสีแดง (เรงสีแดง), สีเขียว (เรงสีเขียว), หรือ สีนํ้าเงิน 
(เรงสีนํ้าเงิน) ใหเขมขึ้น กดปุม 1 เพื่อเพิ่มเอ็ฟเฟกต 3 เพื่อลด
เอ็ฟเฟกต

เรงสีเขียว

เรงสีนํ้าเงิน

ประกายแฉก

เพิ่มเอ็ฟเฟกตแสงแฉกใหกับแหลงกําเนิดแสง
• จํานวนแฉก: เลือกแบบสี่ หก หรือแปด
• ปริมาณฟลเตอร: เลือกความสวางของแหลงแสงที่ไดรับ
ผลกระทบ

• มุมของฟลเตอร: เลือกมุมของแฉก
• ความยาวของแฉก: เลือกความยาวของแฉก
• ยืนยัน: ดูตัวอยางเอ็ฟเฟกตฟลเตอรตามท่ีปรากฏที่ดานขวา 
กด X เพื่อดูตัวอยางภาพใหมแบบเต็มหนาจอ

• บันทึก: สรางสําเนาภาพรีทัช

ปรับภาพนุม เพิ่มเอ็ฟเฟกตฟลเตอรแบบปรับภาพนุม กด 1 หรือ 3 
เพื่อเลือกความเขมของฟลเตอร
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ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่สรางสําเนาภาพที่แกไขสมดุลของสีแลวตามที่ปรากฏดานลาง 
เอ็ฟเฟกตจะปรากฏในจอแสดงผลดวยกราฟฮิสโตแกรมสีแดง, เขียวและน้ําเงนิ 
(0 125) ซ่ึงแสดงถึงการกระจายของสีในภาพ

การซอนภาพเปนการนําภาพ NEF (RAW) สองภาพทีม่ีอยูมารวมกันเพื่อสรางภาพเดี่ยว ซ่ึงจะถูกบันทึก
แยกตางหากจากภาพตนฉบับ ภาพซอนที่สรางจากขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพของกลอง จะเห็นได
ชัดกวาภาพซอนทีส่รางขึ้นในโปรแกรมภาพ ภาพใหมจะถูกบันทึกไวที่ระดับคุณภาพและการตั้งคาขนาดของ
ภาพปจจุบัน กอนที่จะสรางภาพซอน ใหต้ังคุณภาพและขนาดของภาพ (0 47, 49 ตัวเลือกทั้งหมดสามารถ
เลือกได) ในการสรางสําเนาภาพ NEF (RAW) ใหเลือกคุณภาพของภาพ NEF (RAW)

1 เลือก การซอนภาพ 
ไฮไลท การซอนภาพ ในเมนูรีทัช แลวกด 2 ขอความทีแ่สดง
ไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น พรอมกับคา ภาพที่ 1 จะถูกไฮไลท 
กด J เพื่อแสดงรายการของภาพ NEF (RAW) 
ที่สรางดวยกลองนี้

สมดุลของสี ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

เพิม่จํานวนสีเขียว

เพิ่มจํานวนสีนํ้าเงิน
สรางภาพรีทัช
เพิม่จํานวนสีเหลืองอําพัน

เพิ่มจํานวนสีชมพูแกมมวง

A ซูมภาพ 
หากตองการซูมเขาภาพที่ปรากฏบนหนาจอ ใหกดปุม X กราฟฮิสโตแกรมจะไดรับการ
อัปเดตเพือ่แสดงเฉพาะขอมูลบางสวนของภาพที่ปรากฏใหเห็นในหนาจอ ในขณะที่
ซูมภาพ กดปุม L (A) เพื่อสลับไปมาระหวางความสมดุลของสีและการซูม 
เม่ือเลือกซูม คุณสามารถยอและขยายดวยปุม X และ W และเลื่อนภาพดวยตัวเลือก
คําสั่ง

การซอนภาพ ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

+
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2 เลือกภาพแรก
ใชตัวเลือกคําสั่งไฮไลทภาพแรกในภาพซอน ในการดูภาพที่
ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X คางไว กด J เพือ่เลือก
ภาพที่ไฮไลทและกลับไปยังการแสดงตัวอยาง

3 เลือกภาพที่สอง
ภาพที่เลือกจะปรากฏเปน ภาพที ่1 ไฮไลท ภาพที่ 2 และกด J จากนั้น เลือกภาพที่สองตามทีอ่ธิบาย
ในขั้นตอนที่ 2

4 ปรับคาแสง
ไฮไลท ภาพที่ 1 หรือ ภาพที่ 2 และปรับใหไดคารูรับแสงทีดี่
ที่สุดสําหรับภาพซอนโดยการ กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกคา
เกนตั้งแต 0.1 ถึง 2.0 ทําซํ้าแบบเดียวกันกับภาพที่สอง 
คาต้ังจากโรงงานคือ 1.0 เลือก 0.5 เพื่อลดคาเกนลดลงครึ่งหนึง่ 
หรือ 2.0 เพื่อเพิ่มคาเกนเปนสองเทา เอ็ฟเฟกตการใชคาเกน
จะปรากฏในคอลัมน ดูตวัอยาง

5 แสดงตัวอยางภาพซอน
กด 4 หรือ 2 เพือ่วางเคอรเซอรในคอลัมน ดตูัวอยาง 
และกด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท ซอนภาพ กด J 
เพือ่ดูตัวอยางภาพซอนตามที่ปรากฏที่ดานขวา (การบันทกึ
ภาพซอนโดยไมแสดงตัวอยาง ใหเลือก บันทึก) ในการกลับ
ไปยังขั้นตอนที ่4 และเลือกรูปใหมหรือปรับคาแสง กด W

6 บันทึกภาพซอน
กด J ในขณะทีตั่วอยางปรากฏเพือ่บันทึกภาพซอน 
หลังจากสรางภาพซอน ภาพผลลัพธจะปรากฏแบบเต็มกรอบ
บนหนาจอ

D การซอนภาพ
ภาพซอนจะมีขอมูลภาพ (รวมถึงวันท่ีบนัทึก, ระบบวัดแสง, ความไวชัตเตอร, รูรับแสง, โหมดถายภาพ, 
การชดเชยแสง, ทางยาวโฟกัส และการปรับทิศทางภาพ) คาไวตบาลานซ และ Picture Control 
เหมือนกับภาพท่ีเลือกไวเปน ภาพท่ี 1
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สรางสําเนา JPEG ของภาพถาย NEF (RAW)

1 เลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) 
ไฮไลท โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัชและกด 2 
เพือ่แสดงรายการขอความโตตอบการเลือกภาพ NEF
(RAW images) ที่สรางขึ้นดวยกลองนี้เทานั้น

2 เลือกภาพ
ไฮไลทภาพ (ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ ใหกดปุม X 
คางไว) กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทและดําเนินการขั้นตอน
ถัดไป

3 ปรับการตั้งคา โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ปรับการตั้งคาที่แสดงอยูดานลาง พื้นทีส่ี (0 153) จะถูกกําหนดตามคาที่เลือกไวในโหมดถายภาพ
ปจจุบัน โปรดทราบวาไวตบาลานซไมสามารถใชไดกับภาพที่สรางจากฟงกช่ันการถายภาพซอนหรือ
การซอนภาพ และสามารถชดเชยแสงเปนคาระหวาง –2 และ +2 EV

4 คัดลอกภาพ
ไฮไลท EXE แลวกด J เพือ่สรางสําเนาภาพ JPEG 
จากภาพที่เลือก ภาพที่ไดจะปรากฏบนหนาจอแบบเต็มจอ 
หากตองการออกจากเมนูโดยไมคัดลอกภาพ ใหกดปุม G

โปรเซสภาพ NEF (RAW) ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

คุณภาพของภาพ (0 47)
ขนาดภาพ (0 49)
ไวตบาลานซ (0 81)
การชดเชยแสง (0 70)
Picture Control (0 91)
ลดนอยซท่ีความไวแสงสูง (0 154)
D-Lighting (0 178)
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สรางสําเนาภาพขนาดเล็กจากภาพที่เลือกไว

1 เลือก ยอขนาด
ในการยอขนาดภาพที่เลือก ใหกด G เพือ่แสดงเมนูและ
เลือก ยอขนาด ในเมนูรีทัช

2 เลือกขนาด
ไฮไลท เลือกขนาด และกด2

ตัวเลือกที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนหนาจอ ใหไฮไลท
ตัวเลือกแลวกด J

3 เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ และกด 2

ไฮไลทภาพโดยใชตัวเลือกคําสั่ง แลวกดปุม W เพื่อเลือก
หรือยกเลิกการเลือก (หากตองการดูภาพที่ไฮไลทเต็มหนาจอ 
กดปุม X คางไว) ภาพทีเ่ลือกจะมีสัญลักษณ 1 กํากับไว 
กดปุม J เมื่อการเลือกเสร็จสิ้น

4 บันทึกสําเนาภาพที่ยอขนาดแลว
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น ไฮไลท ใช และกด J เพื่อบันทกึ
สําเนาภาพที่ยอขนาดแลว

ยอขนาด ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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สรางสําเนาภาพโดยเพิ่มความอิม่ตัวของสีและคอนทราสตใหกับภาพ D-Lighting 
จะใชเมื่อจําเปนเพือ่เพิ่มความสวางใหกับวัตถุที่มืดหรือยอนแสง
กด 1 หรือ 3 เพือ่เลือกจํานวนการปรับปรุงภาพ สามารถดูตัวอยางภาพที่ไดบน
หนาจอแกไข กด J เพื่อคัดลอกภาพ

สรางสําเนาภาพโดยปรับภาพตรงจากภาพที่เลือก กด 2 เพื่อหมนุภาพตาม
เข็มนาฬกิาไดสูงสุดถึงหาองศาโดยเพิม่ขึ้นครั้งละ 0.25 องศา, 4 เพื่อหมุนภาพ
ทวนเข็มนาฬกิา (สามารถดูตัวอยางภาพที่ไดบนหนาจอแกไข โปรดทราบวา
ขอบของภาพจะถูกตัดออกเพื่อสรางสําเนาภาพรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส) กด J 
เพือ่คัดลอกภาพ หรือกด K เพื่อออกจากการเลนโดยไมตองสรางสําเนา

สรางภาพใหมโดยลดความผดิเพี้ยนที่ขอบภาพ เลือก อัตโนมัติ เพื่อแกไขการ
ผิดเพี้ยนของกลองโดยอัตโนมัติ จากนัน้จึงปรับความละเอยีดโดยใชตัวเลอืกคําสั่ง
หรือเลอืก ปรบัเอง เพือ่ลดความผิดเพีย้นดวยตนเอง (โปรดทราบวา อัตโนมัต ิ
ไมสามารถใชไดกับรูปที่ถายโดยใชฟงกช่ันควบคุมความผิดเพี้ยนอตัโนมัติ ดูหนา 
153) กด 2 เพื่อลดภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะเวาออก, 4 เพือ่ลดภาพบิดเบี้ยวทีม่ี
ลักษณะโคงเขา (สามารถดูตัวอยางภาพที่ไดบนหนาจอแกไข โปรดทราบวายิ่งขนาดของผลลัพธการควบคุม
การผิดเพีย้นยิ่งมาก ขอบจะยิ่งถูกตัดออกมากขึ้น) กด J เพือ่คัดลอกภาพ หรือกด K เพื่อออกจากการเลน
โดยไมตองสรางสําเนา

A การดูสําเนาภาพที่ยอขนาดแลว 
การเลนซูมอาจไมสามารถใชไดเมื่อกําลังแสดงผลสําเนาภาพที่ยอขนาด
A คุณภาพของภาพ
สําเนาที่สรางขึ้นจากภาพ NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG มีคุณภาพของภาพ (0 47) แบบ JPEG ที่มีความคมชดั 
สําเนาที่ถูกสรางจากภาพ JPEG มีคุณภาพของภาพเทียบเทาตนฉบับ

ตกแตงอยางรวดเร็ว ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ปรับภาพตรง ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ควบคุมความผิดเพ้ียน ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

D อัตโนมัติ
อัตโนมัติ สําหรับใชเฉพาะกับภาพที่ถายดวยเลนสประเภท G และ D (ไมรวมเลนสพีซี, ฟชอายและเลนสอื่นๆ) ไมรบัประกัน
ผลลัพธกับเลนสอื่นๆ
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สรางสําเนาภาพที่ถายดวยเลนสฟชอาย กด 2 เพื่อเพิ่มเอฟ็เฟกต (ซ่ึงยังเพิ่ม
ขนาดขอบภาพที่จะถูกตัดออกอีกดวย) กด 4 เพื่อลด สามารถดูตัวอยางภาพ
ที่ไดบนหนาจอแกไข กด J เพือ่คัดลอกภาพ หรือกด K เพื่อออกจากการเลน
โดยไมตองสรางสําเนา

สรางสําเนาเคาโครงรางของภาพที่จะใชเปนฐานในการวาดภาพ สามารถดู
ตัวอยางภาพที่ไดบนหนาจอแกไข กด J เพื่อคัดลอกภาพ

สรางสําเนาของภาพถายทีม่ีลักษณะคลายกับภาพรางที่เขียนดวยดินสอสี กด 1 
หรือ 3 เพือ่ไฮไลท ความสดใส หรือ เสนขอบ แลวกด 4 หรือ 2 เพือ่เปล่ียน 
สามารถเพิ่มความสดใสใหอิ่มสีมากขึ้นหรือลดลงในภาพทีส่ีจืดจางหรือภาพขาวดํา 
พรอมเนนเสนขอบใหหนาขึ้นหรือบางลง เสนขอบที่หนาขึ้นจะทําใหสีดูสดขึ้น 
คุณสามารถดูตัวอยางภาพไดในหนาจอแกไข กด J เพือ่คัดลอกภาพ หรือกด K 
เพือ่ออกจากการแสดงภาพโดยไมสรางสําเนา

เลนสฟชอาย ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ภาพลายเสนสี ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง

ภาพรางสี ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
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สรางสําเนาภาพที่ลดความผิดเพีย้นของสัดสวนที่ถายจากฐานของวัตถุรูปทรงสูง 
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ปรับสัดสวนภาพ (โปรดทราบวายิ่งปรับสัดสวนภาพมาก 
ขอบของภาพจะถูกตัดออกมากขึ้นดวย) สามารถดูตัวอยางภาพไดในหนาจอแกไข 
กด J เพื่อคัดลอกภาพ หรือกด K เพื่อออกจากการเลนโดยไมตองสรางสําเนา

ปรับสัดสวนของภาพ ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

กอน หลัง
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สรางสาํเนาทีป่รากฏเปนภาพของภาพสามมติ ิไดผลลพัธท่ีดท่ีีสดุเมือ่ใชกบัรปูท่ีถายโดยใชจุดท่ีมองเหน็ไดกวางขวาง

ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

ไปท่ี กด คําอธิบาย
เลือกทิศทาง
การหมุน W กด W เพื่อเลือกการวางแนวพื้นท่ีท่ีอยูในโฟกัส

เลือกตําแหนง

ถาภาพแสดงในทิศทางแนวกวาง กด 1 หรือ 3 เพื่อวาง
ตําแหนงกรอบที่แสดงในพื้นท่ีของสําเนาที่จะอยูในโฟกัส

ถาภาพแสดงในทิศทางแนวตั้ง (0 172) กด 4 หรือ 2 
เพื่อวางตําแหนงกรอบท่ีแสดงในพื้นท่ีของสําเนาที่จะอยูใน
โฟกัส

เลือกขนาด
หากพื้นท่ีในภาพอยูในแนวกวาง กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกความสูง

หากพื้นท่ีในภาพอยูในแนวตั้ง กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกความกวาง

ดูตัวอยาง X ดูตัวอยาง
ยกเลิก K ออกจากการแสดงภาพเต็มจอโดยไมสรางภาพใหม

สรางสําเนาภาพ J สรางสําเนาภาพ

พื้นท่ีในโฟกัส
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สรางภาพใหมที่จะปรากฏเฉพาะเฉดสีทีเ่ลือกไวเทานั้น

1 เลือก เลือกสีเดน
ไฮไลท เลือกสีเดน ในเมนูรีทัช แลวกด 2 เพื่อแสดงขอความ
เลือกภาพ 

2 เลือกภาพ
ไฮไลทภาพ (ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ ใหกดปุม X 
คางไว) กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทและดําเนินการขั้นตอน
ถัดไป 

3 เลือกสี
ใชตัวเลอืกคําสั่งเพือ่วางเคอรเซอรบนวตัถุ แลวกด L 
(A) เพือ่เลอืกสีวตัถุทีจ่ะใหปรากฏในสําเนาภาพถาย 
(กลองอาจตรวจหาสีทีไ่มสดไดยาก คุณควรเลือกสทีีอ่ิ่มตัว)
ในภาพใหม ในการซูมเขาภาพเพื่อใหเลือกสีไดแมนยํา
กด X กด W เพื่อซูมออก

4 ไฮไลทชวงสี
หมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งเพือ่ไฮไลทชวงสีสําหรับสีทีเ่ลือกไว

เลือกสีเดน ปุม G ➜ N เมนูรีทัช

สีท่ีเลือก

ปุม L (A)

ชวงสี
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5 เลือกชวงสี
กด 1 หรือ 3 เพือ่เพิ่มหรือลดชวงเฉดสีที่คลายกัน ซ่ึงจะ
เพิม่ลงในภาพถายหรือภาพยนตร เลือกเฉดสีจาก 1 ถึง 7 
โปรดทราบวาคาที่สูงขึ้นจะเปนการเพิม่เฉดสีจากสีอื่นๆ 
สามารถดูตัวอยางภาพที่ไดบนหนาจอแกไข

6 เลือกสีเพ่ิม
หากตองการเลือกสีเพิม่ หมุนแปนหมนุเลอืกคําสั่งเพือ่ไฮไลท
กลองสีจากทั้งหมดสามสีที่อยูดานบนของหนาจอ แลวทําซํ้า
ขั้นตอนที่ 3–5 เพื่อเลือกสีอืน่ ทําซํ้าหากตองการเลือกสีทีส่าม 
หากตองการยกเลิกสีทีไ่ฮไลทไว กด O หรือกด O คางไว
เพือ่ลบสีทั้งหมด

7 บันทึกภาพใหมที่แกไข
กด J เพื่อคัดลอกภาพ
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เปรียบเทยีบภาพรีทชักับภาพตนฉบับ ตัวเลอืกนี้จะใชไดเฉพาะกรณีที่กดปุม J เพือ่แสดงเมนูรีทัชเมือ่แสดง
ภาพใหมหรือภาพตนฉบับเต็มหนาจอ

1 เลือกภาพ
เลือกสําเนาภาพรีทัช (กํากับดวยสญัลักษณ N) หรือภาพถาย
ที่ไดรับการตกแตงแบบเต็มหนาจอ แลวกด J

2 เลือก เปรียบเทียบภาพคูกัน
ไฮไลท เปรยีบเทยีบภาพคูกัน ในเมนูรีทัช แลวกด J

3 เปรียบเทียบสําเนาภาพกับภาพตนฉบับ
ภาพตนฉบับจะปรากฏบนดานซาย ภาพรีทัชจะแสดงที่ดานขวา
โดยมีตัวเลือกที่ใชในการสรางสําเนาระบุไวทีด่านบนของ
จอแสดงผล กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกสลบัระหวางภาพ
ตนฉบับกับภาพรีทัช หากตองการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็ม
หนาจอ ใหกดปุม X คางไว หากสําเนาภาพสรางจากภาพ
สองภาพโดยใชฟงกช่ัน การซอนภาพ กด 1 หรือ 3 เพื่อดู
ภาพตนฉบับภาพอืน่ หากมสีําเนาภาพหลายภาพปรากฏขึ้น
เปนภาพตนฉบับปจจุบัน กด 1 หรือ 3 เพื่อดูสําเนาภาพอื่น หากตองการออกไปยังโหมดแสดงภาพ 
กดปุม K หรือกด J เพื่อกลับสูการแสดงภาพโดยภาพที่ไฮไลทไวปรากฏบนหนาจอ

เปรียบเทียบภาพคูกัน

D เปรียบเทียบภาพคูกนั
ภาพตนฉบับจะไมปรากฏบนหนาจอหากสําเนาภาพสรางจากภาพถายที่มีการลบบางสวนออกหรือมีการปองกันภาพ
เม่ือจะสรางสําเนาภาพ (0 132)

ตัวเลือกท่ีใชเพื่อสราง
สําเนาภาพ

ภาพตนฉบับ ภาพรีทัช
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m คาที่เพิ่งต้ัง/O เมนูของฉัน
ในการแสดงเมนูคาทีเ่พิง่ตั้ง กด G แลวเลือกแท็บ m (คาที่เพิ่งต้ัง)

เมนูคาที่เพิ่งตั้งจะแสดงคาที่ใชงานบอย 20 คาลาสุด โดยรายการที่เพิง่ใชไปจะอยู
ลําดับแรก กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทตัวเลือกและกด 2 เพื่อเลือก

เมนูของฉัน
ในการเขาใชเมนูที่ปรับแตงคาจากตัวเลือก 20 คาทีเ่ลือกจากเมนูแสดงภาพ, ถายภาพ, การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง และเมนต้ัูงคา ใหเลือก O เมนขูองฉนั สําหรับ m คาที่เพิ่งตัง้ > เลอืกแท็บ

1 เลือก เลือกแท็บ
ในเมนคูาที่เพิ่งตั้ง (m) ไฮไลท เลอืกแท็บ และกด 2

2 เลือก O เมนูของฉัน
ไฮไลท O เมนูของฉัน แลวกด J ช่ือของเมนจูะเปลี่ยน
จาก “คาที่เพิ่งตั้ง” เปน “เมนูของฉนั”

หากตองการดูคาทีเ่พิง่ตั้งอกีครั้ง เลือก m คาทีเ่พิง่ตั้ง สําหรับ O เมนขูองฉัน > เลือกแทบ็

ปุม G

A การลบรายการออกจากเมนูคาท่ีเพ่ิงตัง้
ในการลบรายการจากเมนูคาท่ีเพิ่งตั้ง ใหไฮไลทรายการและกดปุม O ขอความยืนยัน
จะปรากฏบนหนาจอ กด O อีกครั้งเพื่อลบรายการที่เลือก
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❚❚การเพ่ิมตัวเลือกลงในเมนูของฉัน

1 เลือก เพ่ิมรายการ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท เพิ่มรายการ และกด 2

2 เลือกเมนู
ไฮไลทช่ือของเมนูที่มตัีวเลือกที่คุณตองการเพิ่มและกด 
2

3 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการเมนทูี่ตองการและกด J

4 วางตําแหนงรายการใหม
กด 1 หรือ 3 เพือ่ยายรายการใหมขึ้นหรือลงในเมนู
ของฉัน กด J เพื่อเพิ่มรายการูใหม

5 เพ่ิมรายการเพิ่มเติม
รายการที่แสดงอยูในเมนูของฉันจะมีเครื่องหมายขีดถูก
กํากับไว รายการที่แสดงดวยสัญลักษณ V จะไม
สามารถเลือกได ทําซํ้าขั้นตอนที่ 1–4 เพื่อเลือกรายการ
เพิม่
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❚❚การลบตัวเลือกจากเมนูของฉัน

1 เลือก ลบรายการ
ในเมนขูองฉัน (O) ไฮไลท ลบรายการ และกด 2

2 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการและกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิก รายการ
ที่เลือกจะมีเครื่องหมายขีดถูกกํากับ

3 เลือก เสร็จ
ไฮไลท เสรจ็ และกด J ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น

4 ลบรายการที่เลือก
กด J เพื่อลบรายการทีเ่ลือก

A การลบรายการในเมนูของฉัน
ในการลบรายการปจจุบันท่ีถูกไฮไลทไวในเมนูของฉัน กดปุม O ขอความยืนยันจะปรากฏ กด O อีกครั้งเพื่อลบ
รายการที่เลือกจากเมนูของฉัน
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❚❚การเรียงลําดับตัวเลือกในเมนูของฉันใหม

1 เลือก จัดลําดับ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท จดัลําดบั และกด 2

2 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการที่คุณตองการยายและกด J

3 วางตําแหนงรายการ
กด 1 หรือ 3 เพือ่ยายรายการขึ้นหรือลงในเมนูของฉัน
และกด J ทําซํ้าขั้นตอนที่ 2–3 เพื่อวางตําแหนงรายการ
ที่เพิม่ใหม

4 ออกจากเมนูของฉนั
กดปุม G เพื่อกลับไปยังเมนูของฉัน

ปุม G
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หมายเหตุทางเทคนิค
เนื้อหาในบทความนีป้ระกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริมที่รองรับ การทําความสะอาดและการเก็บ
รักษากลอง รวมถึงการดําเนินการเมื่อมีขอความผิดพลาดปรากฏขึ้นหรือเมื่อคุณมีปญหาในการใชงานกลอง

เลนส CPU ทีร่องรับ
กลองรุนนีร้องรับการใชโฟกัสอตัโนมัติรวมกบัเลนส CPU AF-S และ AF-I เทานั้น เลนส AF-S จะมีช่ือขึ้นตน
ดวย AF-S สวนเลนส AF-I จะมีช่ือขึ้นตนดวย AF-I ฟงกช่ันโฟกัสอัตโนมัติไมสามารถใชรวมกับเลนสออโต
โฟกัส (AF) ชนิดอื่น ตารางตอไปนี้แสดงคุณลักษณะตางๆ ที่ใชรวมกับเลนสเพื่อถายภาพโดยใชชองมองภาพ:

เลนสที่รองรับ

การต้ังคากลอง โฟกัส โหมด ระบบวัดแสง

เลนส/อุปกรณเสริม AF
MF (ใชเรนจไฟนเดอร
แบบอเิล็กทรอนิกส) MF M โหมดอืน่ๆ

L M

N3 มิติ สี
AF-S, AF-I NIKKOR 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 2

AF NIKKOR ชนิด G หรือ D 1 — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 2

PC-E NIKKOR series — ✔ 3 ✔ ✔ 3 ✔ 3 ✔ 3 — ✔ 2, 3

PC Micro 85mm f/2.8D 4 — ✔ 3 ✔ ✔ — ✔ — ✔ 2, 3

เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I 5 ✔ 6 ✔ 6 ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 2

AF NIKKOR อ่ืนๆ (ยกเวนเลนสสําหรับ F3AF) — ✔ 7 ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ 2

AI-P NIKKOR — ✔ 8 ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ 2

1 ใชเลนส AF-S หรือ AF-I เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากกลองไดอยางเต็มท่ี ระบบลดการสั่นไหว (VR) ทํางานกับเลนส VR
2 ระบบวัดแสงเฉพาะจุดจะวัดแสงจุดโฟกัสท่ีเลือกไว (0 68)
3 ไมสามารถใชรวมกับการชิฟตหรือทิลต
4 ระบบควบคุมการวัดแสงและแฟลชของกลองอาจทํางานผิดปกติเม่ือชิฟตและ/หรือทิลตเลนส หรือเม่ือใชรูรับแสงคาอืน่ท่ีไมใชรูรับแสงท่ีกวางท่ีสุด
5 ตองใชเลนส AF-S หรือ AF-I
6 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
7 เม่ือซูมเลนส AF 80-200mm f/2.8, AF 35-70mm f/2.8, AF 28-85mm f/3.5-4.5 (ใหม) หรือ AF 28-85mm f/3.5-4.5 จนสุดท่ีระยะโฟกัสต่ําสุด 

สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัสอาจปรากฏขึ้นเมื่อภาพบนจอดานในชองมองภาพไมอยูในโฟกัส ใหโฟกัสเองจนกวาภาพในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส
8 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน

D เลนส IX NIKKOR
เลนส IX NIKKOR ไมสามารถใชได
A คารูรับแสงเลนส
คารูรับแสงที่อยูในช่ือเลนสคือคารูรับแสงสูงสุดของเลนส
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A การระบุเลนส CPU และเลนสชนิด G และ D
เลนส CPU จะมีขั้ว CPU อยู โดยเลนสชนิด G และ D จะมีตัวอักษรกํากับไวท่ีกระบอกเลนส เลนสชนิด G จะไมมี
วงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส

ขั้ว CPU วงแหวนปรับรูรับแสง

เลนส CPU เลนสชนิด G เลนสชนิด D
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เลนสชนิดไมมี CPU ที่รองรบั
เลนสชนิดไมม ีCPU จะใชงานไดเมือ่กลองอยูในโหมด M เทานั้น การเลือกโหมดอื่นจะเปนการปดใชงาน
การลั่นชัตเตอร คุณสามารถปรับรูรับแสงเองไดจากวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสและระบบวัดแสงของกลอง 
สวนการควบคุมแฟลช i-TTL และคุณลกัษณะอืน่ๆ ที่ตองมีเลนส CPU จะไมสามารถใชได เลนสชนิดไมมี CPU 
บางชนิดจะนํามาใชไมได ดูที่ “เลนสชนดิไมมี CPU และอุปกรณเสริมที่ไมรองรับ” ดานลาง

การตั้งคากลอง โฟกัส โหมด ระบบวัดแสง

เลนส/อุปกรณเสริม AF
MF (เรนจไฟนเดอร
แบบอิเลก็ทรอนิกส) MF M โหมดอืน่ๆ L, M, N

เลนส AI-, AI-modified, NIKKOR หรือ Nikon Series E — ✔ 1 ✔ ✔ 2 — —
Medical NIKKOR 120mm f/4 — ✔ ✔ ✔ 2, 3 — —
Reflex NIKKOR — — ✔ ✔ 2 — —
PC NIKKOR — ✔ 4 ✔ ✔ 2 — —
เทเลคอนเวอรเตอรชนิด AI — ✔ 5 ✔ ✔ 2 — —
ตวัจับชุดโฟกัสเบลโล PB-6 6 — ✔ 1 ✔ ✔ 2 — —
วงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ (PK-series 11A, 12 หรือ 13; PN-11) — ✔ 1 ✔ ✔ 2 — —
1 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
2 สัญลักษณแสดงคาแสงจะใชไมได
3 สามารถใชไดท่ีความไวชัตเตอรต่ํากวาความเร็วสมัพันธกับแฟลชหนึ่งข้ันหรือมากกวา
4 ไมสามารถใชรวมกับการชิฟตหรือทิลต
5 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
6 ประกอบในแนวตั้ง (สามารถใชในแนวนอนไดเม่ือประกอบเสร็จแลว)

D เลนสชนิดไมมี CPU และอุปกรณเสริมที่ไมรองรับ 
อุปกรณเสริมและเลนสชนิดไมมี CPU ตอไปน้ี ไม สามารถใชรวมกับ D5100 ได:
• เทเลคอนเวอรเตอร TC-16AS AF
• เลนส Non-AI
• เลนสที่ตองใชชุดโฟกัส AU-1 (400mm f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
• เลนสฟชอาย (6mm f/5.6, 7.5mm f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2.1cm f/4
• วงแหวนสวนตอขยาย K2
• 180-600mm f/8 ED (หมายเลขซีเรียล 174041–174180)
• 360-1200mm f/11 ED (หมายเลขซีเรียล 174031–174127)
• 200-600mm f/9.5 (หมายเลขซีเรียล 280001–300490)
• เลนสออโตโฟกัสสําหรับ F3AF (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, เทเลคอนเวอรเตอร TC-16 AF)
• PC 28mm f/4 (หมายเลขซีเรียล 180900 หรือกอนหนา)
• PC 35mm f/2.8 (หมายเลขซีเรียล 851001–906200)
• PC 35mm f/3.5 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/6.3 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 142361–143000)
• Reflex 2000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 200111–200310)
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D แฟลชในตัวกลอง
สามารถใชแฟลชในตัวกลองไดกับเลนสที่มีทางยาวโฟกัส 18–300 มม. ทั้งนี้ ในบางกรณีแฟลชอาจไมสามารถใหความสวาง
กับตัวแบบไดอยางทั่วถึงที่บางระยะหรือท่ีทางยาวโฟกัสบางคาเนื่องจากเกิดเงาของเลนส นอกจากนี้ เลนสที่บังไมใหตัวแบบ
เห็นไฟชวยลดตาแดงอาจรบกวนการทํางานของระบบลดตาแดง ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกันเงา แฟลชมีระยะต่ําสุดที่ 0.6 เมตร 
และไมสามารถใชในชวงมาโครของเลนสซูมระยะใกล แฟลชอาจไมสามารถใหความสวางกับตัวแบบไดอยางทั่วถึงเมื่อใชรวมกับ
เลนสตอไปน้ีที่ระยะใกลกวาระยะที่ระบุดานลาง:

เลนส ตําแหนงชวงซูม ระยะทางที่ใกลท่ีสุดท่ีไมเกิดวิกเนต
AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED 24 มม. 2.5 เมตร
AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED 24 มม. 1.0 เมตร
AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR 35 มม. 1.5 เมตร
AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR 24–85 มม. ไมมีวิกเนต

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

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

45–55 มม. ไมมีวิกเนต

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

28–35 มม. ไมมีวิกเนต

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

24–70 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR
18 มม. 3.0 เมตร
24 มม. 1.0 เมตร

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

24–135 มม. ไมมีวิกเนต
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED, 
AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II

24 มม. 1.0 เมตร
35–200 มม. ไมมีวิกเนต

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

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

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

50–70 มม. ไมมีวิกเนต

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

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

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

50–70 มม. ไมมีวิกเนต

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
28 มม. 1.5 เมตร
35 มม. 1.0 เมตร
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เลนส ตําแหนงชวงซูม ระยะทางท่ีใกลท่ีสุดท่ีไมเกิดวิกเนต

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

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II

200 มม. 5.0 เมตร
250 มม. 3.0 เมตร
300 มม. 2.5 เมตร

350–400 มม. ไมมวีิกเนต
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED * 24 มม. 3.0 เมตร
* เม่ือไมชิฟตหรือทิลต

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

D ไฟชวยหาออโตโฟกัส
ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะใชกับเลนสตอไปนี้ไมได
• AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II

• AF-S Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D IF-ED
• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II

ท่ีระยะต่ํากวา 1 ม. เลนสตอไปนี้อาจกีดขวางไฟชวยหาออโตโฟกัสและรบกวนการทํางานของโฟกัสอัตโนมัติในสภาวะ
แสงนอย: 
• AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II
• AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

• AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
• AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

A การคํานวณมุมมองภาพ
ขนาดพืน้ทีท่ีค่รอบคลุมโดยกลอง 35mm คอื 36 × 24 มม. ในทางตรงขาม ขนาดพืน้ทีท่ีค่รอบคลมุโดย D5100 คอื
23.6 × 15.6 มม. หมายความวามุมมองภาพของกลอง 35mm คิดเปนประมาณ 1.5 เทาของ D5100 ทางยาวโฟกัส
โดยประมาณของเลนสสําหรับ D5100 เมื่อเทียบกับกลอง 35mm สามารถคาํนวณไดโดยการคณูทางยาวโฟกัสของเลนส
ดวย 1.5 

ขนาดภาพ (กลอง 35mm)

เลนส

(36 × 24 มม.)
แนวทแยงมุมของภาพ

ขนาดภาพ (D5100)
(ประมาณ 23.6 × 15.6 มม.)

มุมมองภาพ (กลอง 35mm)
มุมมองภาพ (D5100)
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ชุดแฟลชเสริมภายนอก
กลองรองรับ Nikon Creative Lighting System (CLS) และสามารถใชไดกับชุดแฟลชเสริมทีร่องรับ CLS 
สามารถประกอบชุดแฟลชเสริมเขากับชองเสียบแฟลชนอกของกลองไดโดยตรงตามที่อธิบายดานลาง 
ชองเสียบแฟลชนอกมีกานล็อคสําหรับแฟลชที่มีสลักล็อค เชน SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 และ 
SB-400

1 ถอดฝาครอบชองเสียบแฟลชนอกออก

2 ประกอบชุดแฟลชเขากับชองเสียบแฟลชนอก
โปรดดูรายละเอียดตางๆ จากคูมือที่ใหมากับชุดแฟลช แฟลชในตัวกลอง
จะไมทํางานเมื่อประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอก

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

D ใชเฉพาะอปุกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลชยี่หอ Nikon เทาน้ัน
ใชเฉพาะชุดแฟลชยี่หอ Nikon เทาน้ัน เม่ือจายศักยไฟฟาลบหรือศักยไฟฟาท่ีสูงเกิน 250 โวลตใหกับชองเสียบ
แฟลชนอก นอกจากจะทําใหการทํางานผิดปกติแลวยังจะทําลายวงจรซิงคของกลองหรือแฟลชได กอนใชงาน
ชุดแฟลชของ Nikon ท่ีไมมีรายชื่ออยูในสวนนี้ โปรดติดตอศูนยบริการ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้งเพื่อสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติม



203

n

Nikon Creative Lighting System (CLS)
ระบบ Creative Lighting System (CLS) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีขั้นสูงของ Nikon ชวยใหกลองติดตอสื่อสารกับ
ชุดแฟลชที่รองรับไดดีขึ้นเพือ่ใหการถายภาพโดยใชแฟลชมีคุณภาพดีขึ้น

❚❚ชุดแฟลชที่รองรับ CLS
สามารถใชกลองรวมกับชุดแฟลชที่รองรับ CLS ดังตอไปนี้
• SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 และ SB-R200:

• ตัวสั่งงานแฟลชแบบไรสาย SU-800: เมือ่ติดตั้งกับกลองที่รองรับ CLS จะสามารถใช SU-800 
เปนตัวสั่งงานชุดแฟลช SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 หรือ SB-R200 ระยะไกลไดสูงสุดถึงสามกลุม 
ทั้งนี้ แฟลชจะไมมี SU-800 รวมมาดวย

ชุดแฟลช
SB-900 1 SB-800 SB-700 SB-600 SB-400 SB-R200 2คุณลักษณะ

ไกดนัมเบอร 3
ISO 100 34 38 28 30 21 10

ISO 200 48 53 39 42 30 14
1 ถาใสฟลเตอรสีใหกับ SB-900 เม่ือเลอืกคาไวตบาลานซเปน AUTO หรือ N (แฟลช) 

กลองจะตรวจหาฟลเตอรโดยอัตโนมัติและปรับไวตบาลานซตามความเหมาะสม
2 ควบคุมระยะไกลโดยใชชุดแฟลชเสริมนอก SB-900, SB-800, SB-700 หรือตัวสัง่งานแฟลชแบบไรสาย SU-800
3 ม., 20°C, SB-900, SB-800, SB-700 และ SB-600 ท่ีตําแหนงชวงซูมสวนหัว 35 มม.; SB-900 และ SB-700 โดยใชการกระจายแสง

มาตรฐาน

A ไกดนัมเบอร
ในการคํานวณระยะแฟลชเมื่อยิงแฟลชเต็มกําลัง ใหนําคารูรับแสงมาหารไกดนัมเบอร ตัวอยางเชน ท่ี ISO 100 น้ัน 
SB-800 มีไกดนัมเบอรเทากับ 38 ม. (ตําแหนงชวงซูมสวนหัว 35 มม.); ระยะของแฟลชที่คารูรับแสง f/5.6 จะเทากับ 
38÷5.6 หรือประมาณ 6.8 เมตร เม่ือเพิ่มคาความไวแสงขึ้นสองเทา ใหคูณไกดนัมเบอรดวยรากที่สองของสอง 
(ประมาณ 1.4)
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สามารถใชคุณลักษณะตอไปนี้กับชุดแฟลชทีร่องรับ CLS:

❚❚ชุดแฟลชอื่นๆ
สามารถใชชุดแฟลชตอไปนีใ้นโหมดอัตโนมติัที่ไมใช TTL และโหมดปรับเอง

ชุดแฟลช

SB-900
SB-800 SB-700 SB-600 SB-400

การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย
แฟลชหลัก/ชุดควบคุม ระยะไกล

โหมด/คณุลกัษณะแฟลช
SB-900
SB-800 SB-700 SU-800 1

SB-900
SB-800

SB-700
SB-600 SB-R200

i-TTL
แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL 
สําหรับดิจติอล SLR 2 ✔ 3 ✔ 4 ✔ 3 ✔ 4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

AA ปรับรูรับแสงอัตโนมัต ิ2 ✔ 5 — — — ✔ 6 — ✔ 6 ✔ 6 — —

A อัตโนมตัิ ไมใช TTL ✔ 5 — — — ✔ 6 — — ✔ 6 — —

GN ควบคมุแฟลชเองโดยกําหนดระยะทาง ✔ — — — — — — — —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔ 7 ✔ — ✔ ✔ ✔ ✔

RPT การยิงแฟลชซํ้า ✔ ✔ — — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ —

ไฟชวยหาโฟกัสสําหรับพื้นท่ีออโตโฟกัสหลายจุด 2 ✔ — ✔ — ✔ — ✔ — — —

การสงสัญญาณขอมูลสีไปยังแฟลช ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — —

REAR แฟลชสมัพันธมานชัตเตอรชุดท่ีสอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

j การลดตาแดง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — —

สวิทชเปดปดการทํางาน ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ — — — —

1 ใชไดเฉพาะเมื่อใช SU-800 ควบคุมชุดแฟลชอีกชุดหนึ่ง ท้ังน้ี แฟลชจะไมมี SU-800 รวมมาดวย
2 ตองใชเลนส CPU
3 แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดจิิตอล SLR จะใชกับระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือเมื่อเลือกดวยชุดแฟลช
4 แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดจิิตอล SLR จะใชกับระบบวัดแสงเฉพาะจุด
5 เลอืกดวยชุดแฟลช
6 จะใชการปรับรูรับแสงอัตโนมัติ (AA) ไมวาจะเลอืกโหมดจากชุดแฟลชไวท่ีโหมดใดๆ
7 เลอืกดวยกลองได

ชุดแฟลช SB-80DX, SB-28DX, SB-28, 
SB-26, SB-25, SB-24 SB-50DX 1

SB-30, SB-27 2, SB-22S, 
SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15

SB-23, SB-29 3, 
SB-21B 3, SB-29S 3โหมดแฟลช

A อตัโนมัติ ไมใช TTL ✔ — ✔ —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔

G การยิงแฟลชซ้ํา ✔ — — —

REAR
แฟลชสมัพันธมาน
ชัตเตอรชุดท่ีสอง 4 ✔ ✔ ✔ ✔

1 เลือกโหมด P, S, A หรือ M ปดแฟลชในตวักลองแลวใชชุดแฟลชเสริมภายนอกเทาน้ัน
2 โหมดแฟลชจะถูกตัง้คาเปน TTL โดยอัตโนมัติและปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน ตัง้คาชุดแฟลชเปน A (แฟลชอัตโนมัตท่ีิไมใช TTL)
3 สามารถใชโฟกัสอัตโนมัติไดกับเลนส AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED และ AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED เทาน้ัน
4 ใชไดเมื่อใชกลองเลือกโหมดแฟลช
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D หมายเหตุเกี่ยวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
โปรดอานคําแนะนําโดยละเอียดจากคูมือแฟลชเสริมภายนอก ถาชุดแฟลชรองรับ CLS โปรดอานเนื้อหาสวนของ
กลองดิจิตอล SLR ท่ีรองรับ CLS ท้ังน้ี ไมมี D5100 อยูในประเภท “digital SLR” (ดิจิตอล SLR) ในคูมือ SB-80DX, 
SB-28DX และ SB-50DX

ถาประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอกในโหมดถายภาพที่ไมใช j, % และ 3 แฟลชจะทํางานทุกครั้งเม่ือถายภาพ
แมกระทั่งในโหมดที่ไมสามารถใชแฟลชในตัวกลองได โปรดทราบวาชุดแฟลชเสริมภายนอกไมสามารถใชไดในขณะที่ 
HDR ทํางานอยู

สามารถใชการควบคมุแฟลช i-TTL ไดที่ความไวแสงระหวาง 100 ถงึ 6400 หากใชที่คาความไวแสงสูงกวา 6400 อาจไมได
ผลลัพธตามทีต่องการในบางระยะหรือในการตัง้คารูรับแสงบางคา ถาสญัลกัษณแสดงแฟลชพรอมทํางานกะพริบ
เปนเวลาประมาณสามวนิาทีหลงัจากถายภาพ แสดงวาแฟลชทาํงานเต็มกาํลงัและภาพอาจไดรับแสงนอยเกนิไป

เม่ือใชสายซงิค SC-series 17, 28 หรือ 29 สําหรับการถายภาพโดยใชแฟลชนอกตัวกลองอาจทําใหไมไดคาแสงที่
ถูกตองในโหมด i-TTL ขอแนะนําใหเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจดุเพื่อเลือกการควบคุมแฟลช i-TTL มาตรฐาน ถายภาพ
ทดสอบแลวดูผลท่ีไดในจอภาพ

ในโหมด i-TTL ใหใชแผนปดแฟลชหรืออะแดปเตอรสะทอนแสงแฟลชที่ใหมาพรอมกับชุดแฟลช อยาใชแผนปดแบบ
อ่ืนๆ เชน แผนกระจายแสง เน่ืองจากอาจทําใหคาแสงผิดพลาด

หากใชปุมควบคุมที่ชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-900, SB-800, SB-700 หรือ SB-600 หรือตัวสั่งงานแฟลชแบบไรสาย 
SU-800 ต้ังคาชดเชยแสงแฟลช Y จะปรากฏบนสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ

SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 และ SB-400 มีฟงกชั่นลดตาแดง ขณะที่ SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 
และ SU-800 จะมีไฟชวยหาออโตโฟกัสโดยมีขอจํากัดดังตอไปน้ี
• SB-900: ใชไฟชวยหาออโตโฟกัสไดในทุกจุดโฟกัส อยางไรก็ตาม 
สําหรับเลนส 17–135 มม. จะใชโฟกัสอัตโนมัติไดเฉพาะกับจุดโฟกัส
ท่ีแสดงทางดานขวา

• SB-800, SB-600 และ SU-800: เม่ือใชกับเลนสออโตโฟกัส 
24–105 มม. ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะใชไดเฉพาะกับจุดโฟกัสท่ีแสดง
ทางดานขวา

• SB-700: ใชไฟชวยหาออโตโฟกัสไดในทุกจุดโฟกัส อยางไรก็ตาม 
สําหรับเลนส 24–135 มม. จะใชโฟกัสอัตโนมัติไดเฉพาะกับจุดโฟกัส
ท่ีแสดงทางดานขวา

17–105 มม. 106–135 มม.

24–34 มม. 35–105 มม.

24-135 มม.



206

n

อุปกรณเสริมอื่นๆ
ขณะเรียบเรียงเนื้อหา D5100 มอีุปกรณเสริมดังตอไปนี้

แหลง
พลังงาน

• แบตเตอรี่ลิเธียมไอ-ออนแบบรีชารจ EN-EL14 (0 14–15): สามารถหาซื้อแบตเตอรี่ EN-EL14 
ไดจากรานคาในพื้นที่และศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง

• เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ MH-24 (0 14): สําหรับชารจไฟแบตเตอรี่ EN-EL14
• ปลั๊กตออะแดปเตอร AC EP-5A, อะแดปเตอร AC EH-5b: คุณสามารถใชอุปกรณเสริมเหลานี้เพื่อ

จายไฟใหกับกลองไดนานขึ้น (อะแดปเตอร AC EH-5a และ EH-5 สามารถนํามาใชไดเชนกัน) คุณตองใชปล๊ัก
ตออะแดปเตอร AC EP-5A เพื่อเช่ือมตอกลองกับ EH-5b, EH-5a หรือ EH-5 ดูรายละเอียดไดที่หนา 208

ฟลเตอร

• ฟลเตอรสําหรับถายภาพเอ็ฟเฟกตพิเศษอาจรบกวนการทํางานของโฟกัสอัตโนมัติหรือเรนจไฟนเดอรแบบ
อิเล็กทรอนิกส

• ไมสามารถใช D5100 รวมกับฟลเตอรโพลาไรซแบบลีเนียรได ใหใชฟลเตอรโพลาไรซแบบหมุนได C-PL หรือ 
C-PL II แทน

• ขอแนะนําใหใชฟลเตอร NC เพื่อปองกันเลนส
• ในการปองกันแสงโกสต ไมแนะนําใหใชฟลเตอรเมื่อตัวแบบอยูภายใตแสงจา หรือเมื่อมีแหลงกําเนิดแสงสวางจา

อยูในกรอบภาพ
• ขอแนะนําใหใชระบบวดัแสงเนนกลางภาพกับฟลเตอรที่มีปจจัยกําหนดคาแสง (ฟลเตอรแฟคเตอร) เกิน 1 × 

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

อุปกรณ
เสริมชอง
มองภาพ

• เลนสปรับแกสายตา DK-20C: มีเลนสใหเลือกสําหรับปรับแกสายตา –5, –4, –3, –2, 0, +0.5, +1, +2 และ 
+3 ม.–1 เมื่อปุมปรับแกสายตาของกลองอยูในตําแหนงกลาง (–1 ม.–1) ใชเลนสปรับแกสายตาเฉพาะเมื่อไม
สามารถปรับโฟกัสตามท่ีตองการไดเมื่อใชปุมปรับแกสายตาในตัวกลอง (–1.7 ถึง +0.7 ม.–1) ทดสอบเลนสปรับ
แกสายตากอนซ้ือเพื่อใหแนใจวาสามารถปรับโฟกัสไดตามที่ตองการ ไมสามารถใชขอบยางรองตากับเลนส
ปรับแกสายตาได

• อุปกรณขยายภาพ DG-2: DG-2 จะขยายฉากที่แสดงอยูตรงกลางชองมองภาพเพื่อเพิ่มความแมนยํา
ในระหวางการโฟกัส จําเปนตองใชอะแดปเตอรชองมองภาพ (มีแยกจําหนายตางหาก)

• อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-22: ใช DK-22 เมื่อประกอบอุปกรณขยายภาพ DG-2
• ชองมองภาพมุมฉาก DR-6: DR-6 จะประกอบเขากับชองมองภาพเปนมุมฉากทําใหสามารถดูภาพในชอง

มองภาพตั้งฉากกับเลนสได (ตัวอยางเชน มองลงมาจากดานบนเมื่อวางกลองในแนวนอน)

ซอฟตแวร

• Capture NX 2: ชุดซอฟตแวรแกไขภาพฉบับสมบูรณที่มีคุณลักษณะตางๆ เชน การปรับไวตบาลานซและ
Color Control Points

• Camera Control Pro 2: ควบคุมกลองระยะไกลจากคอมพิวเตอรและบันทึกภาพถายลงในฮารดดิสกของ
คอมพิวเตอรโดยตรง

หมายเหตุ: ใชซอฟตแวรรุนลาสุดของ Nikon ซอฟตแวรสวนใหญของ Nikon มีคุณลักษณะอัปเดตอัตโนมัติเมื่อ
คอมพิวเตอรเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต ดูเว็บไซตที่ระบุไวในหนา xv สําหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่
รองรับ

ฝาปด
ตัวกลอง

ฝาปดตัวกลอง BF-1B และ BF-1A: ฝาปดตัวกลองปองกันไมใหมีฝุนจับท่ีกระจก หนาจอชองมองภาพ และ
Low-Pass Filter เมื่อไมไดใสเลนส
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การดหนวยความจําที่ไดรับการรับรอง
การดหนวยความจํา SD ตอไปนี้ผานการทดสอบและรับรองใหใชกับ D5100 แนะนําใหใชการดทีม่ีความเร็ว
ในการเขียนระดับ Class 6 หรือสูงกวา สําหรับการบันทึกภาพยนตร การบันทกึอาจสิ้นสดุลงโดยไมคาดคิด
เมื่อใชการดที่มีความเร็วในการเขียนต่ํา

การดอื่นๆ ยังไมไดรับการทดสอบ สําหรับรายละเอยีดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดดานบน โปรดติดตอผูผลิต

รีโมต
คอนโทรล

รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย ML-L3 (0 37): ML-L3 จะใชแบตเตอรี่ CR2025 ขนาด 3 V

กดกานล็อคชองบรรจุแบตเตอรี่ไปทางขวา (q) ใชเล็บกดที่ชองวางแลวเปดชองบรรจุแบตเตอรี่ (w) ตรวจสอบ
วาใสแบตเตอรี่ในทิศทางที่ถูกตอง (r)

ไมโครโฟน ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 (0 109)

ขั้วตอ
อุปกรณ
เสริม

D5100 มีชองตออุปกรณเสริมสําหรับ สายลั่นชัตเตอร MC-DC2 (0 66) 
และ เคร่ือง GPS GP-1 (0 174) ซ่ึงเช่ือมตอโดยใหเครื่องหมาย 4 
บนสายตอตรงกับเครื่องหมาย 2 ตรงขั้วตออุปกรณเสริม (ปดฝาปดชองตอ
ของกลองเมื่อไมไดใชงานขั้วตอ)

การดหนวยความจํา SD การดหนวยความจํา SDHC 2 การดหนวยความจํา SDXC 3

SanDisk

1 GB, 2 GB 1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB
Toshiba

Panasonic 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 
24 GB, 32 GB

48 GB, 64 GB

Lexar Media 4 GB, 8 GB
—Platinum II 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

Professional 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
1 ตรวจสอบวาตวัอานการดหรืออุปกรณอ่ืนๆ ท่ีจะใชกับการดนั้น รองรับการดขนาด 2 GB
2 ตรวจสอบวาตวัอานการดหรืออุปกรณอ่ืนๆ ท่ีจะใชกับการดนั้น รองรับ SDHC กลองรองรับ UHS-1
3 ตรวจสอบวาตวัอานการดหรืออุปกรณอ่ืนๆ ท่ีจะใชกับการดนั้น รองรับ SDXC กลองรองรับ UHS-1
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การเสียบปลั๊กตอและอะแดปเตอร AC
ปดการทํางานของกลองกอนเสียบอปุกรณเสริมปลั๊กตอและอะแดปเตอร AC

1 เตรียมกลองใหพรอม
เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ (q) และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (w)

2 ใสปลั๊กตอ EP-5A
ใสปลั๊กตอในทิศทางตามทีแ่สดงในภาพโดยใหปลั๊กตอกดกานล็อค
แบตเตอรี่สสีมไวทีด่านหนึง่ กานล็อคจะลอ็คปลั๊กตอเขาทีเ่มื่อใสปลั๊กตอ
ลงไปจนสุด

3 ปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอร่ี
จัดสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC ใหลอดผานชองปลั๊กตอแลวปดฝาปดชอง
บรรจุแบตเตอรี่

4 เชื่อมตออะแดปเตอร AC
เสียบสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC เขากับชองตอ AC บนอะแดปเตอร AC (e) และเสียบสายไฟ 
EP-5A เขากับชองตอ DC (r) สญัลักษณ P จะปรากฏขึ้นบนหนาจอเมื่อกลองไดรับไฟจาก
อะแดปเตอร AC และปลั๊กตอ

r

e
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การดูแลรักษากลอง

การจัดเก็บ
เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน นําแบตเตอรี่ออกและเก็บแบตเตอรี่ไวในทีแ่หงและเย็นโดยปดฝาครอบขั้วตอ
แบตเตอรี่ไว เก็บกลองไวในที่แหงและมีอากาศถายเท เพือ่ปองกันการเกิดเชื้อรา หามเก็บกลองไวกับลูกเหม็น
หรือการบูร หรือในสถานที่ซ่ึง
• ถายเทระบายอากาศไมดี หรือมีความชื้นเกินกวา 60%
• ใกลกับอปุกรณที่ใหกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทศันหรือวิทยุ
• มีอุณหภูมิสูงกวา 50°C หรือตํ่ากวา –10°C

การทําความสะอาด

หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมีระเหยชนิดอืน่ๆ

ตัวกลอง

ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แลวใชผาแหงเนื้อนุมเชด็เบาๆ หลังจากใชกลอง
ตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเนื้อนุมชุบนํ้าสะอาดพอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือ
ออกเบาๆ แลวปลอยใหแหงสนิท ส่ิงสําคัญ: ฝุนผงหรือส่ิงแปลกปลอมอ่ืนๆ ท่ีหลุดเขาไปภายใน
ตัวกลอง อาจทําใหกลองชํารุดเสียหายโดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน

เลนส กระจก 
และชองมอง
ภาพ

ชิ้นสวนที่ทําจากแกวเหลาน้ีชํารุดเสียหายไดงาย ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออก 
ถาใชลูกยางเปาลม ใหต้ังกระปองในแนวตั้งเพือ่ปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา ในการ
ลบรอยนิ้วมือหรือคราบสกปรกอื่นๆ ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุม
และคอยๆ เช็ดทําความสะอาด

จอภาพ
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออก ในการลบรอยนิ้วมือหรือคราบสกปรกอื่นๆ 
ใหใชผานุมหรือผาชามัวเช็ดหนาจอเบาๆ อยาใชแรงกดเนื่องจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือ
ทํางานผิดปกติ

D การใชบริการตรวจสภาพกลองและอปุกรณเสริม
กลองเปนอุปกรณท่ีใชความแมนยําและจะตองไดรับการบริการตรวจสภาพอยางสมํ่าเสมอ Nikon แนะนําใหคุณนํา
กลองไปตรวจสภาพที่รานคาท่ีคุณซื้อกลองหรือท่ีศูนยบริการ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้งทุกหนึ่งถึงสองป และรับการ
ซอมแซมทุกสามถึงหาป (มีคาธรรมเนียมการบริการ) แนะนําใหนํากลองเขารับการตรวจสภาพและซอมแซม
เปนประจําหากใชงานในอาชีพ ควรนําอุปกรณเสริมใดๆ ท่ีใชกับกลองเปนประจํา เชน เลนสหรือชุดแฟลช
เสริมภายนอก เขารับการตรวจสภาพหรือซอมแซมพรอมกับกลองดวย
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Low-Pass Filter
เซ็นเซอรภาพที่ทําหนาที่เปนอุปกรณสรางภาพของกลองจะมี Low-Pass Filter เพื่อปองกันสีเหลื่อม (moir) 
หากคุณสงสัยวามีสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนฟลเตอรปรากฏในภาพถาย คุณสามารถทําความสะอาด
ฟลเตอรโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนูต้ังคา สามารถทําความสะอาดฟลเตอรได
ตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดทันท ีหรือสามารถทําความสะอาดโดยอัตโนมัติเมือ่เปดหรือ
ปดกลอง

❚❚“ทําความสะอาดทันที”

1 วางฐานกลองลงกับพ้ืน
การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพจะมีประสิทธภิาพสูงสุด
เมือ่วางฐานกลองลงกับพืน้ดังแสดงทางดานขวา

2 แสดงเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท ทําความสะอาด
เซ็นเซอร ในเมนูต้ังคา (0 167) แลวกด 2

3 เลือก ทําความสะอาดทันที
ไฮไลท ทําความสะอาดทันที แลวกด J

ขอความที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้นขณะกําลัง
ทําความสะอาด

ปุม G
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❚❚“ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด”
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

1 เลือก ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด
แสดงเมน ูทําความสะอาดเซ็นเซอร ตามทีอ่ธิบายในขั้นตอน
ที่ 2 ในหนาที่แลว ไฮไลท ทําความสะอาดเม่ือเปด/ปด แลวกด 
2

2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลอืก แลวกด J

ตัวเลือก คําอธิบาย
5 ทําความสะอาดเมื่อเปด กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติทุกครั้งท่ีเปดกลอง

6 ทําความสะอาดเมื่อปด กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติในขณะปดการทํางานทุกครั้งท่ีเ
ปดกลอง

7
ทําความสะอาดเมื่อเปด
และปด

กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติเม่ือเปดหรือปดการทํางาน
ของกลอง

ไมตองทําความสะอาด ปดการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติ

D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
การใชการควบคุมกลองแบบตางๆ จะรบกวนการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ การทําความสะอาดเซ็นเซอร
ภาพอาจไมทํางานเมื่อเปดกลองถาแฟลชกําลังชารจอยู

การทําความสะอาดจะทําโดยการสั่น Low-Pass Filter ถาไมสามารถขจัดฝุนออกไดท้ังหมดโดยใชตัวเลือกในเมนู 
ทําความสะอาดเซน็เซอร ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพดวยตนเอง (0 212) หรือปรึกษาศูนยบริการ Nikon 
ท่ีไดรับการแตงตั้ง

ถามีการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพติดๆ กันหลายครั้ง การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพอาจหยุดทํางาน
ชั่วคราวเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง โดยจะสามารถทําความสะอาดไดอีกครั้งหลังจากผานไปชั่วครู
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❚❚การทําความสะอาดดวยตนเอง
ถาไมสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจาก Low-Pass Filter ไดโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร 
ในเมนต้ัูงคา (0 210) จะสามารถทําความสะอาดฟลเตอรไดดวยตนเองตามทีอ่ธิบายดานลาง อยางไรก็ตาม 
โปรดทราบวาฟลเตอรมีความบอบบางมากและชํารุดเสียหายไดงาย Nikon แนะนําใหนําฟลเตอรเขารับการ
ทําความสะอาดโดยเจาหนาที่ศูนยบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้งเทานั้น

1 ชารจแบตเตอรี่หรือเชื่อมตออะแดปเตอร AC
จําเปนตองใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพยีงในการตรวจสอบหรือทําความสะอาด Low-Pass Filter 
ปดการทํางานของกลองและใสแบตเตอรี่ EN-EL14 ที่ชารจจนเต็ม หรือเช่ือมตอปลั๊กตอ EP-5A 
และอะแดปเตอร AC EH-5b ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม

2 ถอดเลนสออก
ปดการทํางานของกลองและถอดเลนสออก

3 เลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด
เปดการทํางานของกลองและกดปุม G เพือ่แสดงเมนู 
ไฮไลท ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด ในเมนต้ัูงคา
แลวกด 2 (โปรดทราบวาตัวเลือกนี้จะไมสามารถ
เลือกไดเมื่อแบตเตอรี่อยูทีร่ะดับ H หรือตํ่ากวา)

4 กดปุม J
ขอความที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏบนหนาจอ เมือ่ตองการกลับสู
การทํางานปกติโดยไมตรวจสอบ Low-Pass Filter ใหปดการทํางานของ
กลอง

5 ยกกระจกขึ้น
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กระจกจะยกขึ้นและมานชัตเตอรจะเปดเพื่อ
ใหเห็น Low-Pass Filter

6 ตรวจสอบ Low-Pass Filter
จัดมุมกลองใหแสงตกกระทบบน Low-Pass Filter แลวตรวจดูสิ่งสกปรก
หรือฝุนละอองบนฟลเตอร ถาไมพบวัตถุแปลกปลอม ใหทําขั้นตอนที่ 8 
ตอไป

ปุม G
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7 ทําความสะอาดฟลเตอร
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจากฟลเตอร อยาใชแปรง
ของลูกยางเปาลมเนือ่งจากขนแปรงอาจทําใหฟลเตอรเสียหาย ฝุนละออง
ที่ไมสามารถขจัดออกดวยลกูยางเปาลมจะสามารถขจัดออกไดโดยเจาหนา
ที่ศูนยบริการของ Nikon ทีไ่ดรับการแตงต้ังเทานั้น หามสัมผัสหรือเช็ด
ฟลเตอรไมวาในกรณใีดๆ

8 ปดการทํางานของกลอง
กระจกจะลดตําแหนงลงและมานชัตเตอรจะปด ใสเลนสหรือฝาปดตัวกลองกลับเขาที่

A ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงาย ถากลองปดลงขณะที่กระจกยกขึ้น มานชตัเตอรจะปด
โดยอัตโนมัติ เพื่อปองกันความเสียหายตอมานชัตเตอร ใหปฏบิัติตามขอควรระวังตอไปนี้
• อยาปดการทํางานของกลองหรือนําแบตเตอรี่ออกหรือถอดปลั๊กไฟในขณะที่กระจกยกขึ้น
• ถาแบตเตอรี่ออนกําลังลงขณะกระจกยกขึ้น เสียงบิ๊บจะดังขึ้นและไฟสัญญาณตั้งเวลาจะกะพริบขึ้นเพือ่เตือนวา
มานชัตเตอรจะปดและกระจกจะลดลงในอีกประมาณสองนาที ใหหยุดการทําความสะอาดหรือการ
ตรวจสอบในทันที

D ส่ิงแปลกปลอมบน Low-Pass Filter
Nikon ใชความระมัดระวังอยางเต็มท่ีเพื่อปองกันไมใหมีส่ิงแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปสัมผัสกับ Low-Pass Filter 
ในระหวางการผลิตหรือการจัดสง อยางไรก็ตาม D5100 ไดรับการออกแบบใหใชกับเลนสท่ีถอดเปลี่ยนไดและ
อาจมีส่ิงแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปในตัวกลองเมื่อถอดหรือเปล่ียนเลนส ส่ิงแปลกปลอมท่ีหลุดลอดเขาไปใน
ตัวกลองอาจติดอยูบน Low-Pass Filter และอาจปรากฏอยูในภาพถายที่ถายในบางสภาพการณ เพื่อปองกันกลอง
ขณะไมไดใสเลนส โปรดแนใจวาไดปดฝาปดตัวกลองท่ีใหมาโดยใหขจัดฝุนละอองและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ท่ีอาจติด
อยูกับฝาปดตัวกลองออกกอน หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเลนสในบริเวณที่มีฝุนละออง

หากมีส่ิงแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปติดบน Low-Pass Filter ใหทําความสะอาดฟลเตอรตามที่อธิบายไวดานบน 
หรือใหเจาหนาท่ีศูนยบริการของ Nikon ท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูทําความสะอาด สามารถรีทัชภาพถายที่ไดรับผลจาก
ส่ิงแปลกปลอมท่ีติดอยูบนฟลเตอรไดโดยใช Capture NX 2 (มีแยกจําหนายตางหาก; 0 206) หรือใชตัวเลือกการทํา
ความสะอาดภาพในโปรแกรมภาพของบริษัทอื่น
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การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี่: ขอควรระวัง
อยาทํากลองตก: การกระทบกระแทกหรือส่ันสะเทือนรุนแรงอาจทําใหกลองทํางานผิดปกติได
เก็บในที่แหง: ผลิตภัณฑนี้ไมสามารถกันน้ําไดและอาจทํางานผิดปกติไดถาจุมลงในน้ําหรือสัมผัสกับความชื้นสูง หากกลไกภายใน
ข้ึนสนิมอาจทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถซอมแซมได
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน: การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน เชน การเขาสูหรือออกจาก
ตึกอาคารที่มีเครื่องทําความอบอุนในวันที่อากาศหนาว สามารถกอใหเกิดการควบแนนของไอน้ําภายในตัวกลอง เพื่อปองกัน
การเกิดไอน้ําควบแนนดังกลาว ใหใสกลองลงในซองใสกลองหรือในถุงพลาสติกกอนจะนํากลองออกไปสัมผัสกับอุณหภูมิซ่ึงมี
การเปลี่ยนแปลง
เก็บใหพนจากสนามแมเหล็กกําลังสูง: อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกับอุปกรณที่ใหกําเนิดรังสีคล่ืนแมเหล็กไฟฟาหรือ
สนามแมเหล็กรุนแรง นอกจากนี้ ไฟฟาสถิตหรือสนามแมเหล็กรุนแรงที่กําเนิดจากอุปกรณเครื่องมือ เชน เครื่องสงสัญญาณวทิยุ 
สามารถรบกวนการทํางานของจอภาพ ทําลายขอมูลในการดหนวยความจํา หรือมีผลกระทบตอวงจรไฟฟาภายในตัวผลิตภัณฑ
อยาหันหนาเลนสเขาหาดวงอาทิตย: อยาหันหนาเลนสเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอ่ืนๆ เปนเวลานาน 
แสงจัดจาอาจทําใหเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพ หรือทําใหมีสีขาวฟุงในภาพถายได
ปดการทํางานของกลองกอนถอดปลั๊กไฟหรือนําแบตเตอรี่ออก: อยาถอดปลั๊กไฟหรือนําแบตเตอรี่ออกขณะเปดกลองหรือ
ขณะกําลังบันทึกหรือลบภาพถาย การฝนตัดการจายพลังงานออกในกรณีเหลานี้อาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหหนวยความจํา
หรือวงจรภายในของผลิตภัณฑชํารุดเสียหาย เพื่อปองกันไมใหการจายไฟถูกรบกวนโดยไมตั้งใจ โปรดหลีกเลี่ยงการเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑไปมาในระหวางเชื่อมตออะแดปเตอร AC

การทําความสะอาด: ขณะทําความสะอาดตัวกลอง ใหใชลูกยางเปาลมขจัดส่ิงสกปรกและฝุนละออง แลวใชผาแหงเนื้อนุมเช็ดเบาๆ 
หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเนื้อนุมชุบนํ้าสะอาดพอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ 
แลวปลอยใหกลองแหงสนิท
เลนสและกระจกเปนช้ินสวนที่ชํารุดเสียหายไดงาย ควรใชลูกยางเปาลมขจัดส่ิงสกปรกหรือฝุนละอองอยางแผวเบา ถาใชลูกยาง
เปาลม ใหตั้งกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยนิ้วมือหรือคราบสกปรกอ่ืนๆ ออกจากเลนส 
ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาด
ดู “Low-Pass Filter” (0 210, 212) สําหรับขอมูลเก่ียวกับการทําความสะอาด Low-Pass Filter

อยาสัมผัสมานชัตเตอร: มานชัตเตอรมีความบอบบางมากและชํารุดเสียหายไดงาย อยาใชแรงกดมานชัตเตอร หรือกดดวย
เครื่องมือทําความสะอาด หรือใชลูกยางเปาลมเปาดวยกําลังแรงไมวาในกรณีใดๆ การกระทําเหลานี้อาจทําใหมานชัตเตอรเปนรอย 
ผิดรูป หรือฉีกขาดได
การเก็บรักษา: เก็บกลองไวในที่แหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกันการเกิดเช้ือรา ถาคุณใชอะแดปเตอร AC อยู ใหถอดปลั๊ก
อะแดปเตอรเพื่อปองกันไฟลุกไหม ถาไมใชผลิตภัณฑเปนเวลานาน ใหนําแบตเตอรี่ออกเพื่อปองกันการรั่วไหลและเก็บกลองไวใน
ถุงพลาสติกที่มีสารดูดความชื้น อยางไรก็ตาม หามเก็บกระเปากลองไวในถุงพลาสติกเนื่องจากอาจทําใหวัสดุเส่ือมสภาพ 
โปรดทราบวาสารดูดความชื้นจะมีประสิทธภิาพในการดูดซับความชื้นลดลงเรื่อยๆ จึงควรเปลี่ยนทดแทนเปนระยะๆ
นํากลองออกจากที่เก็บอยางนอยเดือนละครั้ง เพื่อปองกันการเกิดเช้ือรา เปดการทํางานของกลองและกดชัตเตอรสองสามครั้ง
กอนที่จะนํากลองไปเก็บอีกครั้ง
เก็บแบตเตอรี่ไวในที่แหงและเย็น ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่กอนนําแบตเตอรี่ไปเก็บอีกครั้ง
หมายเหตุเกี่ยวกับจอภาพ: จอภาพอาจมีเม็ดสีพิกเซลบางจุดที่สวางหรือดับอยูเสมอ ซ่ึงเปนลักษณะปกติของจอแสดงผล LCD 
ประเภท TFT และไมใชการทํางานผิดปกติใดๆ ภาพที่บันทึกดวยกลองจะไมไดรับผลกระทบ
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อาจดูภาพบนหนาจอไดไมชัดเจนเมื่ออยูในสถานที่แสงจัดจา
อยาใชแรงกดจอภาพเนื่องจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ สามารถใชลูกยางเปาลมขจัดส่ิงสกปรกหรือฝุนละออง
ออกได สามารถขจัดคราบสกปรกออกไดโดยการเช็ดเบาๆ ดวยผานุมหรือผาชามัว หากหนาจอแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดน
เศษกระจกบาด รวมทั้งระวังไมใหคริสตัลเหลวจากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาและปาก
สีเหลื่อม: สีเหลื่อมคือลักษณะของสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการปฏิกิริยาของภาพที่มีกรอบส่ีเหลี่ยม ลายเสนซํ้า เชน ลาย
บนเสื้อผาหรือบานหนาตางบนอาคาร กับเสนตารางเซ็นเซอรภาพของกลอง หากคุณห็นสีเหลื่อม (moir) ในภาพ ใหลองเปลี่ยน
ระยะหางของตัวแบบ, ใชการซูมเขาและซูมออก หรือเปล่ียนมุมระหวางตัวแบบกับกลอง
แบตเตอรี่: หากใชงานแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง แบตเตอรี่อาจรั่วหรือระเบิดได ปฏิบัติตามขอควรระวงัตอไปนี้ในการใชงาน
แบตเตอรี่
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองใหใชกับอุปกรณนี้
• หามปลอยใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือความรอนสูง
• รักษาใหข้ัวแบตเตอรี่สะอาดอยูเสมอ
• ปดสวทิชผลิตภัณฑกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
• นําแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเครื่องชารจเมื่อไมไดใชงานและปดฝาครอบขั้วตอ อุปกรณเหลานี้จะดึงกําลังไฟปริมาณเล็กนอย

เมื่อปดการทํางานอยูและอาจใชไฟจากแบตเตอรี่จนทําใหแบตเตอรี่ไมสามารถใชงานไดอีกตอไป เมื่อไมใชแบตเตอรี่เปน
เวลานาน ใหใสแบตเตอรี่ลงในกลองและใชจนไฟหมดกอนนําออกและเก็บไวในสถานที่ที่มีอุณหภูมิโดยรอบที่ 15 ถึง 25°C 
(หลีกเลี่ยงบริเวณที่รอนจัดหรือเย็นจัด) ทําข้ันตอนนี้ซํ้าอยางนอยหนึ่งครั้งทุกหกเดือน

• การเปดและปดกลองซ้ําๆ เม่ือแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดแลวจะรนอายุการใชงานแบตเตอรี่ คุณตองชารจ
แบตเตอรี่ที่ไมมีประจุเหลืออยูกอนที่จะนํามาใชงาน

• อุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่อาจสูงข้ึนขณะกําลังใชงาน การชารจแบตเตอรี่ขณะที่อุณหภูมิภายในแบตเตอรี่สูงจะทําให
ประสิทธภิาพของแบตเตอรี่ลดลง และอาจไมสามารถชารจแบตเตอรี่ไดหรือชารจไดเพียงบางสวน โปรดรอใหแบตเตอรี่เย็นลง
กอนทําการชารจ

• การชารจแบตเตอรี่ตอไปหลังจากชารจจนเต็มแลวอาจทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง
• เมื่อเวลาการใชงานของแบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็มลดลงอยางมากเมื่อใชงานที่อุณหภูมิหอง แสดงวาควรจะตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ 

โปรดซ้ือแบตเตอรี่ EN-EL14 กอนใหม
• ชารจแบตเตอรี่กอนใชงาน เมื่อถายภาพในโอกาสสําคัญๆ ใหเตรียมแบตเตอรี่ EN-EL14 กอนสํารองใหพรอมและชารจไฟไว

ใหเต็ม พื้นที่ที่คุณอาศัยอยูอาจทําใหไมสามารถหาซื้อแบตเตอรี่กอนใหมไดในเวลาอันรวดเร็ว โปรดทราบวาในวันที่อากาศ
หนาวเย็น ความจุของแบตเตอรี่มักจะลดลง ตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลวกอนจะถายภาพภายนอกอาคาร
ในสภาพอากาศหนาวเย็น ใหเก็บแบตเตอรี่สํารองไวในที่อบอุน และสลับแทนกันเมื่อจําเปน เมื่อเก็บแบตเตอรี่ที่เย็นใหอุนข้ึน 
อาจมีกําลังไฟกลับคืนมา

• แบตเตอรี่ใชแลวยังเปนทรัพยากรที่มีคา โปรดนําไปรีไซเคิลตามวธิีการที่สอดคลองกับกฎหมายภายในพื้นที่
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การตั้งคาที่ใชได
ตารางตอไปนี้แสดงการตั้งคาที่สามารถปรับไดในแตละโหมด

i j P
S, A, 

M

k, p, 
n, o, 
s

l, m, 
r, t, 
u, v w % g (

x, y, 
z, 0, 
3, 1, 
2, 3

เมน ูถ ายภาพ
1

คุณภาพของภาพ2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ขนาดภาพ2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ไวตบาลานซ2 — — ✔ ✔ — — — — — — —

ตั้งคา Picture Control2 — — ✔ ✔ — — — — — — —

ควบคุมความผิดเพี้ยน อัตโนมัติ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

พื้นที่สี ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Active D-Lighting: 2 — — ✔ ✔ — — — — — — —

HDR (High Dynamic Range) 2 — — ✔ ✔ — — — — — — —

ลดนอยซเมื่อเปดรับแสง นาน ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔

ลดนอยซที่ความไวแสงสูง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔

ตั้งคาความไวแสง (ISO) 2 — — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔

โหมดลั่นชัตเตอร 2 ✔ 3 ✔ 3 ✔ ✔ ✔ 3 ✔ 3 ✔ 3 ✔ 3 ✔ 3 ✔ 3 ✔ 3

การถายภาพซอน 2 — — ✔ ✔ — — — — — — —

ตั้งคาภาพยนตร ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

การถายแบบเวนชวงเวลา ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

การต ั งค าอ ื นๆ
2

โหมดโฟกัส (ชองมองภาพ) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔

โหมดพื้นที่ AF (ชองมองภาพ) ✔ 3 ✔ 3 ✔ ✔ ✔ 3 ✔ 3 ✔ 3 — ✔ 3 — ✔ 3

โหมดโฟกัส (ไลฟวิว/ภาพยนตร) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

โหมดพื้นที่ AF (ไลฟวิว/ภาพยนตร) — — ✔ ✔ ✔ 3 ✔ 3 ✔ 3 ✔ 3 ✔ 3 — ✔ 3

ปุม AE-L/AF-L คาง — — ✔ ✔ ✔ 3 ✔ 3 ✔ 3 ✔ 3 ✔ 3 ✔ 3 ✔ 3

โปรแกรมแบบยืดหยุน — — ✔ — — — — — — — —

ระบบวัดแสง — — ✔ ✔ — — — — — — —

การชดเชยแสง — — ✔ ✔ — — — ✔ — — —

การถายครอม — — ✔ ✔ — — — — — — —

โหมดแฟลช ✔ 3 — ✔ ✔ ✔ 3 — ✔ 3 — ✔ 3 — —

การชดเชยแสงแฟลช — — ✔ ✔ — — — — — — —

การต ั งค าแบบกำหนดเอง  4

a1: เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

a2: ไฟชวยหาออโตโฟกัสในตัวกลอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — ✔ — ✔

a3: เรนจไฟนเดอร ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

b1: ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

c1: ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

c2: ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัติ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

c3: ตั้งเวลาถาย ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

c4: ระยะเวลารอคําส่ังจากรีโมต ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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การต ั งค าแบบกำหนดเอง  4

d1: เสียงเตือน ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

d2: การแสดงความไวแสง (ISO) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

d3: การเรียงหมายเลขไฟล ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

d4: โหมดหนวงเวลาถาย ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

d5: พิมพวันที่ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

e1: การควบคุมแฟลชในตัวกลอง — — ✔ ✔ — — — — — — —

e2: ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ — — ✔ ✔ — — — — — — —

f1: กําหนดปุม E/Fn ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

f2: กําหนดปุม AE-L/AF-L ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

f3: หมุนแบบยอนกลับ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

f4: ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

f5: แสดงคากลับดาน ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

1 รีเซ็ตดวย รีเซ็ตเมนูถายภาพ (0 152)
2 รีเซ็ตโดยใชคาการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 58) ซึ่งจะไมมีผลตอการตั้งคาสําหรับฟงกชั่น HDR (High Dynamic 

Range) และการถายภาพซอน
3 รีเซ็ตเม่ือหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่การตั้งคาใหม
4 รีเซ็ตดวย รีเซ็ตการตั้งคาคัสตอม (0 157)

i j P
S, A, 

M

k, p, 
n, o, 
s

l, m, 
r, t, 
u, v w % g (

x, y, 
z, 0, 
3, 1, 
2, 3
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ความจกุารดหนวยความจํา
ตารางตอไปนี้จะแสดงจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถจัดเก็บไวไดในการดหนวยความจํา Toshiba R95 
W80MB/s UHS-I SDHC ขนาด 8 GB ที่การตั้งคาคุณภาพและขนาดของภาพแบบตางๆ

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ1 ความจุของหนวย
ความจําบัฟเฟอร 2

NEF (RAW) + JPEG Fine 3

ใหญ 23.9 MB 244
10

กลาง 20.8 MB 279

เล็ก 18.4 MB 311 11

NEF (RAW) + JPEG Normal 3
ใหญ 20.4 MB 285

10
กลาง 18.6 MB 307

เล็ก 17.4 MB 325 12

NEF (RAW)+ JPEG Basic 3

ใหญ 18.3 MB 311
10

กลาง 17.5 MB 324

เล็ก 16.9 MB 333 12

NEF (RAW) — 16.4 MB 343 16

JPEG Fine

ใหญ 7.1 MB 844

100

กลาง 4.4 MB 1400

เล็ก 2.0 MB 3300

JPEG Normal

ใหญ 3.9 MB 1600

กลาง 2.2 MB 2900

เล็ก 1.0 MB 6200

JPEG Basic

ใหญ 1.8 MB 3300

กลาง 1.1 MB 5700

เล็ก 0.5 MB 11400

1 ตวัเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ ขนาดไฟลจะแตกตางกันไปตามสถานที่ท่ีบันทึกภาพ
2 จํานวนภาพสงูสุดท่ีสามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําบฟัเฟอรท่ี ISO 100 ลดลงหากเปดใชคาการลดนอยซเมื่อเปดรับแสงเปนเวลานาน 

(0 154) หรือการควบคมุความผดิเพ้ียนอัตโนมัต ิ(0 153) 
3 ขนาดภาพจะใชกับภาพ JPEG เทาน้ัน ขนาดภาพ NEF (RAW) ไมสามารถเปลีย่นได ขนาดไฟลคอืผลรวมของภาพ NEF (RAW) กับภาพ JPEG 

A ช่ือไฟล 
ภาพจะถูกจัดเก็บเปนไฟลภาพโดยใชชื่อไฟลรูปแบบ “DSC_nnnn.xxx,” ซึ่ง nnnn คือตัวเลขสี่หลักระหวาง 0001 ถึง 
9999 ซึง่กลองจะกําหนดใหโดยอัตโนมัติตามลําดับจากนอยไปหามาก สวน xxx คือนามสกุลไฟลท่ีประกอบดวย
ตัวอักษรสามตัว มีดังน้ี: “NEF” สําหรับภาพ NEF, “JPG” สําหรับภาพ JPEG หรือ “MOV” สําหรับภาพยนตร ไฟล NEF 
และ JPEG ท่ีบนัทึกโดยใชการตั้งคา NEF (RAW)+JPEG จะใชชื่อไฟลเหมือนกัน แตนามสกุลตางกัน สําเนาภาพที่
สรางจากตัวเลือกการซอนภาพ (0 181) และตัดตอภาพยนตร (0 111) จะมีชื่อไฟลขึ้นตนดวย “DSC_” สวน
สําเนาภาพที่สรางขึ้นโดยใชตัวเลือกอื่นๆ ในเมนูรีทัชจะมีชื่อไฟลขึ้นตนดวย “CSC” (เชน “CSC_0001. JPG”) 
ภาพที่บันทึกโดยใชตัวเลือก พ้ืนท่ีสี ในเมนูถายภาพโดยตั้งคาเปน Adobe RGB (0 153) จะมีชือ่ขึน้ตนดวย
เครื่องหมายขดีลาง (เชน “_DSC0001.JPG”)
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โปรแกรมวัดแสง (โหมด P)
โปรแกรมวัดแสงของโหมด P แสดงในกราฟตอไปนี้

คา EV สูงสุดและต่ําสุดจะแตกตางกนัไปขึ้นอยูกับคาความไวแสง (ISO) กราฟดานบนเปนคาเมือ่ใช
ความไวแสงเทยีบเทากับ ISO 100 เมื่อใชระบบวัดแสงเฉลี่ยทัง้ภาพ คาที่เกินกวา 161/3 EV จะลดลงเหลือ 
161/3 EV

f1

f1.4

f2

f2.8

f4

f5.6

f8

f11

f16

f22

f32
1/15

1/30
1/60

1/125
1/250

1/500
1/1000

1/2000
1/4000

1/8000
1/81/41/2

f1
.4

 −
 f2

2

 F (ทางยาวโฟกัสของเลนส) ≤ 55 มม.
 55มม. < F ≤ 135 มม.
 135 มม. < F

ความเร็วชัตเตอร (วินาที)

ร ูร ับ
แส
ง
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ปญหาและวิธีการแกไข
ถากลองไมทํางานตามที่ตองการ ใหตรวจสอบรายการปญหาที่พบบอยดังตอไปนี้กอนปรึกษารานคาหรือ
ศูนยบริการ Nikon

จอแสดงผล

การถายภาพ (ทุกโหมด)

ชองมองภาพไมไดโฟกัส: ปรับโฟกัสชองมองภาพหรือใชเลนสปรับแกสายตาซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 23, 206)

หนาจอปดโดยไมมีการเตือน: เลือกเวลาหนวงใหนานขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาปดกลองอัตโนมัติ; 
0 160)

สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพไมปรากฏบนหนาจอ: กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง หากสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ไมปรากฏบนหนาจอเมื่อคุณปลอยนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอร ใหตรวจสอบดูวาไดเลือก เปด สําหรับ เปดจอขอมูลการถายภาพ
อัตโนมัติ (0 170) หรือไม/ และไดชารจแบตเตอรี่หรือไม
กลองไมตอบสนองตอการควบคุม: ดู “หมายเหตุเก่ียวกับกลองที่ควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส” ดานลาง
การแสดงผลของชองมองภาพไมตอบสนองและมีแสงริบหร่ี: เวลาการตอบสนองและความสวางของหนาจอเหลานี้จะ
แตกตางกันไปข้ึนกับอุณหภูมิ

A หมายเหตุเกี่ยวกับกลองที่ควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ในบางกรณีซ่ึงพบไดนอยมาก จอภาพอาจแสดงอักขระที่ไมคุนเคยและกลองอาจหยุดทํางาน ในกรณีสวนใหญ ปรากฏการณนี้
เกิดจากประจุไฟฟาสถิตกําลังสูงจากภายนอก ใหปดการทํางานของกลอง นําแบตเตอรี่ออกและใสกลับเขาไป โปรดระวังการ
สัมผัสกับอุปกรณที่เกิดความรอน จากนั้นเปดกลองอีกครั้ง หรือถาคุณใชอะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก) ใหถอด
ปล๊ักอะแดปเตอรออกแลวเสียบกลับเขาไปแลวจึงเปดกลองอีกครั้ง ถายังคงมีปญหาอยูหลังจากถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองแลว 
ใหติดตอรานคาหรือศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง

กลองใชเวลาเปดนาน: ลบไฟลหรือโฟลเดอร
ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• การดหนวยความจําล็อคหรือเต็ม (0 21, 25)
• เลือก ล็อคชัตเตอร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 (ล็อคชัตเตอรเม่ือไมใสการด; 0 166) แตยังไมไดใสการดลงใน

กลอง (0 21)
• แฟลชในตัวกลองกําลังชารจ (0 28)
• กลองไมไดโฟกัส (0 27)
• เลนส CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง แตรูรับแสงไมล็อคที่คารูรับแสงสูงๆ (0 198)
• ใชเลนสชนิดไมมี CPU แตกลองไมอยูในโหมด M (0 199)

เม่ือกดปุมกดชัตเตอรแตละคร้ังในโหมดถายภาพตอเนื่อง กลองถายภาพเพียงภาพเดียว: ปดแฟลชในตัวกลอง (0 50)

ภาพท่ีไดมีขนาดใหญกวาพ้ืนที่ที่แสดงบนชองมองภาพ: 
การมองเห็นภาพในแนวตั้งและแนวนอนของชองมองภาพครอบคลุมพื้นที่ 95%
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ภาพไมอยูในโฟกัส:
• ยังไมไดใสเลนส AF-S หรือ AF-I: ใชเลนส AF-S หรือ AF-I l หรือปรับโฟกัสดวยตนเอง
• กลองไมสามารถโฟกัสภาพไดโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ (0 40): ใชแมนวลโฟกัสหรือการล็อคโฟกัส (0 44, 45)
• กลองอยูในโหมดแมนวลโฟกัส: ปรับโฟกัสดวยตนเอง (0 45)

กลองไมล็อคโฟกัสเม่ือกดปุมกดชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่ง: ใชปุม AE-L/AF-L เพื่อล็อคโฟกัสเมื่อเปดไลฟวิวและเลือก AF-C 
ไวสําหรับโหมดโฟกัส หรือเมื่อถายภาพตัวแบบที่กําลังเคลื่อนที่ในโหมด AF-A (0 44)

ไมสามารถเลือกจดุโฟกัส:
• เลือกคา e (พ้ืนที่ AF อัตโนมัติ; 0 42) ไว: เลือกโหมดพื้นที่ออโตโฟกัสโหมดอ่ืน
• กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อปดจอภาพหรือเปดระบบวัดแสง (0 28)

ใช AF ติดตามวัตถุไมได: เลือก Picture Control ที่ไมใชโทนสีเดียว (0 91)

เลือกโหมดพื้นที่ AF ไมได: เลือกแมนวลโฟกัสอยู (0 39, 100)

ไมสามารถเปลี่ยนขนาดภาพได: เลือกตัวเลือก NEF (RAW) เปนคุณภาพของภาพ (0 48)

กลองบันทึกภาพไดชา: ปดการลดนอยซเมื่อเปดรับแสงเปนเวลานาน (0 154)

มีสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน, ฝา หรือเสน) ปรากฏในภาพถาย:
• เลือกความไวแสงต่ําลงหรือเปดฟงกช่ันลดนอยซที่ความไวแสงสูง (0 154)
• ความไวชัตเตอรต่ํากวา 1 วินาที: ใชการลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปดรับแสงเปนเวลานาน (0 154)

กลองไมถายภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรบนรีโมตคอนโทรล:
• เปล่ียนแบตเตอรี่ของรีโมตคอนโทรล (0 207)
• เลือกโหมดลั่นชัตเตอรดวยรีโมตคอนโทรล (0 35)
• แฟลชกําลังชารจ (0 28)
• หมดเวลาที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 (ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต 0 161) ใหกดปุมกดชัตเตอรของ

กลองลงครึ่งหนึ่ง
• แสงจารบกวนการทํางานของรีโมต
เสียงบิ๊บไมดัง:
• เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (เสยีงเตือน; 0 161)
• กลองอยูในโหมดลั่นชัตเตอรแบบเงียบ (0 35) หรือกําลังบันทึกภาพยนตร (0 107)
• มีการเลือก MF หรือ AF-C เปนโหมดโฟกัสหรือตัวแบบเคลื่อนที่เมื่อเลือก AF-A (0 39)

มีรอยปรากฏในภาพถาย: ทําความสะอาดเลนสช้ินหนาและหลัง ถาปญหายังคงมีอยู ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ (0 210)

ไมสามารถประทับวันที่ลงบนภาพได: เลือกตัวเลือก NEF (RAW) เปนคุณภาพของภาพ (0 48)

ภาพยนตรที่บันทึกไมมีเสียง: เลือก ปดไมโครโฟน สําหรับ ตั้งคาภาพยนตร > ไมโครโฟน (0 109)

การกะพริบถี่หรือแถบปรากฏขึ้นในระหวางไลฟวิวหรือการบันทึกภาพยนตร: เลือกตัวเลือกสําหรับ ลดการกะพริบ 
ที่ตรงกับความถี่ของแหลงจายไฟ AC ในพื้นที่นั้น (0 170)

ไมสามารถเลือกรายการเมนูได: ตัวเลือกบางตัวเลือกอาจไมสามารถใชงานไดในทุกโหมด
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การถายภาพ (P, S, A, M)
ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• ใชเลนสชนิดไมมี CPU: หมุนแปนหมุนเลือกโหมดของกลองไปที่ M (0 65, 199)
• แปนหมุนเลือกโหมดถูกหมุนไปที่ S หลังจากเลือกความเร็วชัตเตอรเปน “การเปดชัตเตอรคาง” หรือ “เวลา” ในโหมด M: 

เลือกความเร็วชัตเตอรใหม (0 63)

ใชความเร็วชัตเตอรไดไมครบทุกคา: แฟลชกําลังทํางาน (0 53)

สีดไูมเปนธรรมชาติ:
• ปรับไวตบาลานซใหตรงกับแหลงกําเนิดแสง (0 81)
• ปรับการตั้งคา ตั้งคา Picture Control (0 91)

ไมสามารถวัดไวตบาลานซได: ตัวแบบมืดเกินไปหรือสวางเกินไป (0 85)

ไมสามารถเลือกภาพเปนตนฉบับสําหรับคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง: ภาพไมไดถายดวย D5100 (0 87)

ผลของ Picture Control แตกตางกันในแตละภาพ: เลือก A (อัตโนมัติ) ไวสําหรับความคมชัด คอนทราสต หรือความอิ่มตัวของสี 
เพื่อใหไดผลลัพธที่คงที่ในภาพชุดหนึ่ง ใหเลือกการตั้งคาแบบอื่น (0 93)

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบวัดแสงได: การล็อคคาแสงอัตโนมัติทํางานอยู (0 69)

ไมสามารถใชการชดเชยแสงได: เลือกโหมด P, S หรือ A (0 61, 70)

มีสัญญาณรบกวน (บริเวณท่ีเปนสีแดงหรือส่ิงรบกวนอื่นๆ) เกิดขึ้นเมื่อเปดรับแสงเปนเวลานาน: เปดการลดนอยซเมื่อเปด
รับแสงเปนเวลานาน (0 154)
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การแสดงภาพ

เบ็ดเตล็ด

กลองไมแสดงภาพ NEF (RAW): ภาพดังกลาวถายดวยคุณภาพของภาพระดับ NEF (RAW) + JPEG (0 48)

ภาพถายบางภาพไมปรากฏบนหนาจอขณะแสดงภาพ: เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ โปรดทราบวากลอง
จะเลือกคา ปจจุบัน โดยอัตโนมัติหลังจากถายภาพ (0 149)

ภาพในแนว “ตั้ง” (แนวตั้ง) แสดงในแนว “กวาง” (แนวนอน):
• เลือก เปด สําหรับ หมุนแนวตั้ง (0 150)
• ภาพถูกถายโดยเลือก ปด ไว สําหรับ หมุนภาพอัตโนมัติ (0 172)
• มีการเปลี่ยนแนวกลองขณะที่กดปุมกดชัตเตอรในโหมดถายภาพตอเนื่องหรือเงยกลองข้ึนหรือกมลงขณะถายภาพ (0 36)
• ภาพแสดงในรีวิวภาพ (0 150)

ไมสามารถลบภาพ:
• ภาพไดรับการปองกัน: ยกเลิกการปองกัน (0 132)
• การดหนวยความจําล็อค (0 21)

รีทัชภาพไมได: กลองไมสามารถแกไขภาพนี้ไดเพิ่มเติม (0 176)

เปลี่ยนแปลงคําสั่งพิมพไมได:
• การดหนวยความจําเต็ม: ลบภาพถาย (0 25, 133)
• การดหนวยความจําล็อค (0 21)

เลือกภาพเพื่อพิมพไมได: ภาพอยูในรูปแบบ NEF (RAW) สรางสําเนา JPEG โดยใช โปรเซสภาพ NEF (RAW) 
หรือโอนยายไปยังคอมพิวเตอรแลวพิมพโดยใชซอฟตแวรที่ใหมาหรือ Capture NX 2 (0 137, 183)

ภาพไมแสดงบนทีวี:
• เลือกโหมดวดิีโอ (0 170) หรือความละเอียดของสัญญาณ (0 148) ที่ถูกตอง
• เสียบสาย A/V (0 146) หรือ HDMI (0 147) ไมถูกตอง 
ไมสามารถโอนยายภาพถายไปยังคอมพิวเตอร: ระบบปฏิบัติการไมรองรับกลองหรือซอฟตแวรที่โอนยายภาพ 
ใชตัวอานการดเพื่อคัดลอกภาพถายลงในคอมพิวเตอร (0 137)

ภาพ NEF (RAW) ไมแสดงใน Capture NX 2: อัปเดตเปนรุนลาสุด (0 206)

ตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX 2 ไมใหผลตามที่ตองการ: การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพเปลี่ยนตําแหนงฝุนละอองบน 
Low-Pass Filter ขอมูลอางอิงการถายภาพลบฝุนที่บันทึกไวกอนทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพไมสามารถใชไดกับภาพที่ถาย
หลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลว ขอมูลอางอิงการถายภาพลบฝุนที่บันทึกหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลว
ไมสามารถใชไดกับภาพที่ถายกอนทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ (0 173)

วันที่บันทึกภาพไมถูกตอง: ตั้งนาฬิกาในกลอง (0 19, 170)

ไมสามารถเลือกรายการเมนูได: 
ตัวเลือกบางตัวเลือกอาจไมสามารถใชงานไดในการตั้งคาบางรูปแบบหรือเมื่อไมไดใสการดหนวยความจํา (0 21, 176, 216)
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ขอความผิดพลาด
เนือ้หาในสวนนีป้ระกอบดวยสัญลกัษณแสดงและขอความผิดพลาดตางๆ ที่ปรากฏในชองมองภาพและ
จอภาพ

A สัญลักษณคําเตือน
d กะพริบบนจอภาพหรือ s กะพริบบนชองมองภาพแสดงวา ขอความแจงเตือนหรือขอความผิดพลาดปรากฏ
อยูบนหนาจอสามารถเปดดูไดโดยกดปุม Q (W)

สัญลักษณแสดง
วิธีแกปญหา 0จอภาพ ชองมองภาพ

ล็อควงแหวนปรับรูรับแสงของ
เลนสใหอยูที่รูรับแสงแคบสุด 
(คา f มากสุด)

B
(กะพริบ)

ปรับวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสใหอยูที่รูรับแสงแคบสุด 
(คารูรับแสงสูงสุด)

18, 
198

ไมไดใสเลนส F/s
(กะพริบ)

• ประกอบเลนสที่ไมใช IX NIKKOR 197
• หากใสเลนสชนิดไมมี CPU ใหเลือกโหมด M 65

ไมสามารถลั่นชัตเตอรได 
โปรดชารจแบตเตอรี่กอน d

(กะพริบ)

ปดกลอง แลวชารจแบตเตอรี่ใหม หรือเปลี่ยนกอนใหม 14, 15

ไมสามารถใชแบตเตอรี่นี้ได 
เลือกแบตเตอรี่ที่กําหนดมา
สําหรับใชกับกลองนี้

ใชแบตเตอรี่ที่ Nikon รับรอง 206

เกิดขอผิดพลาดขณะเร่ิมการ
ทํางาน โปรดปดแลวเปดกลอง
อีกครั้ง

d/k
(กะพริบ)

ปดกลอง ถอดแบตเตอรี่ออก แลวเปลี่ยนใหม จากนั้น เปดกลอง
อีกครั้ง 2, 15

ระดับแบตเตอรี่ต่ํา ดําเนินการ
ตางๆ ใหเรียบรอย แลว
ปดกลองทันที

—
ทําความสะอาดใหเสร็จ แลวปดกลอง จากนั้น ชารจแบตเตอรี่หรือ
เปล่ียนใหม 213

ไมไดตั้งนาฬิกา — ตั้งนาฬิกาในกลอง 19, 
170

ไมไดใสการด SD S/s
(กะพริบ)

ปดการทํางานของกลองและตรวจสอบวาใสการดอยางถูกตอง 21

การดหนวยความจําถูกล็อคอยู
เลื่อนตัวล็อคไปที่ตําแหนง 
"เขียน"

(

(กะพริบ)
การดหนวยความจําล็อค (ปองกันการบันทึกขอมูลทับ) เล่ือนสวทิช
ปองกันการบันทึกขอมูลทับบนการดไปที่ตําแหนง “เขียน”

21

ไมสามารถใชการดนี้ได 
การดอาจไดรับความเสยีหาย 
โปรดใสการดใบอื่น

(/k
(กะพริบ)

• ใชการดที่รับรอง 207
• ฟอรแมตการด ถาปญหายังคงมีอยู แสดงวาการดอาจชํารุด 

ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง
22

• สรางโฟลเดอรใหมไมได 
ลบไฟลหรือใสการดหนวยความจําแผนใหม

21, 
133

• ใสการดหนวยความจําแผนใหม 21
• การด Eye-Fi ยังคงปลอยสัญญาณไรสายหลังจากเลือก ไมใช 

สําหรับ สง Eye-Fi หากตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอสัญญาณ 
ปดกลอง แลวถอดการดหนวยความจําออก

175
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ไมสามารถใชไดหากการด 
Eye-Fi ถูกล็อคอยู

(/k
(กะพริบ)

การด Eye-Fi ล็อค (ปองกันการบันทึกขอมูลทับ) เล่ือนสวิทชปองกัน
การบันทึกขอมูลทับบนการดไปที่ตําแหนง “เขียน”

21

ยังไมไดฟอรแมตการดนี้ 
โปรดฟอรแมตการด

T

(กะพริบ)
ฟอรแมตการดหรือปดกลอง 
แลวใสการดหนวยความจําอันใหมลงในกลอง 22

การดเต็ม j/A/s
(กะพริบ)

• ลดคุณภาพหรือขนาดภาพ 47, 49
• ลบภาพถาย 133
• ใสการดหนวยความจําแผนใหม 21

—
●

(กะพริบ)
กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ 
เปล่ียนองคประกอบภาพหรือโฟกัสดวยตนเอง

27, 40, 
45

ตัวแบบสวางเกินไป

s
(กะพริบ)

• ใชคาความไวแสง (ISO) ต่ําลง 54
• ใชฟลเตอรลดแสง (ND) ที่จําหนายทั่วไป —
• ในโหมด:

S เพิ่มความไวชัตเตอร 63
A เลือกรูรับแสงที่แคบลง (คารูรับแสงมากขึ้น) 64
% เลือกโหมดถายภาพโหมดอื่น 116

ตัวแบบมืดเกินไป

• ใชคาความไวแสง (ISO) ที่สูงข้ึน 54
• ใชแฟลช 50
• ในโหมด:

S ลดความไวชัตเตอรลง 63
A เลือกรูรับแสงที่กวางขึ้น (คารูรับแสงนอยขึ้น) 64

ใช Bulb ในโหมด S ไมได A

(กะพริบ)
เปล่ียนความไวชัตเตอรหรือเลือกโหมดปรับคาแอง 63, 65

ใช Bulb ในโหมด HDR ไมได A

(กะพริบ)
เปล่ียนความไวชัตเตอร 65, 76

กําลังถายแบบเวนชวงเวลา —
ใชเมนูหรือแสดงภาพไมไดในขณะที่ฟงกช่ันการถายภาพแบบเวนชวง
เวลากําลังทํางาน ปดการทํางานของกลอง 57

—
N

(กะพริบ)

แฟลชทํางานเต็มกําลัง ตรวจสอบภาพในจอภาพ ถาภาพเปดรับ
แสงนอยเกินไป ใหปรับการตั้งคาแลวลองอีกครั้ง 53

แฟลชอยูในโหมด TTL เลือก
การต้ังคาอื่นๆ หรือใชเลนส 
CPU

เปล่ียนการตั้งคาโหมดแฟลชบนชุดแฟลชเสริมภายนอก หรือใชเลนส 
CPU

197, 
199

—
N/s

(กะพริบ)

• ใชแฟลช 50
• เปล่ียนระยะหางกับตัวแบบ รูรับแสง ชวงแฟลช 

หรือคาความไวแสง (ISO)
53, 54, 

64
• ทางยาวโฟกัสของเลนสต่ํากวา 18 มม. ใชทางยาวโฟกัสใหญข้ึน —
• หากติดตั้งชุดแฟลชเสริม SB-400: แฟลชอยูที่จุดสะทอนหรือ

ระยะโฟกัสส้ันมาก หากตองการถายภาพตอ ถาจําเปน 
ใหเพิ่มระยะโฟกัสเพื่อปองกันไมใหเกิดเงาในภาพ

—

สัญลักษณแสดง
วิธีแกปญหา 0จอภาพ ชองมองภาพ
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แฟลชเกิดขอผิดพลาด s
(กะพริบ)

เกิดขอผิดพลาดขณะอัปเดตเฟรมแวรสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก 
ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง —

เกิดขอผิดพลาด โปรดกดปุม
ชัตเตอรอีกครั้ง

O

(กะพริบ)

กดชัตเตอร ถาปญหายังคงมีอยูและเกิดข้ึนบอยครั้ง 
โปรดปรึกษาศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง —

เกิดขอผิดพลาดขณะเปดทํางาน
โปรดติดตอศนูยบริการ Nikon ที่
ไดรับการแตงตัง้ ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง —
การปรับคาแสงอัตโนมัติ
ผิดพลาด
ไมสามารถเปดไลฟวิวได 
โปรดรอใหกลองเย็นลงกอน —

โปรดรอใหวงจรภายในเย็นลงกอนจะบันทึกภาพยนตรหรือไลฟวิว
ตอไป

105, 
109

ไมมีภาพในโฟลเดอร —
โฟลเดอรที่เลือกแสดงภาพไมมีภาพ ใสการดหนวยความจําอันใหม
หรือเลือกโฟลเดอรอ่ืน

21, 
149

ไมสามารถแสดงไฟลนี้
—

ไฟลถูกสรางขึ้นหรือแกไขโดยใชคอมพิวเตอรหรือโดยใชกลองย่ีหออ่ืน 
หรือไฟลเสียหาย 177ไมสามารถเลือกไฟลนี้

ไมมีภาพสําหรับรีทัช —
การดหนวยความจําไมมีภาพ NEF (RAW) เพื่อใชกับ โปรเซสภาพ 
NEF (RAW) 183

ตรวจสอบเครื่องพิมพ —
ตรวจสอบเครื่องพิมพ เมื่อตองการดําเนินการตอ ใหเลือก พิมพตอ 
(ถามี) — *

ตรวจสอบกระดาษ —
กระดาษไมใชขนาดที่เลือกไว ใสกระดาษที่ถูกตองตามขนาดที่เลือก
แลวเลือก พิมพตอ — *

กระดาษติดขัด — ดึงกระดาษที่ติดออกแลวเลือก พิมพตอ — *

กระดาษหมด — ใสกระดาษตามขนาดที่เลือกไว แลวเลือก พิมพตอ — *

ตรวจสอบปริมาณหมึก — ตรวจสอบหมึกพิมพ เมื่อตองการดําเนินการตอ ใหเลือก พิมพตอ — *

หมึกหมด — เติมหมึกแลวเลือก พิมพตอ — *

* ดูขอมูลเพิ่มเติมในคูมือของเครื่องพิมพ

สัญลักษณแสดง
วิธีแกปญหา 0จอภาพ ชองมองภาพ
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ขอมูลจําเพาะ
❚❚กลองดิจิตอล Nikon D5100 
รูปแบบ
รูปแบบ กลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดียว
เมาทเลนส F เมาทของ Nikon (ที่มี AF contacts)
มุมมองภาพของกลอง ประมาณ 1.5 × ทางยาวโฟกัสของเลนส (รูปแบบ Nikon DX)

พิกเซลใชงานจริง
พิกเซลใชงานจริง 16.2 ลาน
เซ็นเซอรภาพ
เซ็นเซอรภาพ เซ็นเซอรแบบ CMOS ขนาด 23.6 × 15.6 มม.
พิกเซลรวม 16.9 ลาน
ระบบลดฝุน การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ, ขอมูลอางอิงภาพลบฝุน (ตองใชซอฟตแวรเสริม 

Capture NX 2)

การจัดเก็บ
ขนาดภาพ (พิกเซล) • 4928 × 3264 (L) • 3696 × 2448 (M)

• 2464 × 1632 (S)
รูปแบบไฟล • NEF (RAW): บีบอัด 14 บิท

• JPEG: ตรงตามมาตรฐาน JPEG-Baseline ดวยการบีบอัดภาพ fine (ประมาณ 1 : 4), normal 
(ประมาณ 1 : 8) หรือ basic (ประมาณ 1 : 16) 

• NEF (RAW)+JPEG: ภาพถายภาพเดียวแตบันทึกทั้งในรูปแบบ NEF (RAW) และ JPEG
ระบบ Picture Control มาตรฐาน สีธรรมชาติ สีสด โทนสีเดียว ภาพบุคคล ทิวทัศน; สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control 

ที่เลือกได; พื้นที่เก็บสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเอง
สื่อบันทึกขอมูล การดหนวยความจํา SD (Secure Digital), SDHC และ SDXC
ระบบไฟล DCF Design Rule for Camera File System (ขอกําหนดในการออกแบบระบบไฟลของกลอง) 2.0, 

DPOF Digital Print Order Format (รูปแบบคําส่ังพิมพภาพดิจิตอล), Exif 2.3 Exchangeable Image 
File Format for Digital Still Cameras (รูปแบบไฟลภาพที่เปล่ียนแปลงไดสําหรับกลองถายภาพนิ่ง
แบบดิจิตอล), PictBridge

ชองมองภาพ
ชองมองภาพ ชองมองภาพแบบสะทอนเลนสเดียวที่ใชกระจกหาเหลี่ยมระดับสายตา
การครอบคลุมการ
มองเห็นภาพ ประมาณ 95% ในแนวนอนและ 95% ในแนวตั้ง

อัตราการขยาย ประมาณ 0.78 × (เลนส 50 mm f/1.4 ที่ระยะอินฟนิตี้, –1.0 ม.–1)
ระยะหางระหวางสายตา
กับชองมองภาพ 17.9 มม. (–1.0 ม.–1)

การปรับแกสายตา –1.7–+0.7 ม.–1

โฟกัสซ่ิงสกรีน จอภาพ BriteView Clear Matte Mark VII แบบ B
กระจกสะทอนภาพ Quick return
รูรับแสงของเลนส Instant return, ควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
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เลนส
เลนสที่รองรับ โฟกัสอัตโนมัติจะเลือกใชไดกับเลนส AF-S และ AF-I โฟกัสอัตโนมัติจะใชไมไดกับเลนสแบบ G และ 

D, เลนส AF (ไมรองรับการใชกับ IX NIKKOR และเลนสสําหรับ F3AF) และเลนส AI-P เลนสชนิดไมมี 
CPU สามารถใชไดในโหมด M แตระบบวัดแสงในกลองจะไมทํางาน
เรนจไฟนเดอรแบบอิเล็กทรอนิกสสามารถใชกับเลนสที่มีคารูรับแสงสูงสุด f/5.6 หรือแคบกวา

ชัตเตอร
รูปแบบ ชัตเตอรระนาบโฟกัสแบบเคลื่อนที่แนวตั้งที่ควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ความเร็ว 1/4000 – 30 วนิาที โดยปรับไดข้ันละ 1/3 หรือ 1/2 EV, การเปดชัตเตอรคาง, เวลา (ตองใชรีโมตคอนโทรล 

ML-L3 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม)
ความเร็วสัมพันธแฟลช X=1/200 วนิาที; สัมพันธกับชัตเตอรที่ความเร็ว 1/200 วินาทีหรือชากวา
การถาย
โหมดลั่นชัตเตอร 8 (ถายทีละภาพ), I (ถายตอเนื่อง), E (ตั้งเวลาถาย), " (รีโมตหนวงเวลา), 

# (รีโมตตอบสนองเร็ว), J (ล่ันชัตเตอรแบบเงียบ)
ความเร็วในการถายภาพ ไดถึง 4 fps (แมนวลโฟกัส, โหมด M หรือ S, ความไวชัตเตอร 1/250 วินาทีหรือเร็วกวา และการตั้งคา

อ่ืนๆ ที่ตั้งจากโรงงาน)
ตั้งเวลาถาย 2 วินาที, 5 วนิาที, 10 วนิาที, 20 วินาที; 1–9 ภาพ
คาแสง
ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB แบบ 420 พิกเซล
ระบบวัดแสง • เฉลี่ยทั้งภาพ: ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบสี 3 มิติ II (เลนสแบบ G และ D); ระบบวดัแสงเฉลี่ย

ทั้งภาพสี II (เลนส CPU แบบอ่ืน)
• เนนกลางภาพ: ใหน้ําหนัก 75% แกวงกลม 8-มม. ที่กลางกรอบภาพ
• เฉพาะจดุ: วัดแสงในวงกลม 3.5-มม. (ประมาณ 2.5% ของกรอบภาพ) โดยมีจุดศูนยกลางอยูที่

จุดโฟกัสท่ีเลือก
ชวง (ISO 100, เลนส 
f/1.4, 20°C)

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

การเชื่อมตอระบบ
วัดแสง CPU

โหมด โหมดอัตโนมัติ (i อัตโนมัติ; j อัตโนมัติ (ปดแฟลช); โปรแกรมอัตโนมัติพรอมโปรแกรมแบบ
ยืดหยุน (P); อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (S);อัตโนมัติปรับรูรับแสงเอง (A); ปรับเอง (M); โหมดสําเร็จรูป 
(k ภาพบุคคล; l ทิวทัศน; p เด็ก; m กีฬา; n ถายระยะใกล; o ภาพบุคคลตอนกลางคืน;
r ทิวทัศนตอนกลางคืน; s ปารตี้/ในหอง; t ชายหาด/หิมะ; u อาทิตยตก; v ยํ่าค่ํา/รุงเชา;
w สัตวเล้ียง; x ภาพถายใตแสงเทียน; y ดอกไมบาน; z สีสันฤดูใบไมรวง; 0 ภาพอาหาร); โหมด
เอ็ฟเฟกตพิเศษ (% ไนทวิชัน; g ภาพรางสี; ( ภาพวตัถุขนาดจิ๋ว; 3 เลือกสีเดน; 1 ภาพเงา; 
2 ไฮคีย; 3 โลวคีย)

การชดเชยแสง –5 – +5 EV โดยเปลี่ยนแปลงครั้งละ 1/3 หรือ 1/2 EV
การถายครอม • การถายครอมคาแสง: 3 ภาพ ปรับข้ันละ1/3 หรือ 1/2 EV

• การถายครอมไวตบาลานซ: 3 ภาพ ปรับข้ันละ 1
• การถายครอม Active D-Lighting: 2 ภาพ

การล็อคคาแสง ล็อคคาแสงเปนคาที่วัดไดโดยใชปุม AE-L/AF-L
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คาความไวแสง (ISO) 
(Recommended 
Exposure Index)

ISO 100 – 6400 ปรับไดครั้งละ 1/3 EV และสามารถตั้งคาสูงกวา ISO 6400 ไดประมาณ 0.3, 0.7, 1 
หรือ 2 EV (เทียบเทา ISO 25600); มีระบบการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

Active D-Lighting อัตโนมัติ, สูงมาก, สูง, ปกติ, ต่ํา, ปด
โฟกัส
โฟกัสอัตโนมัติ โมดูลเซ็นเซอรโฟกัสอัตโนมัติ Nikon Multi-CAM 1000 พรอมการตรวจวัดระยะหาง TTL, จุดโฟกัส 11 

จุด (รวมถึงเซ็นเซอรชนิด Cross-type 1) และไฟชวยหาออโตโฟกัส (ระยะโดยประมาณ 0.5–3 ม.)
ชวงคาแสงท่ีวัดได –1 – +19 EV (ISO 100, 20°C)
เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัติ (AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตอเนื่อง (AF-C); การเลือก AF-S/AF-C อัตโนมัติ 

(AF-A); โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนาทํางานอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวของตัวแบบ
• แมนวลโฟกัส (MF): สามารถใชเรนจไฟนเดอรแบบอิเล็กทรอนิกส

จุดโฟกัส เลือกจุดโฟกัสได 11 จุด
โหมดพื้นที่ AF AF จุดเดียว, AF พื้นที่ไดนามิค, พื้นที่ AF อัตโนมัติ, ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ (11 จุด)
การล็อคโฟกัส สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (AF ทีละภาพ) หรือโดยกดปุม AE-L/AF-L
แฟลช
แฟลชในตัวกลอง i, k, p, n, o, s, w, g: แฟลชอัตโนมัติโดยแฟลชยกขึ้นเอง

P, S, A, M, 0: ยกแฟลชขึ้นเองโดยใชปุมปลดล็อค
ไกดนัมเบอร ประมาณ 12, 13 เมื่อใชแฟลชแบบปรับเอง (ม., ISO 100, 20°C)
การควบคุมแฟลช • TTL: สามารถใชแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL และแฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับ

ดิจิตอล SLR โดยใชเซ็นเซอร RGB แบบ 420- พิกเซลไดกับแฟลชในตัวกลองและ SB-900, 
SB-800, SB-700, SB-600 หรือ SB-400 (สามารถใชแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL 
ไดเมื่อเลือกระบบวดัแสงแบบเฉลี่ยทั้งภาพหรือเนนกลางภาพ)

• ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ: ใชไดกับ SB-900/SB-800 และเลนส CPU 
• แฟลชอัตโนมัติไมใช TTL: ชุดแฟลชที่รองรับไดแก SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX, 

SB-28, SB-27 และ SB-22S
• การควบคุมแฟลชเองโดยกําหนดระยะทาง: ใชไดกับ SB-900, SB-800 และ SB-700

โหมดแฟลช อัตโนมัติ, อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติ, 
แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชลบเงา, การลดตาแดง, 
แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ําพรอมระบบลดตาแดง, 
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สองที่ความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง, ปด

การชดเชยแสงแฟลช –3 – +1 EV โดยเปลี่ยนแปลงครั้งละ 1/3 หรือ 1/2 EV
สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางาน

ติดสวางเมื่อแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก เชน SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 
หรือ SB-400 ชารจไฟจนเต็ม และจะกะพริบเปนเวลา 3 วิ หลังจากยิงแฟลชแบบเต็มกําลัง

ชองเสียบแฟลชนอก ISO 518 ชองเสียบแฟลชพรอมข้ัวตอซิงคแฟลชและขอมูลและกานล็อค
Nikon Creative Lighting 
System (CLS)

การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสายรองรับ รวมทั้ง SB-900, SB-800 หรือ SB-700 เปนแฟลชหลัก 
หรือ SU-800 เปนชุดควบคุม; Flash Color Information Communication (การสงสัญญาณขอมูลสี
ไปยังแฟลช) ที่แฟลชในตัวกลองรองรับ และชุดแฟลชเสริมท่ีรองรับ CLS

ขั้วตอซิงค อะแดปเตอรข้ัวตอซิงค AS-15 (มีแยกจําหนายตางหาก)

คาแสง
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ไวตบาลานซ
ไวตบาลานซ อัตโนมัติ, หลอดไส, ฟลูออเรสเซนต (7 ประเภท), แสงอาทิตย, แฟลช, เมฆมาก, ในรม, ตั้งคาเอง, 

ทั้งหมดสามารถปรับละเอียดได ยกเวน ตั้งคาเอง
ไลฟวิว
เลนสเซอรโว • โฟกัสอัตโนมัติ (AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ติดตามตลอดเวลา (AF-F)

• แมนวลโฟกัส (MF)
โหมดพื้นที่ AF AF ใบหนา, AF พื้นที่กวาง, AF พื้นที่ปกติ, AF ติดตามวัตถุ
โฟกัสอัตโนมัติ คอนทราสตการหาออโตโฟกัสตําแหนงใดๆ ในกรอบภาพ (กลองเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติเมื่อเลือก 

AF ใบหนา หรือ AF ติดตามวัตถุ)
การเลือกโหมดอัตโนมัติ ใชไดในโหมด i และ j

ภาพยนตร
ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอรภาพหลัก
ระบบวัดแสง เฉล่ียทั้งภาพ
ขนาดเฟรม (พิกเซล) 
และอัตราการบันทึกภาพ

• 1920 × 1080, 30 p/25 p/24 p, ★ สูง/ปกติ
• 1280 × 720, 30 p/25 p/24 p, ★ สูง/ปกติ
• 640 × 424, 30 p/25 p, ★ สูง/ปกติ
อัตราการบันทึกภาพที่เลือกใชไดคือ 30 p (อัตราการบันทึกภาพตามจริง 29.97 ภาพตอวินาที) 
หากเลือก NTSC เปนโหมดวิดีโอ  คา 25 p จะเลือกใชไดหากเลือก PAL เปนโหมดวดิีโอ 
อัตราการบันทึกภาพตามจริงเมื่อเลือก 24 p คือ 23.976 ภาพตอวินาที

รูปแบบไฟล MOV
การบีบอัดภาพวิดีโอ H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
รูปแบบการบันทึกเสียง Linear PCM
อุปกรณการบันทึกเสียง ไมโครโฟนในตัวกลองระบบโมโนหรือไมโครโฟนภายนอกระบบสเตอริโอ; ปรับความไวได
จอภาพ
จอภาพ 7.5-ซม./3-นิ้ว, จํานวนจุดประมาณ 921k- (VGA), ปรับมุม TFT LCD ที่ใชโพลีซิลิกอนอุณหภูมิต่ํา

และมีมุมการดูภาพ 170°, ครอบคลุมการมองเห็นภาพ 100% และมีการปรับความสวาง
การแสดงภาพ
การแสดงภาพ แสดงภาพเต็มจอและภาพขนาดยอ (4, 9 หรือ 72 ภาพ หรือปฏิทิน) พรอมซูมแสดงภาพ, 

เลนภาพยนตร, ฉายสไลด, แสดงฮิสโตแกรม, ไฮไลท, หมุนภาพอัตโนมัติ และคําอธิบายภาพ
(ไมเกิน 36 ตัวอักษร)
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• ตัวเลขทั้งหมดเปนคาสําหรับกลองท่ีใสแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มโดยใชงานในบริเวณที่มีอุณหภูมิ 20°C เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น
• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงคุณสมบัติหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีไดกลาวไวในคูมือฉบับน้ีไดตลอดเวลา
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดจากความผดิพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบบัน้ี

การเช่ือมตอ
USB Hi-Speed USB
การสงขอมูลวิดีโอ NTSC, PAL
สัญญาณออก HDMI ชองตอ HDMI ขนาดเล็ก ประเภท C
ขั้วตออุปกรณเสริม สายลั่นชัตเตอร: MC-DC2 (มีแยกจําหนายตางหาก)

ชุด GPS: GP-1 (มีแยกจําหนายตางหาก)
สัญญาณเสียงเขา ชองรับสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.)

ภาษาที่รองรับ
ภาษาที่รองรับ อาหรับ, จีน (ตัวยอและตัวเต็ม), เชก, เดนมารก, ดัตช, อังกฤษ, ฟนแลนด, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, 

อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุน, เกาหลี, นอรเวย, โปแลนด, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, สวีเดน, ไทย, ตุรกี
แหลงพลังงาน
แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจชนิด EN-EL14 หนึ่งกอน
อะแดปเตอร AC อะแดปเตอร AC EH-5b; ตองใชปล๊ักตอ EP-5A (มีแยกจําหนายตางหาก)

ชองตอขาตั้งกลอง
ชองตอขาต้ังกลอง 1/4 นิ้ว (ISO 1222)

ขนาด/น้ําหนัก
ขนาด (ก × ส × ล) ประมาณ 128 × 97 × 79 มม.
น้ําหนัก ประมาณ 510 กรัม (เฉพาะตัวกลอง); ประมาณ 560 กรัม เมื่อใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา 

แตไมรวมฝาปดตัวกลอง
สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการใชงาน
อุณหภูมิ 0–40°C
ความชื้น นอยกวา 85% (ไมมีการควบแนนของไอน้ํา)
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Nikon ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงคณุสมบตัิหรอืรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีไดกลาวไวในคูมือฉบบัน้ีน้ีไดตลอดเวลาโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสยีหายที่อาจเกดิจากความผดิพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูในคูมือฉบับน้ี

เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ MH-24
กระแสไฟฟาขาเขา AC 100–240 V, 50/60 Hz, สูงสุด 0.2 A
กระแสไฟฟาขาออก DC 8.4 V/0.9 A
แบตเตอรี่ที่รองรับ แบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนแบบรีชารจชนิด EN-EL14 ของ Nikon
ระยะเวลาชารจ
แบตเตอรี่ ประมาณ 90 นาทีเมื่อไมเหลือพลังงาน

อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน 0–40°C

ขนาด (ก × ส × ล) ประมาณ 70 × 26 × 97 มม. ไมรวมอะแดปเตอรปล๊ัก
น้ําหนัก ประมาณ 89 กรัม ไมรวมอะแดปเตอรปล๊ัก
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจชนิด EN-EL14
รูปแบบ แบตเตอรี่ลิเธยีมไอออนแบบรีชารจ
ความจุกําลังไฟ 7.4 V/1030 mAh
ขนาด (ก × ส × ล) ประมาณ 38 × 53 × 14 มม.
น้ําหนัก ประมาณ 48 กรัม ไมรวมฝาครอบขั้วตอ
เลนส AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
รูปแบบ เลนสซูม AF-S DX NIKKOR ชนิด G พรอม CPU ในตัวและ F เมาทสําหรับใชกับกลองดิจิตอล SLR 

รูปแบบ Nikon DX โดยเฉพาะ 
ทางยาวโฟกัส 18-55 มม.
คารูรับแสงสูงสุด f/3.5-5.6
โครงสรางเลนส เลนส 11 ช้ิน จัดแบงเปน 8 กลุม (รวมเลนสแอสเฟอริคัล 1 ช้ิน)
มุมมองภาพ 76 °–28 ° 50’
สเกลทางยาวโฟกัส ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (18, 24, 35, 45, 55)
ขอมูลระยะหาง สงไปที่กลอง
ซูมภาพ การซูมแบบแมนวลโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอิสระ
การโฟกัส โฟกัสอัตโนมัติควบคุมดวยมอเตอรไซเลนทเวฟ, แมนวลโฟกัส
ระบบลดภาพสั่นไหว ใชวิธีการปรับเลนสโดยใชวอยซคอยลมอเตอร (voice coil motor-VCM)
ระยะโฟกัสใกลสุด 0.28 ม. จากเครื่องหมายระนาบโฟกัส (0 46) ที่ทุกตําแหนงชวงซูม
จํานวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)
ไดอะแฟรม อัตโนมัติสมบูรณแบบ
ชวงความกวางรูรับแสง • ทางยาวโฟกัส 18 มม.: f/3.5-22 • ทางยาวโฟกัส 55 มม.: f/5.6-36
ระบบวัดแสง รูรับแสงกวางสุด
ขนาดฟลเตอรสําหรับ
ติดตั้ง 52 มม. (P=0.75 มม.)

ขนาด โดยประมาณ เสนผานศูนยกลาง 73 มม. × 79.5 มม. (ระยะหางจากหนาแปลนเมาทเลนสของกลอง)
น้ําหนัก ประมาณ 265 กรัม
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❚❚AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR สําหรับใชกับกลองดิจิตอลรูปแบบ Nikon DX โดยเฉพาะ 
หากกลองมีปุม AF-ON ระบบลดการสั่นไหวจะไมทํางานเมื่อกดปุม AF-ON

A การใชแฟลชในตัวกลอง
เม่ือใชแฟลชในตัวกลองควรใหตัวแบบอยูหางกลองเปนระยะอยางนอย 0.6 ม. และถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกัน
วิกเนต (เงาท่ีเกิดจากสวนปลายของเลนสบดบังแสงแฟลชในตัวกลอง)

กลอง ระยะทางที่ใกลท่ีสุดท่ีไมเกิดวิกเนต
D7000, D5000, D3100, D3000, D300 series, D200, 
D100, D90, D80, D70 series, D60, D50, D40 series

ไมเกิดวิกเนตที่ทุกระยะโฟกัส

เน่ืองจากชุดแฟลชในตัวกลองรุน D100 และ D70 จะครอบคลุมเฉพาะมุมมองภาพของเลนสท่ีมีระยะโฟกัส 20 มม. 
หรือมากกวา จึงจะมีวิกเนตเกิดขึน้ท่ีทางยาวโฟกัส 18 มม.

D การดูแลรักษาเลนส
• รักษาใหขั้ว CPU สะอาดอยูเสมอ
• ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจากหนาเลนส ในการลบรอยนิ้วมือหรือคราบสกปรกอื่นๆ 
ใหหยดเอทานอลหรือนํ้ายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผาฝายสะอาด เน้ือนุม หรือบนกระดาษ
เช็ดเลนส และเช็ดทําความสะอาดโดยวนเปนวงกลมจากจุดศูนยกลางสูขอบเลนส ระวังอยาใหเกิดรอยเปอนหรือ
สัมผัสเลนสดวยนิ้วมือ

• หามใชตัวทําละลายอินทรีย เชน ทินเนอรผสมสีหรือเบนซินในการทําความสะอาดเลนส
• สามารถใชเลนสฮูดหรือฟลเตอร NC เพื่อปองกันเลนสชิ้นหนาได
• ปดฝาปดดานหนาและดานหลังกอนจะใสเลนสลงในถุง
• เม่ือใสเลนสฮูด หามหยิบหรือถือเลนสหรือกลองโดยจับเฉพาะที่ฮูด
• ถาไมตองการใชเลนสเปนเวลานาน ใหเก็บไวในท่ีแหงและเย็นเพือ่ปองกันการเกิดเชื้อราและสนิม หามเก็บใหโดน
แสงอาทิตยโดยตรง หรือเก็บไวกับลูกเหม็นหรือการบูร

• รักษาเลนสใหแหงอยูเสมอ หากกลไกภายในขึ้นสนิมอาจทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถซอมแซมได
• การเก็บเลนสไวในบริเวณที่มีความรอนสูงอาจทําใหชิ้นสวนที่ทําจากพลาสติกเสริมแรงเสียหายหรือบิดงอ
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A อุปกรณเสริมท่ีใหมา
• ฝาปดหนาเลนส LC-52 ขนาด 52 มม.

A อุปกรณเสริมอืน่ๆ
• ฟลเตอรแบบเกลียว 52 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง LF-1 และ LF-4
• ถุงใสเลนส CL-0815
• เลนสฮดู HB-45 (ประกอบดงัแสดงทางดานขวา)

A หมายเหตุเกี่ยวกบัเลนสมุมกวาง
โฟกัสอัตโนมัติอาจไมใหผลลัพธตามที่ตองการเมื่อใชเลนสมุมกวางและกวางมากในสถานการณตอไปนี้
• ตัวแบบเล็กกวาจุดโฟกัส
ถาตัวแบบเล็กวาจุดโฟกัส กลองอาจโฟกัสพื้นหลังและตัวแบบอาจไมอยูใน
โฟกัส

ตวัอยาง: 
ตัวแบบภาพบุคคลที่อยูไกล 
และอยูหางจากพื้นหลัง

• ตัวแบบมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
กลองอาจโฟกัสตัวแบบที่มีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมากหรือ
ตัวแบบท่ีมีคอนทราสตนอยไดลําบาก

ตัวอยาง: ทุงดอกไม

ในกรณีเหลานี้ ใหใชแมนวลโฟกัสหรือใชการล็อคโฟกัสเพื่อโฟกัสตัวแบบอื่นที่อยูในระยะเดียวกัน 
จากนัน้จัดองคประกอบภาพใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ “การใชโฟกัสอตัโนมัติใหไดผลดี” (0 40)

q

q

w
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❚❚มาตรฐานที่รองรับ
• DCF รุน 2.0: Design Rule for Camera File Systems (ขอกําหนดในการออกแบบระบบไฟลของกลอง 
หรือ DCF) คือมาตรฐานที่ใชกันอยางกวางขวางในอตุสาหกรรมกลองดิจิตอลเพื่อใหกลองแตละยี่หอ
สามารถใชไฟลรวมกันได 

• DPOF: Digital Print Order Format (รูปแบบคําสั่งพิมพภาพดิจิตอล หรือ DPOF) คือมาตรฐานที่ใชกัน
อยางกวางขวางในอุตสาหกรรมที่ทําใหสามารถพมิพภาพไดจากคําสั่งพมิพทีเ่ก็บอยูในการดหนวยความจํา 

• Exif รุน 2.3: D5100 รองรับรูปแบบไฟลภาพที่เปลี่ยนแปลงไดสําหรับกลองถายภาพนิ่งแบบดิจิตอล 
(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras หรือ Exif) รุน 2.3 ซ่ึงเปนมาตรฐาน
สําหรับการนําขอมูลที่เก็บรวมกับภาพถายไปใชในการปรับปรุงคุณภาพสีใหเหมาะสมทีสุ่ดเมื่อพมิพภาพ
ดวยเครื่องพิมพที่รองรับ Exif 

• PictBridge: มาตรฐานทีพ่ัฒนารวมกันระหวางอตุสาหกรรมกลองดิจิตอลและอุตสาหกรรมเครื่องพิมพ 
ทําใหสามารถพิมพภาพผานเครื่องพิมพไดโดยตรงโดยไมตองโอนยายไปยังคอมพวิเตอรกอน

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface คือมาตรฐานสําหรับการเช่ือมตอมลัติมีเดียที่ใชในอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภคและอุปกรณ AV ทีส่ามารถสงผานขอมลูภาพและเสียงรวมทั้งสัญญาณ
ควบคุมไปยังอุปกรณที่รองรับ HDMI ไดผานทางสายสัญญาณเพียงเสนเดียว

ขอมูลเคร่ืองหมายการคา
Macintosh, Mac OS และ QuickTime เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบยีนของ Apple Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/
หรือในประเทศอื่นๆ Microsoft, Windows และ Windows Vista เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมาย
การคาของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือในประเทศอื่นๆ โลโก PictBridge 
เปนเครื่องหมายการคา โลโก SD, SDHC และ SDXC เปนเครื่องหมายการคาของ SD-3C, LLC. HDMI, โลโก HDMI และ 
High-Definition Multimedia Interface เปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบยีนของ HDMI 
Licensing LLC. ชื่อทางการคาอื่นๆ ท้ังหมดที่กลาวถึงในคูมือฉบับน้ีหรือในเอกสารประกอบอื่นๆ ท่ีใหมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑ Nikon เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบยีนของเจาของแตละราย
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อายุการใชงานของแบตเตอรี่
จํานวนภาพทีส่ามารถถายไดเมื่อใชแบตเตอรี่ที่ชารจไฟเต็มจะขึ้นอยูกับสภาพของแบตเตอรี่ อุณหภูมิ 
และวิธีการใชงานกลอง ตอไปนีเ้ปนคาตัวอยางสําหรับแบตเตอรี่ EN-EL14 (1030 mAh)
• โหมดถายทลีะภาพ (มาตรฐาน CIPA 1): ประมาณ 660 ภาพ
• โหมดถายตอเนือ่ง (มาตรฐาน Nikon 2): ประมาณ 2200 ภาพ

1 วดัที่ 23°C (±2°C) โดยใชเลนส AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR โดยมีสภาวะการทดสอบดังนี้: วนปรับเลนส
จากระยะอินฟนิตี้ไปจนถึงระยะใกลสุด และถายภาพหนึ่งภาพดวยคาตั้งจากโรงงานทุกๆ 30 วินาที; เมื่อถายภาพเสร็จ 
หนาจอจะเปด 4 วินาที; ตัวทดสอบจะรอใหระบบวัดแสงปดหลังจากหนาจอปด; แฟลชทํางานเต็มกําลังทุกครั้งที่ถายภาพ 
ไมไดใชไลฟวิว

2 วดัที่ 20°C โดยใชเลนส AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR โดยมีสภาวะทดสอบดังนี้: ปดระบบลดภาพสั่นไหว, 
โหมดถายภาพตอเนื่อง, โหมดโฟกัสต้ังคาเปน AF-C, คุณภาพของภาพตั้งคาเปน JPEG Basic, ขนาดภาพตั้งคาเปน M 
(กลาง), ไวตบาลานซตั้งคาเปน v, คาความไวแสง (ISO) ตั้งคาเปน ISO 100, ความไวชัตเตอร 1/250 วินาที, หลังจาก
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเปนเวลาสามวินาทีและวนปรับโฟกัสจากระยะอินฟนิตี้จนถึงระยะใกลสุดสามรอบ จากนั้น
ถายภาพหกภาพตอเนื่องกันและเปดจอภาพเปนเวลาสี่วนิาทีแลวปดจอภาพ หลังจากระบบวัดแสงปดการทํางานจะ
เริ่มตนใหมอีกครั้ง

การใชงานดังตอไปนี้จะทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น
• การใชจอภาพ
• การกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่
• การทํางานของโฟกัสอตัโนมัติซํ้าๆ
• การถายภาพ NEF (RAW)
• ความเร็วชัตเตอรตํ่า
• การใชชุด GPS GP-1
• การใชโหมด VR (ระบบลดการสั่นไหว) กับเลนส VR

เพือ่ใหมั่นใจวาคุณใชแบตเตอรี่ Nikon แบบรีชารจ EN-EL14 ใหไดประโยชนสูงสุด:
• รักษาใหขั้วแบตเตอรี่สะอาดอยูเสมอ ขั้วแบตเตอรี่ที่สกปรกอาจทําใหประสิทธภิาพของแบตเตอรี่ลดลง
• ใชแบตเตอรี่ทันทหีลังจากชารจ หากไมไดใชงาน แบตเตอรี่จะสูญเสียพลังงานไป
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ดัชนี
สัญลกัษณ
i (โหมดอัตโนมัติ) .......................................26
j (โหมดอัตโนมติั (ปดแฟลช))......................26
k (ภาพบุคคล) ............................................30
l (ทิวทัศน) .................................................30
p (เด็ก) ......................................................31
m (กีฬา) ......................................................31
n (ถายระยะใกล) ........................................31
h (สําเร็จรูป).......................................32
o (ภาพบุคคลตอนกลางคืน).........................32
r (ทิวทัศนตอนกลางคืน)..............................32
s (ปารต้ี/ในหอง) .........................................32
t (ชายหาด/หิมะ) ........................................33
u (อาทิตยตก) .............................................33
v (ย่ําคํ่า/รุงเชา)...........................................33
w (สัตวเลี้ยง) ..............................................33
x (ภาพถายใตแสงเทียน) ...............................34
y (ดอกไมบาน) ...........................................34
z (สีสันฤดูใบไมรวง) ....................................34
0 (ภาพอาหาร).............................................34
q (เอ็ฟเฟกตพิเศษ) ...........................115
% (ไนทวิชนั) ..............................................116
g (ภาพรางสี) ...................................116, 118
( (ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว) ........................116, 119
3 (เลือกสีเดน) ..................................117, 120
1 (ภาพเงา)...............................................117
2 (ไฮคีย) ..................................................117
3 (โลวคีย) ................................................117
P (โปรแกรมอัตโนมัติ) ....................................62
S (อัตโนมติัปรับชัตเตอรเอง)...........................63
A (อัตโนมติัปรับรูรับแสงเอง) ..........................64
M (ปรับเอง) ..................................................65
U (โปรแกรมแบบยืดหยุน) .............................62
m (ไวตบาลานซ).........................................81
L (ต้ังคาเอง) ............................................84
8 (ถายทีละภาพ) .......................................35
I (ถายตอเนื่อง) .........................................35
E (ต้ังเวลาถาย) .....................................35, 37
" (รีโมตหนวงเวลา) ............................35, 37
# (รีโมตตอบสนองเร็ว).............................35, 37
J (ลั่นชัตเตอรแบบเงยีบ).............................35
a (ไลฟวิว) .................................................99
c (AF จุดเดียว).........................................42
d (AF พื้นที่ไดนามคิ).................................42
e (พืน้ที่ AF อัตโนมัติ)................................42
f (ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ (11 จุด) ) ........42
6 (AF ใบหนา) ..................................101, 102
7 (AF พื้นที่กวาง) ..............................101, 102
8 (AF พื้นที่ปกติ)...............................101, 102
9 (AF ติดตามวัตถุ).........................101, 102
L (วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ) ...............................68
M (วัดแสงเนนกลางภาพ) .............................68
N (วัดแสงเฉพาะจุด)....................................68
Y (ชดเชยแสงแฟลช) .................................72

E (ชดเชยแสง).............................................70
d (วิธีใช) ....................................................11
I (สญัลักษณแสดงสถานะการโฟกัส) ....27, 44, 
46, 69
N (สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน) .........28
3 (เสียง “บ๊ิบ”) ...........................................161

A
Active D-Lighting ........................................74
Adobe RGB...............................................153
AE-L ............................................................69
AF.......................................................... 39–44
AF จุดเดียว (โหมดพื้นที่ AF) ..........................42
AF ตอเนื่อง ...........................................39, 158
AF ติดตามตลอดเวลา .................................100
AF ทีละภาพ .........................................39, 100
AF พื้นที่ไดนามิค ...........................................42
AF-A ............................................................39
AF-C ....................................................39, 158
AF-F...........................................................100
AF-S ....................................................39, 100
AUTO (แฟลชอัตโนมัติ) ...........................51, 52

C
Camera Control Pro 2 ...............................206
Capture NX 2 ............................................206
CEC...........................................................148
CLS ...........................................................203
Creative Lighting System..........................203

D
Daylight Saving Time ..........................19, 170
DCF รุน 2.0 ........................................153, 235
D-Lighting .................................................178
DPOF.................................139, 142, 144, 235

E
Exif รุน 2.3 .........................................153, 235

G
GP-1 ..................................................174, 207
GPS...................................................128, 174

H
H.264.........................................................230
HDMI .................................................147, 235
HDMI-CEC ................................................148
HDR (High Dynamic Range).......................76
Hi (ความไวแสง)............................................54
High Dynamic Range (HDR).......................76

I
Information ................................................168
i-TTL ..........................................................164

J
JPEG ...........................................................47
JPEG Basic .................................................47

JPEG Fine ................................................... 47
JPEG Normal .............................................. 47

M
MOV .......................................................... 218

N
NEF ............................................................. 47
NEF (RAW)..........................................47, 183
Nikon Transfer 2................................137, 138

P
PictBridge .........................................139, 235
Picture Control ............................................ 91

R
REAR (แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง) .. 51, 
52

RGB ..................................................125, 153

S
SLOW (แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรตํ่า)... 51, 
52

Standard i-TTL fill-flash สําหรับดิจิตอล SLR164
sRGB......................................................... 153

U
USB...................................................138, 139
UTC.............................................19, 128, 174

V
ViewNX 2................................................... 137

W
WB (ไวตบาลานซ) ........................................ 81

ก
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง..................... 27, 28
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด........................ 27, 28
กระจก .................................................... 1, 212
กราฟ RGB ฮิสโตแกรม ................................ 125
กราฟฮิสโตแกรม..................................125, 150
กลาง (ขนาดภาพ) .........................................49
การควบคุมแฟลช ........................................ 164
การควบคุมแฟลชในตัวกลอง........................ 164
การควบคุมอุปกรณ (HDMI)......................... 148
การชดเชยแสง .............................................. 70
การชดเชยแสงแฟลช...................................... 72
การชารจแบตเตอรี่.........................................14
การเชื่อมตอระบบ GPS กับกลอง .........174, 207
การซอนภาพ ............................................... 181
การซูมแสดงภาพ......................................... 131
การต้ังคาที่ใชได .......................................... 216
การต้ังคาแบบกําหนดเอง ............................. 156
การต้ังเวลาถาย ........................................... 160
การตัดสวนของภาพยนตร ............................ 111
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ .......................... 42
การถอดเลนสออกจากกลอง........................... 18
การถายครอม........................................88, 165
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